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 التقرير السنوي لمجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م

لرحيمالرحمن ابسم هللا   

 .    وسّلم والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى هللا عليه وعلى آله

  المحترمينالسادة والسيدات / مساهمى شركة وفرة للصناعة والتنمية                                

ديسمبر  31ي ف يةالمنته ةلماليّ ا سنةإلدارة للالسنوي لمجلس التقرير اعبر  التقي بكم مرّحبا  يسرني أن 

وتلطورات أعمالها وأدائها التشغيلي بوجه عام بأداء الشركة لطعاعكم عل  ما يتل  وذلك إل ،م2018

القوائم المالية  مرفقا   ،م2018مبر ديس 31ستراتيجية خعا  السنة المالية المنتهية في وتوجهاتها اإل

 إليضاحات التي تعتبراإضافة إل  . المدققة والمعتمدة من قب  مراقب الحسابات )المراجع الخارجي(

أهمية الشفافية واإلفلاح لذا فقد حرص عل  . ويدرك مجلس اإلدارة لماليةالقوائم اال يتجزأ من  ا  جزء

ن عن دراج اللادرتيالئحة حوكمة الشركات وقواعد التسجي  واإلعداد التقرير بما يتوافق مع إأن يتم 

 هيئة سوق الما  السعودية.

ورغم أّن الشركة قد ُمنيت بخسائر في الفترة األخيرة نتيجة ألسباب كثيرة تخرج في أغلبها عن إرادة 

 مرّبعالشركة والقائمين عليها. ولكن ما تّم وضعه من خلّطة إستراتيجّية تضمن خروج الشركة من 

 الخسائر قريبا  إن شاء هللا. 

ويتشرف مجلس اإلدارة بالرد عل  استفساراتكم حو  المعلومات الواردة ضمن هذا التقرير خعا  

 لتنعقد خعا  االجتماع السنوي للجمعية العامة للمساهمين والتي سوف يتحدد موعد انعقادها الحقا  

  م. 2019النلف األّو  من عام 

 إلدارة بمزيد منانيابة عن زمعائي أعضاء مجلس عن نفسي و ألالة  أتقدم  ي أنيسّرنشكر وعرفان: 

لتقدير لك  مساهمينا ولفريق اإلدارة التنفيذية بالشركة كما أتقدم بالشكر لك  منسوبي الشركة الشكر وا

 .وتلحيح مسارها ه من الجهد إلنجاح مسيرة الشركةنلما بذلوه ويبذلو

خير في ظ  قيادة الن يسود أالستقرار واألمان واألمن واد الحرمين نعمة وأسا  هللا أن يديم عل  بعا

 ، وولّي عهده األمين. لعزيزالملك سلمان بن عبد الحرمين الشريفين اخادم 
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 2 – نبذة عن الشركة وأنشطتها

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

لشركة تلنيع اوغرض  لاير. 10قيمة ك  سهم مليون سهم(،  20) مليون لاير سعودي 200 قدره ما 

شركات لالشركة من اغذائية وتسويقها في الداخ  والخارج وتعتبر اللمواد اوتغليف وحفظ وتلطوير 

 لمجا .الغذائية ولها خبرة ممتدة في هذا ا للناعاتالرائدة في ا

تجة المواد المستخدمة من نتاج متلطورة باإلضافة ال  أنّ إخدم فيها خلطولط وللشركة أكثر من ملنع تست

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

 الجودة التي تقدم لعمعائنا الكرام.

ملانعنا المتعددة حديثة ومتلطورة وتنتج العديد من المنتجات الغذائية لمقابلة احتياجات أسوق الجملة  نّ إ

 والتجزئة والتموين في جميع أنحاء المملكة والتلدير ألسواق الجوار.

وتمتلك الشركة خمسة ملانع منها أربعة بالمدينة اللناعية بالمرحلتين الثانية والثالثة بالرياض وهي 

ع المنتجات الخضرية وملنع وفرة للمكرونة والشعرية وملنع المأكوالت الجاهزة )اللحوم( ملن

 وملنع حبوب اإلفلطار إضافة لملنع لللناعات التحويلية للتمور بمدينة الخرج.

وتعم  الشركة عل  بيع وتوزيع منتجاتها من خعا  إدارة التسويق والمبيعات وإدارة العمليات وتغلط  

همها مركز الشركة الرئيسي بالرياض وفرع الشركة بمدينة معظم منالطق المملكة وأ جات الشركةمنت

وفرعها بالمنلطقة عها بالمنلطقة الشرقية )الدمام( لط  معظم مدن المنلطقة الغربية وفرجدة والذي يغ

 باإلضافة لمنافذ البيع المنتشرة بالمملكة من خعا  وجود مناديب للبيع في ك الجنوبية )خميس مشيلط(. 

باإلضافة لسع  الشركة المستمر لفتح منافذ بيع جديدة  ،من المنلطقة الشمالية ومنلطقة القليم وحائ 

 داخ  المملكة وخارجها.

 3- إسهامات كل مصنع في إيرادات الشركة لعام 2018م.

 أوال: مصنع المنتجات الخضرية 

 للملنع خلطان مستقعان متميزان:
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المنتجات تحت أسماء وفرة  أعبوزوايا وحلقات البلطالطس المجمدة تُ أولهما خلط إنتاج شرائح البلطالطس 

ونعمة الوادي وتستخدم بلطالطس ذات جودة وموالفات ممتازة تنتجها لنا كبرى الشركات  ومأكوالت

 الزراعية السعودية.

وبفض  الجودة العالية التي نحافظ عليها وبفض  السعر المتوازن ألبحت ععامتنا التجارية )وفرة( 

دة من أفض  ثعاثة أسماء في سوق شرائح البلطالطس السعودي دون جدا  منافسين في ذلك الشركات واح

 العالمية الشهيرة في هذا القلطاع.

م. 2018وقد بلغت مبيعات ملنع الخضرية خعا  عام ويمث  هذا الملنع الملدر األو  لدخ  الشركة 

 .من إيرادات الشركة % 60.26لاير. وتمث   48.289.520مبلغ 

 خلطولط إنتاج الفو  السوداني حيث ينتج الملنع زبدة الفو  السوداني والفو  السوداني المملح. ●

 بقرار من مجلس اإلدارة في ذلك الوقت. م1998متوقفة منذ عام  خلطولط إنتاج المخلعات وهي ●

 ثانيا: مصنع المعجنات للمكرونة والشعرية

لشركة وفرة لللناعة والتنمية بفض  المرونة في  يبق  ملنع المعجنات واحدا من الععامات المضيئة

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

 وكابرين .

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

 إلنتاج بعض المنتجات المتفاوتة الدرجات. السعودي ونخللطها

 ويشم  الملنع أربعة خلطولط إنتاج: 

اثنان إلنتاج المكرونة القليرة بأنواعها )أحدهما جديد(. ●  

سباجيتي(.الثالث إلنتاج المكرونة اللطويلة )اإل ●  

الرابع إلنتاج الشعرية. ●  
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مبيعات ملنع المعجنات خعا  عام وقد بلغت ويمث  هذا الملنع الملدر الثان  لدخ  الشركة 

من إيرادات الشركة.  %41.23لاير. وتمث   766.971.25مبلغ  م8201  

 ثالثا: مصنع المأكوالت الجاهزة )اللحوم(

يتكون الملنع من وحدات إنتاجية متعددة األغراض بأحدث المكائن تلنع منتجات لحوم مجمدة ذات 

والسجق )النقانق( وشرائح اللحمة الملطهية مث  المارتديعا قيمة عالية ويشم  ذلك البرجر والكباب 

 وغيرها مع مرونة في انتاج ألناف أكثر من منتجات اللحم والدجاج.

 تسوق هذه المنتجات تحت ماركة وفرة وهذا الملنع يمث  الملدر الثالث من حيث الدخ  للشركة

من  %7.02تمث  لاير،  5.632.604مبلغ  م2018وقد بلغت مبيعات ملنع المأكوالت خعا  عام 

 إيرادات الشركة.

 رابعا: مصنع حبوب اإلفطار

  .ويقوم هذا الملنع بإنتاج الكورن فليكس فروستد بران فليكس الرايس كريسبي الشوكو كريسبي

جمالي عائدات مبيعات إهذا الملنع الملدر الرابع لدخ  الشركة حيث بلغت مساهمته من يمّث  و

 جمالي إيرادات الشركة.إمن  %0.29لاير فقلط وتمث  238.082الشركة مبلغ 

ظلت مبيعات هذا الملنع متواضعة لسنوات مقارنة بملانع الشركة األخرى ويرجع السبب في لقد 

هذا إل  حدة المنافسة في قلطاع حبوب اإلفلطار ووجود ععامات تجارية ذات شهرة كبيرة في األسواق 

البحث ، بما فيها .نتجات وابتكار اساليب جديدة للبيعوتحرص الشركة عل  رفع الجودة وتحديث الم

دخا  منتجاتها ف  بعض إضافة لذلك بدات الشركة ف  لجهات أخرى. إالخاص  التلنيعالجاد عن 

 يرادات الشركة.إجمال  إمنافذ السوبر ماركت والهايبر ماركت لرفع مساهمة الملنع ف  
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 خامسا : مصنع التمور بالخرج  

الملنع لتلنيع المنتجات التحويلية للتمور مث  عجينة التمور ودبس التمور والخ   تم تلميم هذا

م  عل  خلط إلنتاج المرب  من التمور والفواكه األخرى توإنتاج األععاف من مخلفات التمور كما يش

 هذا الملنع خعا  العام. ةوقد تقللت مساهم

 التنميةالخطط والتوقعات المستقبلية لشركة وفرة للصناعة و -4 

تعزيزا لسياسة اإلفلاح والشفافية التي تنتهجها شركة وفرة لللناعة والتنمية مع مساهميها حيث تتوقع 

الشركة زيادة اللطاقة اإلنتاجية وزيادة المبيعات المحلية وكذلك المبيعات الخارجية وتخفيض تكاليف 

ة خمسية تراتيجيالمنتجات وخالة في ملنعي الخضرية والمعجنات  فقد قامت الشركة بوضع خلطة اس

ع عل  و( ركزت فيها عل  التوسع األفقي للمبيعات بافتتاح بعض الفر2020 - 2016)قب  سنوات 

داد المملكة لزيادة المبيعات والتوسع في قلطاع األسوق المركزية والمتاجر الكبرى )السوبر ماركت تمإ

واالهتمام بجودة وسعامة  .م2019للعام الجديد  والهايبر ماركت( وزيادة الحلة السوقية والبيعية

 األغذية. 

رض اومن جانب أخر واللت الشركة اهتمامها بالمعارض المرتبلطة بمجا  التلنيع الغذائي لما للمع

ن في لقاء العمعاء والمورديي جانب التعريف بمنتجات الشركة ومن أهمية كبيرة وفوائد كثيرة خالة ف

 : الشركة عل  المشاركة في المعارض التاليةنفس الوقت ب  واستقلطاب المزيد منهم فقد حرلت 

 م.2018 مارس شهر خعا  دبيب) قلف فود ( الشهير،  GULFOOD معرض ●

 م.2018كتوبر أخعا  شهر  الموتمر السابع للغذاء والتغذية التابع لوزارة اللحة ●

 م.2018كتوبر ألحت  الغذائية التابع لوزارة التربية والتعليم خعا  شهر  ●

 م.2018معرض جمعية السكرى السعودية الخيرية خعا  شهر نوفمبر  ●

اعدة ألهمية التسويق في مس نظرا   عن لطريق المعارض الخارجية بالتسويق وتول  الشركة اهتماما كبيرا  

 .الشركة عل  نمو المبيعات
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ستراتيجية اإلوتول  الشركة اهتماما كبيرا بتلنيع منتجات متميزة وذات جودة عالية وحسب التوجيهات 

 إل  أكبر الهايبرات  -كععامات خاّلة  – إلدارة الشركة قامت الشركة بتلنيع المكرونة والبلطالطس

في المملكة العربية السعودية وكذلك فتح أسواق وفروع في خميس مشيلط وكذلك فتح أسواق للتلدير 

تلطوير فرع الشركة ف  المدينة كما قامت ب م.2019لزيادة الحلة التسويقية والبيعية للعام الجديد 

 م.2019ف  بداية عام  ل  بيع جميع منتجات الشركةإالمنورة وتحويلة من بيع المجمدات فقلط 

 المحتملة ألعمال الشركة ةالمخاطر المالية والتشغيلي – 5

كيان اقتلادي تتعرض لبعض المخالطرمن خعا  لطبيعة  شركة وفرة لللناعة والتنمية مثلها مث  أي   نّ إ

نشالطها اللناع  كشركة تعم  في مجا  السلع واألغذية األساسية والتجزئة فقد أول  مجلس اإلدارة 

أهمية قلوى لمراقبة ومراجعة وتقييم سياسة إدارة المخالطر من وقت ألخر وذلك للتحقق من وجودة 

خالطروتحرص الشركة عل  متابعة المخالطر وبلفة خالة المخالطر أنظمة رقابية فعالة لمراقبة تلك الم

مين المواد الخام ومواد التعبئة والتغليف وقلطع الغيار العازمة ومنها عل  سبي  المثا  تأ التشغيلية

 لضمان التشغي  المستمر.

المواد  كمن تل التلك المخالطر قامت الشركة بتوسيع قاعدة الموردين لضمان تلبية احتياجاته وتجنبا  

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

نشات مستودعات مبردة ومجمدة لحفظ المواد الخام األساسية أواهتمت الشركة بزيادة اللطاقة التخزينية ف

قد ف لموسميتها وشرائها وقت انخفاض أسعارها وف  مجا  الدقيق والسميد )البلطالطس واللحوم( نظرا  

ؤسسة إضافية من الم صإنشات الشركة لوامع تخزينية ذات سعة كبيرة باإلضافة للحلو  عل  حل

 .من فروع األقاليم العامة للوامع الغعا  وملطاحن الدقيق

مع موردي الملانع والوكعاء المعتمدين خالة في قلطع  ة  وعن قلطع الغيار فالشركة تتعام  مباشر

ألي توقف لطاري، كما تحتفظ الشركة  الغيار الكبيرة لضمان الحلو  عل  القلطع األللية وتفاديا  

 بقلطع الغيار العازمة للليانة الدورية للملانع في مستودع قلطع الغيار. 
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 )5 – 1( األدوات المالية

دوات المالية المدرجة ف  قائمة المركز المال  بشك  رئيس  عل  النقد ف  اللندوق ولدى تشم  األ

واالستثمارات والدائنين والملطلوبات المستحقة والقروض  خرىاأل والموجودات والمدنيينالبنوك 

 والملطلوبات غير المتداولة .

 )5 – 2( مخاطر المنافسة في األسواق

ألسعار في بيع المنتجات فقد المنافسة عل  اهم تلك المخالطر أهناك مخالطر كبيرة تواجه الشركة ومن 

تعرضت الشركة لمنافسة كبيرة من قب  الشركات العاملة في نفس المجا  وخالة تلك التي تعم  في 

لطالطس بيع الب سوى اللجوء إل  تخفيض أسعار مجا  تجارة البلطالطس المجمدة لذا لم تجد الشركة خيارا  

) وإن كان التخفيض يق  عن السنة السابقة بسبب وذلك للمنافسة وللمحافظة عل  حلتها في السوق 

وف  نفس الوقت تواجه الشركة مخالطر  .(م2018في العام الشح الذي الزم إنتاج البلطالطس في أوروبا 

 البلطالطس.ق  من تلك التي تواجها أن كانت بدرجة إمماثلة لباقي المنتجات و

خر لعم  العروض والبيع بأسعار مخفضة عل  المنتجات التي تقترب آالشركة من وقت إل   أوتلج

 .ومنع إتعاف المنتجات بسبب انتهاء اللعاحّية وغيرها عل  االنتهاء وذلك لتقلي  المخالطر

 ( مخاطر االئتمان3 – 5)

اماتها مما يؤدى إل  تكبد اللطرف األخر تتمث  مخالطر االئتمان في عدم مقدرة الشركة عل  الوفاء بالتز

خسائر مالية وتسع  الشركة لتقلي  مخالطر االئتمان من خعا  المتابعة الدورية للذمم المتعلقة  لذلك 

مين احتياجاتها من المواد الخام والوفاء أتحرص الشركة دائما عل  االحتفاظ بسيولة معقولة لمقابلة ت

 ومن هذا المنلطلق .ي مستحقات أخرىأالنظامية المستحقة السداد وبالتزاماتها المتعلقة بالمدفوعات 

لتركيزها عل  قاعدة  لمث  هذه المخالطر وذلك نظرا   بدرجة كبيرة ترى الشركة أنها ليست عرضة

، تضمن بهم الحّد األدن  العازم عمعاء جيدين مت  الهايبرات ماركت والمتميزين من كبار عمعاء الجملة

 . للتشغي 
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 )5 – 4( مخاطر العمالت

. نبيةألجامخالطر العملة هي مخالطر التغير في قيمة أداة مالية بسبب التغيرات في أسعار لرف العمعات 

معامعات شركة وفرة لللناعة والتنمية هي باللاير السعودي والدوالر األمريكي، ولمقابلة المخالطر  إنّ 

المتوقعة من العمعات األجنبية وأسعار اللرف يتم استخدام التحوي  المناسب لترجمة العمليات واألرلدة 

وتعتبر الشركة  جراء المعامعاتإ التي تتم بالعمعات األجنبية إل  اللاير السعودي وفقا لألسعار السائدة حين

 .لشركة هي اللاير وسعرة ثابتالعملة الرئيسية لتعامعات ا نّ أل أنها ليست عرضة لهذا الخلطر نظرا  

 )5 – 5( مخاطر السيولة

مالية لالمتعلقة باألدوات االلتزامات امين السيولة العازمة لمقابلة عل  تأ وهي مخالطر عدم مقدرة الشركة

فقد حرلت الشركة في عقود الشراء أن تحل  عل  مهلة سداد جيدة تمكنها من الوفاء عند استحاقها ، 

عل  توفير السيولة العازمة للوفاء بالتزاماتها قليرة األج  وبشك  مستمر  بالتزاماتها كما تحرص دائما  

تغلطية ل قدر كاف  من النقديتوافر لديها  نأ، وتحرص الشركة عل   سمعة جيدة ذويباعتمادها عل  عمعاء 

 وتتعام  الشركة مع بنوك ذات مراكز مالية قوية وسمعة جيدة.الملاريف التشغلية المتوقعة 

  )5 – 6( القيمة العادلة

تمث  القيمة العادلة التي يتم بموجبها تباد  أل  أو سداد التزام ما بين ألطراف راغبة في ذلك وبشرولط 

ن ينتج فروق يمكن أ هنّ وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية فإ القوائم المالية للشركةعداد إتعام  عادلة، وحيث يتم 

بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة المقدرة تعتقد اإلدارة أن القيمة العادلة للموجودات والملطلوبات المالية 

 الخالة بالشركة ال تختلف كثيرا عن قيمتها الدفترية.

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

وفقا  2018عداد القوائم المالية الربع سنوية والقوائم المالية السنوية للعام المالي إقامت الشركة بتلطبيق و

 .للمعايير المحاسبية الدولية

( )االيرادات من العقود 15رقم ) العداد التقارير المالية المعيار الدول  الو  مرة قد قامت الشركة بتلطبيق

 1، بداية من ( االدوات المالية )( 9مع العمعاء(، وتلطبيق المعيار الدول  العداد التقارير المالية رقم )

 م.2018يناير عام 
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 7 - نتائج أعمال الشركة خالل الخمس سنوات األخيرة

 ملخص قائمة الدخل ألخر خمسة سنوات )باللاير(

م 8201 م 7201  م 6201  م 5201  م 4201   بيان 

972.131.08  المبيعات 86.819.891 88.030.689 81.557.087 60.834.006 

(488.952.66)  (75.165.062)  (65.793.550)  (63.084.688)  (61.054.838)  تكلفة المبيعات 

484.179.31  (14.331.056)  مجمل الربح 25.765.053 24.946.001 15.763.537 

(401.708.62)  (74.2679.62)  (28.751.207)  (29.391.724)  (28.369.824)  أجمالي المصروفات 

 مخصص ديون ومخزون 335.967 0 0 0 0

(917.528.13)  (330.010.41)  (12.987.670)  (4.445.723)  (2.604.771)  صافي )خسارة( الربح من النشاط 

(675.499.6)  (4.521.000)  (3.287.562)  مخصص هبوط استثمار 0 0 

(481.959.1)  (2.500.000)  (2.000.000)  مخصص ديون مشكوك فيها 0 0 

(254.307)  (556.931)  مخصص بضاعة بطيئة الحركة 0 0 0 

(315.350)  (617.950)  مصروفات تمويل 0 0 0 

923.08  إيرادات أخرى 4.049.506 211.365 239.674 340.688 

(754.529.22)  (48.865.523)  (18.035.558)  (4.234.358)  صافي الربح )خسارة( قبل الزكاة 1.444.735 

(408.971.3)  (1.254.527)  (2.141.297)  (1.274.538)  (1.411.105)  الزكاة الشرعية 

(162.501.26)  (50.120.050)  (855.176.20)  (5.508.896)  صافي الربح)خسارة( 33.630 

 بنود الدخل الشامل:     

592.67 القيمة العادلة لالستثمارالتغير فى  0 0 228.089 35.326   

(543.701)  (44.9101)  613.106  االرباح)الخسائر( لمكافاة نهاية خدمة 0 0 

(951.633)  (618.66)  702.334  اجمالى الدخل الشامل 0 0 

(113.135.27)  (668.8650.1)  (153.842.19)  (5.508.896)  اجمالى ربح) الخسارة( الشاملة للسنة 33.630 

 

 يتضح من ملخص قائمة الدخل ما يلي

جمال  خسارة إ( لاير. مقاب  113.135.27مبلغ )م. 2018جمال  الخسارة الشاملة للعام إلغ ب ▪ 

ل  البيع إم. ويعود السبب الرئيس  للخسارة 2017( لاير ف  عام 668.186.50شاملة قدرها )

بسبب شدة المنافسة. بهامش ربح بسيلط   
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. %216.56م. بنسبة 2018الزكاة التقديرية ف  عام  ارتفاع ف  سباب الخسائر،كما أن أهم أ ▪

والفروق الزكوية  السنوية رليد الزكاة المقدرة غتبل حيث م.7201مقارنة بالفترة المماثلة ف  عام 

لاير زكاة  949.982لاير. )عبارة عن مبلغ  408.971.3 مبلغ  ،م2011-م 2008عوام لأل

 3.021.426المكون خعا  السنة عن سنوات سابقة مبلغ  م. يضاف اليها2018مستحقة عن عام 

لاير. 1.254.527م. مقدرها 2017الزكاة المقدرة ف  عام  وكانت .لاير(  

م. 2017م. مقارنة بالفترة المماثلة ف  عام 2018وكذلك ارتفاع مخلص الزكاة التقديرية لعام  

.%120.50بنسبة زيادة   

. مقارنة بالفترة %76.43بنسبة م. 2018ارتفاع فى مخصص التدنى فى قيمة االستثمارات فى عام  ▪

سيا للتنمية واالستثمار آحيث تم تكوين مخصص استثمار لشركة شرق  م.2017المماثلة فى عام 

جمالى مخصص انخفاض فى إم. بحيث يصبح 2018لاير. فى عام  6.499.675الزراعى بمبلغ 

.%72.5سيا للتنمية واالستثمار الزراعى آقيمة االستثمار لشركة شرق   

بمبلغ م 2017فى عام سيا للتنمية واالستثمار الزراعى آتم تكوين مخصص لشركة شرق  ه قدن  علما بأ 

قفلة( م سيا للتنمية واالستثمار الزراعى )شركة مساهمةآلاير. ويمثل االستثمار فى شرق  758.562

 مليون لاير. 70س المال المدفوع والبالغ أ. من ر%14.285بنسبة 

م. مقارنة بالفترة المماثلة فى عام 2018دارية فى عام ارتفاع طفيف فى المصروفات العمومية واإل ▪

%0.42م. بنسبة ارتفاع 2017  

  م2017( ف  51.2خسارة ) مقاب  ،م 8201( لاير ف  عام 33.1عل  السهم ) السنة وبلغ خسارة ▪
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 8 -  بيان أصول وخصوم الشركة في السنوات الخمس األخيرة

 ملخص قائمة المركز المالي آلخر خمس سنوات )باللاير(

م 8201 م 7201  م 6201  م 5201  م 4201   بيان 

 الموجودات المتداولة 74.689.851 98.372.519 91.180.870 64.489.776 49.802.508

6.50573.54  المطلوبات المتداولة 20.045.157 34.612.715 27.254,177 44.075.615 

(4.770.998)  راس المال العامل 54.644.694 63.759.804 63.926.693 20.414.161 

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

425.177.109  األصول الثابتة 113.996.852 127.895.722 129.277.489 116.433.138 

175.522.173  أجمالي الموجودات 244.051.929 267.210.472 245,918,358 201.897.239 

 قروض طويلة األجل 15.854.000 30.000.000 31,500,000 21.000,000 11.000.000

6.427.240 5.665.082 971.820.5 األخرىالمطلوبات  5.135.681 5.251.446   

72.000.746 70.740.697 148.575.64  أجمالي المطلوبات 41.034.838 69.864.161 

 راس المال المدفوع 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000

(478.571.98)  (68.843.458)  (18.656.790)  (2.653.689)  االحتياطيات واألرباح المدورة 3.017.091 

429.215.101  131.156.542 210.343.181  حقوق المساهمين 203.017.091 197.346.311 

175.522.173  أجمالي الخصوم وحقوق المساهمين 244.051.929 267.210.472 245.918.358 201.897.239 

 

 يتضح من قائمة المركز المالي في 2018/12/31 ما يلي

م. مقاب  31/12/8201لاير في عام  517.522.173لو ( مبلغ جمالي الموجودات )األإبلغ  ▪

.     %05.41بنسبة انخفاض قدرها  ،م31/12/7201لاير في  201.897.239  

لاير  70.740.697م. مقاب  31/12/8201لاير في  746.000.27جمالي الملطلوبات مبلغ إبلغ  ▪

.   %78.1م. السابق بنسبة زيادة 31/12/7201في   

م. مقاب  مبلغ 31/12/8201لاير في عام  (4.770.998)مبلغ  )سالب( س الما  العام بلغ رأ ▪

بنسبة  ،( لاير159.185.25) ه. بمبلغ انحفاض قدرم 31/12/7201لاير في عام  20.414.161

       (%123.37)انخفاض 
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 9 - التحليل الجغرافي لمبيعات شركة وفرة للصناعة والتنمية )باللاير(

المملكة داخل خارج المملكة اإلجمالي  السنة البيان 

80.131.972 169.000 972.962.79 8201 المبيعات   

 2017 المبيعات 58,737,344 2.096.662 60,834.006

 

. %13.63لاير عن العام السابق. بنسبة  628.225.21بمبلغ  زادتيتبين أن المبيعات داخ  المملكة 

. %93.19لاير. بنسبة 1.927.662ف  المبيعات خارج المملكة بمبلغ  وانخفاض  

 10 – مقارنة النتائج التشغيلية لعام 2018 م بالعام السابق 2017 م )باللاير(

(%)نسبة التغير  (-مبلغ التغير + أو )  م 8201  م 7201   بيان 

 +31.72%   +19.297.966  972.131.08  06.0834.60  المبيعات 

- 10.92%  - 574.212.8  (488.952.66)  (062.165.57)  تكلفة المبيعات 

 +191.96%   +540.510.27  484.179.31  (14.331.056)  مجمل الربح من التشغيل 

 +0.10%   +29.127  (401.708.62)  (274.679.62)  أجمالي المصروفات 

- 67.01%  - 27.481.413  (917.528.13)  (330.010.41)  صافي الربح )خسارة( من النشاط 

 +43.76%   +1.978.675  (675.499.6)  (000.521.4)  مخصص هبوط استثمارات 

- 21.62%  - 540.519  (481.959.1)  (00.0005.2)  مخصص ديون مشكوك فيها 

- 44.83%  - 249.677  (254.307)  (556.931)  مخصص بضاعة بطيئة الحركة 

- 48.96%  - 302.600  (315.350)  (617.950)  مصروفات تمويل 

- 76.24%  - 259.765  923.08  88.6340  إيرادات أخرى 

 +216.56%   +2.716.881  (408.971.3)  (527.254.1)  الزكاة الشرعية 

- 47.12%  - 23.618.888  (162.501.26)  (050.200.15)  صافي الربح )الخسارة( 

 بنود الدخل الشامل:    

 +91.33%   +32.266  592.67  326.35  التغير فى القيمة العادلة لالستثمار 

 +588.16 %   +599.599  (543.701)  (101.944) لمكافاة نهاية خدمة االكتوارية االرباح)الخسائر(   

 +851.62 %   +567.333  (951.633)  (66.618)  اجمالى الدخل الشامل 

- 45.93%  - 5523.051.5  (113.135.27)  (668.186.50)  اجمالى الخسارة الشاملة للسنة 

  (1.33)  (2.51)  خسارة السهم 
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 يتضح من مقارنة النتائج التشغيلية لعام 2018 م بالعام السابق 2017 م ما يلي:

. مقارنة بخسارة ف  التشغي  ف  الفترة المماثلة ف  عام %191.96التشغيل  بنسبة ربح  هناك ▪

م. مقارنة 2018ف  عام  %31.72ل  زيادة المبيعات بنسبة إساس  أم. ويرجع ذلك بشك  2017

م. 2018ف  عام  %10.92م. وانخفاض تكلفة المبيعات بنسبة 2017 بالفترة المماثلة ف  عام

م.2017مقارنة بالفترة المماثلة ف  عام   

. مقارنة بالفترة المماثلة ف  عام %216.56م. بنسبة 2018ارتفاع ف  الزكاة التقديرية ف  عام  ▪

م. حت  عام 2008والفروق الزكوية لعاعوام  السنوية رليد الزكاة المقدرة غتبل م. حيث2018

لاير زكاة مستحقة عن عام  949.982لاير. )عبارة عن مبلغ  408.971.3 مبلغ م. 2011

لاير( 3.021.426م. يضاف اليها المكون خعا  السنة عن سنوات سابقة مبلغ 2018  

المماثلة ف  عام  م. مقارنة بالفترة2018عل  الرغم من ارتفاع مجم  الربح التشغل  ف  عام  ▪

م. ولكن مجم  الربح التشغيل  ال يكف  لتغلطية الملروفات العمومية واالدارية والملروفات 2017

 البيعية والتسويقية.

. مقارنة بالفترة %76.43م. بنسبة 2018مة االستثمارات فى عام ارتفاع فى مخصص التدنى فى قي ▪

مار لشركة شرق اسيا للتنمية واالستثمار م. حيث تم تكوين مخصص استث2017المماثلة فى عام 

م. بحيث يصبح اجمالى مخصص انخفاض فى 2018لاير. فى عام  6.499.675الزراعى بمبلغ 

.%72.5قيمة االستثمار لشركة شرق اسيا للتنمية واالستثمار الزراعى   

سيا للتنمية واالستثمار الزراعى بمبلغ آتكوين مخصص لشركة شرق  . تمم2017فى عام ه ن  علما بأ 

سيا للتنمية واالستثمار الزراعى )شركة مساهمة مقفلة( آلاير. ويمثل االستثمار فى شرق  758.562

مليون لاير. 70س المال المدفوع والبالغ أ. من ر%14.285بنسبة   

 .%45.93اض لاير. بنسبة انخف( 23.051.555)بمبلغ  م2018خسارة الشاملة لعام ال انخفضت ▪

 م. 2017ف  الفترة المماثلة لعام  خسارةمقاب  
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م. مقارنة بالفترة المماثلة 2018ارتفاع طفيف فى المصروفات العمومية واالدارية فى عام حدث  ▪

. وكذلك انخفاض طفيف فى المصروفات البيعية والتسوقية لعام %0.42م. بنسبة ارتفاع 2017لعام 

%0.05م. بنسبة ارتفاع 2017المماثلة فى عام م. مقارنة بالفترة 2018  

.م2017( ف  2.51خسارة ) مقاب  .م 2018( لاير ف  عام 33.1عل  السهم ) السنة وبلغ خسارة ▪  

 11 - أسباب االنحرافات في نتائج التشغيل

للمنافسة في السوق بهامش ربح منخفض لبيعا – 1  

.م2018عام لومخلص الزكاة التقديرية الزكاة التقديرية  ارتفاع ف  – 2  

  .م2018عام لمة االستثمارات ارتفاع فى مخصص التدنى فى قي – 3

 12 – ضريبة القيمة المضافة

لمضافة كأحد اإللعاحات القيمة الخليجي عل  تلطبيق ضريبة التعاون اتفاق دو  مجلس اعل   بناء  

الشركة بااللتزام باألنظمة والتشريعات في  قامتاالقتلادية المهمة في دو  مجلس التعاون الخليجي 

ق أعمالها مع جميع المتلطلبات يفالشركة بتو وقامتم. 2018تلطبيق هذه الضريبة في بداية عام 

قرار ضريبة القيمة المضافة إتقديم ودفع عل  الشركة  سمية التي تكف  حسن تلطبيقها وقد حرلتالر

 ف  المواعيد الرسمية. 

  13 – حقوق المساهمين فى أرباح األسهم

 سياسة توزيع األرباح

 حتلتزم الشركة بالمواد التي وردت في النظام األساسي بالشركة والخالة بتوزيع األرباح، ويوض

  :النظام األساسي للشركة سياسة توزيع األرباح في المواد أدناه
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 المادة )41( من النظام األساسي 

توزع أرباح الشركة اللافية السنوية بعد خلم جميع الملروفات العمومية والتكاليف األخرى عل  

:التاليالوجه   

من األرباح اللافية لتكوين احتيالطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف  %10نسبة  – 1

 هذا التجنيب مت  ما بلغ االحتيالطي النظامي نلف راس الما .

يجوز للجمعية العامة العادية أن تجنب من الباقي نسبة معينة كاحتيالطي عام. – 2  

من راس الما  المدفوع. %5يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أول  للمساهمين تعاد   – 3  

من الباقي لمكافأة مجلس اإلدارة عل  أن يراع   %10تخلم بعد ما تقدم بما ال يزيد عن  – 4

لادرة من الجهات المختلة بهذا األمر، ويوزع الباقي بعد ذلك عل  التعليمات والقرارات ال

 المساهمين كحلة إضافية من األرباح.

 المادة )42( من النظام األساسي

واعيد التي يحددها مجلس اإلدارة.تدفع األرباح المقرر توزعها عل  المساهمين في المكان والم  

(.2018)علما  أّن الشركة لم توّزع أرباح في عام   

  14 - اجتماعات مجلس اإلدارة

شراف والمتابعة ومراقبة تنفيذ لإل كافيا   يعقد مجلس اإلدارة اجتماعات دورية ويخلص لها وقتا  

أعما  الشركة كما يحرص عل  تدوين وتوثيق محاضر تلك الجلسات بما يتوافق مع نظام الئحة 

الجتماعات ولم يسبق أن تقدم ا كما يحرص أعضاء مجلس اإلدارة عل  حضور .حوكمة الشركات

أي عضو من األعضاء بلطلب مكتوب لعقد اجتماعات لطارئة للمجلس خعا  السنة المالية المنتهية في 

عترض أي عضو من األعضاء عل  جدو  أعما  المجلس ام كما لم يسبق أن  31/12/2018

كان سج  اجتماعات و( خمس 5م. )2018وبلغ عدد اجتماعات مجلس اإلدارة خعا  عام  وقراراته.

 :حضور هذه االجتماعات كالتالي
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 بيان سجل حضور أعضاء مجلس اإلدارة الجتماعات المجلس خالل عام 2018م

  تاريخ االجتماع 

 

 اسم العضو          

 

النسبة 

)%( 

نوفمبر 13 الجملة  

2018 

يوليو 5  

2018 

يونية 28  

2018 

مارس 25  

2018 

فبراير 24  

2018 

 م/ خالد عبد العزيز الماجد √ √ √ √ √ 5 100

80 4 √ √ x √ √ أ/ عبد هللا على أحمد رجب 

ل عباسآد/ تركي بن مسعود  √ √ √ √ √ 5 100  

نصيف هلأ/ طارق عماد عبد اإل √ × √ √ √ 4 80  

ل نصيبآأ/ حسين جابر  √ √ √ √ √ 5 100  

 

 

سجل حضور عضو مجلس اإلدارة السابق تركى بن مطلق مناحى البقمى )عضو مستقل( والتي انتهت 

 فترة عضويته في 2018/10/2م

سم اال تاريخ االجتماع  

خير(ى خالل العام وقبلت استقالتة قبل االجتماع الخامس )األولربعة األتغيب عن االجتماعات األ تركى بن مطلق مناحى البقمىأ/    
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  15- أسماء أعضاء مجلس االدارة ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبرتهم 

 االسم المؤهالت الوظيفة الحالية الوظيفة السابقة الخبرات

مدير عام ▪ - مجال االعمال التجارية  

 شركة امتكان لالعمار

مدير عام ▪  

شركة أرياد لالستثمار 

 والتطوير

 

العزيز الماجد/ خالد عبد م بكالوريوس هندسة  

سنة فى المجال القانونى 92 باحث قانونى البنك  ▪ 

 االهلى

مستشار قانونى  ▪

شركة البركة 

 لالستثمار والتنمية

 مستشار قانونى

 )صاحب مكتب محاماة(

 أ/ عبد هللا على احمد رجب بكالوريوس قانون

المقاوالت ▪  

مجال الفنادق والمنتجعات ▪  

مدير عام مجموعة ألفاف  -

)مقاوالت عامة وفنادق 

 ومنتجعات(

 

ادارة اعمال دكتوراه ل عباسآد/ تركي مسعود مهدى    

عاما فى مجال  91خبرة 

 االعمال التجارية واالعالن

لشركة التنفيذيالمدير  -  

 غسان وطارق نصيف

نصيف هلإلأ/ طارق عماد عبد ا بكالوريوس طيران  

عاما فى مبيعات  32خبرة  ▪

 وتسويق االتصاالت

خبرة تجارية فى االستيراد  ▪

 والتصدير

مدير حسابات مبيعات منافذ  -

 بيع شركة االتصاالت السعودية

شهادة جامعية 

مجال  فيمتوسطة 

 االتصاالت

ل نصيبآأ/ حسين جابر على   

 

 عضو مجلس اإلدارة السابق

 االسم المؤهالت الوظيفة الحالية الوظيفة السابقة الخبرات

دارة مجال العقارات واإل

 الفندقية

قسم المراسم وزارة 

 الخارجية

المدير التنفيذي لمؤسسة 

 تركي بن مطلق العقارية

شهادة جامعية متوسطة في 

 الهندسة الكهربائية

 أ/ تركي مطلق مناحي البقمي
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 16- أسماء أعضاء اللجان ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبرتهم

 لجنة المراجعة 

السابقةالوظيفة  الخبرات  االسم الوظيفة  الوظيفة الحالية 

سنة فى المجال القانونى 92 باحث قانونى البنك االهلى ▪   

مستشار قانونى شركة  ▪

 البركة لالستثمار والتنمية

 مستشار قانونى

 )صاحب مكتب محاماة(

حمد رجبأأ/ عبد هللا على  رئيس اللجنة  

عاما فى مبيعات  32خبرة  ▪

 وتسويق االتصاالت

خبرة تجارية فى االستيراد  ▪

 والتصدير

مدير حسابات مبيعات منافذ  -

بيع شركة االتصاالت 

 السعودية

 أ/ حسين جابر أل نصيب عضو

عاما فى مجال االعمال  91خبرة 

 التجارية واالعالن

 المدير التنفيذى لشركة -

 غسان وطارق نصيف

عبد االلة نصيف عماد أ/ طارق عضو  

 

 لجنة الترشيحات والمكافآت

 االسم الوظيفة  الوظيفة السابقة الوظيفة السابقة الخبرات

عاما فى  23خبرة  ▪

مبيعات وتسويق 

 االتصاالت

خبرة تجارية فى  ▪

 االستيراد والتصدير

مدير حسابات مبيعات منافذ بيع  -

 شركة االتصاالت السعودية

 أ/ حسين جابر أل نصيب رئيس اللجنة

امتكان لالعمار شركةمدير عام  ▪ - مجال االعمال التجارية  

شركة ارياد لالستثمار مدير عام  ▪

 والتطوير

 م/ خالد عبد العزيز الماجد عضو

سنة فى المجال  92

 القانونى

باحث قانونى البنك االهلى ▪  

مستشار قانونى شركة البركة  ▪

 لالستثمار والتنمية

 مستشار قانونى

 )صاحب مكتب محاماة(

حمد رجبأأ/ عبد هللا على  عضو  
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 لجنة االستثمار

 االسم الوظيفة  الوظيفة السابقة الوظيفة السابقة الخبرات

شركة امتكان مدير عام  ▪ - مجال االعمال التجارية

 لالعمار

رياد أشركة مدير عام  ▪

 لالستثمار والتطوير

 م/ خالد عبد العزيز الماجد رئيس اللجنة

عاما فى مجال  91خبرة 

 االعمال التجارية واالعالن

 المدير التنفيذى لشركة -

 غسان وطارق نصيف

 أ/ طارق عماد عبد االلة نصيف عضو

 

م.2/10/2018مناح  البقم  تقدم باستقالتة بتاريخ  ملطلق ضو الثالث : ترك الع *   

 اللجنة التنفيذية 

 االسم الوظيفة  الوظيفة السابقة الوظيفة السابقة الخبرات

مدير عام  ▪ - مجال االعمال التجارية  

 شركة امتكان لالعمار

مدير عام  ▪  

رياد لالستثمار أشركة  ▪

 والتطوير

 م/ خالد عبد العزيز الماجد رئيس اللجنة

المقاوالت ▪  

مجال الفنادق والمنتجعات ▪  

مدير عام مجموعة ألفاف  -

)مقاوالت عامة وفنادق 

 ومنتجعات(

 

دكتوراه ادارة 

 اعمال

ل عباسآد/ تركي مسعود مهدى   

عاما فى مجال  19خبرة 

 االعمال التجارية واالعالن

 المدير التنفيذى لشركة -

 غسان وطارق نصيف

نصيف هلأ/ طارق عماد عبد اإل عضو  
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 17- أسماء االدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبرتهم

السابقةالوظيفة  المؤهالت الخبرات  االسم الوظيفة الحالية 

سنة خبرة فى شركات  18

 غذائية فى السعودية

زراعة بكالوريوس مدير عمليات فى شركة  

 وفرة للصناعة والتنمية

نان بن سالم الياميي/ زم رئيس تنفيذى مكلف  

 

 18 – تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائة على أساس تنفيذي وغير تنفيذي أو مستقل

 اسم العضو الصفة تنفيذي غير تنفيذي مستقل

 م/ خالد عبد العزيز الماجد رئيس المجلس ال نعم نعم

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

 د/ تركي مسعود آل عباس العضو المنتدب نعم ال ال

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

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

تركى مطلق مناحى البقمى *أ/  عضو مجلس ال نعم نعم  

 

م.2/10/2018استقالتة من عضوية المجلس بتاريخ قبلت   * 

 

 

 



 

21 
 

19 – بيان بأسماء الشركات داخل المملكة او خارجها التى يكون عضو مجلس ادارة الشركة عضوا فى 

 مجالس ادارتها الحالية والسابقة او من مديريها

الشكل 

القانونى 

 للشركة

داخل المملكة 

/ خارج 

 المملكة

اسماء الشركات 

 السابقة

الشكل القانونى 

 للشركة

داخل المملكة 

/ خارج 

 المملكة

اسماء الشركات 

 الحالية

 اسم العضو

شركة 

مساهمة عامة 

 سعودية

عضوية مجلس ادارة  داخل المملكة

شركة وفرة للصناعة 

دورات 4والتنمية   

ش/ ذات 

مسئولية 

 محدودة

 مساهمة مغلقة

 مساهمة مغلقة

شركة امتكان  ▪ داخل المملكة

 لالعمار

شركة ارياد  ▪

والتطويرلالستثمار   

شركة الجبيل للتعمير ▪  

شركة اياكو ▪  

 

 م/ خالد عبد العزيز الماجد

شركة 

مساهمة عامة 

 سعودية

عضوية مجلس ادارة  داخل المملكة

شركة وفرة للصناعة 

دورات 3والتنمية   

مكتب المحامى عبد هللا  داخل المملكة فردى

 على احمد رجب

أ/ عبد هللا على احمد 

 رجب

شركة 

مساهمة عامة 

 سعودية

عضوية مجلس ادارة  داخل المملكة

شركة وفرة للصناعة 

دورات 4والتنمية   

ش/ ذات 

مسئولية 

 محدودة

مجموعة الفاف  داخل المملكة

 للتجارة والمقاوالت

أل عباسد/ تركي مسعود   

شركة 

مساهمة عامة 

 سعودية

عضوية مجلس ادارة  داخل المملكة

شركة وفرة للصناعة 

دورات 3والتنمية   

ش/ ذات 

مسئولية 

 محدودة

شركة غسان وطارق  داخل المملكة

 نصيف

 أ/ طارق عماد نصيف

شركة 

مساهمة عامة 

 سعودية

عضوية مجلس ادارة  داخل المملكة

شركة وفرة للصناعة 

دورة واحدةوالتنمية   

ش/ ذات 

مسئولية 

 محدودة

شركة االغصان  داخل المملكة

 المثمرة

 أ/ حسين جابر نصيب
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20 – اإلجراءات التى اتخذها مجلس اإلدارة الحاطة أعضائة – وبخاصة غير التنفيذيين – علما   

 بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.

خعا  اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ  قد عرضت منمقترحات ومعاحظات المساهمين كانت 

عية المذكورة عل  موقع ضع محضر اجتماع الجمتم وكما  م.2/9/2018تاريخ و ،م 28/6/8201

عضاء المجلس وغيرهم عليها.ألكتروت . اللطعاع المساهمين والشركة اإل  

 21- ملكية أعضاء مجلس اإلدارة ألسهم الشركة 

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

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

 الحقوق خالل السنة المالية 2018 م .

 م االسم بداية العام نهاية العام صافى التغير نسبة التغير

دينأدوات   عدد األسهم أدوات دين عدد األسهم 

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

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

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

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

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

*تركى مطلق البقمى أ/  1000 0 ترك المجلس ترك المجلس - -  6 

 

م.2/10/2018ترك  مناح  البقم  تقدم باستقالتة بتاريخ أ /   * 
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  22- ملكية كبار التنفيذيين ألسهم الشركة 

وصف ألي مصلحة أوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو 

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

 السنة المالية 2018م .

 االسم الوظيفة بداية العام نهاية العام صافى التغير نسبة التغير

 عدد األسهم أدوات دين عدد األسهم أدوات دين

تنفيذىرئيس  0 0 0 0 0 0 نان بن سالم الياميي/ زم   

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

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

 

 23 – بيان تواريخ الجمعيات العامة للمساهمين وأسماء حضور أعضاء مجلس اإلدارة 

 خالل عام 2018م 

 تاريخ الجمعيات رقم الجمعية االعضاء الحاضرين لهذة الجمعية الوصف

 2018/6/28 جمعية عامة عادية رقم )31(  م / خالد عبد العزيز الماجد رئيس المجلس

 د / تركى بن مسعود آل عباس العضو المنتدب

 أ / طارق عماد عبد اإلله نصيف عضو المجلس

 أ / حسين جابر آل نصيب عضو المجلس

الماجدم / خالد عبد العزيز  رئيس المجلس  2018/9/2 جمعية عامة عادية رقم )32( 

حمد رجبأأ/ عبد هللا على  نائب الرئيس  

ل نصيبآأ / حسين جابر  عضو المجلس  
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24-  بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التى حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع 

 للجمعية العامة خالل عام 2018 م

 اسم العضو تاريخ االجتماع

 2018/11/13 الجملة النسبة )%(

 م/ خالد عبد العزيز الماجد √ 1 100

 أ/ عبد هللا على أحمد رجب √ 1 100

 د/ تركي بن مسعود أل عباس √ 1 100

 أ/ طارق عماد عبد االلة نصيف √ 1 100

 أ/ حسين جابر أل نصيب √ 1 100

 

 25 – الوسائل التى اعتمد عليها مجلس اإلدارة فى تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه

.هعضائألم يتم عم  تقييم الداء المجلس و  

 26 – عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ الطلبات وأسبابها

 تم لطلب سج  المساهمين اربع مرات كما هو موضخ ادناة:

 عدد لطلبات الشركة لسج  المساهمين تاريخ اللطلب اسباب اللطلب

لغرض االجتماع االو  

(31للجمعية العامة رقم )  

28/5/2018  (1)  

لغرض االجتماع الثان  

(31للجمعية العامة رقم )  

28/6/2018  (2)  

لغرض االجتماع االو  

(32للجمعية العامة رقم )  

2/8/2018  (3)  

لغرض االجتماع الثان  

(32للجمعية العامة رقم )  

2/9/2018  (4)  
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 27 – سياسة مكافآت أعضاء المجلس واإلدارة التنفيذية

. وكان ت حضور الجلساتآنحلرت ف  مكافامكافات أعضاء مجلس االدارة ولجان المجلس  ▪

و  ف  الدورة .ف  االجتماع األ ت حضور الجلساتآسياسة مكافمجلس اإلدارة قد أقّر   

دارة، بناء عل  تولية لجنة الترشيحات لمنتدب والرئيس التنفيذى يحددها مجلس اإلامكافأة العضو  ▪

ت عند التعيين.آوالمكاف  

28 – العالقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أى انحراف جوهري 

 عن هذه السياسة

السياسة. هعن هذ يت باتباع السياسة المعمو  بها ولم يتم انحراف جوهرآتم منح المكاف  

 29 – المكافآت والتعويضات ألعضاء مجلس اإلدارة

شركة وفرة لللناعة والتنمية بدفع مكافات وملاريف وبد  حضور جلسات ألعضاء مجلس اإلدارة تقوم 

 وأعضاء اللجان المنبثقة من المجلس، لطبقا للنظام األساس للشركة.

 المكافآت والتعويضات ألعضاء مجلس اإلدارة

تذاكر سفر  رواتب بدل سكن تأمين طبى انتداب اإلجمالى

 وإقامة 

بدل حضور 

 جلسات

 ولجان مجلس

 بيان

 اوال: االعضاء المستقلين       

 م/ خالد عبد العزيز الماجد  20.000 25.107 0 0 0 0 45.107

.55145  7.500 0 0 0 8.051 .00030  أ/ عبد هللا على أحمد رجب 

1.9873  0 0 0 0 6.987 .00025  أ/ طارق عماد عبد اإلله نصيف 

6.0004  0 0 0 0 6.000 0.0004  أ/ حسين جابرآل نصيب 

 أ/ تركي مطلق مناحي البقمي 0 0 0 0 0 0 0

 ثانيا : االعضاء التنفيذيين       

 د/ تركي بن مسعود آل عباس * 20.000 38.750 960.000 280.000 79.144 0 1.377.894

395.461.5  7.500 79.144 280.000 960.000 84.895 .000135  اإلجمالي 
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  عباس آالخاص بالعضو المنتدب الدكتور/ تركي مسعود  يمين اللطبأوالت* الرواتب وبد  السكن 

دارته للشركة.إتمث  استحقاقه نظير   

30 - المكافآت والتعويضات لخمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات، علما   بأنّ  

 الرئيس التنفيذي والمدير المالي من ضمنهم

 بيان المجموع

وتعويضات ومكافات رواتب 1.075.800  

411.236  بدالت 

884.175  تامين طبى 

 تذاكر طيران واقامة وانتدابات 60.186

جلسات بدل حضور 20.000  

 االجمالى 1.567.984

 

 31 - لجان مجلس اإلدارة ومهامها

 وصف لجان مجلس اإلدارة ومهامها

ا  من اللجان حت  تتمكن هذه اللجان من تأدية مهامها بشك  فعّ  ا  مناسب ا  شك  مجلس اإلدارة عدد

  لجنة المراجعة يتشكتّم و واللجنة التنفيذّية، ولجنة االستثمار تالترشيحات والمكافآ همها لجنةأو

للتعدي  الذي لطرأ عل  نظام الشركات الجديد.  وفقا   ، وذلكبقرار من الجمعية العامة العادية للشركة

م.  02/10/2016عل  ضوء هذا التعدي  في  المراجعة لجنةوتم اختيار   

  )31-1( - لجنة المراجعة

 مهام لجنة المراجعة ومسؤوليتها تتلخص في التالي:

( دراسة ومراجعة القوائم المالية األولية والسنوية والبيانات المالية للشركة قب  عرضها عل  1) 

.حولها بداء رأيهاوشفافيتها، وإن نزاهتها وعدالتها مجلس اإلدارة لضما  

التقارير المالية والحسابات. امألوفة تتضمنهمهمة أو غير ( دراسة أي مسائ  2)  
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ي والتولية لمجلس اإلدارة في رأبداء الإ( دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة، و3)

نها.شأ  

عليها. بداء معاحظاتهاإ( دراسة خلطة المراجعة مع مراجع الحسابات و4)  

عداد تقرير مكتوب يتضمن إ( دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية في الشركة و5)

يها في مدى كفاية هذه النظم.أتوليتها ور  

( دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التلحيحية للمعاحظات الواردة فيها.6)  

وأنشلطة إدارة المراجعة الداخلية في الشركة من اج  التحقق من ( الرقابة واألشراف عل  أداء 7)

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

( التولية لمجلس اإلدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وعزلهم وتحديد أتعابهم بعد التأكد من 8)

 استقعالهم ومراجعة شرولط التعاقد معهم.

دراسة تقارير مراجع الحسابات ومعاحظاته عل  القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها. (9)  

( متابعة أعما  المحاسبين القانونيين واعتماد أي عم  خارج نلطاق أعما  المراجعة التي يكلفون 10)

 بها أثناء قيامهم بأعما  المراجعة.

أعضائها باإلضافة للمراجع الداخلي  ( يشترلط للحة اجتماع لجنة المراجعة حضور اغلبيه11)

للشركة وتلدر قراراتها بأغلبية ألوات الحاضرين، وعند تساوى األلوات يرجح الجانب الذي 

 لوت معه رئيس االجتماع.

( تعقد اللجنة أربعة اجتماعات في السنة عل  األق .12)  

لاير عن ك  جلسة. 000.5أعضاء اللجنة عن حضور جلسات اجتماع اللجنة بواقع  ت( مكافآ13)  

، وعدد أعضائها ثعاثة، (التنفيذيين )من غير لجنة المراجعة من أعضاء مجلس اإلدارة ( تتكون14)

  .  نليبآاألستاذ/ حسين جابر  هو أحدهم مختص بالشئون المالية والمحاسبية
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م. وتقاض  ك  عضو من أعضاء اللجنة مبلغ 8201( اجتماعات خعا  عام 4عقدت اللجنة عدد )

، كما يوضح الجدو  التالي: ف  ك  جلسة لاير فقلط ال غير 000.5  

الرابعاالجتماع  أجمالي  

نوفمبر 71  

الجتماع الثالثا  

سبتمبر 16  

 االجتماع الثاني

مايو 8  

 االجتماع األول

مارس 25  

 

 الصفة

 

 األعضاء

لجنةرئيس  √ √ √ × 3 رجب حمدأعلى  أ/ عبد هللا   

نصيب لآجابر  أ/ حسين عضو √ √ √ √ 4  

نصيف هلعبد اإل أ/ طارق عضو × √ × √ 2  

 

 )31-2( - لجنة الترشيحات والمكافآت

 مهام لجنة الترشيحات والمكافآت ومسؤولياتها

القيام بالتولية لمجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية المجلس والمعايير المعتمدة عل  أن تراع   – 1

مخلة بالشرف واألمانة.دانته بجريمة إاللجنة عدم ترشيح أي شخص سبق   

القيام بمراجعة سنوية لعاحتياجات الملطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة  – 2

عداد ولف للقدرات والمؤهعات الملطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة بما في ذلك تحديد الوقت الذي إو

 يلزم أن يخلله العضو ألعما  مجلس اإلدارة.

مراجعة هيك  مجلس اإلدارة ورفع التوليات في شان التغيرات التي يمكن أجراؤها. – 3  

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

التأكد بشك  سنوي من استقعالية األعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض ملالح إذا كان – 5

يشغ  عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.العضو   

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

.وضع تلك السياسات عند استخدام معايير ترتبلط باألداء  
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م. األو  عقد بتاريخ 8201عقدت لجنة الترشيحات والمكافات اجتماعيين اثنين خعا  عام 

م. وحضر ك  أعضاء اللجنة  13/11/8201م . واالجتماع الثاني بتاريخ 25/03/8201

  . يل  االجتماعين المذكورين كما

 االجتماع الثاني

نوفمبر 31  

 االجتماع األول

مارس 25  

 

 الصفة

 

 األعضاء

بل نصيآحسين جابر أ/  رئيس اللجنة √ √  

 م/ خالد عبد العزيز الماجد عضو √ √

حمد رجبأأ/ عبد هللا على  عضو √ √  

 

 )31-3( - لجنة االستثمار

 مهام لجنة االستثمار ومسؤوليتها

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

جراء التقلي والدراسات األولية ورفع التوليات بشأن هذه  إالفرص االستثمارية المتاحة. وتقوم ب

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

نشاء وتلطوير وتملك إوردت في النظام األساسي للشركة بعد تعديله لتشم  االستثمار في مجا  

ية في مجا  األراضي والعقار. المشاريع اللناعية واالستثمار  

وف  حا  تبن  المجلس للمشاريع االستثمارية تكم  لجنة االستثمار الدراسات باالستعانة بمن ترى 

خذ الموافقة النهائية من مجلس اإلدارة والدفع بالمشروع لإلدارة التنفيذية للتنفيذ.أقب    

 مدة عمل اللجنة

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

.ج  دورة مجلس اإلدارةأج  اللجنة كبقية لجان المجلس مع نهاية أوينقضي   
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تتكون لجنة االستثمار من ثعاثة و، م13/11/8201تم عقد اجتماع واحد للجنة االستثمار بتاريخ  

.كالتالي: أعضاء  

 االجتماع األول

نوفمبر 13  

 

 الصفة

 

 األعضاء

 م/ خالد عبد العزيز الماجد رئيس اللجنة √

 أ/ طارق عماد عبد االلة نصيف عضو √

 

م.2/10/2018العضو الثالث : ترك  مناح  البقم  تقدم باستقالتة بتاريخ   * 

 )31-4( – الجنة التنفيذية

 قرر مجلس االدارة  تكوين اللجنة التنفيذية ف  جلستة بتاريخ 2018/02/24م.

 الغرض من تكوين اللجنة

 ادارة شركة وفرة لللناعة والتنميةتعيين اللجنة التنفيذية بلعاحيات واسعة بواسلطة مجلس تم ي -1

لمساعدة المجلس ف  وضع وتنفيذ سياساتة الت  يضعها الدارة الشركة والتحقق من ان االدارة 

 التنفيذية للشركة تسير وفق هذة السياسات. 

كما يرد ف  المادة الرابعة  والسللطات الموكلة اليها من مجلس االدارةتمتع اللجنة باللعاحيات ت - 2

.من هذة العائحة  

و ما أو تفرضها الئحة حوكمة الشركة أدارة ى مهام يلطلبها مجلس اإلأداء ألتزم اللجنة التنفيذية بت - 3

  يستجد عل  الئحة الحوكمة.

دارة وتنته  بنهاية دورة عضاء مجلس اإلأعضاء اللجنة مع فترة عضوية أتتزامن فترة عضوية  - 3

  .المجلس
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و خارج أمن داخ   همينا للسر ف  اللجنة كما يجوز اختيار غيرأمين سر مجلس االدرارة أيكون  – 4

دارة.مجاس اإل  

 صالحيات ومهام اللجنة

 تقوم اللجنة التنفيذية باآلتى

دارة.اإلستراتيجية الشركة وتقديمها لموافقة مجلس إالملادقة عل   – 1  

دارة.الموافقة عل  القرارات االستثمارية قب  عرضها عل  مجلس اإل – 2  

و أى موظف بالشركة أمن  –بالتنسيق مع الرئيس التنفيذى  –ن تلطلب اللجنة التنفيذية أيجوز  – 3

و كتابة(.أدالء باى بيانات خالة بالشركة )شفاهة المتعاونيين معها اإل  

عما  التوسع الرئيسية للشركة أو أجاز المشاريع الرئيسية إنحو  تنفيذ ومتابعة واستعام تقارير  – 4

دارة التنفيذية للشركة.من اإل  

مراجعة الموازنة ومتابعة تنفيذها. – 5  

انحراف ف  الموازنة. ىّ داء الشركة وتقييم التفسيرات ألأمتابعة  – 6  

عند الحاجة. هساس  للشركة والتولية بتعديلمراجعة دورية للنظام األ – 7  

دارة.ل  مجلس اإلإولية وتقديم التوليات ف  عمليات االندماج واالستحواز عم  الدراسات األ – 8  

سهمها.تقديم التوليات بخلوص شراء الشركة أل – 9  

استعام التقارير التنفيذية بشك  دورى من الرئيس التنفيذى بما فيها تقييم المخالطر المحيلطة  – 10

دارة.و رفع توليات لمجلس اإلأنها أشبالشركة والتلرف ب  

دارة ومتابعة بقرارات مجلس اإل سنوي ف  ك  ربع ا  مين سر المجلس للجنة التنفيذية بيانأيرفع  – 11

نها.بشأ نها لتقوم اللجنة التنفيذية بتقييمها واتخاذ ما تراة مناسبا  ما تم بشأ  

ى تعديعات عليها.إجراء أالعائحة ورفع توليات للمجلس ب هيمكن للجنة التنفيذية مراجعة هذ – 12  
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 مهام ومسؤوليات أعضاء اللجنة التنفيذية

حضور اجتماعات اللجنة. – 1  

تكريس الوقت الكاف  للمشاركة ف  تنفيذ شؤون اللجنة واجتماعاتها. – 2  

بالشركة. يترقية العم  التنفيذ هنأاتخاذ المبادرة ف  ك  من ش – 3  

 4 – توظيف خبراتهم ومعارفهم ف  االرتقاء بالشركة.

 مهام رئيس اللجنة التنفيذية

عما .الدعوة الجتماعات اللجنة بعد الموافقة عل  جدو  األ – 1  

عضاء عليها.خذ موافقة األأعرض محضر االجتماع ف  الجلسة التالية و – 2  

من القيام بمسؤولياتها.دارة لتمكينها تزويد اللجنة بالمعلومات المناسبة من اإل – 3  

دارة.نشلطة اللجنة ف  حا  لطلبها من قب  مجلس اإلأعداد تقارير عن إ – 4  

دارة التنفيذية بقرارات اللجنة.بعاغ اإلإ – 5  

 اجتماعات اللجنة

واالجتماع  ، م24/02/2018م. األو  عقد بتاريخ 2018تنفيذية ثعاثة اجتماعات خعا  عام العقدت اللجنة 

م. وحضر ك  أعضاء اللجنة 02/04/2018واالجتماع الثالث بتاريخ  ،م25/03/2018الثاني بتاريخ 

عاجتماعات الثعاثة:التنفيذية ال  

 االجتماع الثالث

ابريل 2  

 االجتماع الثاني

مارس 25  

 االجتماع األول

فبراير 42  

 

 الصفة

 

 األعضاء

الماجدم/ خالد عبد العزيز  رئيس اللجنة √ √ √  

   عباسآد/ تركي بن مسعود  عضو √ √ √

نليف هلأ/ لطارق عماد عبد اإل عضو √ √ √  
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 32 - مكافآت أعضاء اللجان

 اعضاء اللجان عدد أالجتماعات ألمكافات والتعويضات

 أعضاء لجنة المراجعة  

.00015  أ/ عبد هللا على أحمد رجب 3 

 أ/ حسين جابر آل نصيب 4 20.000

.00010  أ/ طارق عبد اإلله نصيف 2 

 أعضاء لجنة الترشيحات والمكافات  

 أ/ حسين جابر آل نصيب 2 0

 م/ خالد عبد العزيز الماجد 2 0

حمد رجبأأ/ عبد هللا على  2 0  

 أعضاء لجنة االستثمار  

 م/ خالد عبد العزيز الماجد 1 0

نصيف هلأ/ طارق عماد عبد اإل 1 0  

 أعضاء اللجنة التنفيذية  

 م/ خالد عبد العزيز الماجد 3 0

 د/ تركي بن مسعود أل عباس 3 0

نصيف هلأ/ طارق عماد عبد اإل 3 0  

 المجموع  45,000

 

 33 - بيان حركة القرض

حصلت الشركة على قرض طويل األجل من صندوق التنمية الصناعية السعودي بتاريخ 

الخضروات والبطاطس  جنتاإبغرض تمويل مشروع إقامة وتوسعة مصنع م 09/05/2012

ويسدد على فترة ست  ،لاير سعودي 34.000.000صل القرض المعتمد أجمالي إالمجمدة، وبلغ 

م. وهذا وقد تم سداد مبلغ 01/08/2015من  سنوات وعلى أقساط نصف سنوية اعتبارا  

و  ،م31/12/2016لعام المنتهى في لاير سعودي خالل الربع الرابع من ا 1.500.000

ليلبح  م.31/12/2015لاير سعودي و خالل الربع الرابع من العام المنتهى في  1.000.000
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جمالي قيمة القرض إلاير سعودي، ويلبح  2.500.000أجمالي قيمة ما سدد من القرض 

رض البالغ تم إعادة جدولة الق م2016خعا  عام  م.31/12/2017لاير سعودي في  31.500.000

ستحق الدفعة األول  بعد إعادة الجدولة بتاريخ تُ ن ألاير سعودي عل   31.500.000

   م.02/01/8201

م.14/03/2018لاير بتاريخ  500.000وسدد  م.21/02/8201لاير فى  1.250.000تم سداد   

 م.15/11/2018لاير فى  000.000.1وسدد  .م01/04/2018لاير بتاريخ  750.000وسدد 

يلبح لاير سعودي، ل 000.5003. م مبلغ2018خعا  عام  دد من القرضجمالي قيمة ما سُ إليلبح 

م.31/12/2018 لاير سعودي في 00.0000.28جمالي قيمة القرض إ  

لتجميد الخضروات وكامل مصنع الغذائية  الغذائّيةوالقرض مضمون بواسطة رهن كامل مصنع 

 كضمان للقرض، وفيما يلي ملخص   السعودي، الصناعيةنتاج اللحوم لصالح صندوق التنمية إل

  بحركة القرض.

مليون لاير. 11متداول بمبلغ مليون لاير، وجزء غير  17متداول بمبلغ  جزءإلى ينقسم القرض   

المدفوع عام  المتبقى

8201  

مدة  المدفوع  سابقا

 القرض

 الجهة المانحة مبلغ القرض

28,000,000 3,500,000 2, 005  صندوق التنمية الصناعية السعودي 34,000,000 6 000,

 

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

 مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية 2018م.

 بيان القيمة )باللاير(

982.949  زكاة شرعية مستحقة 

 تامينات اجتماعية مستحقة 98.573

 توزيع ارباح مستحقة 150.199.1

 ضريبة القيمة المضافة المستحقة 20.705

104.682.2  االجمالى 
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 موقف الزكاة

لاير              1.254.527والبالغ قدرها  .م31/12/7201تم سداد كام  الزكاة المقدرة عل  الشركة حت  

منعوام والفروق الزكوية لأل السنوية رليد الزكاة المقدرة غتم. و كما بل 8201خعا  عام   

عن  زكاة مستحقةعبارة عن  لاير 949.982مبلغ ) لاير. 408.971.3 مبلغ م. 2011 -2008 

.(لاير 3.021.426المكون خعا  السنة عن سنوات سابقة مبلغ  هاليإم. يضاف 2018عام   

 وضع الربوط

م 31/12/2017للهيئة العامة للزكاة والدخ  لجميع السنوات حت  )أ( تم تقديم االقرارات الزكوية 

م.31/12/2017وحللت عل  شهادة مقيدة للسنة المنتهية ف    

، واعترضت م2011م حت  2008عوام من ولية لألأللزكاة والدخ  ربولطات  لدرت الهيئة العامةأ

فروقات زكوية بقيمة  هوالذى نتج عنتم استعام الربلط الزكوى المعد  . وبعد مراجعتها عليها الشركة

توثبات الفروقات الزكوية ضمن مخلص الزكاة التقديرية . إ. وتم لاير 4.021.425  

للمراجعة من قب  الهيئة العامة للزكاة والدخ . حالّيا   (م2017 -م 2012 ) خضع السنوات من  

م.2018حركة مخلص الزكاة التقديرية لعام  (ب)  

م2018ديسمبر  31  بيان 

 الرليد ف  بداية السنة 2.254.527

 المكون خعا  السنة 949.982

 المكون خعا  السنة عن سنوات سابقة 3.021.426

(1.254.527)  الزكاة المدفوعة خعا  السنة 

 الرليد ف  نهاية السنة 4.971.408
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  35 – االحتياطيّ ات لمصلحة الموظفين

الشركة بتكوين مخلص مكافأة نهاية الخدمة لجميع تقوم و، لهذا الغرض وجد استثماراتتال 

 هلقانون العم  والعما  السعودي ويلرف لهم عند نهاية خدماتهم حسب النظام وبيان منسوبيها وفقا  

 اإلجمالي كاآلتي:

 بيان المبلغ

240.427.6  مخصص مكافأة نهاية الخدمة 

 

 36 - إفصاحات مجلس اإلدارة

مجلس إدارة الشركة بما يلي: يقرّ   

سجعات الحسابات أعدت بالشك  اللحيح. أنّ  – 1  

ة.فذ بفاعليّ عل  أسس سليمة ونُ  د  ع  نظام الرقابة الداخلية أُ  أنّ  – 2  

.قد يلق  شكا كبيرا بشان قدرة الشركة عل  البقاء كشركة مستمرة ،عدم تاكد جوهرى – 3  

 37 - التصويت اإلليكتروني

كتروني عن بعد عل  بنود اجتماع يللمساهمين المسجلين المشاركة في التلويت اإللتتيح الشركة 

حضور االجتماع وذلك عن لطريق الموقع اإللكتروني عل  ة في حا  عدم مقدرتهم امّ الع اتالجمعيّ 

لجميع المساهمين. وهذه الخدمة متاحة مجانا   التابع لهيئة السوق المالّية، الخاص بخدمة تداوالتي  

 38 – لفت انتباة مراجع حسابات الشركة على القوائم المالية

( ف  القوائم المالية والذى يشير ال  ان الشركة تكبدت خسارة 3نود لفت االنتباة ال  االيضاح رقم )

ديسمبر  31مليون لاير سعودى تقريبا للسنة المنتهية ف   50مليون لاير سعودى تقريبا و  26قدرها 

التوال . كما ان الملطلوبات المتداولة للشركة قد تجاوزت موجوداتها م. عل  2017م. 2018

م. باالضافة ال  عدم التزام 2018ديسمبر  31كما ف   .لاير سعودى 4.770.998المتداولة بقيمة 
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الشركة بسداد الجزء مستحق الدفع من قرض لندوق التنمية اللناع  السعودى خعا  عام 

. من %48.90ى باالضافة ال  نسبة الخسائر المتراكمة قد بلغت مليون لاير سعود 7م. بقيمة 2018

م. وتشير هذة الظروف او االحداث ال  وجود عدم 2018ديسمبر  31راس ما  الشركة كما ف  

تاكد جوهرى قد يلق  شكا كبيرا بشان قدرة الشركة عل  البقاء كشركة مستمرة ولم يتم تعدي  راينا 

 فيما يتعلق بهذا االمر.

 39 - توصية مجلس اإلدارة باستبدال المحاسب القانوني 

ن من أجلها.ال يوجد تولية بتغيير المحاسب القانوني قب  انتهاء الفترة المعيّ   

 40 - اإلفصاح فى تقرير مجلس اإلدارة عمّ ا طبق من أحكام الئحة حوكمة الشركات وما لم يطبّ ق 

فيما عدا التالي:قامت الشركة بتلطبيق ما ورد بعائحة حوكمة الشركات   

 رقم المادة نص المادة / الفقرة أسباب عدم التطبيق

 

م2018لم يتم انتخابات خالل عام   

 

 

)ب( يجب استخدام التصويت التراكمى فى انتخاب مجلس 

كثر من أاالدارة ، بحيث ال يجور استخدام حق التصويت للسهم 

.مرة واحدة  

 

 الثامنة

 

 

الشركة سياسة توزيع األرباح في  -1

( من 42+  41تنص عليها المواد )

 النظام األساسي للشركة.

الشركة لم تقم بتوزيع أرباح  - 2

 للمساهمين.

 

يجب على مجلس اإلدارة وضع سياسات واضحة بشأن  -)ب( 

توزيع أرباح األسهم بما يحقق مصالح المساهمين والشركة 

.وفقا لنظام الشركة األساسي  

في األرباح وفقا لقرار الجمعية يستحق المساهم حصته  –)ج( 

العامة الصادر بشأن توزيع األرباح على المساهمين، أو قرار 

ن القرار يّ مجلس اإلدارة القاضي بتوزيع أرباح مرحلية ويب

 تاريخ االستحقاق وتاريخ التوزيع.

 التاسعة

 

 

 41 - الرقابة الداخلية وتقرير المراجعة الداخلية للشركة ونتائج المراجعة السنوية 

تسع  إدارة الشركة عل  تلطوير أنظمة الرقابة الداخلية كما تقوم إدارة المراجعة الداخلية بالشركة بعم  

ب  تأثير من قخلطة للمراجعة السنوية وتكون معتمدة من لجنة المراجعة وال تخضع المراجعة الداخلية ألى 
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اإلدارة التنفيذية ولها كام  اللعاحيات للولو  ألى مستندات ترى أنها ضرورية وتساعد عل  إنجاز 

عملها عل  الوجه األكم  وتسع  إدارة المراجعة الداخلية بمراقبة ومراجعة كافة المخالطر اإلدارية 

ركة ة بغرض الرقابة الداخلية بالشوالمالية وتسع  عل  تلطبيق اللوائح واإلجراءات الداخلي ةوالتشغيلي

  لجنة المراجعة بعد مناقشتها مع اإلدارة التنفيذية ووضع إلوترفع إدارة المراجعة الداخلية تقاريرها 

 الخلطلط التلحيحية المناسبة .

وف  حالة أي معاحظات جوهرية يتم اإلفلاح عنها ويتم حفظ تقارير المراجعة ومستندات العم  

ه لم يتبين لها معاحظات جوهرية نّ أمن نتائج وتوليات، كما  إليهلت نجز وما خلُ أُ متضمنة بوضوح ما 

 تتلطلب اإلفلاح.

42 – توصيات لجنة المراجعة التى يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس اإلدارة أو التى رفض 

المجلس األخذ بها بشان تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائة أو تعيين 

 المراجع الداخلي.

 ال يوجد تعارض.

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

 وجوده.

 يوجد ف  الشركة مراجع داخل  ذو كفاءة وخبرة عالية .

 44 - مراجع حسابات الشركة 

العادية بناء  عل  ترشيح مجلس اإلدارة مع مراعاة ة مراجع حسابات الشركة يعين من قب  الجمعية العامّ 

يكون مساهمة والشركات البمراجعة حسابات  ن يكون مرخلا  أأن يكون ترشيحه من لجنة المراجعة، و

ن يتمتع أو ،مع ملالح الشركة حه تتعارض ملالاّل ألشرولط المقررة من الجهة المختلة ول يا  مستوف

 بالخبرة والكفاءة واألمانة.
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 45 -المعايير المحاسبية المطبقة في شركة وفرة للصناعة والتنمية

وهي المعايير الدولّية شركة وفرة لللناعة والتنمية  ال يوجد اختعاف في المعايير المحاسبية الملطبقة في

للتقرير المالي في المملكة العربّية السعودّية، والمعايير واإللدارات األخرى المعتمدة من الهيئة 

  ة للمحاسبييم القانونيين.السعوديّ 

 46 – الشركات التابعة للشركة 

 ال يوجد شركات تابعة لشركة وفرة لللناعة والتنمية.

 47 - األسهم وأدوات الدين في الشركات التابعة 

 ال يوجد أسهم وأدوات دين في شركات تابعة.

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

أسهم ذات أحقية في التلويت وال يوجد أي إبعاغ بها.ال يوجد   

49 – وصف لفئات وأعداد أىّ  أدوات دين قابلة للتحويل وأىّ  أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق 

 اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خالل العام.

 ال يوجد.

50 – وصف ألىّ  حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية 

 أو مذكرات حق أكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة

 ال يوجد.

51 – وصف ألى استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألى أدوات دين قابلة لالسترداد وقيمة 

األوراق المالية المتبقية مع التميز بين األورق المالية المدرجة التى اشترتها الشركة وتلك التى 

 اشترتها شركاتها التابعة.

 ال يوجد.
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52 – وصف ألى مصلحة فى فئة األسهم ذات األحقية فى التصويت تعود ألشخاص )عدا أعضاء 

مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم ( أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة 

 واألربعين من قواعد التسجيل واإلدراج، وأى تغيير فى تلك الحقوق خالل السنة المالية األخيرة.

 ال يوجد.

 53 – أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه األسهم.

 ال يوجد.

 54 – وصف ألي صفة بين الشركة وطرف ذي عالقة.

وجد أي لفقة بينها ولطرف ذي ععاقة.ه ال تنّ ؤكد الشركة بأت  

 55 – العقود المبرمة بين الشركة والجهات األخرى

فيها أو فيها مللحة  ي أعما  أو عقود تكون الشركة لطرفا  أال يوجد عقود تتعلق ب بأّنهالشركة  تقر  

أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو ألي شخص ذي ععاقة. حد أعضاء مجلس اإلدارةأل  

56 – بيان أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيين 

 عن أى راتب أو تعويض

تناز  رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة عن بد  حضور إحدى جلسات المجلس. ▪  

الترشيحات والمكافات عن بد  حضور جلستين من جلسات اللجنة  تناز  رئيس وأعضاء لجنة  ▪

دارة .دارة واالكتفاء ببد  حضور جلسات مجلس اإللتزامنهما مع اجتماعات مجلس اإل  

عضاء لجنة االستثمار عن بد  حضور جلسة من جلسات اللجنة ، لتزامنها مع أتناز  رئيس و ▪

دارة . جلسات مجلس اإلدارة واالكتفاء ببد  حضور اجتماعات مجلس اإل  

لتزامنها مع  اللجنة الثعاث جلسات تناز  رئيس واعضاء اللجنة التنفيذية عن بد  حضور ▪

دارة .دارة واالكتفاء ببد  حضور جلسات مجلس اإلاجتماعات مجلس اإل  
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 57 – بيان أي ترتيبات أو اتفاق تنازل ألحد مساهمي الشركة عن أى حقوق فى األرباح

.رباحلشركة عن أى حقوق ف  األاأحد مساهم   هتفاق تناز  بموجباال يوجد أى ترتيبات أو   

 58 - العقوبات والجزاءات التي طبقت على الشركة

لم تلطبق عل  الشركة أي عقوبات أو جزاءات أو قيد احتيالطي مفروض من هيئة السوق المالية أو 

م.8201أو تنظيمية أو قضائية أخرى خعا  العام  ةمن أي جهة إشرافيّ   

 59 – التغيرات فى التقديرات المحاسبيّ ة

لولها الثابتة لية ألينتاجية المقدرة والكفاءة التشغعمار اإلها تقوم بمراجعة األنّ إوفقا لسياسة الشركة ف

الت الممتلكات واآلنتاج  الفعل  لبعض العمر اإل نّ أل  إالمراجعة  هشارت هذأو ،بشك  مستمر

غراض االستهعاك ف  البيانات نتاجية المقدرة المستخدمة ألعمار اإللطو  من األأوالمعدات كانت 

عمار تقديراتها لأل - م2018يناير  1اعتبار من  -غّيرت الشركة  المالية للشركة. نتيجة لذلك

 هالتقديرية الت  ستظ  خعالها هذفض  الفترات أالت والمعدات لتعكس بشك  نتاجية للممتلكات واآلاإل

وقد تّمت هذه الخلطوة بعد فحص الماكينات واآلالت بواسلطة الشركات اللانعة  لو  ف  الخدمة.األ

ير ف  التقديرات لفترة يثر هذا التغأ كانّية. إلنتاجأعمارها ا تقدير لها، وبناء عل  تولياتها بزيادة

 ،لاير 1.895.621 يادة ف  لاف  الدخ  بمقدارم هو ز31/12/2018السنة المالية المنتهية ف  

ثر عل  الفترات المستقبلية أ هن يكون لأومن المتوقع  لاير. 950.0وزيادة ف  ربحية السهم بمبلغ 

.يالعام الحال بزيادة الدخ  سنويا بما يقارب الزيادة الت  تخصّ   

 60 – االحتياطى النظامى للشركة

 ه  ما نسبتيحوّ  للشركة أن ساس العربية السعودية والنظام األيتلطلب نظام الشركات ف  المملكة 

هذا يبلغ ن يستمر هذا التحوي  حت  أل  االحتيالط  النظام  وإ. من لاف  الربح السنوى 10%

هذا االحتيالط  غير قاب  للتوزيع عل  المساهمين.  نّ أ حيث س الما ،أمن ر %30االحتيالط    

م استخدام االحتيالط  النظام  البالغ 2019فبراير  5عقد بتاريخ المن هدارة ف  اجتماعقرر مجلس اإل

.م31/12/2018كما في  لطفاء جزء من خسائر الشركةلاير سعودى إل 7.202.424  
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 61 – المسئولية االجتماعية

 )61 – 1( الموارد البشرية 

السعودية قامت الشركة بتلطوير الموارد البشرية وحافظت الشركة عل  سجلها في توظيف الكوادر 

المتميزة والتركيز عل  توظيف وتدريب السعوديين وعم  دورات تدربية للعاملين عن لطريق مراكز 

د عل  الحلو  عل  مزيد يالتدريب المتخللة لتحفيز قدرات العاملين عل  كافة المستويات والتأك

كما تلطّور القسم  يادة إنتاجيتهم واستقرارهم،زعل  رضا الموظفين و ا  من التلطوير بما ينعكس إيجاب

وكذلك عل   للعم  بالمجا  اإلداري والمشتريات والمحاسبةالنسائي بتعيين عدد أكبر من الموظفات 

نتاج.خلطولط اإل  

  )61 – 2( العمل الخيري

الت  تقدم خدمات  من جمعية األلطفا  المعاقيننتيجة للدعم الذي قّدمته الشركة، تم تكريمها  – 1

 مجا سنة. والشركة رائدة ف   12عاقة من سن الميعاد حت  سن اإل يلطفا  ذورعاية متخللة لأل

هذا ا  ف  فعّ حيث تقوم بدوٍر   سسات الخيريةؤللم يوالمعنو يوتقديم الدعم الماد يالعم  الخير

.الجانب عاما  بعد عام  

 )61 – 3( الجودة الشاملة 

عل  مستويات الجودة لمنتجاتها ومواكبة متلطلبات المعايير أتسع  إدارة الشركة للمحافظة عل  

 ذات عل  مستويات الرضا للعمعاء بما يضمن للمستهلك الحلو  عل  منتجاتأالدولية بما يحقق 

 جودة عالية.

 )61 – 4( تنمية وتطوير العاملين وتقدير إنجازاتهم

لعاستماع للعاملين ومناقشتهم في عقد ورش عم  متخللة كما تقوم ب ،تقوم الشركة بتحفيز العاملين

مع شركات تدريب معترف  كوادرها تأهي تدريب وكما اهتّمت ب ،الموضوعات التي تخص العم 

 بها. 
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 وتقوم الشركة بتعيين موالطنين من ذوى االحتياجات الخالة، وقد تم بالفع  تعيين عدد من ذوى

 قتهم. االحتياجات الخالة في وظائف تتماش  ومقدراتهم ولطبيعة إعا

 )61 – 5( ص  حّ ة وسالمة الموظفين

ة العم  أثناء تأدي ، كما تهتم بوسائ  السعامةتقوم الشركة بتوفير الرعاية اللحية للعاملين وأسرهم

 عل  أرواح العاملين.  وتوفير أدوات األمن حفاظا  

 )61 – 6( التعاون مع المؤسسات التعليمية

المختلفة وتعم  عل  تدريب لطعاب تلك المؤسسات بملانعها تتعاون الشركة مع المؤسسات التعلمية 

هناك مشاركة بين الشركة وبين جامعة الملك سعود بالرياض عل  استقبا  اللطعاب للتدريب  .المختلفة

في ملانع الشركة وكذلك تقوم الشركة باستقبا  اللطعاب )مختلف المستويات( في زيارة اليوم الواحد 

الغذائي داخ  الملانع.  علتعرفهم بالتلني  

 62 - أهم األحداث خالل العام المالي المنتهى في 2018/12/31م.

 – م  )عضو مستق (ستاذ/ ترك  بن ملطلق مناح  البقألدارة ااستقالة عضو مجلس اإلقبو   – 1

دارة قد ف  مجلس اإل هعضويت وكانت م لظروف شخلية.30/9/2018حيث قدم االستقالة بتاريخ 

م(.04/07/2016بداية الدورة )بدأت في   

مير فيل  بن ترك  بن األ عبداع التجارى ف  شارانتقا  مقر الشركة الرئيس  من مركز اإل – 2

بالرياض ل  ملنع المنتجات الخضرية بالمدينة اللناعية الثانية في وسلط المدينة إ عبد العزيز

.(252شارع رقم )  

سواق الهايبر أكبر والمكرونة ألالمجّمدة لبلطالطس الخاص ل تلنيعتعاقدت الشركة عل  ال – 3

.)هايبر العثيم( بالمملكة  
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 63 – كلمة ختامية 

نتمن  بأن يكون العرض المقدم في التقرير السنوي لشركة وفرة لللناعة والتنمية عن نتائج األعما  

م قد أوضح لكم اللورة بالشفافّية الكاملة الملطلوبة بين  12/8201/ 31للسنة المالية المنتهية في 

رّد الشركة عافيتها بعد تم لتس2019الشركة ومساهميها. كما نأم  أن يبدأ تعدي  النتائج في العام 

في خسائرها في الوقت الذي الظروف الحرجة التي أملتها ظروف محلّية وإقليمّية ودولّية كانت سببا  

في خروج كثيٍر من الشركات من خارلطة الشركات السعودّية.سببا    كانت فيه هذه الظروف  

وف  الختام يتقدم مجلس اإلدارة بوافر التحية والتقدير إل  مقام خادم الحرمين الشريفين وول  العهد 

 والحكومة الرشيدة ومؤسساتها للدعم العامحدود للقلطاع الخاص وخالة الشركات الُمدرجة.

كر والعرفان إل  المساهمين الكرام الذين وضعوا ثقتهم في مجلس اإلدارة كما البد من تقديم الش

بدأت  ، وقد، وهم يتلطلّعون إل  مستقب  أفض  للشركةودعموا المجلس وساندوه بأفكارهم واقتراحاتهم

.تباشيره  

ونتوجه بالشكر لمنسوبي الشركة عل  إخعالهم وتفانيهم في العم  من أج  النهوض بالشركة 

بتجاوز المعوقات واالنلطعاق إل  آفاق أرحب في المستقب   ثقة وتفاؤال   أكثرنحن اآلن ورفعتها و

 القريب بإذن هللا.

،،،التوفيق والسداد وج ّ  ونسأ  المول  عزّ   

  

  

 


