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 يةو أسهم حقوق أولرة إصدارنـشـ
 

 شركة جازان للتنمية الزراعية
 )جازادكو(

 
 
 
 

 ٥٩٠٠٠٠٥٤٠٣سجل تجاري رقم بموجب  شركة مساهمة تأسست في المملكة العربية السعودية
 
 

  ريال سعودي كقيمة إسمية٥٠( ريال سعودي للسهم ٧٥ سهماً عادياً بسعر يبلغ ٥,٠٠٠,٠٠٠طرح 
وتمثل زيادة في رأس مال .  عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية)  ريال سعودي كعالوة إصدار٢٥و

 مليون ريال سعودي لتصبح ١٢٥ مليون ريال سعودي وعالوة إصدار مقدارها ٢٥٠الشركة مقدارها 
 من رأس المال% ١٠٠وتبلغ نسبة الزيادة  مليون ريال سعودي٣٧٥حصيلة اإلصدار 

 
ة يم ويستمر حتى نها٤/٢/٢٠٠٦هـ الموافق ٥/١/١٤٢٧سيبدأ طرح األسهم لإلكتتاب في يوم السبت 

 م١٦/٢/٢٠٠٦هـ الموافق ١٧/١/١٤٢٧يوم الخميس 
 

 
 البنك المستلم  ابالمستشار المالي ومدير االكتت

 
  

 

 
   

 البنك األهلي التجاري  بيت االستشارات المالية
 

 

تحتوي نشرة اإلصدار هذه على معلومات تم تقديمها حسب متطلبات قواعد التسجيل واإلدراج الصادرة عن هيئـة                 
ذين تظهـر   ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة ال    ").  لهيئةوالمشار إليها بـ ا   (السوق المالية بالمملكة العربية السعودية      

ـ           )٥( في القسم أسماؤهم   ذه،  مجتمعين ومنفردين كامل المسئولية عن دقة المعلومات الواردة في نشرة اإلصـدار ه
ع  وقـائ  ة بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه ال توجد أي            ويؤكدون حسب علمهم وإعتقادهم   

هيئة السـوق   ادة واردة فيها مضللة والتتحمل      أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها في هذه النشرة إلى جعل أي إف            
المالية السعودية أي مسئولية عن محتويات هذه النشرة، والتعطي أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو إكتمالهـا، وتخلـي                  

ورد في هذه النشرة أو عن اإلعتماد على أي جزء          نفسها صراحة من أي مسئولية مهما كانت أي خسارة تنتج عما            
 .منها

 
 

 م٤/٢/٢٠٠٦هـ الموافق ٥/١/١٤٢٧تاريخ نشرة اإلصدار 

 



 

 ب 

 
 
 
 

 بتـاريخ  ٢٢٣ـ شركة مساهمة سعودية ـ بموجب قرار معالي وزير التجارة رقـم   ) جازادكو(تأسست شركة جازان للتنمية الزراعية 
هـ ٢٩/٢/١٤١٤ بتاريخ   ٥٩٠٠٠٠٥٤٠٣ ميالدي وقد تم قيدها بموجب السجل التجاري رقم          ٢٦/٧/١٩٩٣ هجري الموافق    ٧/٢/١٤١٤

مقسمة إلى خمسة ماليين سهم، القيمة اإلسـمية        ) مائتان وخمسون مليون ريال سعودي     (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠بمدينة جازان برأس مال قدره      
 . المملكة العربية السعودية١٢٧. ب.  وعنوانها جيزان ص.لكل سهم خمسون رياالً سعودياً وتم اإلكتتاب في أسهم الشركة بالكامل

 

بالتوصية إلـى    ميالدي   ٩/١٢/٢٠٠٤هـ الموافق   ٢٦/١٠/١٤٢٥خ  المنعقد بتاري ) ٦٨(وقد قرر مجلس إدارة الشركة في إجتماعه رقم         
عـن   مليون ريال سعودي ٥٠٠ مليون ريال سعودي إلى ٢٥٠زيادة رأس مال الشركة من      الجمعية العمومية غير العادية بالموافقة على       

سعر "للسهم الواحد   )  ريال سعودي  ٧٥(إكتتاب  وذلك بإصدار خمسة ماليين سهم إضافية بسعر        طريق اإلكتتاب في أسهم حقوق األولوية       
يقتصـر   وسـوف    عالوة اإلصدار   تمثل  )  ريال سعودي  ٢٥(تمثل القيمة اإلسمية للسهم و    )  ريال سعودي  ٥٠(وهو يتكون من    " اإلكتتاب

") تاريخ األحقية(" غير العادية عمومية تاريخ إنعقاد الجمعية الفي ")حملة األسهم(" على مساهمي الشركة اإلكتتاب في أسهم حقوق األولوية
بعد إقـرار   ") األسهم المطروحة لإلكتتاب  (" سهم    مليون ٥أي بزيادة قدرها    ( مليون سهم    ١٠ مليون إلى    ٥وبالتالي زيادة عدد األسهم من      

 .غير العاديةذلك من الجمعية العمومية 
 

 عنـد تـاريخ     هما يملك م% ١٠٠تعادل   يمارس حق األولوية في اإلكتتاب بنسبة        نأفي تاريخ األحقية    يحق لكل مكتتب من حملة األسهم       
يحق لكل مكتتـب     .  في الشركة  تلكهاء سهم واحد عادي عن كل سهم يم        في اإلكتتاب لشر   ق الح مكتتببموجبها يكون لكل     والتي   األحقية

 .تاب بأقل أو أكثر من حصته بما يتناسب مع إجمالي األسهم األصلية التي يمتلكهاكتإلا
 

غير المخصصة علـى حـاملي      األسهم  حصص  ، يتم توزيع    تتبينمن قبل المك  في حال إذا لم تتم تغطية اإلكتتاب في األسهم المطروحة           
 ما يحصلون عليه مـا       على أال يتجاوز   مبدأ النسبة والتناسب  ل اًنسبة تزيد عن نسبة حقوق األولوية الخاصة بهم وفق        ب األسهم الذين إكتتبو  

 .طلبوه من األسهم الجديدة
 

 .من رأس المال% ١٠٠يال سعودي وتبلغ نسبة الزيادة  مليون ر٥٠٠ومع إستكمال اإلكتتاب، يكون رأس مال الشركة قد بلغ 
 

الخمـيس   يـوم     حتـى نهايـة     يـوم  ١٣يظل مفتوحـاً لمـدة      و م٤/٢/٢٠٠٦ هـ الموافق    ٥/١/١٤٢٧  يوم السبت    اإلكتتابويبدأ  
 اإلكتتاب فى األسـهم  ألحقيةفي تاريخ اويستطيع المساهمون .  اإلكتتابويشار إليها بمدة  م١٦/٢/٢٠٠٦هـ الموافق ١٧/١/١٤٢٧

ـ    البنك األهلي التجاري  المطروحة بفروع     ك يجب سداد قيمة األسهم المراد اإلكتتاب فيها كامالً عند تقديم المكتتب لطلب اإلكتتاب إلى البن
فـي  إكتتاب  اً أي نموذج     مصحوباً بكافة الوثائق المطلوبة وتحتفظ الشركة بحقها في رفض كلياً أو جزئي            )البنك األهلي التجاري   (المستلم

األسهم المطروحة مالم يستوفي النموذج كافة شروط اإلكتتاب ومتطلباته وال يجوز تعديل أو سحب أي نمـوذج إكتتـاب فـي األسـهم                       
 .ب والشركةتول النموذج عند قبول الشركة له إتفاقاً ملزماً بين المكتشكل قبيالمطروحة، و

 

البنـك األهلـي    ( البنك المستلم  الحد فسيتم رد مبالغ اإلكتتاب الفائضة بعد التخصيص وسيقوم        أما في حال وجود زيادة في اإلكتتاب عن         
 إن(وتصدر إشعارات التخصيص النهائى وأموال اإلكتتاب المستردة        .  رسم أو استقطاع   إعادتها إلى المكتتبين دون فرض أي      ب )التجاري
 .م٢٢/٢/٢٠٠٦ هـ الموافق ٢٣/١/١٤٢٧يوم األربعاء ) وجدت

 
 من موافقـات    ة طلب إلى هيئة السوق المالية إلدراج األسهم العادية فى القائمة الرسمية، كما تم إستيفاء كافة متطلبات الهيئ                 ولقد تم تقديم  

 –أنظر (ومن المتوقع أن يبدأ التداول فى األسهم الجديدة فور التخصيص النهائى لها .  متعلقة بتلك النشرة وغيرها من المستندات الداعمة
 .")الجدول الزمني المتوقع لإلكتتاب"
 

ي تتناول عوامل معينة يتوجب      من هذه النشرة والت    )١(القسم  الواردة في   " عوامل المخاطرة "ونلفت إنتباه كافة المتقدمين لإلكتتاب إلى       
 .أخذها في اإلعتبار فيما يتعلق باإلستثمار في األسهم المطروحة لإلكتتاب

 
 
 
 

 المستشار المالي ومدير اإلكتتاب
 
 

 بيت االستشارات المالية

  



 

 ج 

 

 إشعار هام
 

مدير "أو "اليالمستشار الم" أو "fth"( بتعيين بيت االستشارات المالية جازان للتنمية الزراعية قامت شركة   
 رأس  حقوق األولوية لزيادة  يتعلق باإلكتتاب في أسهم     فيما  ومديراً لإلكتتاب    اكمستشار مالي له  ) "اإلكتتاب

 المشار إليها في نشرة اإلصدار هذه، وهو ال يتصرف فيما يتعلق بهذه             جازان للتنمية الزراعية  مال شركة   
 . أخرىشركةالعملية لحساب أي شخص آخر أو 

 

وبينما ال يوجد لـدى     .  لحصول على أجزاء كبيرة من معلومات السوق والقطاع من مصادر خارجية          تم ا 
 أي سبب يدعوهما إلى اإلعتقاد بأن أياً من تلك          جازان للتنمية الزراعية  بيت االستشارات المالية أو شركة      

.  قة عرضـة للتغييـر    المعلومات تعتبر في جوهرها غير دقيقة، غير أن المعلومات الواردة في هذه الوثي            
 أن الشركة قد إتخذت الحيطة المعقولة في إعداد نشرة اإلصدار هذه ويعتقد أن المعلومات الـواردة                 عوم

 بـأن أيـاً مـن       عطي تأكيـداً  فيها صحيحة كما في تاريخ تحريرها، فإن تحرير نشرة اإلصدار هذه ال ي            
وال يعتبر تحرير هذه النشرة أو أي       .  ريخالمعلومات التي تحتوي عليها سوف تبقى صحيحة بعد هذا التا         

إتصاالت شفهية أو كتابية أو مطبوعة فيما يتعلق باإلكتتاب، أو يفسر على أنه يعتبر أو يمكـن اإلعتمـاد                 
 .عليه بأي شكل من األشكال على أنه وعد أو إقرار فيما يتعلق بالنتائج أو األرباح أو األحداث المستقبلية

 

 أو أي من مستشاريهم للمشـاركة فـي         المكتتبينال تعتبر هذه النشرة بمثابة توصية من جانب الشركة أو           
مسؤوالً عن الحصول على مشورة مهنية مستقلة خاصة به فيما          ويكون كل مستلم لهذه النشرة      .  االكتتاب

يتعلق باإلكتتاب وإلجراء تقييمه الخاص المستقل، واإلستثمار في األسهم، والمعلومـات واإلفتراضـات             
الواردة في هذه النشرة، بإستخدام أي تحاليل أو توقعات يراهـا ضـرورية مـن أجـل إتخـاذ قـراره                     

 .اإلستثماري
 

تثمرين الراغبين في اإلستثمار في األسهم بأنـه ال يمكـن إعطـاء أي ضـمان بصـحة                  يتم إبالغ المس  
اإلفتراضات الواردة في هذه النشرة، أو أن التأثيرات الفعلية لإلفتراضات حتى ولو كانت صحيحة، سوف               

 وبشكل خاص، يمكن  .  ياً من تلك الفروقات لن تكون جوهرية      أ أن   وتكون هي نفس التأثيرات المتوقعة أ     
أن يتأثر المركز المالي الفعلي للشركة وقيمة األسهم تأثراً سلبياً نتيجة المستجدات المستقبلية مـن حيـث                 

أو على أنشطة الشركة خارج المملكة العربيـة السـعودية مسـتقبالً            التضخم وأسعار الفائدة والضرائب     
 .كة أي سيطرة عليهاالعوامل اإلقتصادية أو السياسية أو المسائل األخرى والتي ال تملك الشر

 

سهم بموجب قوانين أي دولة فيما عدا المملكـة         لم يتم إتخاذ أي إجراء لتأهيل أو تسجيل هذه النشرة أو األ           
 fthويملـي   .  إستخدام النشرة وبيع األسـهم فـي أي دولـة أخـرى           العربية السعودية، ويمنع صراحة     

ي قيود قانونية تسري    أوالمساهمون والشركة على كل من يستلم هذه النشرة أن يقوم بإبالغهم فيما يتعلق ب             
 .على النشرة وأن يلتزم بتلك القيود

 



 

 د 

 
 بيانات مستقبلية

 
 وبخالف البيانـات التاريخيـة أو       ،تخضع للمخاطر وعدم التيقن   قد  تتضمن هذه النشرة توقعات مستقبلية      
يانات الواردة في هذه النشرة تعتبر توقعات مسـتقبلية تعبـر عـن             البيانات الحقيقية الراهنة فإن كافة الب     

التوقعات الحالية إلدارة الشركة وذلك فيما يتعلق بوضع الشركة ونتائج عملياتهـا وأعمالهـا وخططهـا                
ويمكن للمستثمرين المحتملين التعرف على التوقعات المستقبلية لكونها ال         .  وأهدافها واألداء المستقبلي لها   

و " يحتمل"و  " يتوقع"و  " يقدر"وقد تتضمن هذه البيانات كلمات مثل       .  بالوقائع التاريخية أو الراهنة   تتعلق  
لى غيرها من الكلمات والمصطلحات األخرى التي تحمل معاني         إ" مستقبلي"و  " يعتقد"و  " يزمع"و  " يخطط"

 . المالي أو األحداث األخرىالتوقيت أو طبيعة التشغيل المستقبلي أو األداءمشابهة فيما يتعلق بتناول 
 

وء خبراتها في النشـاط     تستند هذه التوقعات المستقبلية على إفتراضات توصلت إليها إدارة الشركة في ض           
 فضالً عن تصوراتها عن األوضاع الحالية والتطورات المستقبلية المحتملـة وغيرهـا مـن               الذي تزاوله 

 وعند قيام المسـتثمرين المحتملـين بقـراءة         ،ع الظروف العوامل األخرى التي تعتقد أنها مالئمة تمشياً م       
قـد  ودراسة هذه النشرة فإن عليهم أن يدركوا أن هذه التوقعات ليست ضماناً لألداء أو النتائج كما أنهـا                   

 ورغم أن إدارة الشركة تعتقد أن هذه التوقعـات          .  سيطرة إدارة الشركة    عن ةتحتوي على مخاطر خارج   
 إال أنه على المستثمرين المحتملين أن يدركوا أن عوامل كثيرة قد         ،تراضات معقولة المستقبلية تستند إلى إف   

تؤثر على الوضع المالي الفعلي للشركة أو نتائج العمليات وتتسبب في نتائج فعلية تختلف جوهرياً عـن                 
إيضاحها تلك الواردة في التوقعات المستقبلية وتتضمن هذه العوامل من بين أمور أخرى العوامل التي تم                

 ".هذه النشرةمن ) ١(القسم في " عوامل المخاطرة"تحت عنوان 
 

وتبعاً لهذه العوامل فإن الشركة تحذر المستثمرين المحتملين أن ال يعتمدوا على التوقعات المستقبلية بشكل               
عالوة على أن أياً من التوقعات المستقبلية ال يعبر إال عن الوضع القائم في تاريخـه وهنـاك                   مبالغ فيه، 

تنشأ من حين آلخر ويتعذر التنبؤ بها أو بكيفيـة تأثيرهـا علـى    قد مخاطر وعوامل غير معروفة جديدة      
بعد تاريخ هذه النشرة إال حسب      إدارة الشركة تحديث أو مراجعة التوقعات المستقبلية        ال تعتزم   .  الشركة

 .ما يقتضيه النظام



 

 ه 

 
 

 األطراف الرئيسية في اإلكتتاب
 

 المصدر
 

 شركة جازان للتنمية الزراعية
  جازان١٢٧. ب.ص
 ٠٧- ٣٢٢ – ٢١٦٢هاتف 
 ٠٧ – ٣٢٢ – ٢٣٥٧فاكس 

 
 مسئول شئون المساهمين 

 )الممثل المعتمد للرد على إستفسارات المكتتبين(
 حسين باهي عبد الجواد

  جازان١٢٧ب .ص
 ٠٧ – ٣٢٢ – ٢١٦٢هاتف 
 ٠٧ - ٣٢٢ – ٢٣٥٧فاكس 

 

 ومدير اإلكتتاب المستشار المالي
 

 بيت االستشارات المالية
 ٢١٤٤٦ جدة ٢٤٣٦٨. ب.ص

 ة السعوديةيملكة العربالم
 
 

 ك المستلمالبن
 البنك األهلي التجاري

 ٢١٤٨١ جـدة ٣٥٥٥ب .ص
 ٠٢ – ٦٤٩ – ٣٣٣٣: هاتف
 ٠٢ - ٦٤٣ – ٣٢٨١: فاكس

 المملكة العربية السعودية
 

  لإلكتتابالمستشار القانوني
 

 مكتب الحملي لإلستشارات القانونية
  ستشار القانوني ـ زياد عبد اللطيف الحمليالم

 ٣٦٤٥٢الدمام  ٦٩١١. ب.ص
 المملكة العربية السعودية

 

  المحاسب القانوني
 

 شركة السويلم والعنيزان
 قانونيونومراجعون  محاسبون 

 ١١٦٤٢ الرياض ٨٧١٦٧. ب.ص
 المملكة العربية السعودية

 
 

الشركة موافقتها الكتابية على اإلشارة إلى إسمها في        أعطت  ت المذكورة أعاله    من الجها نود التنوية إلى أن كالً      
 . الموافقةتلكولم يتم سحب وفي هذا السياق النشرة نشرة اإلكتتاب وعلى نشر إفادتها في هذه 

 

هـ

 



 

 و 

 
 

 اإلكتتابملخص 
 

  سعودي ريال٧٥                                                                            للسهم  اإلكتتابسعر 
 

  سعودي ريال٥٠                                                                          القيمة اإلسمية
 ًي ريال سعود٢٥                    وة اإلصدار                                                عال

 

 اإلكتتابحجم 
 ٥,٠٠٠,٠٠٠                                                قبل اإلكتتاب مصدرةالوالقائمة  مجموع األسهم 

 ودي مليون ريال سع٢٥٠  رأس المال المدفوع  
 ٥,٠٠٠,٠٠٠                                                                       لإلكتتاب مجموع األسهم المطروحة  

 ١٠,٠٠٠,٠٠٠                                                                     كتتابمجموع األسهم بعد اإل 
 %١٠٠                                                     الزيادة في رأس المال نسبة 

  مليون ريال سعودى٣٧٥                                              حصيلة اإلصدارإجمالى 
 يال سعودي مليون ر٥٠٠  س المال بعد اإلكتتاب أ مجموع ر

 

 تفاصيل اإلكتتاب
 سهم واحد الحد األدنى من اإلكتتاب فى األسهم المطروحة                                               
  رياالً سعوديا٧٥ً الحد األدنى لمبلغ اإلكتتاب                                                                   

 ال يوجد طروحة                                                 الحد األقصى من اإلكتتاب فى األسهم الم 
 ال يوجد الحد األقصى  لمبلغ اإلكتتاب                                                                     

 

 التخصيص
على النحو (لتقدم لإلكتتاب بشكل صحيح مقابل كل سهم يملكه ممن يكملون إجراءات الكل مكتتب سهم ) ١(سيخصص عدد 

، وفي حال إذا لم تتم تغطية اإلكتتاب في )من هذه النشرة ونماذج اإلكتتاب المرفقة بهذه النشرة) ١١(الموضح في القسم 
المكتتبين حصص األسهم غير المخصصة على يع ، يتم توزق األولويةو من قبل المكتتبين في نسبهم في حقاألسهم المطروحة
ليه ما طلبوه صلون ععلى أال يتجاوز ما يحن نسبة حقوق األولوية الخاصة بهم وفق مبدأ النسبة والتناسب في نسبة تزيد ع
 .من األسهم الجديدة

 

 اإلكتتابوفترة شروط 
تاريخ ("غير العادية وقت إنعقاد الجمعية العمومية في سجل المساهمين  على مساهمى الشركة المسجلين كتتابيقتصر اإل
 أي نموذج إكتتاب في األسهم المطروحة ما لم يستوف - أو جزئياً  كلياً-وتحتفظ الشركة بحقها فى رفض ).  "األحقية

، ويشكل قبول نموذج إكتتاب في األسهم المطروحةوال يجوز تعديل أو سحب أي .  النموذج كافة شروط اإلكتتاب ومتطلباته
 .النموذج عند قبول الشركة له إتفاقاً ملزماً بين المكتتب والشركة

 

 تاباإلكت متحصالت
 متحصالت للشركة، بعد خصم كافة التكاليف المرتبطة به، وتستخدم الشركة تلك الاإلكتتاب الناتجة عن متحصالتتحول ال

 .)٦( في القسم  فى هذه النشرةالموضحة تفصيالًللفرص االستثمارية 
 

 تداول األسهم
إستكمال كافة اإلجراءات المتعلقة بتسجيل األسهم المطروحة يبدأ تداول األسهم المطروحة على نظام تداول عند 

 .وتخصيصها
 

 أسهم التصويت 
على سهماً عشرين ولكل مساهم يمتلك . للشركة فئة واحدة فقط من األسهم وليس ألى مساهم أية حقوق تصويت تفضيلية

 ولكل مكتتب صوت عن وحة حق التصويتويحمل كل سهم من األسهم المطر.  األقل الحق فى حضور الجمعية العمومية
 .)٩(ونورد تفاصيل األسهم فى القسم .  كل سهم إكتتب به أو يمثله

 

 أرباح األسهم
سياسة " راجع الجزء الخاص بـ. لحاملى األسهم الحق فى إستالم أرباح عن األسهم تسددها لهم الشركة عند اإلعالن عنها

 ".)٧(سم توزيع األرباح في الق
 



 

 ز 

 
 الجدول الزمني المتوقع لإلكتتاب

 

التواريخ الواردة أدناه والواردة كذلك في أماكن أخرى من هذه النشرة فيما يخص الجدول الزمني المتوقع                
اإلكتتاب، وقـد تخضـع للتغييـر       بق  تتعللإلكتتاب تدل فقط على التوقيت المتوقع ألحداث رئيسية معينة          

 . المطبوعةعلية من خالل الصحفريخ الفوسوف يتم اإلعالن عن التوا
 

 الوصف التاريخ الحدث
 الموافق  هـ٥/١/١٤٢٧  السبت   يوم إبتداء فترة اإلكتتاب

 م٤/٢/٢٠٠٦
 هـــ١٧/١/١٤٢٧  الخمــيسيــوم إنتهاء اإلكتتاب 

 م١٦/٢/٢٠٠٦الموافق 

تقــدم النمــاذج المعبــأة بواســطة 
ك  الفترة إلى البن   المكتتبين خالل هذه  

 مع المبالغ الخاصة بها طبقاً      المستلم
للتوجيهات الواردة في نموذج طلب     

 .اباإلكتت
ــة   ــهم المطروح ــيص األس تخص

 )األسهم(لإلكتتاب 
 هـ٢٣/١/١٤٢٧يوم األربعاء 

 م٢٢/٢/٢٠٠٦ الموافق 
ـ رسل الب سي ك المسـتلم أو مـدير      ن

اإلكتتاب إشعارات للمكتتبين تفيدهم    
بالعدد النهائي لألسهم المخصصـة     

 إن وجـدت،    ،الفائضةلهم والمبالغ   
 .التي تم إيداعها في حساباتهم

 هـ٢٣/١/١٤٢٧يوم األربعاء  رد الفائض
 م٢٢/٢/٢٠٠٦ الموافق 

تاريخ إيـداع المبـالغ الفائضـة فـي         
 .حسابات المكتتبين

ع بدء تداول األسهم المطروحـة      توق
 لإلكتتاب

سوف يتم تداول األسهم المطروحة     
حـال  على نظام تـداول     لإلكتتاب  

نهـاء اإلجـراءات النظاميـة ذات    إ
رة وجيزة مـن    ت وذلك بعد ف   العالقة

رد الفائض وبالتنسـيق مـع هيئـة        
عالن عنـه   السوق المالية وسيتم اإل   

 .في وقت الحق

ستقدم جميع الوثـائق والسـجالت      
المطلوبة بخصوص اإلكتتاب إلـى     

) تـداول (السوق المالية السـعودية     
سجل المساهمين  وتحديث  كمال  ستإل

 .إستعداداً للتداول في األسهم

 
ـ         ن) "تداول"( السوق المالية السعودي     يكون التداول في األسهم في     دفتري افذاً فقط عـن طريـق القيـد ال

اإللكتروني في سجل األسهم في تداول، ويتم البيع والشراء لألسهم عـن طريـق أرقـام مسلسـلة يـتم                    
 ولن يكون أي تداول لألسهم في تداول نافذاً عن طريق شـهادات             . تخصيصها في النظام الرقمي لتداول    

قط إال أن مثل هـذه      ية ف كسهم لهم كدليل على المل    سهم وقد يطلب المساهمون مع ذلك إصدار شهادات أ        األ
 .الشهادات لألسهم ال يمكن إستخدامها ألغراض التداول

 

 كيفية التقدم لإلكتتاب
 

ويجب إستكمال النماذج وفقـاً     .   لإلكتتاب  بفروع البنك المستلم   اإلكتتابتتاح نماذج اإلكتتاب خالل فترة      
 .من هذه النشرة" )١١( القسم  فيشروط اإلكتتابتعليمات و"للتعليمات الموضحه في الجزء الخاص بـ 

 

 .ويقر كل مكتتب بموجب إستكماله لنموذج إستمارة اإلكتتاب بإستالم واإلطالع على هذه النشرة



 

 ح 

 

 ملخص األداء المالي والمؤشرات المالية
 

 من هذه النشـرة تحـت       )٣(القسم  يجب قراءة المعلومات المالية عن الشركة والواردة أدناه بالتالزم مع           
وكذلك القوائم الماليـة المراجعـة للشـركة    "  ونتائج العمليات   المالي للوضعنقاش وتحليل اإلدارة    "ن  عنوا

 . بهاات المرتبطةوالمالحظ
 

بواسطة شـركة السـويلم      (للشركةيستند ملخص القوائم المالية الواردة أدناه إلى القوائم المالية المراجعة           
 ٢٠٠٥ يناير   ١للفترة الممتدة من    و ميالدي   ٢٠٠٤و ٢٠٠٣  ديسمبر ٣١ في   للسنتين المنتهيتين ) نيزانعوال

 بي إم جي الفوزان وبانقا للسـنة الماليـة          بواسطة شركة كي  و  ميالدي، ٢٠٠٥ يونية ٣٠ميالدي وحتى   
  . ميالدي٢٠٠٢ ديسمبر ٣١ في المنتهية

 

لك فهي ال تدل بالضرورة على      ول أدناه ملخصاً فقط وبذ    اتعد المعلومات المالية التاريخية المقدمة في الجد      
 .النتائج المستقبلية

 

 :قائمة المصطلحات
 

تكون للمصطلحات المعرفة أو المصطلحات التي لم يتم تعريفها خالف ذلك المعاني الواردة في الفصـل                
 .من هذه النشرة) وإختصارات اتتعريف( بعنوان )١٢(
 

 ملخص الميزانية العمومية
 

المبالغ بالريال السعودي

قائمة المركز المالي
للفترة الممتدة من ١ 
يناير ٢٠٠٥ وحتى 
٣٠ يونية ٢٠٠٥م

للفترة الممتدة من ١ 
يناير ٢٠٠٤ وحتى 
٣٠ يونية ٢٠٠٤م

للسنة المالية المنتهية 
٣١ ديسمبر ٢٠٠٤م

للسنة المالية المنتهية 
٣١ ديسمبر ٢٠٠٣م

للسنة المالية المنتهية 
٣١ ديسمبر ٢٠٠٢م

٩,٤٥٤,٣٠٠٩,١٨٧,٤٠٣٥٩,٠٥١,٩٢٨٩,١٨٩,٧٣٤٣٣,٦٥٢,٣٢٠نقد ومايعادله وإستثمارات قصيرة األجل

٤١٥,٩٢٩,٦٣١٢٧٠,٩٦٥,٩٨٨٣١٦,٢٠٤,٣٦٧٢٦٣,٢٧٢,٢٠٥٢٨٩,٣٨٧,٦٢٩إجمالي األصول

٦,٠٠٩,٦٦٨١٢,٠٢٨,٣١٣٢٥,٥٨٩,٦٧٨٢١,٠١٩,٠١٣٤٤,٧٩٢,٢١٩البنوك الدائنة

 ٣٨٨,٠٧٨,٣١٧٢٣٨,١٥٣,٠٧٢٢٦٨,٢٨٧,١٥٨٢٢٠,٠٧٦,٩٩٥٢١٨,٧٦٢,١٠٤إجمالي حقوق المساهمين
 

 ة الدخلملخص قائم
 

المبالغ بالريال السعودي

قائمة الدخل
للفترة الممتدة من ١ 
يناير ٢٠٠٥ وحتى 
٣٠ يونية ٢٠٠٥م*

للفترة الممتدة من ١ 
يناير ٢٠٠٤ وحتى 
٣٠ يونية ٢٠٠٤م

للسنة المالية المنتهية 
٣١ ديسمبر ٢٠٠٤م

للسنة المالية المنتهية 
٣١ ديسمبر ٢٠٠٣م

للسنة المالية المنتهية 
٣١ ديسمبر ٢٠٠٢م

١١,٨٣٩,٢١٦٩,٣٣٤,٣٩٣١٣,١٦٥,٦٥٩٦,٩٦١,٦٢٧٨,١٨٦,٩٢٢اإليرادات
(١،٩٧٨،٨٨٨)(٣٢٢،٥٨٤)٢,٤٠٥,٠٨٥١,٠٨٩,٧٣٥٩٨٨,٠٩٧إجمالي الربح (الخسارة)

(٤،٩٢٣،٥٧١)(٢،٧١١،٦٣٦)(١،٤٣١،٢٠٥)(١٧٠،٩٨٤)١,٢٨٣,١٢١الربح (الخسارة) من العمليات التشغيلية
(١١،٦٢١،٨٣٧)(٧٧٩,١٨٨)٣٦,٥٢٢,٢٥٨١٠,٣٠٦,٥٥٦٢٩,٣٣٧,٨٤٨صافي الربح (الخسارة)

(٢,٣٢)(٠,١٦)٢,٠٦٥,٨٧*٧,٣٠*العائد على السهم
٠٠٠٠٠الربح الموزع للسهم
 ٤٧,٦٣٥٣,٦٦٤٤,٠٢٤٣,٧٥*٧٧,٦٢*القيمة الدفترية للسهم

 . أشهر٦يمثل صافي الربح فترة *  
 



 

 ط 

 
 خص قائمة التدفق النقديمل
 

المبالغ بالريال السعودي

قائمة التدفق النقدي
للفترة الممتدة من ١ 
يناير ٢٠٠٥ وحتى 
٣٠ يونية ٢٠٠٥م

للفترة الممتدة من ١ 
يناير ٢٠٠٤ وحتى 
٣٠ يونية ٢٠٠٤م

للسنة المالية المنتهية 
٣١ ديسمبر ٢٠٠٤م

للسنة المالية المنتهية 
٣١ ديسمبر ٢٠٠٣م

للسنة المالية المنتهية 
٣١ ديسمبر ٢٠٠٢م

(٦،٨٥٩،٢٠٥)(٢,٧٩٢,٨٠٧)٣٦,٧٨٤,١٧٢١٣,٢٨٣,٨٠٨٣٦,١٤٣,٦٧٠التدفقات النقدية المحصلة من (المستخدمة في) أنشطة التشغيل
(٣٨,٢٣١,٨٢٤)٢٦,٨٢٠,٢٣٢(٤١,١٦٨,٣٠٦)(٣,٥٥٣,٩١٩)(١٥,١٦٤,١٣٥)التدفقات النقدية المحصلة من (المستخدمة في) األنشطة اإلستثمارية

٤٤,٧٦٤,٠٥٩(٢٣,٨٧٥,٣١١)٤,٤٦٩,٨٥٥(٩,٠٤٥,١١٥)(١٩,٦٠٥,١٩٥)التدفقات النقدية المحصلة من (المستخدمة في) أنشطة التمويل
 (٣٢٦,٩٧٠)١٥٢,١١٥(٥٥٤,٧٨١)٢,٠١٤,٨٤٢٦٨٤,٧٧٤صافي الزيادة (النقص) في رصيد النقد في الصندوق ولدى البنوك

 



 

 ي 

 
 
 قائمة المحتويات                
 
 ١................................................................................................................ ـ عوامل المخاطرة١

 ١.......................................................................................المخاطر المتعلقة بالشركة ١-١
 ٢........................................................................المخاطر المتعلقة بمجال نشاط الشركة ٢-١
 ٣.......................................................................................المخاطر المتعلقة بالمنطقة ٣-١
 ٣...............................................................................المخاطر المتعلقة باألسهم العادية ٤-١
 ٤..................................................................................................................... ـ الـشـركـة٢

 ٤........................................................................................................مـقـدمـة ١-٢
 ٤...............................................................................................قطاع نشاط الشركة ٢-٢
 ١١..............................................................................................إستراتيجية الشركة ٣-٢
 ١٣.................................................................................................تسعير المنتجات ٤-٢
 ١٣.....................................................................................................مزايا تنافسية ٥-٢
 ١٣.............................................................المواد األولية الرئيسية المستخدمة في اإلنتاج ٦-٢
 ١٤.................................................................................................توزيع المنتجات ٧-٢
 ١٥................................................................... ـ نقاش وتحليل اإلدارة للوضع المالي ونتائج العمليات٣

 ١م والفترتين من ٢٠٠٢م و٢٠٠٣م و٢٠٠٤ ديسمبر ٣١السنوات المالية الثالث المنتهية في  ١-٣
 ١٥...................................................................................م٢٠٠٤م و٢٠٠٥ يونيو ٣٠يناير وحتى 

 ٢٥......................................................... ميالدي٢٠٠٥ يونية ٣٠فترة الستة أشهر حتى  ٢-٣
 ٢٧............................................................................................................... والمنافسة ـ السوق٤
 ٢٩..................................................................................... ـ أعضاء مجلس اإلدارة وإدارة الشركة٥

 ٢٩..........................................................................................أعضاء مجلس اإلدارة ١-٥
 ٣٢........................................................................................اإلدارة التنفيذية للشركة ٢-٥
 ٣٦......................................................................الموظفين والهيكل التنظيمي والسعودة ٣-٥
 ٤٠.......................................................................................إدارات الشركة ومهامها ٤-٥
 ٤٣...........................................................................................ضوابط إدارة الشركة ٥-٥
 ٤٤..............................................................................إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة ٦-٥
 ٤٥................................................................................لقضائية والمطالباتالدعاوى ا ٧-٥
 ٤٦............................................................................................ ـ إستخدامات متحصالت اإلكتتاب٦

 ٤٨................................................................................)١(مشروع إستزراع الربيان  ١-٦
 ٤٨................................................................................)٢(مشروع إستزراع الربيان  ٢-٦
 ٤٨...................................................................................مشروع اإلستزراع السمكي ٣-٦
 ٤٩..............................................................................مشروع مصنع أعالف األسماك ٤-٦
 ٥٠...................................................................................................مشروع الموز ٥-٦
 ٥٠.................................................................................................مشروع المانجو ٦-٦
 ٥١.....................................................................................................مشروع التيل ٧-٦
 ٥١................................................................................................مشروع الهوهوبا ٨-٦
 ٥٢.................................................................مصنع تحضير وتجهيز المنتجات البحرية ٩-٦
 ٥٢..........................................................................................سمدة السائلةمصنع األ ١٠-٦
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 ٥٣.........................................................................مشروع المبنى اإلستثماري للشركة ١١-٦
 ٥٣.................................مشروعات تم التعاقد عليها وشركات تم إتخاذ القرار بالمساهمة بها ١٢-٦
 ٥٤............................................أسماء الشركات التي تعاونت معها الشركة أو إستعانت بها ١٣-٦
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 عوامل المخاطرة ـ ١
 

أن يدرسوا بعناية عوامل المخاطرة الموضحة أدناه قبل إتخاذ قرار شـراء األسـهم              المكتتبين  يجب على   
.  اً وبشكل سلبي على الموقف المالي ونتائج عمليات الشـركة         يد تؤثر جوهر  المطروحة لإلكتتاب والتي ق   

فـي  كما أن هناك مخاطر وعوامل إضافية غير معروفة حالياً للشركة أو ترى الشركة أنها غير جوهرية                 
 .كون لها تأثير جوهري سلبي مستقبالًالوقت الحاضر ولكنها يمكن أن ي

 

  بالشركةالمتعلقةالمخاطر  ١-١
 

 ٢٠٠٤ ديسـمبر    ٣١ مليون ريال سعودي كما في       ٥٨,٤ رصيداً بلغ    ت اإلستثمارات قصيرة األجل   أظهر
ات التنمية الحكومية، لقد تم رهن سندات التنمية الحكوميـة          دميالدي تتمثل في إستثمارات الشركة في سن      

ـ             ٥٧,٧٥بمبلغ   ك للسـحب    مليون ريال سعودي لدى أحد البنوك المحلية مقابل تسهيالت ممنوحة من البن
تلك اإلستثمارات خالل شهر     قامت الشركة ببيع كافة      .  مليون ريال سعودي   ٥٠على المكشوف في حدود     

صـبح رصـيد     ميالدي حيـث أ    ١٢/٤/٢٠٠٥ ميالدي حيث كان تاريخ إستحقاقها       ٢٠٠٥أبريل من عام    
 . ميالدي٢٠٠٥ يونية ٣٠كما في اإلستثمارات صفراً 

 

في تتمثل    ميالدي ٢٠٠٥ يونية   ٣٠ودي كما في     مليون ريال سع   ٦  قدره  مبلغاً أظهر رصيد البنوك الدائنة   
 ٢١سندات التنمية الحكومية وقد بلـغ الرصـيد         المبالغ التي توفرها البنوك المحلية لتمويل عملية شراء         

 مليون ريال سعودي كما ٢٥,٦ ميالدي ليرتفع ويصل إلى ٢٠٠٣مليون ريال سعودي كما في نهاية العام        
 يونيـة   ٣٠ كما فـي      مليون ريال سعودي   ٦ ميالدي لينخفض بعد ذلك ويصل إلى        ٢٠٠٤لعام  في نهاية ا  
 ميالدي بسبب قيام الشركة ببيـع كافـة         ٢٠٠٥ سبتمبر   ٣٠ ذلك الرصيد كما في      تفيخ ميالدي لي  ٢٠٠٥

 أبريل  ١٢تحقاقها   ميالدي حيث كان تاريخ إس     ٢٠٠٥سندات التنمية الحكومية خالل الربع الثاني من عام         
 . ميالدي٢٠٠٥

 

بدورها تتوقف التي وعلى زيادة المبيعات والربحية  نتيجة قدرتها تقلب في عمليات الشركةقد يكون هناك 
 خارج عن سيطرتها كما أن التغير في نتائج التشغيل خالل السـنة ومـن سـنة        بعضهاعلى عدة عوامل    

حـدة المنافسـة    وإزديـاد   في اإلنتاج   المستخدمة  بسبب التغير في أسعار المواد األولية الرئيسية        (ألخرى  
 .يحد من قدرة الشركة على التنبؤ بالنتائج المستقبليةقد )  للسوقودخول منتجات منافسة

 

قد يؤثر على نتـائج الشـركة حيـث أن            المستخدمة في اإلنتاج   أسعار المواد األولية الرئيسية   إن تغير   
إن .  عن طريق اإلستيراد مـن الخـارج       وليةالمواد األ بعض  حاجتها من   من  بسيطاً  جزءاً  توفر  الشركة  
تتأثر سلباً عند إستمرار إزيـاد      قد  الشركة   إن نتائج عمليات  .  متغيرة بإستمرار  المواد األولية    تلكأسعار  

أسعار المواد خاصة في حالة قدرة الشركة على تغطية تلك الزيادة عن طريق خفض التكاليف التشـغيلية                 
 .تهااألخرى أو رفع سعر بيع منتجا

 

نجاح الشركة وإستراتيجيتها في    ؤثر بشكل كبير على      ي إستمرار األعضاء الرئسيين في إدارة الشركة     إن  
 اإذ.  النمو على إستمرار خدمات اإلدارة القائمة واألشخاص الرئيسيين في المستويات اإلدارية المختلفـة            

 على الوضـع المـالي ونتـائج    يكون له أثر سلبيإن ذلك قد خسرت الشركة خدمات هؤالء في إدارتها ف  
 .العمليات

 

ـ           إن عدم إلتزام الشركة بتحقيق نسبة السعودة          ةالمطلوبة نظاماً قد يحد من قدرتها علـى تـوفير العمال
 . في المستقبلداءهاأ وبالتالي التأثير على ةالالزمة لتنفيذ خططها المستقبلي



 

٢ 

 
 المخاطر النظامية

 

 : اإلجراءات النظامية قد ترتبط بما يلي إن تلك .ت المختصةتخضع منتجات الشركة إلى قوانين الجها
 

والصـناعة إضـافة إلـى      التجارة  الخاصة بوزارتي   خيص  اترالبما في ذلك    (متطلبات التراخيص    •
 ).الزراعةوزارة 

 .مقاييس ومواصفات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس •
 .الشروط النظامية لإلستيراد في الدول األخرى •
 .الجمركية على المواد األولية الرئيسية والمنتجات الجاهزة المستوردةالرسوم  •
 .قيود المبيعات •
 .اإللتزامات المتعلقة بالجوانب الصحية •

 
 الشـركة داء  أإن أي تغيير في أي من المتطلبات المذكورة أعاله أو غيرها قد يكون له أثر سلبي علـى                   

 .مستقبالً
 

 شركةالنشاط  بمجال المتعلقةالمخاطر  ٢-١
 

 قدرتها في الحفاظ علـى       تتوقف على األداء المستقبلي لها وعلى      للشركة المنافسة والحصة السوقية  إن  
 لتشمل مناطق أخرى من المملكة إضافة       منتجاتها التوسع في توزيع  حصتها في السوق وزيادتها من خالل       

 أن يؤثر سلباً على نتائج      من شأنه الشركة   على منتجات    إنخفاض الطلب إن  .  إلى زيادة التصدير للخارج   
 . وبالتالي قدرتها على توزيع أرباح مستقبالًعمليات الشركة

 

ينقسم نشاط الشركة إلى قطاعين رئيسيين هما قطاع اإلستزراع السمكي وإنتاج الربيان إضافة إلى قطاع               
 داخليـاً   قيـة حقيالمنتجات الزراعية، وعلى الرغم من أن قطاع المنتجات الزراعية ال يواجه أي منافسة              

تم إنتاجها في فترات ال تتوفر فيها مثل هذه المنتجات في مناطق            يلتميز منتجات الشركة من ناحية كونها       
في قطاع اإلستزراع السمكي وإنتـاج        منافسة من منافسين محليين ودوليين     أخرى، إال أن الشركة تواجه    

إلى يق دخول منافسين جدد إلى السوق قد يؤدي         عن طر بالنسبة لذلك القطاع    إن تزايد المنافسة    .  الربيان
 .كون له تأثير سلبي على األداء المالي للشركةقد يضغط على األسعار وبالتالي فإن ذلك ال
 

 على أعمال قد يؤثر سلباًإضافة إلى ذلك، فإنه في حالة تغير الطلب على أي من منتجات الشركة فإن هذا              
 . وأنشطتهاالشركة

 

فعلى سبيل المثال، إن إتجاه رغبات      .  قد يؤثر سلباً على مبيعات الشركة     واق المستهلكين   التغير في أذ  إن  
أو المثلج قد يتطلب من إدارة الشركة إعادة        / المبرد و  ربيانال الطازج على حساب     ربيانالالمستهلكين نحو   

 .النظر في إستراتيجيات المنتجات الحالية والسوق الخاصة بالشركة
 

نظراً الشركة  عمليات  قد يؤثر على نتائج      الريال السعودي  مقابل   العمالت األجنبية رجح سعر صرف    تأإن  
لريـال  نظراً إلرتبـاط سـعر صـرف ا       ج، و ر المواد األولية من الخا    بعضلكون الشركة تقوم بإستيراد     
 فـي قيمـة     فإن أي تراجع  بدوره بتلك العمالت األخرى،     والذي هو مرتبط     السعودي بالدوالر األمريكي  

 .الدوالر مقابل العمالت األخرى قد يؤثر سلباً على عمليات الشركة



 

٣ 

 

مثل المانجو على سبيل    .  هوالتي تتطلبها عملية إنتاج بعض الفواك      الطويلة نسبياً لإلستثمار األولي   فترة  ال
 وتصل المدة   ريسنوات قبل بداية اإلنتاج التجا     ١٠تتطلب إستثماراً يستمر لفترة قد تصل إلى        فهي  المثال  

 أمراً مجدياً هو المنتجات من تلك األنواع إن ما يجعل من زراعة مثل . ا سنوات إلنتاج الهوهوب٥-٤إلى 
  التجاري  منذ بداية اإلنتاج    عام ١٠٠ يزيد عن قد   الشجرة    حيث أن عمر   أشجار تلك المنتجات  طول عمر   

 .الهوهوبلشجرة ا عاماً بالنسبة ٤٠عن وللمانجو  بالنسبة
 

 المخاطر المتعلقة بالمنطقة ٣-١
 

يمكن أن يؤثر على نتائج أعمال الشركة وما يرتبط          مة التجارة العالمية  عضوية منظ إن إنضمام المملكة ل   
 .بالمنافسة والقدرة على التصدير للخارج

 

 المخاطر المتعلقة باألسهم العادية ٤-١
 

 أثر سـلبي  قد يكون له      مباشرة اإلكتتاب كبيرة عقب استكمال     بكمياتل  في المستقب الشركة  بيع أسهم   إن  
 . مستقبالًفى السوقعلى سعر األسهم 

 
ال تنوى الشركة فى الوقـت   قد يؤثر على سعر سهم الشركة حيث في المسـتقبل إضافية  طرح أسهم   إن  

 صدارها لعدد كبير من األسهم في المستقبل، إال أن إاإلكتتابالحالى إصدار أسهم إضافية فوراً فى أعقاب  
اً على سوق األسهم نفسه وسعر السهم فى         يؤثر سلب   تبلغ ستة أشهر يمكن أن      التى حظربعد إنقضاء فترة ال   

 .السوق
 

على الرغم من أن الشركة لديها أسهم مدرجة        يمكن أن يكون هناك تقلب محتمل في سعر أسهم الشركة           
 أنه من غير المؤكد أن تحقق أسهم الشركة         إال م وهي سنة تأسيسها   ١٩٩٣/ هـ  ١٤١٤ للتداول منذ العام  

هم المطروحة لإلكتتاب بعد إدراج األسهم اإلضافية وإن تحقق ذلـك فلـيس مـن               سوقاً نشطاً لتداول األس   
لذا قد ال يستطيع المستثمرون في أسهم اإلكتتاب إعادة بيـع األسـهم المطروحـة               .  المؤكد إستمراريته 

لإلكتتاب بسعر اإلكتتاب أو بسعر أعلى منه ويعود ذلك لعدة عوامل من بينها إنخفاض نتـائج التشـغيل                  
ة عما هو متوقع أو عدم القدرة على تحقيق تقديرات اإليرادات أو بسبب األوضاع العامـة للسـوق                  الفعلي

 .وقطاع نشاط الشركة والتغيرات النظامية واألوضاع اإلقتصادية العامة
 

يعتمد على تقدير وتوصية مجلس اإلدارة، بعد األخذ في اإلعتبار العوامل المختلفة في              توزيع األرباح إن  
ا في ذلك الموقف المالي وربحية الشركة وهو ما قد يعني بأن الشركة قد ال تقوم بـدفع أربـاح                    حينها بم 

 .األسهم بصفة دائمة
 



 

٤ 

 

  ـ الـشـركـة٢
 

 مـقـدمـة ١-٢
 

ـ شركة مساهمة سعودية ـ بموجب قرار معالي وزير التجارة  ) جازادكو(تأسست شركة جازان للتنمية الزراعية 
 ميالدي وقد تم قيدها بموجب السجل التجاري رقـم          ٢٦/٧/١٩٩٣ هجري الموافق    ٧/٢/١٤١٤ بتاريخ   ٢٢٣رقم  

مائتـان وخمسـون     (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠هـ بمدينة جازان برأس مال قدره       ٢٩/٢/١٤١٤ بتاريخ   ٥٩٠٠٠٠٥٤٠٣
مقسمة إلى خمسة ماليين سهم، القيمة اإلسمية لكل سهم خمسون رياالً سعودياً وتم اإلكتتاب              ) مليون ريال سعودي  

 .في أسهم الشركة بالكامل
 

شركة (تعديل إسم الشركة ليصبح      ميالدي   ٢٠٠٥ مجلس إدارة الشركة خالل شهر مايو من العام الحالي           إقترحلقد  
 ).شركة جازان للتنمية الزراعية(بدالً من اإلسم الحالي ) جازان للتنمية

 

 ٩/١٢/٢٠٠٤هـ الموافـق    ٢٦/١٠/١٤٢٥ المنعقد بتاريخ ) ٦٨(وقد قرر مجلس إدارة الشركة في إجتماعه رقم         
 مليون ريال   ٢٥٠زيادة رأس مال الشركة من      توصية إلى الجمعية العمومية غير العادية بالموافقة على         بالميالدي  

وذلك بإصدار خمسة ماليين    عن طريق اإلكتتاب في أسهم حقوق األولوية         مليون ريال سعودي     ٥٠٠سعودي إلى   
تمثـل  )  ريـال سـعودي  ٥٠(وهو يتكون من   " سعر اإلكتتاب "للسهم الواحد   )  ريال سعودي  ٧٥(بسعر إكتتاب    سهم إضافية 

علـى  يقتصر اإلكتتاب في أسهم حقوق األولويـة        سوف    .تمثل عالوة اإلصدار  )  ريال سعودي  ٢٥(القيمة اإلسمية للسهم و   
وبالتالي زيادة عدد األسهم من     ") تاريخ األحقية ("تاريخ إنعقاد الجمعية العامة غير العادية       في  ) حملة األسهم (مساهمي الشركة   

بعد إقرار ذلك مـن الجمعيـة       ") األسهم المطروحة لإلكتتاب  (" مليون سهم    ٥أي بزيادة قدرها    ( مليون سهم    ١٠ مليون إلى    ٥
 .غير العاديةالعمومية 

 

ممـا يملكـه    % ١٠٠يمارس حق األولوية في اإلكتتاب بنسبة تعادل        أن  في تاريخ األحقية    من حملة األسهم    يحق لكل مكتتب    
عند تاريخ األحقية والتي بموجبها يكون لكل مساهم حالي الحق في اإلكتتاب لشراء سهم واحد عادي عن كل سهم يمتلكه في                     

أو أكثر من حصته بما يتناسب مع إجمالي األسهم األصلية التـي            يحق لكل مكتتب من حملة األسهم اإلكتتاب بأقل         .  الشركة
 .يمتلكها

 

، يتم توزيع حصص    من قبل المكتتبين في نسبهم في حقوق األولوية       في حال إذا لم تتم تغطية اإلكتتاب في األسهم المطروحة           
بو في نسبة تزيد عن نسبة حقوق األولوية الخاصة بهم وفق مبدأ النسبة             األسهم غير المخصصة على حاملي األسهم الذين إكتت       

 .والتناسب على أال يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من األسهم الجديدة

 قطاع نشاط الشركة ٢-٢
 

ـ                 ت شـركة   أنسبة لما تحظى به منطقة جازان من مميزات عديدة تساعد على نجاح المشاريع الزراعية، فلقد أنش
اهمة سعودية إلستغالل الفرص اإلستثمارية والموارد المتاحـة فـي الجـانبين       جازان للتنمية الزراعية كشركة مس    

 جازادكو في اإلستثمار الزراعي واإلستثمار السمكي في المنطقة والتي حباهـا اهللا             دأتولقد ب .  الزراعي والسمكي 
 :باآلتي

 

م تحسـينها ألكثـر مـن       توفر المياه السطحية وهي من أهم المقومات الزراعية حيث أن آبار المنطقة لم يت              .١
 .عشرة سنوات ومع ذلك فال تزال تتميز بغزارة إنتاجها من المياه

 .توفر األراضي الزراعية الخصبة الصالحة للزراعة .٢
 .توفر الطرق والمطار والميناء .٣
 .توفر األيدي العاملة السعودية .٤
 .وفرة األمطار الموسمية .٥
 .تميز مناخ المنطقة عن باقي مناطق المملكة .٦



 

٥ 

 
وعلى هذا األسـاس    .  يعد إهتمام الدولة رعاها اهللا بتشجيع وتنمية منطقة جازان من أهم المقومات           بينما  

 مـن   اً كيلو متـر   ١٧٠إنطلقت مشاريع عديدة لشركة جازان للتنمية الزراعية إمتدت على طول أكثر من             
رات الزراعيـة   شمال جازان حتى جنوبها وتضع الشركة تجربتها للجميع لخدمة المنطقة وزيادة اإلستثما           

والسمكية والصناعية التي تخدم المنطقة خدمة مبنية على رؤية إقتصادية سليمة إلستغالل إمكانيات هـذه               
 .المنطقة

 

ويتمثل النشاط الرئيسي للشركة في إقامة المشاريع الزراعية ومشروعات اإلستزراع السمكي وتسـويق              
لمنتجات الزراعية والسمكية باإلضافة إلى إنشـاء  المنتجات الزراعية بشقيها الزراعي والسمكي وتصنيع ا  

ولقد أقامت الشركة بعض المشروعات الهامة والتي تتميز بها منطقـة جـازان             . مشاتل الفاكهة والزينة    
وذلك في مجاالت الفواكه اإلستوائية كالمانجو والموز والتين والجوافه باإلضافة إلى مشروع إسـتزراع              

 .الخ .... تصنيع المنتجات الزراعية ومشتل الفاكهة  ومركز تسويق وربيانال
 

 :تشمل ما يليوبحسب السجل التجاري للشركة فإن أنشطة الشركة 
 

إمتالك وإستصالح األراضي الزراعية لغرض إستغاللها في إقامة المشاريع الزراعية ومزاولـة             •
 .حفر اآلبار

 .نيإقامة المشاريع الزراعية بشقيها النباتي والحيوا •
 .تربية وتسمين األغنام والعجول وإنتاج الدجاج الالحم والبياض •
 .إنشاء المزارع السمكية ومزاولة صيد األسماك •
 .إنشاء المشاتل الزراعية وشتالت الفاكهة واألشجار الحرجية والزينة والعطرية والطبية •
 .تصنيع المنتجات الزراعية والحيوانية والنباتية والسمكية ومشتقاتها •
 .ول على الوكاالت التجارية وتجارة الجملة والتجزئة في اآلليات والمستلزمات الزراعيةالحص •
 .العمل في مجال التسويق الزراعي للمنتجات الزراعية والحيوانية والنباتية ومشتقاتها •
 .بمنتجات إستراتيجية المملكة تنويع مصادر إقتصاد •

 

 :هي قيد التنفيذ إضافة إلى المشروعات المستقبليةيوضح الشرح التالي مشروعات الشركة الحالية والتي 
 

 :نشاط إنتاج الفاكهة: أوالً
 

المملكة إال  في  لقد خطت الشركة خطوات موفقة في مجال إنتاج الفاكهة اإلستوائية التي التنجح زراعتها              
فعالة في منطقة جازان حيث أقامت مشروعات نموذجية للمانجو والموز والتين والجوافة ساهمت مساهمة              

في التنمية الزراعية بالمنطقة حيث تحظى منتجات الشركة بجودة عالية مكنتها من المنافسة في السـوق                
 : في هذا المجالةالمحلي واألسواق األوربية والخليجية وفيما يلي نبرز المشروعات القائمة والجديد

 

 :أـ مشروع الفاكهة باللخبصية
 

 هكتار بعدد   ٤٠٠كبر مشاريع الفاكهة بالمنطقة ولقد نفذ في مساحة         يقع المشروع جهة صبياء ويعتبر من أ      
سنسيشن باإلضـافة إلـى تجـارب        شجرة مانجو من األصناف الجيدة مثل التومي والجلين وال         ٢٥,٠٠٠
م وكمـا   ٢٠٠٤ طن في عام     ٣٥٠ بلغ إنتاج ثمار المانجو من األشجار التي دخلت جزئياً اإلنتاج            . الموز

الجدير بالذكر أن الطاقـة اإلنتاجيـة       . م  ٢٠٠٤ طن في عام     ٥٦٥ إجمالي إنتاج    ان تجارب الموز حققت   
 . طن في السنة٢,٠٠٠مانجو هي حوالي المستهدفة لثمار ال



 

٦ 

 
 :ب ـ مشروع التين والجوافة بخبت الفلق

 

 هكتـار بعـدد     ١١٠خصص هذا المشروع إلنتاج التين ذات الجودة العالية القابل للتصدير في مسـاحة              
 شجرة جوافة من األصناف المحلية الجيـدة        ٢,٠٠٠شجرة تين وكما يضم هذا المشروع أيضاً         ٣٥,٠٠٠
 .ت رواجاً كبيراً في السوق المحليالتي وجد

 

 :ج ـ مشتل الفاكهة
 

 ألف شتلة من شتالت ١٠٠أقامت الشركة أكبر مشتل لنباتات الفاكهة بالمنطقة بطاقة إنتاجية سنوية حوالي 
واصفاتها القياسية كالمانجو المطعومة ، الجوافة ، التين ، المـوز ، أشـجار الظـل                الفاكهة المتنوعة بم  

سع وأشجار الزينة وذلك لتغطية إحتياجات الشركة والمنطقة وباقي مناطق المملكة مما ساعد كثيراً في التو
 .والتنوع في اإلنتاج بالمنطقة

 

  ):مشروع تحت التنفيذ( د ـ المزرعة النموذجية إلنتاج الموز 
 

بعد أن أثبتت دراسات وتجارب الشركة جدوى زراعة منتج الموز بمنطقة جازان وتسويقه داخل المملكة               
 باللخبصية كمرحلـة    ة قرر مجلس إدارة الشركة إنشاء مزرعة نموذجية للموز على أرض مشترا           ،بنجاح

 حيث تم إستصالح وتسوية لقد قطع تنفيذ هذا المشروع شوطاً بعيداً   . أولى من برنامج توسعي لهذا المنتج       
بار وتصميم وتنفيذ شبكة الري والعمل جاري فـي         طها وزراعة مصدات الرياح وحفر اآل     األرض وتخطي 

م ٢٠٠٥ ألف شتلة موز في اكتوبر ونوفمبر من عام          ١٤٠تنفيذ البنيات المتبقية وسيتم إن شاء اهللا زراعة         
 .م٢٠٠٦اإلنتاج في يونيو من عام ليبدأ 

 

 : هكتار١,٠٠٠وز في مساحة هـ ـ مشروع الم
 

لقد تضمنت الخطة اإلستراتيجية للشركة التوسع في هذا المنتج اإلستراتيجي وذلك بإقامة مـزارع علـى                
 هكتار يتم تنفيذها على مراحل بحيث تبلغ الطاقة اإلنتاجية لهذا المشـروع عنـد               ١,٠٠٠مساحات تصل   

ابلتـه  ء من اإلستهالك المحلي والذى تـتم مق  طن وذلك بهدف تغطية جز٥٢,٠٠٠التطور الكامل حوالي  
 .بالكامل عن طريق اإلستيراد

 

 :و ـ مشروع المانجو المكثفة
 

تهدف الشركة في هذا المشروع والذى جاء أيضاً ضمن خطتها المستقبلية إلى نقل تقنية نظـام زراعـة                  
نجو والتي وجدت رواجاً طيباً     المانجو المكثفة إلى المملكة وذلك للتوسع في إنتاج األصناف الجيدة من الما           

 طن عند التطور الكامل وسـيتم       ٥,٠٠٠ هكتار بطاقة إنتاجية     ٥٠٠في السوق السعودي وذلك في مساحة       
 .إستخدام أساليب وتقنية جديدة لزيادة الطاقة اإلنتاجية وخفض التكاليف التشغلية لوحدة المساحة 



 

٧ 

 

 :مشاريع قطاع األسماك: ثانياً
 

التي تزخر بها المنطقة في مجال الثروة السمكية والميزات التي تتمتع بها المنطقة فـي               إلستغالل الموارد   
 :تي حيث هدفت إلى اآلمجال اإلستزراع السمكي أولت الشركة منذ إنشائها إهتماماً خاصاً بهذا النشاط

 

 :ربيانأ ـ مشروع إستزراع ال
 

تعمـل   ، زراعة طبيعية  ربياناعد على إستزراع ال    لما تحظى به منطقة جازان من سواحل نظيفة تس         نظراً
 هكتار بطاقـة إنتاجيـة      ٤٠٠ األبيض في مساحة     ربيانن على تنفيذ مشروع متكامل إلنتاج ال      الشركة اآل 
 طن سنوياً حيث تم بنجاح تنفيذ وتشغيل المرحلة األولى من هذا المشروع المتمثلة فـي البنيـات                  ٢,٨٠٠

 طن  ٦٠٠ هكتار أحواض تربية بطاقة إنتاجية       ٤٠ياه والمفرخة والخدمات المساندة و    األساسية وقنوات الم  
 .اً حيث وجد إستحساناً وسمعة طيبة األبيض و يتم تسويق المنتج محلياً وخارجيربيانمن ال

 

 هكتـار   ٢٠٠قد تقرر تكملة أحواض التربية إلـى         المرحلة األولى من هذا المشروع ف      بعد نجاح تشغيل    
م التعاقد مع إحدى الشـركات الوطنيـة        ٢٠٠٤وتم خالل عام    . ذلك بتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع       و

م ٢٠٠٦ هكتار أحواض تربية اإلنتاج بنهايـة عـام   ٦٩ سوف تدخل مساحة      . منشآت هذه المرحلة   ذلتنفي
اض تربيـة    هكتار أحـو   ٩١ طن وتدخل مساحة إضافية        ١,٤٠٠لترتفع الطاقة اإلنتاجية للمشروع إلى      

 ٢,٨٠٠ار إلنتـاج     هكت ٢٠٠ لترتفع بذلك إجمالي المسطحات المائية المستزرعة إلى         المستقبلاإلنتاج في   
 .  سنوياًربيانطن 

 

علـى   تعمل الشـركة       ،وللتوسع أكثر في هذا النشاط والذى يشكل أحد خطوط اإلنتاج الرئيسية للشركة           
في األرض المجـاورة للمشـروع      ) هكتار  ٤٠٠(خر في مساحة مماثلة      آ ربيانإنشاء مشروع إستزراع    

الحالي والمستأجرة أيضاً من وزارة الزراعة مستهدفة بذلك رفع الطاقة اإلنتاجية للشركة إلـي حـوالي                
 . األبيض سنوياً ربيان طن من ال٥,٦٠٠

إلـى  تهدف كـذلك  نتج إستراتيجي   يهدف هذا التوسع في اإلنتاج إلى تنويع مصادر إقتصاديات المملكة بم          
 .خفض تكلفة اإلنتاج لمنافسة المنتجات العالمية وبالتالي زيادة المردود المالي للشركة 

 

 :ب ـ مشروع اإلستزراع السمكي
 

 الشركة التي تهدف إلى التوسع في األحياء المائية وذلك إلستغالل الفرص المتاحـة              ةبناء على إستراتيجي  
 ولسد جزء من الفجوة فـي اإلسـتهالك المحلـى لألسـماك             ،متوفرة بمنطقة جازان  والمميزات النسبية ال  

 تسعى الشركة إلقامة مشروع متكامل لإلستزراع السمكي بواسـطة األقفـاص            ،بالمملكة ولدعم مبيعاتها  
 طن سنوياً من بعض سالالت      ٥,٠٠٠البحرية العائمة على عرض البحر األحمر بطاقة إنتاجية مستهدفة          

تجارية وذلك بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية الكبرى المتخصصة في هـذا النـوع مـن                األسماك ال 
اهللا بداية  اإلستزراع والتى تم التوقيع على عقد تعاون معها للبدء في تنفيذ هذا المشروع على مراحل بإذن                 

 .م٢٠٠٥من أكتوبر عام 
 

 :ج ـ مصنع تجهيز وتحضير المنتجات البحرية
 

 ،الي والمرتقب في مجال إستزراع المنتجات البحرية وإيماناً من الشركة بأهمية التصنيع           نتيجة للتوسع الح  
فلقد وافق مجلس اإلدارة على إنشاء مصنع للمنتجات البحرية مصمم على أحدث الطرق ومتوافق مع نظام 

ة  تجهيز وتعبئة وذلك لتجهيز وتعبئط ومدعوم بمعامل ومختبرات ومكائن تجميد وخط(HACCP)هاسب 
 تتمو.  بة لتسويقة عالمياً ومحلياً والمنتجات البحرية األخرى بالمواصفات والجودة المطلوربيانوتجميد ال

م ٢٠٠٥ترسية مناقصة منشآت المشروع على إحدى شركات المقاولة الوطنية في الربع األول من عـام                
 .طن في اليوم ١٥بطاقة إنتاجية م إن شاء اهللا ٢٠٠٦ليبدأ التشغيل في بداية عام 



 

٨ 

 

 :د ـ مشروع مصنع أعالف األسماك
 

إن التوسع في اإلستزراع السمكي يتطلب ضرورة إنشاء مصنع لتوفير األعالف لمشـروعات الشـركة               
بالمواصفات والكميات المطلوبة ووفقاً للبرامج اإلنتاجية وبأقل تكاليف ممكنة وذلك بغرض خفض تكاليف             

 . من المنافسةات الشركة وتمكينهااإلنتاج لمشروع
 .ساعة / طن١٠تقدر طاقة المصنع بحوالي 

 
 :نشاط تسويق المنتجات الزراعية: ثالثاً

 

 :أ ـ مركز التسويق والتصنيع الغذائي بالظبية
 

بعد أن تم تأسيسها كان البد لشركة جازان للتنمية الزراعية من التفكير في إيجاد الحلول المناسبة للعقبات                 
نمو وتطور اإلنتاج الزراعي بالمنطقة وخاصة مشكلة تسويق اإلنتاج المحلي مـن            والمشاكل التي تعوق    

الفواكه واألسماك وذلك بإنشاء مركز متكامل للتسويق والتصنيع الغذائي كجهاز متخصص فـي تسـويق               
 يعتبر هذا المركز أساساً إلثبات دور الشركة في التنمية الزراعية للمنطقة          . المنتجات الزراعية والسمكية    

 طـن   ١,٥٠٠حيث يشمل صالة إستقبال للمنتجات الزراعية ومستودعات التبريد والتجميد بطاقة تخزينية            
وخطوط للفرز والتعبئة ومصنع تحضير وتجهيز لألسماك وكما تم تدعيمه بوسائل النقل المبردة وقد بـدأ                

 :م ليقوم بالمهام التالية ١٩٩٦م المركز نشاطه التسويقي في عا
 الشركة والمزارعين بالمنطقة والمناطق المجاورة لتسويقها داخل المملكة وخارجها           إستقبال منتجات  −

 مما  خيرات جيزان يعد تدريجها وتعبئتها في عبوات مناسبة تبرز إسم الشركة والمنطقة تحت مسمى             
ساعد كثيراً ولعب دوراً بارزاً في تنشيط ودفع حركة التنمية الزراعية بالمنطقة وخاصة في مجـال                

 .المانجو والتين والجوافة والموزاكهة التي تتميز بها منطقة جازان كالف
 المنتج بواسطة الشركة والمشترى من الصـيادين التقليـديين واألسـواق      ربيانإستقبال األسماك وال   −

 .ية لتسويقها داخل المملكةالمحلية بالمنطقة لتحضيرها وتجهيزها وفق أسس علم
 

 :ةالمشروعات الحقلي: رابعاً
 

 علـى المملكـة وتتمثـل هـذه         نادرة روعات غير تقليدية وتوطين محاصيل    تهدف الشركة إلى إقامة مش    
المشروعات في مشروعات الهوهوبا والتيل كمشروعات إستراتيجية للشركة ولها مردود إيجـابي علـى              

توجه العام للدولـة    تنمية المنطقة حيث تتماشى مع طبيعة المنطقة والظروف البيئية والمناخية للمنطقة وال           
الذى يرمي إلى اإلقتصاد في استهالك المياه وتنويع مصادر اإلقتصاد بخصوص تحقيق قيمـة مضـافة                

وتتلخص فكرة المشـروعين فـي      . وإدخال التقنيات الحديثة في اإلنتاج وتأهيل الكوادر البشرية الوطنية          
 هكتار بمحصوالت ٧,٠٠٠متد إلى تحويل األراضي الصحراوية الفقيرة إلى أراضي زراعية في مساحة ت     

ولقد اثبتت الدراسات التي قام بها الشريك الفني األجنبي مالئمـة الظـروف             . ذات أهمية تجارية كبيرة     
 .المناطق المجاورة لهذه المحاصيلالمناخية والبيئية بمنطقة جازان و



 

٩ 

 
 :أ ـ مشروع الهـوهـوبا

 

يالئم ظروف منطقة جازان تم التعاون مع جامعة        في إطار بحث الشركة عن محصول ذو قيمة إقتصادية          
الملك عبد العزيز على إجراء تجارب على محصول الهوهوبا حيث أظهرت هذه التجارب نجاح زراعـة                 

 .هذا المحصول من حيث النمو واإلزهار مما شجع الشركة على محاولة الدخول في إنتاجه تجارياً 
ون فني وتجاري مشترك مـع إحـدى الشـركات األجنبيـة            بناء على ذلك لقد تم التوصل على إتفاق تعا        

. المتخصصة في مجال زراعة وتصنيع وتسويق الهوهوبا وذلك إلقامة أول مشروع للهوهوبا بالمملكـة               
 هكتـار خـالل عـام       ٢٥٠وسوف يبدأ العمل في تنفيذ المرحلة األولي من هذا المشروع على مسـاحة              

 .  مستقبالً بإذن اهللا هكتار١,٠٠٠ى م مع إستهداف الوصول إل٢٠٠٥
 

يكمن الهدف اإلستراتيجي من هذا المشروع إلى تحويل األراضي الصحراوية الفقيرة إلى أراضي زراعية 
بمحصول ذو أهمية تجارية كبيرة يتماشى مع طبيعة األراضي والظـروف البيئيـة المتاحـة للمنطقـة                 

اإلقتصاد في إستهالك المياه وتنويع مصادر      والمناطق المجاورة ومع التوجه العام للدولة الذي يرمي إلى          
اإلقتصاد بهدف تحقيق قيمة مضافة وإدخال التقنيات الحديثة في اإلنتاج وإسـتقطاب وتأهيـل الكـوادر                

 ٠البشرية والوطنية 
لهذا المحصول طلب عالمي كبير لما يتمتع به زيت الهوهوبا من إستخدامات عديده فـي مجـال عـالج                   

 .زيوت الطائرات والسيارات وغيرهاناعات الدوائية واألمراض والتجميل والص
 

 :ب ـ مشروع التيل
 

 هكتار  ٤,٠٠٠يهدف المشروع إلى إنتاج منتج التيل الذي يدخل في صناعة لب الورق وذلك في مساحة                
بهدف تصدير التيل المضغوط كمادة خام خالل الثالثة سنوات األولى إلى السوق الدولية ومن ثم الدخول                

 اللب الورقي بداية من السنة الرابعة وذلك لتحقيق قيمة مضافة مما يعني أن المشروع يهدف إلى        في إنتاج 
سيبدأ المشروع بمزرعـة تجريبيـة تسـعى        . إنتاج مادة أولية لها طلب وإقبال كبير في السوق العالمي           

 .م٢٠٠٥ة عام  للبدء فيها نهايةالشركة جاهد
 

 :مشروعات أخرى: خامساً
 

 :ى رئاسة الشركةأـ مشروع مبن
 

 اإلدارة إقامـة مبنـى كمقـر        سفي إطار الجهود المبذولة إليجاد مقر دائم يليق بمكانة الشركة قرر مجل           
تم اإلنتهـاء مـن إعـداد       . رئيسي للشركة وذلك على األرض المشتراه بواسطة الشركة بمدينة جيزان           

ات المقاولـة الوطنيـة وسـتتم       المخططات والمواصفات الهندسية وسيتم طرح المشروع للمناقصة لشرك       
 .م ٢٠٠٥ من عام رسية بإذن اهللا خالل الربع الثالثالت
 

 :ب ـ جمعية جازان التعاونية متعددة األغراض
 

لقد تشرفت الشركة بدعوة من صاحب السمو الملكي األمير محمد بن ناصر بن عبد العزيـز أل سـعود                   
ة جازان التعاونية متعددة األغراض وإنها على        المؤسسين لجمعي  ءأمير منطقة جازان لتكون أحد األعضا     

إستعداد لوضع خبراتها وإمكانياتها الفنية لمساعدة الجمعية في تحقيق أهدافها والنهوض بالمنطقة إن شاء              
 .اهللا 
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 :التجارب الزراعية:  سادسا
 

ـ  قامت الشركة بتجارب وأبحاث زراعية تعتبر نتائجها إيجابيه ومؤثرة على            ة تـتلخص   الشركة والمنطق
 :فيمايلي

 

تعتبر أبرز التجارب التي أجريت وكانت نتائجها قيام أول مشروع لزراعـة المـوز               : ـ تجربة الموز  ١
تجارياً بالمنطقة مما أفاد الشركة والنشاط الزراعي بالمنطقة وذلك لتحول العديد من المزارعين بالمنطقة              

 .ي هذا المجالللدخول ف
 

عن محصول ذو قيمة إقتصادية كما ذكر أنفاً تم التعاون مع جامعة الملك في إطار البحث : ـ الهوهوبا ٢
إن نجـاح هـذه     . عبد العزيز بشأن تجربة محصول الهوهوبا لمعرفة مدى مالئمته وظروف المنطقـة             

اء أول مشروع للهوهوبـا     التجربة نتج عنه الدخول في اتفاقية تعاون مع إحدى الجهات المتخصصة إلنش           
 .بالمملكة

 
لقد نجحت تجربته فنياً وجاري تقويمه اآلن من الناحية التسويقية واإلقتصادية للتوسع في              : ناناسـ األ ٣

 .إنتاجه تجارياً
 

كما أقامت الشركة تجارب لبعض المنتجات األخـرى كالشـمام والكوسـا             : ـ تجارب زراعية أخرى   ٤
 .وغيرها

 

بحاث وتجارب هامة في هذا الصدد أدت إلـى         قامت الشركة بأ  :  واألسماك   ربيانـ تجارب وأبحاث ال   ٥
 . األبيض بالطريقة المكثفة في المنطقةربيانتوطين إستزراع ال

 
 :التقويم اإلداري ووضع مفاهيم عمل جديدة للشركة: سابعاً 

 

 الشركة ركزت اإلدارة التنفيذيـة علـى التقـويم          لبعد أن تسلم مجلس اإلدارة للدورة الثالثة تسيير أعما        
 : للعمل وتم في هذا الصدد اآلتيداري ووضع مفاهيم جديدةاإل

 

أعيد النظر في الهيكل والنظم اإلدارية والمالية بما يتماشى ومتطلبات العمل بالشركة حيـث قامـت                 −
الشركة بمشاركة مستشارين وخبرات إدارية ومالية بوضع القواعد الرئيسية والتفصيلية للوائح التـي             

تم صدور لوائح جديدة للشئون المالية وشئون المـوظفين باإلضـافة إلـى             تحكم أعمال الشركة ولقد     
 .الهيكل اإلداري وذلك بناء على إحتياجات الشركة للخمسة سنوات القادمة 

معالجة مشكلة الترهل الوظيفي بتقليص العمالة الغير فعالة وإستقطاب كوادر فنية وإدارية تتناسب مع             −
في المشروعات الجديدة مما أثر إيجابـاً علـى األداء ومسـتوى            المرحلة الحالية والتوسع المرتقب     

 .اإلنتاجية 
وضع الخطط والبرامج لتأهيل وتنمية قدرات العاملين في المجاالت المختلفة ورفع كفاءتهم اإلنتاجية              −

فلقد تم التركيز على برنامج التدريب على رأس العمل والتدريب الخارجي للشباب السعودي وكما ان               
ساهم بدور فعال في تدريب شباب المنطقة من خريجي الجامعات والكليات والمعاهد بهدف             الشركة ت 

 لسوق العمل وإستيعاب بعضهم في مشاريع الشركة ولقد نالـت الشـركة تقـديراً               متأهيلهم وتهيأ ته  
 .لجهودها في هذا الخصوص شهادات تقديرية من بعض الجهات الرسمية



 

١١ 

 

قد تم إنشاء قسم لنظم المعلومات لإلشراف علـى ميكنـة أعمـال             فألداء  سعياً من إدارة الشركة لتطوير ا     
 وتـدريب العـاملين علـى    Emis 2000ونشاطات الشركة حيث تم في هذا الصدد التشغيل الكلي نظام 

تشغيله مما يساعد كثيراً في تطوير وتجويد النظام المحاسبي والمالي بالشركة وإلـى دقـة المعلومـات                 
 .داد التقارير الماليةة وسرعة إعالمحاسبي

 
 :ثامناً ـ عضوية الشركة في مجموعة ساق

 

تقديراً من إدارة الشركة بأهمية التضامن مع الشركات الزراعية األخرى في دفع حركـة التنميـة      •
الزراعية بالمملكة وتحقيق األمن الغذائي ومواجهة المشاكل التي تعتـرض هـذا القطـاع الهـام                

والمكونة من أكبـر سـبعة      ) ساق(مجموعة السعودية الزراعية    إنضمت جازادكو إلى عضوية ال    
شركات زراعية بالمملكة وهي شركة جازان للتنمية الزراعية ، شركة الجوف للتنمية الزراعية ،              
شركة القصيم للتنمية الزراعية ، شركة تبوك للتنمية الزراعية ، شركة نادك ، شركة حائل للتنمية                

يتم التنسيق بين أعضاء المجموعة في جميع المجـاالت         . الزراعيةالزراعية ، والشركة الوطنية     
اإلنتاجية والتسويقية والبحثية والمدخالت الزراعية وإقامة المشروعات المشتركة التي تخدم النشاط      

 .الزراعي بالمملكة
 

 إستراتيجية الشركة ٣-٢
 

 في دفع عجلة التنمية بالمنطقة     استشعاراً من مجلس إدارة الشركة بأن تلعب الشركة دوراً أكثر فعالية           •
وبناًء على توجيهات حكومتنا الرشيدة بزيادة التنمية والتوسع في االستثمارات في المنطقة لتحريـك              

نية لمشروعات منتقاه ومتميزة    ت إدارة الشركة بدراسات جادة ومتأ     قد قام ، ف مسيرة النمو االقتصادي  
وة إلى استغالل الفرص االستثمارية المتاحـة       وذلك ضمن خطة استراتيجية واضحة المعالم تهدف بق       

بالمنطقة في مجاالت االستزراع السمكي والفواكه االستوائية والمحاصيل الحقلية التي تتميـز بهـا              
 .: إستراتيجية الشركة فيما يليمثلتت.  منطقة جازان عن سواها من المناطق األخرى بالمملكة

 
 قطاع األسماك : أوالً

 

 :تيتهدف الشركة إلى اآل
 

 شاء اهللا   األبيض إن  ربيان طن من ال   ٥,٦٠٠ للوصول إلى طاقة إنتاجية      ربيانالتوسع في استزراع ال    )١
 .حتياجات السوق المحليبهدف التصدير ومقابلة إ

 طن من األسـماك المسـتزرعة بواسـطة         ٥,٠٠٠ طن ثم إلى     ٣,٠٠٠الوصول إلى طاقة إنتاجية      )٢
ستهالك المحلي من األسماك حيث يـتم        لسد جزء من الفجوة في اإل      حرية العائمة وذلك  األقفاص الب 

 .ستيراد من الخارجك المملكة من األسماك عن طريق اإلمن إجمالي استهال% ٦٠تغطية 
 حسب المواصفات المطلوبـة فـي األسـواق         ربيانإنشاء مصنع حديث لتحضير وتجهيز وتعبئة ال       )٣

 .  اليوم طن في١٥العالمية وذلك بطاقة إنتاجية 
 .حتياجات الشركة وتسويق الفائض في األسواق المحليةإنشاء مصنع ألعالف األسماك لسد إ )٤
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 :قطاع نشاط الفاكهة: ثانياً

 

 ٥٠٠ هكتار بمنتج المـوز و     ١,٠٠٠ هكتار منها    ١,٥٠٠تستهدف الشركة زيادة الرقعة الزراعية بمساحة       
 طن  ٧,٠٠٠ طن من الموز و    ٥٢,٠٠٠ركة حوالي   هكتار مانجو مكثفة وذلك للوصول إلى جملة إنتاج للش        

ستهالك المملكة من هذه المنتجـات      من إ % ٩٠مانجو وذلك إلحالل جزء من الواردات حيث يتم تغطية          
 .عن طريق اإلستيراد من الخارج

 

 :قطاع المحاصيل الحقلية: ثالثاً
 

ـ ستغالل مساحة   إلستراتيجية  طها اإل تستهدف الشركة حسبما جاء في خط       هكتار بمنتجات   ٧,٠٠٠ تقدر ب
 . جديدة على المنطقة والمملكة ذات عوائد اقتصادية مجزية وتتمثل في منتجي الهوهوبا والتيل

 

 
 :وبالتالي فإنه يمكن تلخيص إستراتيجية الشركة في النقاط الرئيسية التالية

 

 دعم وتطوير النشاط الرئيسي للشركة: أوالً
 .تطوير مبيعات الشركة •
 .مر على تحسين منتجات الشركة السمكية والزراعيةالعمل بشكل مست •
 .تطوير سالالت مختلفه من بعض المنتجات ذات العائد الجيد •
 

 تطوير وتنمية فرص ربحية جديدة: ثانياً
 

 دراسة وتنفيذ مشروعات جديدة •
 .التوسع في المشروعات الحالية لتصل إلى مستويات إنتاج تجارية ذات عائد جيد •
 

 ى مستويات التوزيعتحقيق أعل: ثالثاً
 

 .وضع رؤية تنافسية واضحة لكافة فئات منتجات الشركة •
الوصول بمنتجات الشركة إلى كافة مناطق المملكة العربية السعودية ومـن ثـم اإلنتشـار إقليميـاً                 •

 .وعالمياً
 

مت تسعى الشركة بإستمرار للبحث عن فرص مستقبلية لتوسيع عملياتها وأنشطتها ومن أجل القيام بذلك قا              
الشركة بالتقدم بطلب زيادة رأس المال بطرح أسهم جديدة وإعطاء مساهميها األولويـة باإلكتتـاب فـي                 

 .األسهم وفقاً لما نص عليه النظام األساسي للشركة
 

وتتبع الشركة سياسة فعالة من أجل تعزيز أنشطة البحوث والتطوير ويمكن تقسيم أنشطة الشـركة فيمـا                 
 :لى نشاطين همايتعلق بالبحوث والتطوير إ

 

 )بإستخدام اإلختبار المعملي وتجارب اإلنتاج وإختبارات الجودة والمقاييس(تطوير منتجات جديدة  •
 .تطوير وتحسين المنتجات الحالية •
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 تسعير المنتجات ٤-٢
 

 :تم تسعير المنتجات أخذاً في اإلعتبار عدة عوامل أهمها
 

 .الوضع التنافسي للسوق −
 .ة بالمنتجاتتكاليف اإلنتاج الخاص −

 

 مزايا تنافسية ٥-٢
 

يتوجب قراءة هذا القسم بالتالزم مـع       و مايلي يشكل مزايا تنافسية للشركة        مجلس اإلدارة أن   يعتقد أعضاء 
 . من هذه النشرة)١( الواردة في القسم" عوامل المخاطرة"
 

ي المملكة إال في    تميز منتجات الشركة حيث تقوم الشركة بإنتاج منتجات زراعية ال تجود زراعتها ف             .١
 .منطقة جازان

 .العمل في مجال إستزراع وتسويق المنتجات السمكية والتي أيضاً تتميز بها منطقة جازان عن سواها .٢
إنتاج بعض المنتجات في الموسم الذي يتوقف فيه إنتاج هذه المنتجات في المناطق األخرى من العالم                 .٣

 إضافة إلى األسـواق األمريكيـة واآلسـيوية         بيةمما مكنها من التصدير لألسواق الخليجية واألورو      
 .مستقبالً

 . ذات البعد اإلستراتيجي التي تتالءم وظروف المنطقةالتوسع في المشروعات الحقلية .٤
تملك الشركة المقومات والكفاءة التي تمكنها من توصيل المنتجـات وهـي طازجـة إلـى منـاطق             .٥

 .اإلستهالك
 .مكن من تجهيز ونقل المنتجات تحت ظروف مالئمةتوفر البنى والخدمات المساندة والتي ت .٦
 .تميز وجودة المنتجات والكفاءة العالية للفرز والتعبئة والتغليف والتخزين .٧
 .توفر العمالة المؤهلة والمدربة والخبرة في مجال التسويق والتوزيع .٨
 .وجود بنية تحتية جيدة تسهل نقل وتسويق المنتجات الزراعية والسمكية .٩
 .لدى الشركةالالزمة توفر الخبرات  .١٠

  المستخدمة في اإلنتاجالمواد األولية الرئيسية ٦-٢
 

من منتجات  منتجات جازادكو   ختالف تشكيلة   إتختلف متطلبات المواد األولية الرئيسية بالنظر إلى إتساع و        
ـ    اًوفيما يلي عرض  األسماك والربيان إضافة إلى المنتجات الزراعية المختلفة         ة الرئيسـية    للمـواد األولي

 :المستخدمة في اإلنتاج
 

 األسمدة −
 المبيدات −
 مواد كيماوية −
 ) من قبل الشركة زراعتهايتم (شتالت الفاكهة  −
 )إلنشاء مشروع لهذا الغرضحالياً  الشركة تخطط (بيانأعالف الر −
 )إلنشاء مشروع لهذا الغرضحالياً  الشركة تخطط (أعالف األسماك −
 مواد تعبئة وتغليف −
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 توزيع المنتجات ٧-٢
 

 ربيانمجال ال
 

 في السوق الداخلي وبقية دول الخليج العربي عن طريق وكـالء            ربيانتقوم الشركة بتسويق إنتاجها من ال     
رئيسـي دول    بشـكل    قوم الشركة بتصدير جزء من المنتج وهو مجمد إلى األسواق الخارجية          كما ت .  بيع

 . الشركة للتصدير مستقبالً إلى أوروبا وأمريكاشركة آسيا حالياً وتخطط
 

 مجال المنتجات الزراعية
 

 عـن   تقوم الشركة بتسويق منتجاتها الزراعية في المناطق الرئيسية والتي تمثل جدة والرياض والـدمام             
طريق وكالء بيع حيث يقوم الوكيل بمدينة جدة بتغطية كل المنطقة الغربية ووكيـل الشـركة بالريـاض        

.  بتغطية المنطقتان الوسطى والشمالية والوكيل بالدمام بتغطية مدينة الدمام وباقي مناطق المنطقة الشرقية            
 .لس التعاون الخليجي وأوروباوتقوم الشركة مباشرة بتغطية المنطقة الجنوبية والتصدير إلى دول مج

 
 



 

١٥ 

 

  ـ نقاش وتحليل اإلدارة للوضع المالي ونتائج العمليات٣
 

 م٢٠٠٢م و٢٠٠٣م و٢٠٠٤ ديسمبر ٣١السنوات المالية الثالث المنتهية في  ١-٣
 .م٢٠٠٤م و٢٠٠٥ يونيو ٣٠ يناير وحتى ١والفترتين من 

 

 ميالدي باإلضافة إلى ٢٠٠٤  ميالدي إلى٢٠٠٢يتناول هذا الجزء القوائم المالية المراجعة من عام 
ويؤكد أعضاء مجلس .   ميالدي٢٠٠٥ و٢٠٠٤القوائم المالية المفحوصة للنصف األول من عامي 

اإلدارة أنه قد تم إستخراج المؤشرات والمعلومات المالية من القوائم المالية المراجعة للشركة دون إجراء 
عدادها ومراجعتها وفقاً لمعايير المحاسبة الصادرة أي تعديل جوهري عليها، وأن القوائم المالية قد تم إ

 .ينيعن الهيئة السعودية للمحاسبين القانون
 

 قائمة المركز المالي: أوالً
 

المبالغ بالريال السعودي

قائمة المركز المالي
للفترة الممتدة من ١ 
يناير ٢٠٠٥ وحتى 
٣٠ يونية ٢٠٠٥م

للفترة الممتدة من ١ 
يناير ٢٠٠٤ وحتى 
٣٠ يونية ٢٠٠٤م

للسنة المالية المنتهية 
٣١ ديسمبر ٢٠٠٤م

للسنة المالية المنتهية 
٣١ ديسمبر ٢٠٠٣م

للسنة المالية المنتهية 
٣١ ديسمبر ٢٠٠٢م

األصول المتداولة
٢,٦٤٦,٨٩٣١,٨٧١,٦٠٦٦٣٢,٠٥١١,١٨٦,٨٣٢١,٠٣٤,٧١٨النقد في الصندوق ولدى البنوك

٥٨,٤١٩,٨٧٧٨,٠٠٢,٩٠٢٣٢,٦١٧,٦٠٢--اإلستثمارات قصيرة األجل
٥٥٦,٥١١١,٣٩٣,٣٠١١,٠٢٠,٣١٨٩٢٨,٩١٢٣,٩٣٨,٨٠١الذمم المدينة
٣,٥٣٦,٧٦٣٤,٤٦٨,٠٣٠٤,١٦٠,٤٦٤٤,٦٦٨,٩١٣٢,٩٦٠,٩٥١المخزون

٣,٥٣٣,٨٧٩٦٤٧,٢١٦---المحاصيل القائمة
٢,٧١٤,١٣٣١,٤٥٤,٤٦٦١,٢٢٣,٠٨٠١,٢٩٣,٢١٤٢,٠١٤,٧٢٠األرصدة المدينة األخرى
٩,٤٥٤,٣٠٠٩,١٨٧,٤٠٣٦٥,٤٥٥,٧٩٠١٩,٦١٤,٦٥٢٤٣,٢١٤,٠٠٨إجمالي األصول المتداولة

األصول غير المتداولة
٢٥٧,٨٩٧,٣٨٣١١٩,١١٦,٢١٥١٠٣,٥١٩,٧٧٧١٠٤,١٥٥,٣٩٧١٠٩,٠٤٧,٣٧٢اإلستثمارات طويلة األجل
٧٩,٧٢١,٦٦٠٨٣,١٤٣,٥١٥٨١,٨٢٣,٨٧٣٨٤,٥٤٢,٣١٥٥٢,١٧٦,٧١٣صافي قيمة األصول الثابتة

٦٤,٥٤٢,١٧٩٥٤,٣٩٣,٨٧٩٦٠,٧١٢,٩٨٤٤٩,٣٦٨,٤٥٧٧٨,٣١٠,١٧٦اإلنشاءات والمشروعات تحت التنفيذ
٤,٣١٤,١٠٩٥,١٢٤,٩٧٦٤,٦٩١,٩٤٣٥,٥٩١,٣٨٤٦,٦٣٩,٣٦٠صافي مصروفات التأسيس والنفقات اإليرادية المؤجلة

٤٠٦,٤٧٥,٣٣١٢٦١,٧٧٨,٥٨٥٢٥٠,٧٤٨,٥٧٧٢٤٣,٦٥٧,٥٥٣٢٤٦,١٧٣,٦٢١إجمالي األصول غير المتداولة
٤١٥,٩٢٩,٦٣١٢٧٠,٩٦٥,٩٨٨٣١٦,٢٠٤,٣٦٧٢٦٣,٢٧٢,٢٠٥٢٨٩,٣٨٧,٦٢٩إجمالي األصول

الخصوم المتداولة
٦,٠٠٩,٦٦٨١٢,٠٢٨,٣١٣٢٥,٥٨٩,٦٧٨٢١,٠١٩,٠١٣٤٤,٧٩٢,٢١٩البنوك الدائنة
١,٦٣٠,٩٤٥١,٥٩٢,٨٦٢١,٠٥٠,٨٢٣١,٧٦٩,٨١٤٥,٢٤٩,١٧١الذمم الدائنة

٧٨٢,٢٦٥٨٥٣,٨٤٥٨٠٧,٤٥٠٩٠٨,٢٦٠١,٠١٠,٣٦٥أرباح أسهم لم تصرف
١,١٣٦,٣٧٠١,٢١٤,٥٢٠١,٤٤٠,٠٢١--األرصدة الدائنة األخرى
--٩١٠,٥٦٩-٨٤٥,٤٨٥مخصص الزكاة الشرعية
٩,٢٦٨,٣٦٣١٤,٤٧٥,٠٢٠٢٩,٤٩٤,٨٩٠٢٤,٩١١,٦٠٧٥٢,٤٩١,٧٧٦إجمالي الخصوم المتداولة

الخصوم غير المتداولة
١,٣٤٦,٩٥١١,١٠١,٨٩٦١,١٨٦,٣١٩١,٠٤٧,٦٠٣٨٩٧,٧٤٩مخصص مكافأة نهاية الخدمة
١٧,٢٣٦,٠٠٠١٧,٢٣٦,٠٠٠١٧,٢٣٦,٠٠٠١٧,٢٣٦,٠٠٠١٧,٢٣٦,٠٠٠المنح الحكومية المشروطة

١٨,٥٨٢,٩٥١١٨,٣٣٧,٨٩٦١٨,٤٢٢,٣١٩١٨,٢٨٣,٦٠٣١٨,١٣٣,٧٤٩إجمالي الخصوم غير المتداولة

حقوق المساهمين
٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠رأس المال المدفوع
١,٦٧٨,٨١٤١,٥٢٣,٤١٠١,٦٧٨,٨١٤١,٥٢٣,٤١٠١,٥٢٣,٤١٠اإلحتياطي النظامي

(٢٥،٨٥٥،٢٩٥)(٢٧،٦٠٢،٧٠٧)١,٣٩٨,٦٣٩(١٧,٤٩٢,٦٧٨)٣٧,٧٦٩,٤٥٤األرباح المبقاه (الخسائر المتراكمة)
(٦،٩٠٦،٠١١)(٣،٨٤٣،٧٠٨)٩٨,٦٣٠,٠٤٩٤,١٢٢,٣٤٠١٥,٢٠٩,٧٠٥مكاسب وخسائر غير محققة (أسهم)

٣٨٨,٠٧٨,٣١٧٢٣٨,١٥٣,٠٧٢٢٦٨,٢٨٧,١٥٨٢٢٠,٠٧٦,٩٩٥٢١٨,٧٦٢,١٠٤إجمالي حقوق المساهمين
 ٤١٥,٩٢٩,٦٣١٢٧٠,٩٦٥,٩٨٨٣١٦,٢٠٤,٣٦٧٢٦٣,٢٧٢,٢٠٥٢٨٩,٣٨٧,٦٢٩إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين

 لشركة جازان للتنمية الزراعية) المفحوصة( القوائم المالية المراجعة وغير المراجعة :المصدر



 

١٦ 

 

 قائمة الدخل: ثانياً
 

المبالغ بالريال السعودي

قائمة الدخل
للفترة الممتدة من ١ 
يناير ٢٠٠٥ وحتى 
٣٠ يونية ٢٠٠٥م

للفترة الممتدة من ١ 
يناير ٢٠٠٤ وحتى 
٣٠ يونية ٢٠٠٤م

للسنة المالية المنتهية 
٣١ ديسمبر ٢٠٠٤م

للسنة المالية المنتهية 
٣١ ديسمبر ٢٠٠٣م

للسنة المالية المنتهية 
٣١ ديسمبر ٢٠٠٢م

١١,٨٣٩,٢١٦٩,٣٣٤,٣٩٣١٣,١٦٥,٦٥٩٦,٩٦١,٦٢٧٨,١٨٦,٩٢٢صافي المبيعات
ناقصاً:

(٩,٣١٠,٥٠٣)(٦,٩٦٤,٨٥٨)(١١,٦٧٢,٨٢٠)(٧,٩٩٣,٥٥٤)(٩,١٧٢,٥١١)تكلفة المبيعات
(٨٥٥,٣٠٧)(٣١٩,٣٥٣)(٥٠٤,٧٤٢)(٢٥١,١٠٤)(٢٦١,٦٢٠)إستهالك األصول الثابتة
(١,٩٧٨,٨٨٨)(٣٢٢,٥٨٤)٢,٤٠٥,٠٨٥١,٠٨٩,٧٣٥٩٨٨,٠٩٧مجمل الربح (الخسارة)

ناقصاً : مصروفات التشغيل

(٣٦٤,٦٩٣)(٥٣٧,١٧٨)(٥٩٢,٩٩٢)(٢٧٢,٤٧٧)(٢١٧,٤٠٥)صافي مصروفات مركز التبريد
(١,٠٧٢,٦٢٩)(٥٥٤,٥٧٩)(٩٤٥,٤٥٣)(٥٣٨,٢١٠)(٤٢٣,٦٤٣)صافي مصروفات خبت الفلق
(٢١٩,٦٣١)----مصروفات أسطول الصيد

(٧٣,٣٥٣)(٣٢,٦١٧)(٤١,٩٥٧)(٢٢,٣٧٤)(٩٥,٩٧١)تجارب زراعية
(١,٢١٤,٣٧٧)(١,٢٦٤,٦٧٨)(٨٣٨,٩٠٠)(٤٢٧,٦٥٨)(٣٨٤,٩٤٥)إستهالك األصول الثابتة

(٢,٩٤٤,٦٨٣)(٢,٣٨٩,٠٥٢)(٢,٤١٩,٣٠٢)(١,٢٦٠,٧١٩)(١,١٢١,٩٦٤)إجمالي مصروفات التشغيل
(٤,٩٢٣,٥٧١)(٢,٧١١,٦٣٦)(١,٤٣١,٢٠٥)(١٧٠,٩٨٤)١,٢٨٣,١٢١أرباح (خسارة) النشاط الرئيسي

ناقصاً:

(٣,٨٦٨,٨٧٦)(٣,٠١٥,٦٨٢)(٣,١٥٨,٧٨٣)(١,٧٧١,٢٤٢)(٢,٠٥٧,١٢٧)المصروفات العمومية واإلدارية
(٢,٥٦٧,١٣١)(٣,٠٢٩,٨٧٢)(٢,٢٦٥,٩٦١)(١,٢٦٣,٦٠٢)(١,٣٧٥,٨٩٢)مصروفات البيع والتوزيع

(٩٠,٧٠٧)(٦٦,٢٩٠)(٧٨,٩٨٠)(٥٧,٩٨٠)(٤٨,٠٠٠)بدل حضور جلسات
(١,١١٢,٥٢٢)(٧٩٦,٨٢٥)(٥٢٢,١٦٥)(٢٥٦,٦٦٧)(٢٥٣,٢٠٣)إستهالك األصول الثابتة

(٢٤٦,٥٦٤)----إطفاء مصروفات التأسيس
(١٢,٨٠٩,٣٧١)(٩,٦٢٠,٣٠٥)(٧,٤٥٧,٠٩٤)(٣,٥٢٠,٤٧٥)(٢,٤٥١,١٠١)صافي خسارة النشاط
٣٩,١٢٤,١٢٢١٣,٩٠٣,٦٥٤٣٧,٨٤٩,٤٧٩٩,٢٣٠,٢٧٣٦,١١١,٤٥٥اإليرادات األخرى

(٤,٩٢٢,٩٢١)(٣٨٩,١٥٦)(١٤٣,٩٦٨)(٧٦,٦٢٢)(١٥٠,٧٦٣)المصروفات األخرى
(١١,٦٢٠,٨٣٧)(٧٧٩,١٨٨)٣٦,٥٢٢,٢٥٨١٠,٣٠٦,٥٥٧٣٠,٢٤٨,٤١٧صافي الدخل (الخسارة) قبل مخصص الزكاة

ناقصاً:

--(٩١٠,٥٦٩)--مخصص الزكاة الشرعية
 (١١,٦٢٠,٨٣٧)(٧٧٩,١٨٨)٣٦,٥٢٢,٢٥٨١٠,٣٠٦,٥٥٧٢٩,٣٣٧,٨٤٨صافي الدخل (الخسارة)

 لشركة جازان للتنمية الزراعية) المفحوصة(ة المراجعة وغير المراجعة القوائم المالي: المصدر



 

١٧ 

 

 قائمة التدفق النقدي: ثالثاً
 

المبالغ بالريال السعودي

قائمة التدفق النقدي
للفترة الممتدة من ١ 
يناير ٢٠٠٥ وحتى 
٣٠ يونية ٢٠٠٥م

للفترة الممتدة من ١ 
يناير ٢٠٠٤ وحتى 
٣٠ يونية ٢٠٠٤م

للسنة المالية المنتهية 
٣١ ديسمبر ٢٠٠٤م

للسنة المالية المنتهية 
٣١ ديسمبر ٢٠٠٣م

للسنة المالية المنتهية 
٣١ ديسمبر ٢٠٠٢م

األنشطة التشغيلية:

(١١،٦٢٠,٨٣٧)(٧٧٩,١٨٨)٣٦,٥٢٢,٢٥٨١٠,٣٠٦,٥٥٧٢٩,٣٣٧,٨٤٨صافي الدخل (الخسارة) قبل تكوين اإلحتياطي النظامي

التعديالت على صافي الدخل (الخسارة):

٨٩٩,٧٦٨٩٣٥,٤٢٩١,٨٦٥,٨٠٧٢,٣٨٠,٨٥٦٣,٩٦٣,٤٣٤إستهالك األصول الثابتة
٣٧٧,٨٣٤٤٦٦,٤٠٨٨٩٩,٤٤١١,٠٤٧,٩٧٧٣,٦٨٦,٩٢٨إطفاء مصروفات التأسيس والنفقات اإليرادية المؤجلة

٩١٠,٥٦٩٠--مخصص الزكاة الشرعية
١٧٠,٧٠٣(٩٦٨,٢٢٤)(١٨١,٠٩٨)(١٩٦,٥٢٨)(١٥١,٤٤٣)تعديالت سنوات سابقة

٢,١٦٦,١٦٨(٥٥,٩٩٤)(٥١,٥٢٨)--أرباح وخسائر بيع أصول ثابتة

التغيرات في األصول والخصوم المتداولة:

(٥٨٨,٣٠٤)٣,٠٠٩,٨٨٩(٩١,٤٠٦)(٤٦٤,٣٨٩)٤٦٣,٨٠٧الذمم المدينة
(٨٤١,١١٧)(١,٧٠٧,٩٦٢)٦٢٣,٧٠١٣,٧٣٤,٧٦٢٥٠٨,٤٤٩المخزون

(٤٤,٥٧٩)(٢,٨٨٦,٦٦٣)٣,٥٣٣,٨٧٩--المحاصيل القائمة
(٢٣٨,٣٦٣)٧٠,١٣٤٧٢١,٥٠٦(١٦١,٢٥٢)(١,٤٩١,٠٥٣)األرصدة المدينة األخرى

(٢,٦٧٦,٠٠٥)(٣,٤٧٩,٣٥٧)(٧١٨,٩٩١)(١,٣٩١,٤٧٢)(٥٥٦,٢٤٨)الذمم الدائنة
(١٦,٦٤٩)(٢٢٥,٥٠١)(٧٨,١٥٠)--األرصدة الدائنة األخرى

(٦٤٩,٠٠٩)١٦٠,٦٣٢٥٤,٢٩٣١٣٨,٧١٦١٤٩,٨٥٤مخصص مكافأة نهاية الخدمة
(١٧١,٥٧٥)---(٦٥,٠٨٤)المسدد لمصلحة الزكاة والدخل

(٦،٨٥٩،٢٠٥)(٢,٧٩٢,٨٠٧)٣٦,٧٨٤,١٧٢١٣,٢٨٣,٨٠٨٣٦,١٤٣,٦٧٠التدفقات النقدية المحصلة من (المستخدمة في) األنشطة التشغيلية

األنشطة اإلستثمارية:

(٢,٢٤٣,٧٠٢)(٣٤,٦٩٠,٤٦٥)(١,٧٩٦,٨٠٥)١,٢٠٢,٤٤٥٤٦٣,٣٧١إضافات وإستبعادات أصول ثابتة
(٢١,٥٦٤,٧٦٥)٣٢,٥٦٨,٩٧٨(٣٠,٧٢٧,٩٤٢)١,٠٠٨,١٣٢(١٢,٥٣٧,٣٨٥)اإلستثمارات

(١٤,٢٣٧,٦٠١)٢٨,٩٤١,٧١٩(٨,٦٤٣,٥٥٩)(٥,٠٢٥,٤٢٢)(٣,٨٢٩,١٩٥)اإلنشاءات والمشروعات تحت التنفيذ
(١٨٥,٧٥٦)----مصروفات تأسيس ونفقات إيرادية مؤجلة

(٣٨,٢٣١,٨٢٤)٢٦,٨٢٠,٢٣٢(٤١,١٦٨,٣٠٦)(٣,٥٥٣,٩١٩)(١٥,١٦٤,١٣٥)التدفقات النقدية المحصلة من (المستخدمة في) األنشطة اإلستثمارية

األنشطة التمويلية:

٤٤,٧٩٢,٢١٩(٢٣,٧٧٣,٢٠٦)٤,٥٧٠,٦٦٥(٨,٩٩٠,٧٠٠)(١٩,٥٨٠,٠١٠)البنوك الدائنة
(٢٨,١٦٠)(١٠٢,١٠٥)(١٠٠,٨١٠)(٥٤,٤١٥)(٢٥,١٨٥)توزيعات أرباح مدفوعة

٤٤,٧٦٤,٠٥٩(٢٣,٨٧٥,٣١١)٤,٤٦٩,٨٥٥(٩,٠٤٥,١١٥)(١٩,٦٠٥,١٩٥)التدفقات النقدية المحصلة من (المستخدمة في) األنشطة التمويلية
(٣٢٦,٩٧٠)١٥٢,١١٤(٥٥٤,٧٨١)٢,٠١٤,٨٤٢٦٨٤,٧٧٤التغير في النقدية

٦٣٢,٠٥١١,١٨٦,٨٣٢١,١٨٦,٨٣٢١,٠٣٤,٧١٨١,٣٦١,٦٨٨النقد في بداية العام/الفترة
 ٢,٦٤٦,٨٩٣١,٨٧١,٦٠٦٦٣٢,٠٥١١,١٨٦,٨٣٢١,٠٣٤,٧١٨النقد في نهاية العام/الفترة

 لشركة جازان للتنمية الزراعية) المفحوصة(القوائم المالية المراجعة وغير المراجعة : المصدر
 

ـ  ـ قائمة المركز المالي راجعةالحسابات المالالحق  التحليل يناقش  ٢٠٠٤ و٢٠٠٣للسنتين المـاليتين    
 . ميالدي٢٠٠٥ يونية ٣٠ يناير وحتى ١للفترة من والمفحوصة ميالدي 

 

 اإلستثمارات قصيرة األجل .١
 

 مليون ريال سعودي بسبب     ٥٨,٤صل إلى   يلقصيرة األجل    اإلستثمارات    رصيد  إرتفع ٢٠٠٤خالل العام   
كانت تستحق الدفع    مليون ريال سعودي     ٥٨,٤ باإلستثمار في سندات التنمية الحكومية بمبلغ        قيام الشركة 

 وأصبح رصـيدها    ٢٠٠٥ ميالدي وقد قامت الشركة ببيع تلك اإلستثمارات خالل العام           ١٢/٤/٢٠٠٥في  
هر والتي تظ  ببيع أسهمها في بنك الرياض       قامت الشركة كذلك  .  ميالدي ٢٠٠٥ يونية   ٣٠ كما في    صفراً

لقد حققـت   .   ماليين ريال سعودي   ٨بمبلغ   ميالدي   ٢٠٠٤ ميالدي خالل العام     ٢٠٠٣ضمن رصيد عام    
 ٣٧,٨ مـيالدي وبمبلـغ      ٢٠٠٣ مليون ريال سعودي في العام       ٩,٢إستثمارات بمبلغ   بيع  الشركة أرباح   

 ٣٠ يناير وحتى    ١لفترة من   ل  مليون ريال سعودي   ٣٩,١ومبلغ   ميالدي   ٢٠٠٤مليون ريال سعودي للعام     
 . ميالدي٢٠٠٥يونية 



 

١٨ 

 

تظهر اإلستثمارات في سندات التنمية الحكومية التي تحتفظ بها الشركة حتى تاريخ اإلستحقاق على أساس 
 .خصم في العالوة أو الذفاتنالتكلفة المعدلة بمقدار اإلس

 

إلستثمارات في األوراق المالية المتاحة للبيع والمتمثلة في أسهم ال تنوي الشركة بيعها فـي األجـل                 اأما  
القصير فتظهر بقيمتها العادلة في تاريخ القوائم المالية وتظهر المكاسب والخسائر غير المحققة في بنـد                

 . وخسائر غير محققة ـ ضمن حقوق المساهمينسباكمستقل ـ كم
 

ة الشركة يإستثمار النقدية الفائضة في أسهم شركات تتميز في إستقرار في أدائهـا المـالي                لقد قامت إدار  
ودي عن ريال س  و ملي ٣٩ة للشركة تجاوزت    جيد بالتالي إستثمارات إستراتيجية قامت بتحقيق أرباح        وهي

ـ     .   ميالدي ٢٠٠٥ يونية   ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في       ر كذلك أظهرت حقوق الملكيـة مكاسـب غي
.   مـيالدي  ٢٠٠٥ يونية   ٣٠ مليون ريال سعودي كما في       ٩٨,٦ة ضمن بند حقوق المساهمين بلغت       محقق

نيـة  بسبب حاجتهـا لسـداد إلتزاماتهـا اآل       ستقوم الشركة بتسييل إستثماراتها خالل الفترة القليلة القادمة         
 . عملية بيع تلك اإلستثماراتحقق منت النقدية التي ستبإستخدام

 
 

 متداولة أخرىموجودات  .٢
 

 يتكون من ذمم مدينة ومخزون وأرصدة مدينـة أخـرى           والذي رصيد الموجودات المتداولة األخرى      بلغ
 ٦,٤لينخفض ويصل إلـى      ميالدي   ٢٠٠٣ مليون ريال سعودي في العام       ١٠,٤ صيد محاصيل قائمة  رو

 إلى عـدم وجـود أي    الرصيد    يعود السبب في إنخفاض       .  ميالدي ٢٠٠٤مليون ريال سعودي في العام      
  مليون ريال سعودي   ٣,٥ ميالدي حيث كان رصيدها      ٢٠٠٤نهاية العام   رصيد للمحاصيل القائمة كما في      

 فـي ذلـك     قائمةصيل التي تكون      يتمثل رصيد المحاصيل القائمة في المحا       . ميالدي ٢٠٠٣بنهاية العام   
 .التاريخ وذلك يعتمد على موسم الحصاد

 

 مليون ريال سعودي وذلك بسبب إرتفاع       ٦,٨ ميالدي ليصل إلى     ٢٠٠٥ يونية   ٣٠إرتفع الرصيد كما في     
 الـذمم   يم من إنخفاض رصـيد     مليون ريال سعودي على الرغ     ١,٥رصيد الذمم المدينة األخرى بمبلغ      

 . مليون ريال سعودي على التوالي٠,٦ مليون ريال سعودي و٠,٤٦بلغي بملمخزون واالمدينة 
 
 اإلستثمارات طويلة األجل .٣

 

 ميالدي وبقى تقريباً عند ٢٠٠٣ مليون ريال سعودي في العام ١٠٤بلغ رصيد اإلستثمارات طويلة األجل 
 . مليون ريال سعودي١٠٣,٥ ليبلغ الرصيد ٢٠٠٤نفس المستوى للعام 

 

ات طويلة األجل من إستثمارات الشركة في سندات التنمية الحكومية وإسـتثمارات فـي              تتكون اإلستثمار 
 :أسهم بنوك وشركات وجمعيات تعاونية وتفاصيلها كما يلي



 

١٩ 

 
 المبالغ بالريال السعودي

 ١/١٢/٢٠٠٢ ٣١/١٢/٢٠٠٣ ٣١/١٢/٢٠٠٤ تاريخ
 البيان

 ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي اإلستحقاق
 ت في سندات حكوميةإستثمارا) أ(

 ٥٢,٥٨٢,٤٣٦ ٥٩,٨٦٧,٨٩٧ ـــ ١٢/٤/٢٠٠٥ البنك السعودي لإلستثمار
 ٢,٩٧٩,٩٩٩ ـــ ـــ ١٠/٤/٢٠٠٤ البنك األهلي التجاري

 ١٤,٠١٣,٤٤٦ ـــ ـــ ١٢/٤/٢٠٠٤ بنك الرياض
 ٦٩,٥٧٥,٨٨١ ٥٩,٨٦٧,٨٩٧ ـــ  اإلجــمــالـي

     
 إستثمارات في أسهم) ب(

 ١٩,٥٢٥,٠٠٠ ٣٩,٤٠٠,٠٠٠ ٢٤,٠٠٠,٠٠٠  األمريكيالبنك السعودي 
 ـــ ٤,٨٣٧,٥٠٠ ٣٢,٠٧٥,٠٠٠  شركة أسمنت تبوك

 ـــ ٥٠,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠  )تحت التأسيس(جمعية جازان التعاونية 
 ٦,٠٣٨,٧٢٢ ـــ ـــ  البنك السعودي البريطاني

 ٥,٤٤٠,٠٠٠ ـــ ـــ  بنك الرياض
 ٢,٨٦٩,٥٩٨ ـــ ـــ  البنك العربي الوطني

 ٢,١٣٥,٠٠٠ ـــ ـــ  البنك السعودي الهولندي
 ٢,٨٧٧,٨٤٦ ـــ ـــ  شركة أسمنت الشرقية

 ٥٨٥,٣٢٥ ـــ ٦,٠٩٤,٣٧٥  الشركة الدوائية
 ـــ ـــ ٤١,٣٠٠,٤٠٢  شركة أسمنت ينبع

     
 ٣٩,٤٧١,٤٩١ ٤٤,٢٨٧,٥٠٠ ١٠٣,٥١٩,٧٧٧  اإلجــمــالـي

 ١٠٩,٠٤٧,٣٧٢ ١٠٤,١٥٥,٣٩٧ ١٠٣,٥١٩,٧٧٧  اإلجــمــالــي الكلي
 

 ٣٩,١ ببيع العديد من تلك اإلستثمارات وحققت أرباح إستثمارات بلغت           ٢٠٠٥قامت الشركة خالل العام     
 مليون ١٠٣,٥ األجل من طويلة على الرغم من ذلك فقد إرتفع رصيد اإلستثمارات . يال سعوديمليون ر

 ٣٠ مليون ريال سعودي كما في       ٢٥٧,٩ ميالدي ليبلغ الرصيد     ٢٠٠٤ ديسمبر   ٣١ريال سعودي كما في     
 ميالدي وذلك بسبب اإلرتفاع الكبير في القيمة السوقية لتلك اإلستثمارات إضافة إلى قيـام               ٢٠٠٥يونية  

نفس الفترة حيث أظهرت قائمة المركز المالي مكاسب وخسائر غيـر           الشركة بإستثمارات إضافية خالل     
 . ميالدي٢٠٠٥ يونية ٣٠ مليون ريال سعودي كما في ٩٨,٦محققة بلغت 

 

 صافي قيمة األصول الثابتة .٤
 

% ٣,٢ مليون ريال سعودي بإنخفاض قدره       ٨١,٨ رصيد األصول الثابتة     بلغ ميالدي   ٢٠٠٤خالل العام   
يعود وهو  طبيعي  إن ذلك اإلنخفاض     .  مليون ريال سعودي   ٨٤,٥ ميالدي والبالغ    ٢٠٠٣ن رصيد عام    ع

 ٢٠٠٥ يونية   ٣٠ مليون ريال سعودي في      ٧٩,٧ بلغ ذلك الرصيد     . ابتة للشركة األصول الث إلى إستهالك   
 .ميالدي

 

 إنشاءات ومشروعات تحت التنفيذ .٥
 

 ميالدي  ٢٠٠٣ العام    في  مليون ريال سعودي   ٤٩,٤اإلنشاءات ومشروعات تحت التنفيذ من      إرتفع رصيد   
مزرعة الربيان  ادة اإلنفاق على     ميالدي بسبب زي   ٢٠٠٤ مليون ريال سعودي في العام       ٦٠,٧إلى   ليصل

 مليون ريال سعودي    ٦٤,٥ ميالدي   ٢٠٠٥ يونية   ٣٠  يبلغ الرصيد كما في       .ومشاريع الفاكهة باللخبصية  
 .بسبب زيادة اإلنفاق على نفس المشروعات



 

٢٠ 

 

  المؤجلةيراديةصافي مصروفات التأسيس والنفقات اإل .٦
 

في  مليون ريال سعودي     ٥,٦ من   دية المؤجلة صافي مصروفات التأسيس والنفقات اإليرا    إنخفض رصيد   
 بسبب إطفـاء تلـك       ميالدي ٢٠٠٤ مليون ريال سعودي في العام       ٤,٧صل إلى   ي ميالدي ل  ٢٠٠٣العام  
ريـال   مليـون    ٤,٣ميالدي ليبلـغ     ٢٠٠٥ من عام  األول   نصفلك لل ذكالرصيد   إنخفض.  روفاتصالم

 . أيضاًبسبب إطفاء تلك المصروفاتسعودي 
 

 سنوات ١٠ و٣ المؤجلة على فترة تتراوح ما بين ات اإليراديةقتقوم سياسة الشركة على إطفاء رصيد النف
 . سنوات٣في حين يتم إطفاء مصروفات التأسيس على فترة 

 

 البنوك الدائنة .٧
 

سـندات التنميـة    فرها البنوك المحلية لتمويل عملية شراء       يتمثل رصيد البنوك الدائنة في المبالغ التي تو       
 بعد ذلك ليصل إلـى      رتفع ميالدي لي  ٢٠٠٣ مليون ريال سعودي في العام       ٢١لغ الرصيد   د ب الحكومية وق 

 ٦لك الرصيد بشكل ملحوظ حيث بلغ إنخفض بعد ذ.   ميالدي٢٠٠٤ مليون ريال سعودي في العام ٢٥,٦
 ٢٠٠٥ سـبتمبر    ٣٠وإختفى الرصيد كمـا فـي        ميالدي   ٢٠٠٥ يونيو   ٣٠ مليون ريال سعودي كما في    

دي  مـيال  ٢٠٠٥ميالدي بسبب قيام الشركة ببيع كافة سندات التنمية الحكومية خالل الربع الثاني من عام               
 . ميالدي٢٠٠٥ أبريل ١٢ان تاريخ إستحقاقها حيث ك

 

 .قائمة وأليس لدى الشركة أي أدوات دين صادرة 
 

 .أية رهونات أو حقوق أو أعباء على ممتلكات المصدرحالياً ال يوجد 
 

 لة األخرىوالخصوم المتدا .٨
 

ـ               ى مخصـص   يتضمن ذلك الرصيد الذمم الدائنة، أرباح أسهم لم تصرف، أرصدة دائنة أخرى إضافة إل
ليستقر عند نفس    ٢٠٠٣ ديسمبر   ٣١ مليون ريال سعودي كما في       ٣,٩بلغ ذلك الرصيد    .  الزكاة الشرعية 

 مليـون  ٠,٩ ميالدي بسبب إثبات مخصص الزكاة الشرعية بمبلـغ     ٢٠٠٤ ديسمبر   ٣١كما في   المستوى  
 بلـغ   .  سعودي  مليون ريال  ٠,٧ذمم الدائنة بمبلغ    ريال سعودي وذلك على الرغم من إنخفاض رصيد ال        

 ميالدي بسبب إرتفاع رصيد الذمم الدائنة بمبلـغ         ٢٠٠٥ يونية   ٣٠ مليون ريال سعودي في      ٣,٣الرصيد  
 مليون ريال   ١,١مبلغ  ب مليون ريال سعودي على الرغم من إختفاء رصيد األرصدة الدائنة األخرى             ٠,٦

 .سعودي
 

 المنح الحكومية المشروطة .٩
 

ـ      ة والتي تسلمتها الشركة من الحكوم     تتمثل في قيمة األراضي المستغلة      ي بموجب نظام توزيـع األراض
 القرار الوزاري رقم    ههـ، والذي صدر بموجب   ٦/٧/١٣٨٨ في   ٢٦/البور الصادر بالمرسوم الملكي رقم م     

هـ بالترخيص للشركة بإقامة مشاريع بمنطقتي الموسم واللخبصـية علـى           ٢٤/١/١٤١٤ وتاريخ   ٤٦٣٥
 . للشروط المحددة بالقرار المذكور دونم وذلك وفقا٨,٠٠٠ًمساحة 



 

٢١ 

 
أي أنها ال تزال مثبتـة ضـمن        الخصوم غير المتداولة    بند   ضمن   تم معالجة المنح الحكومية المشروطة    

تحت مسمى منح حكومية مشروطة وأدرجت قيمتها ضمن األصول الثابتـة           اإللتزامات التي على الشركة     
 : ميالدي٢٠٠٤ ديسمبر ٣١ كما في وبيانها كما يلي

 

 م٣١/١٢/٢٠٠٤ 
 ريال سعودي 

 ١١,١٢٠,٠٠٠ أرض مشروع الفاكهة باللخبصية
 ٦,١١٦,٠٠٠ أرض مشروع األعالف بالموسم

 ١٧,٢٣٦,٠٠٠ اإلجــمــالـي
 

ال صدور أمـر وزارة     كال المعاملتين التزاالن تحت اإلجراء وسيتم نقل ملكية تلك األراضي مستقبالً ح           
 . األراضيالزراعة بتخصيص

 
 المساهمينحقوق  .١٠

 

 مليون ريال سعودي والذي لم يطرأ عليه أي         ٢٥٠يتكون رصيد حقوق المساهمين من رأس المال البالغ         
/ األرباح المدورة اإلحتياطي النظامي إضافة إلى رصيد يمثل الرصيد المتبقي .  تغيير منذ تأسيس الشركة

 .ضافة إلى مكاسب وخسائر غير محققة إخالل فترة نشاط الشركة الخسائر المتراكمة
 

 ميالدي بسبب تحقيق الشركة     ٢٠٠٣ مليون ريال سعودي بنهاية العام       ٢٧,٦بلغ رصيد الخسائر المدورة     
إضافة إلى إظهار رصـيد مكاسـب   التخلص من األنشطة الخاسرة  بسبب  خالل األعوام الماضية    لخسائر  

تحسن بعد ذلك الرصيد ليتحـول مـن خسـائر          .  في قائمة المركز المالي   ) أسهم(ومخاسر غير محققة    
 صـافي   متراكمة إلى أرباح مدورة نتيجة بيع الشركة للعديد من إستثماراتها وتمكنت الشركة من تحقيـق              

 ٣٧,٨ من أرباح بيع أسهم بمبلـغ        همعظم  ميالدي ٢٠٠٤ مليون ريال سعودي في العام       ٢٩,٣ربح قدره   
ليبلغ   ميالدي   ٢٠٠٤ مليون ريال سعودي للعام      ٧,٥بلغ صافي خسارة النشاط     مليون ريال سعودي حيث     

 . ميالدي٢٠٠٤ ديسمبر ٣١ كما في  مليون ريال سعودي١,٤رصيد األرباح المدورة 
 

 مـيالدي   ٢٠٠٥ يونية   ٣٠ مليون ريال سعودي كما في       ٣٧,٨رتفع رصيد األرباح المدورة ليصل إلى       إ
تمكنت الشركة ألول من ذلك  مليون ريال سعودي على الرغم ٣٩,١بسبب تحقيق أرباح إستثمارات بمبلغ   

 . مليون ريال سعودي١,٣ ربح من النشاط الرئيسي بمبلغ مرة من تحقيق
 



 

٢٢ 

 

 ٢٠٠٤ و٢٠٠٣للسنتين المـاليتين  للشركة  ـ  دخلـ قائمة ال راجعةالحسابات المحق الال التحليل يناقش 
 . ميالدي٢٠٠٥ يونية ٣٠ يناير وحتى ١للفترة الممتدة من المفحوصة  وكاملةميالدي 

 

 المبيعات .١
 

نتهيتين في  ية ومنتجات ربيان وأسماك وهي كما يلي للسنتين الم        تنقسم مبيعات الشركة إلى منتجات زراع     
  ميالدي٢٠٠٤ و٢٠٠٣ ديسمبر ٣١

 

 ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ الشرح
 ٦,٠٢١,٦٧٥ ٤,٠٥٨,٥٧٨ منتجات زراعية

 ٩٣٩,٩٥٢ ٩,١٠٧,٠٨١ منتجات ربيان وأسماك
 ٦,٩٦١,٦٢٧ ١٣,١٦٥,٦٥٩ اإلجــمــالـي

 
 ميالدي  ٢٠٠٣ مليون ريال سعودي في العام       ٧جاتها من   لقد أسفرت جهود الشركة عن زيادة مبيعات منت       

ويعود % ٨٩ ميالدي أي بزيادة ملحوظة قدرها       ٢٠٠٤ مليون ريال سعودي خالل العام       ١٣,٢لتصل إلى   
 مليون ريال سعودي على الـرغم مـن         ٨,٢ذلك إلى زيادة مبيعات الشركة من الربيان واألسماك بمبلغ          

 .مليون ريال سعودي ٢بحوالي إنخفاض مبيعات المنتجات الزراعية 
 

أن شركة جازان للتنمية الزراعية تستثمر في مشـروعات         إلى   السبب في إنخفاض مبيعات الشركة       يعود
 المانجو والتي ال تصل مرحلة اإلنتاج التجـاري إال فـي عمـر              على سبيل المثال مشروع   طويلة األجل   

ستزراع السمكي والتي تحتاج إلى الكثيـر مـن الوقـت          سنة ومشروعات اإل   ١٥ إلى   ١٠يتراوح ما بين    
 .والجهد والتجارب قبل الدخول مرحلة اإلنتاج التجاري

 

 تكلفة المبيعات .٢
 

% ٦٨ مليون ريال سعودي وبنسبه قـدرها        ٤,٧ ميالدي إرتفعت تكلفة المبيعات بمبلغ       ٢٠٠٤خالل العام   
 مليـون   ٨,٢عت بمبلـغ    واألسماك والتي إرتف  كنتيجة طبيعية إلرتفاع المبيعات وبخاصة منتجات الربيان        

 . سابقاًهكما تم توضيح ريال سعودي
 

 مصروفات التشغيل .٣
 

 ٢,٤بلغت   ميالدي حيث    ٢٠٠٣و ٢٠٠٤ تينسنالمتقارب خالل   على مستوى   حافظت مصروفات التشغيل    
دي  مليون ريال سعو   ١,١بلغت تلك المصروفات    .   ميالدي ٢٠٠٣ و ٢٠٠٤مليون ريال سعودي للعامين     

 . وهي بذلك ضمن النطاق الطبيعي٢٠٠٥ يونية ٣٠ وحتى ٢٠٠٥ يناير ١للفترة من 
 

 المصروفات العمومية واإلدارية .٤
 

 ٣عند نفس مستواها تقريبـاً والبـالغ         المصروفات العمومية واإلدارية     المحافظة على إستطاعت الشركة   
إنخفضـت  قـد   روفات  ص تلك الم   ميالدي وقد كانت   ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣ تقريباً للعامين    مليون ريال سعودي  

 .منذ تولي مجلس اإلدارة الجديد مهام إدارة أنشطة الشركةبشكل كبير خالل األعوام الماضية 



 

٢٣ 

 

 مصروفات البيع والتوزيع .٥
 

 ٢,٣ ميالدي لتصل إلى     ٢٠٠٣ مليون ريال سعودي في العام       ٣ مصروفات البيع والتوزيع من      نخفضتإ
 الشركةإدارة  نتيجة لسياسة خفض المصروفات التي تتبعها       دي   ميال ٢٠٠٤مليون ريال سعودي في العام      

هر األولى مـن     مليون ريال سعودي لفترة الستة أش      ١,٤بلغت تلك المصروفات    .   .كما تم شرحه سابقاً   
 . بذلك ضمن النطاق الطبيعيي ميالدي وه٢٠٠٥عام 

 

 اإليرادات األخرى .٦
 

 .ستثمارات في أسهم وسنداتتتمثل اإليردات األخرى بشكل رئيسي في إيراد اإل
 

 مليون ريال سعودي    ٣٧,٨ ومبلغ    ميالدي ٢٠٠٣ مليون ريال سعودي في العام       ٩,٢بلغت تلك اإليرادات    
 ٢٠٠٥ يونيـة    ٣٠ يناير وحتى    ١ مليون ريال سعودي عن الفترة من        ٣٩,١ ميالدي ومبلغ    ٢٠٠٤للعام  

 وتوفير السـيولة النقديـة      ض تحقيق أرباحها  غربميالدي وذلك نتيجة قيام الشركة ببيع تلك اإلستثمارات         
 .الالزمة لتنفيذ مشروعاتها المستقبلية

 

 المصروفات األخرى .٧
 

 ٠,١ ميالدي لتصل إلـى      ٢٠٠٣ مليون ريال سعودي في العام       ٠,٤من  إنخفضت المصروفات األخرى    
تتبعها الشركة  فاق التي   ناإل ميالدي وهو نتيجة طبيعية لسياسة خفض        ٢٠٠٤مليون ريال سعودي في عام      

 .منذ تولي مجلس اإلدارة الجديد مهام إدارة أنشطة الشركة
 

 العائد على السهم .٨
 

 ريال سـعودي وذلـك      ٥,٨٧  أرباح بلغت     ميالدي تحسن العائد على السهم ليصل إلى       ٢٠٠٤في العام   
 ٣٧,٨ كنتيجة لبيع العديد من إستثمارات الشركة في األسهم المحلية وتحقيق أربـاح إسـتثمارات بلغـت               

 ٢٠٠٣نظراً لتحقيق الشركة خسـائر للعـام        ).  ٦(مليون ريال سعودي كما ورد في البند السالف الذكر          
قت الشركة صافي خسـائر     قح  .ريال سعودي ) ٠,١٦( بقيمة   خسائرميالدي، فقد ظهر العائد على السهم       

 مليون ريال ٧,٥ى  ميالدي لتنخفض وتصل إل٢٠٠٣ مليون ريال سعودي في العام ٩,٦من النشاط بلغت 
 مليون ريال سعودي لفترة الستة أشهر المنتهية ٢,٥بلغت تلك الخسائر   . ميالدي٢٠٠٤سعودي في العام 

يوضـح   . الكمصـروفات اإلسـته    مبيعات الشركة و   رتفاعإ ميالدي وذلك بسبب     ٢٠٠٥ يونيو   ٣٠في  
 . ميالدي٢٠٠٤ و٢٠٠٣ و٢٠٠٢الجدول التالي العائد على السهم لألعوام 

 

 الشرح

للفترة الممتدة من 
 ٢٠٠٥ يناير ١

 يونيو ٣٠حتى 
 م٢٠٠٥

للفترة الممتدة من 
 ٢٠٠٤ يناير ١

 يونيو ٣٠حتى 
 م٢٠٠٤

للسنة المالية 
 ٣١المنتهية 

 م٢٠٠٤ديسمبر 

للسنة المالية 
 ٣١المنتهية 

 م٢٠٠٣ديسمبر 

للسنة المالية 
 ٣١المنتهية 

 م٢٠٠٢ديسمبر 

 )١١,٦٢٠,٨٣٧( )٧٧٩,١٨٨( ٢٩,٣٣٧,٨٤٨ ١٠,٣٠٦,٥٥٧ ٣٦,٥٢٢,٢٥٨ )الخسارة(صافي الربح 
القائمـة   األسهم   مجموع

 المصدرةو
٥,٠٠٠,٠٠٠ ٥,٠٠٠,٠٠٠ ٥,٠٠٠,٠٠٠ ٥,٠٠٠,٠٠٠ ٥,٠٠٠,٠٠٠ 

 )٢,٣٢( )٠,١٦( ٥,٨٧ ٢,٠٦ ٧,٣٠ العائد  على األسهم
 

ـ                ق أربـاح مـن    يتضح من الشرح السابق أن العائد على السهم قد أظهر أرباحاً بسبب قيام الشركة بتحقي
 إن الزيادة الحالية فـي رأس المـال    .  أرباحاً من النشاط الرئيسي    تاإلستثمار في األسهم والسندات وليس    

 على الرغم من ذلك، فقـد       . أرباحها من النشاط الرئيسي لها    نطالق بإتجاه تعزيز    إلستمكن الشركة من ا   
 مليون ريال سعودي خالل الفترة ١,٣ تمكنت الشركة ألول مرة من تحقيق ربح من النشاط الرئيسي بمبلغ



 

٢٤ 

 ٢,٥ ليصل صافي خسارة النشاط إلى  ميالدي٢٠٠٥ يونية ٣٠ ميالدي وحتى ٢٠٠٥ يناير ١الممتدة من  
 .مليون ريال سعودي

 
 توزيعات األرباح .٩

 

 . ميالدي٢٠٠٤ ميالدي وحتى ٢٠٠٢لم تقم الشركة بأية توزيعات أرباح خالل األعوام من 
 
 سهمالقيمة الدفترية لل .١٠

 

 ريال سعودي وبذلك تتجـاوز      ٥٣,٦٦ ميالدي إرتفعت القيمة الدفترية للسهم لتصل إلى         ٢٠٠٤في العام   
قوم بها  تعود غالبية تلك األرباح إلى اإلستثمارات التي ت       .   رياالً سعودياً  ٥٠القيمة اإلسمية للسهم والبالغة     

 حيث أن الشركة قد قامت بتحقيق أرباح من النشـاط الرئيسـي ألول              الشركة في مجال األسهم والسندات    
 .الدخل  ميالدي كما تظهر قائمة٢٠٠٥ يونية ٣٠ يناير وحتى ١لفترة الممتدة من لمرة 

 
ي بسبب تحقيق يالد م٢٠٠٥ يونية ٣٠ ريال سعودي كما في ٧٧,٦٢القيمة الدفترية للسهم إلى إرتفعت 

 . ميالدي٢٠٠٥ضافية من بيع األسهم والسندات خالل النصف األول من العام إالشركة ألرباح 
 

 :التقويم اإلداري : رابعاً
 

خالل العامين الماضيين وبناء على خبرات الشركة التراكمية قامت إدارة الشركة بمشـاركة مستشـارين               
ت إدارية ومالية بوضع القواعد الرئيسية والتفصيلية للوائح التي تحكم أعمال الشـركة ولقـد تـم                 وخبرا

صدور لوائح جديدة للشئون المالية وشئون الموظفين باإلضافة إلى الهيكل اإلداري وذلك بناءاً على أساس               
 .ة المختلفةإحتياجات الشركة للخمس سنوات القادمة وسوف يتبع ذلك صدور دليل إلدارات الشرك

 

وفي جانب دعم خطط تأهيل وتنمية قدرات العاملين في المجاالت المختلفة ورفع كفاءتهم اإلنتاجية فلقد تم                
التركيز على برامج التدريب على رأس العمل والتدريب الخارجي للشباب السعودي علماً بـأن الشـركة                

الكليات والمعاهـد بهـدف تـأهيلهم       تساهم بدور فعال في تدريب شباب المنطقة من خريجي الجامعات و          
وتهيأتهم لسوق العمل وإستيعاب بعضهم في مشاريع الشركة وقد نالت الشركة تقديراً لجهودها في هـذا                
الخصوص شهادات تقديرية من صاحب السمو الملكي األمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز آل سـعود                 

 . والمعهد الثانوي الزراعي بجازانأمير منطقة جازان وكلية المجتمع ومجلس التعليم الفني
 

م وضع بعـض    ٢٠٠١عندما تسلم مجلس اإلدارة للدورة الثالثة إدارة الشركة في النصف الثاني من عام              
األهداف والسياسات لتصحيح أوضاع الشركة وتحديد مسارها المستقبلي ومن أهمهـا إيقـاف إسـتنزاف          

مبيعات والتخلص من األنشطة الخاسرة وإسـتكمال       الموارد المالية للشركة وضبط المصروفات وزيادة ال      
المشروعات التي تحت التنفيذ ورسم سياسات اإلستثمار ووضع إستراتيجية واضحة المعالم تهـدف إلـى               
إستغالل الفرص اإلستثمارية المتاحة حسب المميزات النسبية المتوفرة بمنطقة جازان حيث تتضمن هـذه              

 اإلسـتوائية   الفواكـه وسة في مجاالت اإلسـتزراع السـمكي و       الخطة مشروعات إستراتيجية هامة ومدر    
 .والمحصوالت الحقلية التي يدخل بعضها ألول مرة في المملكة

 

وفـي   مـيالدي    ٢٠٠٤وبشكل عام فإن هذا التحسن الكبير والملموس في األداء المالي للشركة في عام              
هـد اإلداري واإلسـتراتيجيات     هو نتيجة طبيعية لجني ثمـار الج       ميالدي   ٢٠٠٥النصف األول من عام     

والخطط المدروسة التي إتبعتها الشركة تجاه مشاريعها التنموية ودعم المبيعـات وضـبط المصـروفات               
 .والتوظيف األمثل لإلستثمارات

 



 

٢٥ 

 
لقد تاتى قرار مجلس اإلدارة بزيادة رأس المال بناءاً على المتطلبـات الرأسـمالية لهـذه المشـروعات                  

متاحة للشركة والتدفقات النقدية المستقبلية وما سوف تحققه تلك المشروعات من عوائد            والموارد المالية ال  
 .مالية مجزية تمكن الشركة من تحقيق تدفقات نقدية يتم تدويرها في مشروعات إستثمارية أخرى

 
 

  ميالدي٢٠٠٥ يونية ٣٠ أشهر حتى فترة الستة ٢-٣
 

 ٢٠٠٥ ينـاير    ١ألول مرة وذلك للفترة الممتـدة مـن         قامت الشركة بتحقيق أرباح من النشاط الرئيسي        
 : إضافة إلى ذلك قامت الشركة بما يلي.  ميالدي٢٠٠٥ يونيو ٣٠ميالدي وحتى 

 

 :قامت الشركة ببيع إستثمارات في أسهم محلية بالمبالغ التالية .١
 . مليون ريال سعودي يمثل إستثمارات قصيرة األجل٥٨,٤مبلغ  −
 . يمثل إستثمارات طويلة األجل مليون ريال سعودي٧١,٤مبلغ  −
  مليون ريال سعودي٣٩,١بلغت إجمالي اإليرادات األخرىالمتحققة من بيع اإلستثمارات  −

 

 ٢٦/٥/٢٠٠٥المنعقد بتاريخ ) ٧٠(قام مجلس إدارة شركة جازان للتنمية الزراعية في إجتماعه رقم  .٢
 :ميالدي بالموافقة على دخول جازادكو في اإلستثمارات التالية

 

 المساهمة في رأس مال مشروع لإلستزراع السمكي بأحواض التربية الداخلية بإستخدام تقنية تدوير              :والًأ
 .وذلك مع أطراف أوروبية)  يورو٢,٠٨٣,٦٦٩% (٢٥المياه بنسبة 

 

 . مشروع إستزراع أسماك السي باس األوروبي:إسم المشروع 
 

 طن من أسماك السي باس األوروبي ١,٢٠٠مشروع  تبلغ الطاقة اإلنتاجية لل   :الطاقة اإلنتاجية للمشـروع   
 .سنوياً

 

منحة من اإلتحاد األوروبـي  % ٥٠ مليون يورو يتم تمويله بنسبة     ١٦,٧ :التكاليف اإلستثمارية للمشروع  
% ٢٥تمثل مسـاهمة جـازادكو      ) ٨,٣٣٤,٧٩٥(مساهمة في رأس المال     % ٥٠و)  يورو ٨,٣٣٤,٧٩٥(
 %.٧٥ المال وأطراف أوروبية أخرى نسبة من المساهمة في رأس)  يورو٢,٠٨٣,٦٦٩(
 

 . ميالدي٢٠٠٧ ميالدي وسيبدأ التشغيل خالل عام ٢٠٠٦سينفذ المشروع خالل عام 
 

)  مليون ريال سـعودي    ٤٠% (٢٠ الموافقة على المساهمة في رأس مال شركة أسماك تبوك بنسبة            :ثانياً
ـ  ٤ يضاف لهـا مبلـغ       من رأس مال الشركة المصرح به والمصدر       ين ريـال سـعودي كرسـوم        مالي

 .قبل التأسيساومصروفات م
 

 ).تحت التأسيس( شركة أسماك تبوك :إسم الشركة
 

 ).مائتا مليون ريال سعودي( مليون ريال سعودي ٢٠٠ :رأس مال الشركة
 

 إستزراع األسماك كهدف إستراتيجي باإلضافة إلى صيد وتجميـع األسـماك، تسـويق              :اف الشركة دأه
 .حريةوتصنيع المنتجات الب



 

٢٦ 

 

 :خطة عمل شركة أسماك تبوك
 

إستراتيجية وخطة عمل الشركة خالل األربعة إلى الخمس سنوات األولى من إنشائها فـي إقامـة                تتركز  
مشروعات لإلستزراع السمكي بواسطة األقفاص العائمة وبنظام أحواض وبناء وتشغيل أسـطول لصـيد              

ت ومصنع إلعداد وتجهيز األسماك ومركز لتجميـع        األسماك في المياه العميقة ومفرخة إلنتاج األصبعيا      
 مليـون ريـال     ١٥٠األسماك ومركز لألبحاث وتقدر إجمالي اإلستثمارات في هذه المشروعات بحوالي           

 .بحسب دراسات الجدوى% ١٥سعودي تحقق عائد على رأس المال المستثمر يبلغ حوالي 
 

في % ١٠و)  ميالدي ٢٠٠٩( من تأسيسها    من رأس مال الشركة في السنة الرابعة      % ٥تم إحتساب نسبة    
 .وما بعدها كأرباح أسهم موزعة)  ميالدي٢٠١٠(السنة الخامسة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
أنشـطتها   من   ها بإتجاه زيادة إيرادات   فاعلية ب هل إدارة الشركة حالياً على التوج      تعم ،إضافة إلى ذلك   .٣

 من هذه النشـرة     )٦(لقسم   ضمن إستخدامات متحصالت اإلكتتاب في ا      هالتشغيلية وهو ما تم شرح    
فـإن   إضافة إلـى اإلسـتثمارات السـابقة،         . بشكل تفصيلي ضمن المشروعات المستقبلية للشركة     

 جـازان   يالفاكهـة بـواد   أإلستثمارات الرئيسية التي دخلت بها الشركة مؤخراً تتمثل في مشروع           
 مليون ٧ بمبلغ  مصنع مركزات العصائر، مليون ريال سعودي ٢٥ هكتار بمبلغ    ٤٠٠كمرحلة أولى   
 والتي تظهر بشـكل      إضافة إلى العديد من المشروعات األخرى ذات الحجم المتوسط         ريال سعودي 

 .إستخدامات متحصالت اإلكتتاب) ٦(أكثر تفصيالً ضمن القسم 
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 السوق والمنافسة ـ ٤
 

 :سوف نتطرق في هذا الجزء من نشرة اإلصدار إلى النشاطين الرئيسيين للشركة كما يلي
 

 بيانمجال الر: والًأ
 

 في المملكة العربية السعودية في نمو مستمر وإن الفجوة ما بـين اإلسـتهالك   ربيانإن سوق األسماك وال  
من اإلستهالك المحلي عن طريق اإلسـتيراد مـن         % ٦٠واإلنتاج المحلي كبيرة حيث تتم تغطية حوالي        

 ٤٩٢ ألف طن بقيمة إجمالية قـدرها        ٩١والي   ميالدي ح  ٢٠٠٢الخارج وقد بلغ حجم اإلستيراد في عام        
 ميالدي يغطي   ٢٠٠٢ ألف طن في عام      ٦٤مليون ريال سعودي مما يعني أن اإلنتاج المحلي البالغ قدره           

 .من إجمالي اإلستهالك% ٤٠فقط حوالي نسبة 
 

ـ      )١(بيـان همـا     الشركتان المنافستان المحليتان الرئيسيتان في مجال الر        ماك الشـركة السـعودية لألس
بيـان فـي    بجانب تسويق جزء من إنتاج شركة جازان المتميز مـن الر          .  بيانالشركة الوطنية للر  ) ٢(و

 .السوق المحلي، فإن الشركة تستهدف بدرجة أكبر األسواق العالمية األوروبية واألمريكية واآلسيوية
 

 :الحصة السوقية
 

وبعـد اإلنتهـاء مـن      ).  طـن ٦٠٠% (٤حوالي  بيان  تبلغ الحصة السوقية الحالية للشركة في مجال الر       
 مـيالدي سـوف     ٢٠٠٨مشروعات التوسعة ومشروع إستزراع األسماك، فإن الشركة ومع حلول العام           

 .بيان وبعض السالالت الهامة للمستهلك من األسماك بالمنطقةتكون من أكبر منتجي الر
 

 مجال المنتجات الزراعية: ثانياً
 

زراعية تتميز بها منطقة جازان والتي تجود بها المنطقة عن سواها كالمانجو            تقوم الشركة بإنتاج منتجات     
وتعمل جازادكو على إحالل جزء من      .  والموز والجوافة والتين والتي يتم إستيرادها بالكامل من الخارج        

 سوف يلعب إنتاج الشركة مـن     .  هذه الواردات ولذا ال تواجه الشركة منافسة تذكر من المنتجات المحلية          
هذه المنتجات عند التطور الكامل للمشروعات الحالية للشركة وتلك التي في طور التنفيذ دوراً بارزاً في                

 .وتغيير نمط اإلستهالك لهذه المنتجات) دعم ميزان المدفوعات(إحالل المستورد 
 

 :الحصة السوقية
 

 .الخارج  ألف طن يتم تغطيته باإلستيراد من ٣٠حجم السوق الحالي حوالي :  المانجو .١
 .فقط% ١,٤يمثل اإلنتاج الحالي للشركة نسبة :  اإلنتاج الحالي

عند بلوغ المشروعات الحالية مرحلة اإلنتاج التجاري والتطـور الكامـل للمشـروع             : اإلنتاج المستهدف 
من إجمالي اإلسـتهالك الحـالي      % ٢٣ اآلف طن يمثل نسبة      ٧المزمع إنشائه حوالي    

 .للمملكة
 

 %).٤,٨النمو السنوي ( ألف طن ١٨٠ الحالي حوالي حجم السوق:  الموز .٢
 .من إجمالي اإلستهالك% ١يمثل اإلنتاج الحالي للشركة من مزارعها التجريبية نسبة  :  اإلنتاج الحالي

 ألف  ٥٢تستهدف الشركة حسب مشروعاتها التي تحت التنفيذ والمستقبلية إنتاج حوالي           : اإلنتاج المستهدف 
 .جمالي اإلستهالك الحاليمن إ% ٢٨طن تمثل نسبة 
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 %).٤,٨النمو السنوي ( آآلف طن ٤حجم السوق الحالي حوالي :  التين .٣
 .من إجمالي اإلستهالك% ١٣ طن يمثل نسبة قدرها ٥٠٠ :  اإلنتاج الحالي

 

 طن من التين سنوياً ليتم التصدير إلى        ٧٠٠تستهدف الشركة حسب مشروعاتها إنتاج      : اإلنتاج المستهدف 
 .مريكا وآسيا ودول مجلس التعاون الخليجيأوروبا وأ

 
 :من عدة مصادر هي كما يليلقدتم الحصول على معلومات السوق 

 
 :جات السمكيةالمنت .١

 

 .ات الثروة السمكية ـ وكالة الوزارة لشئون الثروة السمكية ـ وزارة الزراعةءإحصا −
 .تخطيطات الواردات ـ مصلحة اإلحصاءات العامة ـ وزارة الءنشرات إحصا −
 . لصالح الشركةInfo Fish Internationalدراسة  −
 .دراسة شركة سليوندا للتسويق −
 .المسوحات السوقية لفرق تسويق تابعة للشركة −

 

 :منتجات الفاكهة .٢
 

 .نشرات إحصاءات الواردات ـ مصلحة اإلحصاءات العامة ـ وزارة التخطيط −
 .الكتاب اإلحصائي الزراعي السنوي ـ وزارة الزراعة −
 .لمسوحات السوقية لفرق تسويق تابعة للشركةا −
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 ء مجلس اإلدارة وإدارة الشركة ـ أعضا٥
 

 أعضاء مجلس اإلدارة ١-٥
 

 :يتألف مجلس إدارة جازادكو من السادة التالي أسمائهم
 

 خالد بن صالح الشثري/ األستاذـ  
  رئيس مجلس اإلدارة:المسمى الوظيفي
 جامعة دمشق ـ  دبلوم عالي إدارة أعمال:المؤهل العلمي

  عاما٤٩ً :العمر
 ١٢ :سنوات الخبرة
 : مجاالت الخبرة

 .م٣/٢٠٠١م وحتى ٦/١٩٩٨ من غذائيةـ  رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لشركة المنتجات ال
 . تاريخه حتىم٢٠٠١ من ـ  رئيس مجلس إدارة شركة جازان للدورتين الثالثة والرابعة

 م٢٠٠١حتى وم ١٩٩٨ـ  رئيس لجنة الصناعات الغذائية ـ الغرفة التجارية الصناعية من 
 م٢٠٠١ وحتى م١٩٩٨ـ  عضو اللجنة الصناعية ـ الغرفة التجارية الصناعية من 

 . حتى تاريخهم١/٢٠٠٥ من سمنت تبوكـ  رئيس مجلس إدارة شركة إ
 .لعامـ  مؤسس مجموعة خالد الشثري ومديرها ا

 
 سليمان بن صالح الصراف/ األستاذـ  

  المدير العام وعضو المجلس:المسمى الوظيفي
 .دبلوم في األسماك معهد أيسوت النرويجأولى جامعة الملك عبد العزيز بجدة ـ  :المؤهل العلمي

  عاما٤٨ً :العمر
 ٢٥ :سنوات الخبرة

 : خبرةمجاالت ال
 .م٩/٢/١٩٩٦م وحتى ٧/٩/١٩٨٠ من ـ  نائب المدير العام للتشغيل الشركة السعودية لألسماك الدمام

 مـن   ـ  المدير العام للمشاريع والمدير العام إلدارة مجموعة شركات عبـد اهللا الرشـيد لإلسـتثمارات                
 .م٢٦/١٠/٢٠٠١م وحتى ١/٤/١٩٩٦

 مـن   زان للتنمية الزراعية للدورتين الثالثـة والرابعـة       ـ  عضو مجلس اإلدارة والمدير العام لشركة جا        
 .م وحتى تاريخه٢٧/١٠/٢٠٠١

 .م وحتى تاريخه١/١/٢٠٠٥ من سمنت تبوكـ  عضو مجلس إدارة إ
 

 العماريحميدان  علي محمد/ األستاذـ  
 عضو المجلس :المسمى الوظيفي
 .م١٩٧٤الملك سعود  جامعةـ   درجة البكالوريوس في الفيزياء والرياضيات:المؤهل العلمي

  عاما٦٢ً :العمر
 ٢٤ :سنوات الخبرة
 : مجاالت الخبرة

 .م١٩٧٩م وحتى ١٩٧٤معيد بجامعة الملك سعود من ـ  
 .م١٩٩٧م وحتى ١٩٩٥ من ـ  مدير عام الشركة العقارية السعودية

 .م٩/١٩٩٩وحتى م ٧/١٩٩٧ من ـ  مدير عام وجيف للتجارة
 .م٤/١٩٨٧م وحتى ١/١٩٩٧ من  المدير اإلقليمي بالمنطقة الشرقية بنك الرياضـ 
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 .م١٩٨٣م وحتى ١٩٧٩ من ـ  مدير مشاريع صندوق التنمية الصناعية السعودي

م ٩/٢٠٠٢مـن   لشركة المنتجات الغذائيـة     والمدير العام   و المنتدب   ضـ  رئيس مجلس اإلدارة والع     
 .تاريخهوحتى 

 .وحتى تاريخهم ٢٠٠١ من ـ  عضو مجلس إدارة شركة جازان للدورتين الثالثة والرابعة
 

 مساعد عبد الرحمن الفايز/ ـ  األستاذ
 عضو المجلس :المسمى الوظيفي
 .م١٩٨٣ ـ جامعة كولمبوس جورجيا أمريكاـ  بكالوريوس إدارة أعمال :المؤهل العلمي

  عاما٥٠ً :العمر
 ٢٢ :لخبرةسنوات ا

 : مجاالت الخبرة
 .م١٠/١٩٨٤ وحتى م١١/١٩٨٣مساعد مدير المشتريات بالشركة السعودية لألسماك من ـ  
 .م٦/١٩٨٥م وحتى ١٠/١٩٨٤مدير المشتريات بالشركة السعودية لألسماك من ـ  
 .م١/١٩٨٦م وحتى ٦/١٩٨٥لشركة السعودية لألسماك من مساعد مدير مركز الدمام با ـ 

 .م١١/١٩٨٩م وحتى ١/١٩٨٦مدير فرع جازان بالشركة السعودية لألسماك من ـ  
 .م٦/١٩٩٧ وحتى ١٠/١٩٩٦سماك من مدير إنتاج بالشركة السعودية لألـ  

 م١٠/١٩٩٦م وحتى ٣/١٩٩٦تشغيل المكلف من رالـ  نائب المدير العام مدي
م وحتـى   ٢٠٠١ من   ـ  عضو مجلس إدارة شركة جازان للتنمية الزراعية للدورتين الثالثة والرابعة           

 .تاريخه
 

 السليمانعثمان حمد عثمان أ/ اذاألستـ  
 عضو المجلس :المسمى الوظيفي
 .م١٩٧٣أغسطس ـ  كاريجون أمريو جامعة أـ بكالوريوس في العمارة :المؤهل العلمي

  عاما٥٨ً :العمر
 ٢٨ :سنوات الخبرة
 : مجاالت الخبرة

 . وحتى تاريخهم١٩٧٧من  ـ  مدير عام وصاحب المركز المعماري لإلنشاءات الهندسية
 .م١٩٨٠ وحتى م١٩٧٧ من ـ  مدير عام المركز المعماري للدراسات والتصاميم المعمارية

 .قة أبها الحضريةـ  المشرف على مشروع تخطيط وتطوير منط
 .م١٩٧٧ وحتى م١٩٧٥ من ـ  مدير عام اإلدارة الهندسية المساعد في صندوق التنمية الهندسية
 .م١٩٧٥م وحتى ١٩٧٤ من ـ  مدير إدارة الدراسات ومتابعة اإلستثماريين بوكالة تخطيط المدن

م ١٩٧٢ مـن   يـاض الربديرية العامة لتخطيط المدن وزارة الشئون البلديـة         مـ  مهندس معماري بال    
 .م١٩٧٤وحتى 
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 البكرراشد منصور بكر / األستاذـ  

 عضو المجلس :المسمى الوظيفي
  هجري١٤٠٦ ـ جامعة الملك سعود هندسة زراعية بكلوريوس :المؤهل العلمي

  عاما٤٣ً :العمر
 ١٩ :سنوات الخبرة
 : مجاالت الخبرة

 . هجري حتى تاريخه٨/٨/١٤٠٧ من رياضال لهيئة العليا لتطوير مدينةلـ  مهندس زراعي 
ـ ١/٩/١٤٠٨مـن   مدير قسم وقاية النباتات وأشجار النخيل فـي حـي السـفارات             ـ     حتـى  و هـ

 .هـ٣٠/١٠/١٤١١
 .هـ١٥/١٠/١٤١٦حتى و هـ١/١١/١٤١١قصر الحكم من مدير طريق الملك فهد ومنطقة ـ  
ـ ١/١١/١٤١٦مـن   مدير الشبكات والمياه والبنية التحتيـة فـي حـي السـفارات             ـ     حتـى  و هـ

 .هـ٣٠/١٠/١٤١٨
ـ    (ـ  نائب ومدير التسويق والمبيعات في شركة البراليت السعودي            ا لتطـوير   إعارة من الهيئة العلي

 .هـ٣٠/١٠/١٤٢٠حتى و هـ١/١١/١٤١٨من ) مدينة الرياض
ـ ١/١١/١٤٢٠من  ـ  مدير التنسيق الزراعي وشبكات الري والنخيل في حي السفارات              وحتـى   هـ

 .تاريخه
 .ـ  عضو مجلس إدارة شركة جازان للتنمية الزراعية

 .ـ  عضو تطوير المدينة الصناعية الثانية بالرياض لمدة سنتين
 .اللجنة التخصصية الفنية لإلنتاج النباتي للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهنيـ  عضو 

 .بالرياضقة عن اللجنة الزراعية في الغرفة التجارة الصناعية ــ  عضو اللجنة الفرعية للري المنبث
 .ـ  عضو الجمعية السعودية للعلوم الزراعية

 

 :قلمهيم إبرا عبد اهللا فهد/ مهندسالـ  
  ورئيس لجنة المراجعةعضو المجلس :المسمى الوظيفي
 م١٩٧٧ فنون علمية تخصص  من كلية سينتبيتر سبرق فلوريدا وس شهادة البكلوري:المؤهل العلمي

 .م١٩٨٢ بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية جامعة وسط فلوريداـ  
  عاما٥٠ً :العمر

 ٢٢ :سنوات الخبرة
 : مجاالت الخبرة

 .م١/٦/١٩٨٧م وحتى ١/١/١٩٨٣ من دير محطة التوليد بشركة كهرباء المنطقة الجنوبيةـ  م
 .م٣٠/٧/١٩٩١م وحتى ٥/٦/١٩٨٧ من كهرباء المنطقة الغربية) ٣(ـ  مدير محطة جدة 

 .م٣٠/٦/١٩٩٥م وحتى ١/٨/١٩٩١ من ة الجنوبيةقـ  مدير فرع شركة الموارد بالمنط
 مـن   فر والدعاية واإلعالن واإلتصاالت والعقار والمقـاوالت      ـ  أعمال حرة في مجال السياحة والس       

 .م١/٨/١٩٩٥
 .ـ  عضو مجلس المنطقة للدورة الثالثة والرابعة

 .ـ  نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الدورة الرابعة
 . وحتى تاريخه٢٠٠١ للدورتين الثالثة والرابعة من ـ  عضو مجلس إدارة شركة جازان الزراعية
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 ة المراجعةنلج

 

قام مجلس اإلدارة بتشكيل لجنة مراجعة للقيام بمهام معينة فيما يتعلق بجوانب سياسات وإجراءات الشركة               
المهندس فهـد عبـد اهللا      ) ١(هم   أعضاء   ثالثةالخاصة بالمراجعة والمحاسبة، تتكون لجنة المراجعة من        

وتقدم تقاريرها مباشرة إلى أعضـاء      محمد سالم العطاس    ) ٣(مساعد عبد الرحمن الفايز     ) ٢(قلم  إبراهيم  
 .مجلس اإلدارة

 

 آت أعضاء مجلس اإلدارةمكاف
 

 ٢٠٠٣ و٢٠٠٢للثالث سنوات السـابقة  إضافية  مدير العام أية مكافآت لم يتسلم أعضاء مجلس اإلدارة وال     
حيث يحصـل كـل     ) ٢٠(كة في مادته رقم     ر ميالدي فيما عدا ما نص عليه النظام األساسي للش         ٢٠٠٤و

 .ل سعودي عن كل جلسة يحضرها بنفسهريا) ٣,٠٠٠(عضو مجلس إدارة على مبلغ 
 

للعـامين  ريال سـعودي     ٧٨,٩٨٠وال سعودي   ري ٦٦,٢٩٠بلغ رصيد مصروفات بدل حضور جلسات       
 . ميالدي على التوالي٢٠٠٤ و٢٠٠٣

 
 أمين سر المصدر

 

سليمان بن صالح الصراف بدور أمين سر المصدر وقد ورد / يقوم المدير العام وعضو المجلس األستاذ
 ألمين  لم يسبق.  كثاني إسم ضمن أعضاء مجلس اإلدارة١-٥شرح كامل لسيرته الذاتية في هذا القسم 

 . اإلفالسىإشهار إفالسه أو التعرض لدعاوالمصدر سر 
 

 اإلدارة التنفيذية للشركة ٢-٥
 

 وتتكـون اإلدارة    مدير عام الشركة   إلى   عدة أفراد يقدمون تقاريرهم   تتكون اإلدارة التنفيذية لجازادكو من      
 .لشركةالتنفيذية العليا من مهنيين يتمتعون بخبرة وكفاءة ومعرفة في مجال نشاط ا

 

 :ة مختصرة لبعض أعضاء اإلدارة التنفيذيةونقدم أدناه سير ذاتي
 

 خالد صالح الخراشي/ األستاذ
  نائب المدير العام:الوظيفة

  ميالدي٢/٤/٢٠٠٥ :تاريخ التعيين
جامعـة اإلدارة الدوليـة ـ أريزونـا      ـ   ميالدي١٩٨٥ في العام  ماجستير إدارة دولية:المؤهل العلمي

(AGSIM) 
 . عاما٤٨ً: رالعم

  سنة١٩ :سنوات الخبرة العملية
 :جاالتمسنوات الخبرة وال

 م١٩٩٤م وحتى ١٩٨٦ من ـ مدير عام مؤسسة الخراشي
 .م٢٠٠٤م وحتى ١٩٩٧ من  في بنك الراجحيـ مدير اإلئتمان ـ مدير التسويق وتطوير اإلنتاج

م وحتى  ١٩٩٤ من   )مالية حالياً    ال سامبامجموعة  (األمريكي  السعودي  البنك  مدير خدمات العمالء في     ـ  
 .م١٩٩٧

 .م٢٠٠٥ من عام نائب المدير العام في شركة جازان للتنمية الزراعيةـ 



 

٣٣ 

 
  إبراهيم محمد أبو شرحة/األستاذ

  مدير الشئون اإلدارية:لوظيفةا
  ميالدي١/٩/١٩٩٩ :تاريخ التعيين
  الملك عبد العزيز ـ جامعة م١٩٩٨ في  بكالوريوس علوم بحار:المؤهل العلمي

 . عاما٣١ً: العمر
 ٦ :سنوات الخبرة العملية

 :جاالتمسنوات الخبرة وال
زيـع  واإلشراف على كافة األعمال التشغيلية بمركـز الت   / مشرف التشغيل بمركز التوزيع والمبيعات     −

م وحتـى   ١٩٩٩ مـن    سنوات) ٤(لمدة  ) المنتجات البحرية والزراعية  (والمبيعات والتصنيع الغذائي    
 .م٢٠٠٣

قسام الشئون اإلدارية ـ شـئون المـوظفين ـ      اإلشراف على أهتضمن دوريو اإلدارية مدير الشئون −
 مـن  م المعلوماتظالخدمات العامة ـ قسم المشتريات ـ قسم شئون المساهمين ـ الحاسب اآللي ون   

 .م وحتى تاريخه٢٠٠٣
 

  فريدرك البوشيني/األستاذ
 اعي مدير القطاع الزر:الوظيفة

  ميالدي١٠/١/٢٠٠٥: تاريخ التعيين
  ـ جنوب أفريقيا ميالدي١٩٨٤ في العام  دبلوم زراعي:المؤهل العلمي

 . عاما٤٦ً: العمر
  عاما٢٠ً :سنوات الخبرة العملية

 :جاالتمسنوات الخبرة وال
 .م١٩٩١م وحتى ١٩٨٤  منمدير إنتاج شركات ألبان ـ
م وحتى ١٩٩١ والمحاصيل والفاكهة من لألسمدة Aqro Northمدير مجموعة شركات أقرو نورث  −

 .م١٩٩٤
 تسويق إنتاج خدمات أبسااليف ـ عن طريق العمالء فـي   ABSALIFEمدير مجموعة أبسااليف  −

 .م١٩٩٨م وحتى ١٩٩٤ من منطقة ناتال
 

 حي السيد ندا وجيه فت/األستاذ
 مدير اإلدارة الهندسية: الوظيفة

  ميالدي١٢/٢/٢٠٠٢ :تاريخ التعيين
  ـ جامعة المنوفية ميالدي١٩٨٥ في هندسة ميكانيكية بكالوريوس :المؤهل العلمي

 . عاما٤٣ً: العمر
 ١٩ :سنوات الخبرة العملية

 :جاالتمسنوات الخبرة وال
 .م٢٠٠١م وحتى ١٩٩٩ من ورية مصر العربيةسناندر الصناعية بجمه مدير المشروعات بشركة −
 .م١٩٩٩م وحتى ١٩٩٧ من اإلشراف على نظام التبريد المركزي في شركة بيكو −
 .م١٩٩٧م وحتى ١٩٩٠ من مهندس صيانة بالشركة السعودية لألسماك −
 .م١٩٩٠ وحتى ١٩٨٧ من مدير إنتاج بمصنع السعودي الحديث −



 

٣٤ 

 

 ـ تركيب التكييف المركزي صيانة المشـروعات ـ    شركة جيد للتجارة ـ مهندس تركيبات وصيانة  −
 .م١٩٨٧ وحتى ١٩٨٥ من إدارة عمليات عقود الصيانة

 . وحتى تاريخه٢٠٠٢ من مدير اإلدارة الهندسية لجازادكو ـ اإلشراف العام على األعمال الهندسية −
 

 محمود علي أيوب/ األستاذ
  مدير مزرعة باللخبصية:الوظيفة

  ميالدي٢٥/٩/٢٠٠٤ :تاريخ التعيين
  ـ جامعة الزقازيق ميالدي١٩٧١ في  بكالوريوس علوم زراعية:المؤهل العلمي

 . عاما٥٨ً: العمر
 ٣٣ :سنوات الخبرة العملية

 :جاالتمسنوات الخبرة وال
 .م١٩٧٧م وحتى ١٩٧٢وزارة الزراعة المصرية من  −
 .م١٩٨٠م وحتى ١٩٧٧مراقب عام بمشروع الخطارة من  −
 .م١٩٨٥ وحتى ١٩٨٠من المؤمنين مدير مزرعة ـ شركة رياض  −
 .م١٩٩٦ وحتى ١٩٨٥ من رو الند المصريةقمدير المشاتل بشركة أ −
لمزروعـات الفاكهـة والمـوز      (على األعمال الزراعية بشركة دينا مير المصـرية         العام  اإلشراف   −

 .م٢٠٠٤م وحتى ١٩٩٦ من )إلخ...والمانجو 
 م٢٠٠٥م وحتى ٢٠٠٤ية بشركة جازان للتنمية الزراعية من مدير مشروع الفاكهة باللخيص −
 

  محمد صالح إدريس/األستاذ
  مستشار التخطيط:الوظيفة

  ميالدي٢٥/١١/١٩٩٥ :تاريخ التعيين
حلقات تدريبة من بريطانية + ـ جامعة الخرطوم   ميالدي١٩٧٥ بكالوريوس إقتصاد في   :المؤهل العلمي 

 .وتطوير المشروعاتوالسويد وباكستان في مجال تخطيط 
 . عاما٥٣ً :العمر

 ٢٩ :سنوات الخبرة العملية
 :جاالتمسنوات الخبرة وال

 .م١٩٨٠ وحتى م١٩٧٥من ) مؤسسة التنمية السودانية(ضابط بحوث وتقييم المشروعات التنموية  −
 .م١٩٨٤م وحتى ١٩٨١من ) مؤسسة التنمية السودانية(تابعة المشروعات مكبير ضابط  −
 .م١٩٨٨م وحتى ١٩٨٥من ) مية السودانيةمؤسسة التن(مدير اإلستثمار  −
 .م١٩٩٢م وحتى ١٩٨٨من ) مؤسسة التنمية السودانية(مدير إدارة تنفيذ ومتابعة المشروعات  −
 .م١٩٩٥  أكتوبر وحتىم١٩٩٣مدير إدارة قطاع التعدين والخدمات الزراعية من  −
 .م١٩٩٥دان حتى  شركات وعضو باللجنة العليا لدعم األسر المنتجة بالسو٧عضو مجلس إدارات  −
ـ القيـام بكافـة     ) جازادكو(الزراعية  مستشار التخطيط وتطوير المشروعات بشركة جازان للتنمية         −

األعمال المناطة والمتعلقة بتخطيط المشروعات وإعداد دراسات الجدوى وإعـادة تقييمهـا وإعـداد              
م ١٩٩٥ مـن    الموازناتالموازنات التخطيطية ووضع الخطط اإلستراتيجية المستقبلية ومتابعة تنفيذ         

 .تاريخهوحتى 



 

٣٥ 

 
  عبد المعطي محمودنزيه/ األستاذ
  مستشار مالي:الوظيفة

  ميالدي١٢/٨/٢٠٠٣ :تاريخ التعيين
 ـ جامعة عين شمس  ميالدي١٩٧٤ بكالوريوس محاسبة في :المؤهل العلمي

 . عاما٥٨ً: العمر
 ٣٠ :سنوات الخبرة العملية

 :جاالتمسنوات الخبرة وال
م ١٩٦٦ مـن     بجمهورية مصر العربيـة    )مساهمة(إلحدى شركات القطاع العام     م المالي   رئيس القس  −

 .م١٩٨٣وحتى 

محاسب بشركة الكهرباء بالرياض ـ محاسب تقدير اإلستهالك للعدادات المتوقعة نتيجة لخلل فني ـ    −
وق قسـم  وضع معدالت إستهالك للمشتركين إحتساب تكاليف المقاسات لتوصيل التيار وجرد الصـند        

 .م١٩٩٤م وحتى ١٩٨٣ من الصندوق ـ متابعة العقود مع المقاولين
 من مدير مالي بشركة ينبع لصناعة البالستيك ـ القيام باإلشراف الكامل على األعمال المالية بالشركة  −

 .م٢٠٠٣م وحتى ٢٠٠١
ر مالي ـ المراجعة ـ تخفيض المصروفات ـ إعداد اللوائح    شركة جازان للتنمية الزراعية ـ مستشا  −

 .م٢٠٠٥م وحتى ٢٠٠٣ من المالية ـ المشتريات ـ اإلدارية للشركة
 

 ساشي مينون/ األستاذ
  مدير المبيعات:الوظيفة

  ميالدي٢٧/١١/٢٠٠٣ :تاريخ التعيين
 ١٩٩١دبلوم تسويق ـ ا  ـ جامعة كيرال مهراج ميالدي  ١٩٨٤الوريوس علم الحيوان  بك:المؤهل العلمي

 .ميالدي
 . عاما٤١ً: العمر

 ١٦ :سنوات الخبرة العملية
 :جاالتمسنوات الخبرة وال

 بالهند والتي تعمل في مجال تصنيع وتسـويق المنتجـات البحريـة             RFشركة   عاميين   نكبير مديري  −
 .م٢٠٠٢م وحتى ٢٠٠١ من ومقرها كوشن

تعمل في مجـال المنتجـات البحريـة        والتي   (AFDC)اإلشراف المباشر على مواقع العمل بشركة        −
 وذلك باإلشراف على إدارة المبيعات تطوير العالقات مع العمالء ـ التعاون مـع اإلدارات   الفواكهو

 .م٢٠٠١ وحتى م١٩٩٧ من األخرى لتحقيق األهداف
 . وحتى تاريخه٢٠٠٣ من مدير مركز المبيعات والتوزيع بشركة جازان للتنمية الزراعية −



 

٣٦ 

 
 رائد محمد عيد/ األستاذ
  مدير الحسابات:الوظيفة

  ميالدي١٦/١/٢٠٠٣ :تاريخ التعيين
 رع اإلسكندريةف ـ جامعة بيروت العربية ـ  ميالدي١٩٩٠ في  بكالوريوس محاسبة:المؤهل العلمي

 . عاما٣٨ً: العمر
 ١٤ :سنوات الخبرة العملية

 :جاالتمسنوات الخبرة وال
 .م٢٠٠٢ وحتى م١٩٩١ من أسترارئيس حسابات بشركة مزارع  −
 .تاريخهم وحتى ٢٠٠٣ من مدير الحسابات بشركة جازان للتنمية الزراعية −
 

 

 الموظفين والهيكل التنظيمي والسعودة ٣-٥
 

 : موظفاً موزعين كما يلي٢٨٣يبلغ عدد العاملين في جازادكو 
 

 عدد الموظفين اإلدارة/ القسم 
 ٢ اإلدارة العليا

 ٢٠ الشئون اإلدارية
 ٢ التخطيط وتطوير المشروعات

 ٢ شئون المساهمين
 ٧ الحسابات

 ١ المستشار المالي
 ٨٥ الربيانمشروع 

 ٩٧ القطاع الزراعي
 ٤٥ مركز التسويق
 ١١ البيع والتوزيع

 ١١ الورشة المركزية
 ٢٨٣ اإلجـــمـــالـــي

 



 

٣٧ 

 
 : للشركةالهيكل التنظيمييوضح الرسم البياني التالي 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الجمعية العمومية للمساهمين

مجلس االدارة

رئيس مجلس االدارة

لجنة المراجعة

العضو المنتدب

المدير العام

مستشار مالي نائب المدير العام
مستشار تخطيط 
المشروعات

سكرتير تنفيذي

المراجع الداخلي

سكرتير

مدير الحسابات
مدير قطاع

اإلنتاج الزراعي
مدير

الشئون اإلدارية
مدير مركز

التوزيع والمبيعات
مدير قطاع

اإلستزراع السمكي
مدير

اإلدارة الهندسية
مدير

إدارة الجودة

الجمعية العمومية للمساهمين

مجلس االدارة

رئيس مجلس االدارة

لجنة المراجعة

العضو المنتدب

المدير العام

مستشار مالي نائب المدير العام
مستشار تخطيط 
المشروعات

سكرتير تنفيذي

المراجع الداخلي

سكرتير

مدير الحسابات
مدير قطاع

اإلنتاج الزراعي
مدير

الشئون اإلدارية
مدير مركز

التوزيع والمبيعات
مدير قطاع

اإلستزراع السمكي
مدير

اإلدارة الهندسية
مدير

إدارة الجودة



 

٣٨ 

 
 المركز الرئيسي

 

.   موظفاً تحت اإلشراف المباشر للمـدير العـام وعضـو مجلـس اإلدارة             ٣٤يعمل في المركز الرئيسي     
بالمركز الرئيسي عدة إدارات ترتبط بتطوير األعمال واإلدارة القانونية والمراجعـة الداخليـة وضـمان               

 .الجودة
 

 السعودة
 

رنامجاً قوياً إلحالل السعوديين محل األجانب حيـث زادت نسـبة           إتبعت جازادكو في السنوات األخيرة ب     
 .من إجمالي القوة العاملة في الشركة% ٣٤الموظفين السعوديين في الشركة إلى أن بلغت في المتوسط 

 
وبالتقيد مع التوجهات الحكومية فإن الشركة قامت بتوظيف المواطنين السعوديين في كافة اقسام الشـركة               

 :ي يوضحه الجدول أدناهعلى النحو الذ
 

تفاصيل توزيع العاملين في جازادكو للمستويات اإلدارية المختلفة مقسمة إلى سعوديين وغير سـعوديين              
 ميالدي من إجمالي العاملين فـي       ٢٠٠٥ أغسطس   ٣١كما في   % ٣٤حيث يشكل السعوديون نسبة بلغت      

 :الشركة هي كالتالي
 

 نسبة السعودة ير سعوديينغ سعوديين عدد الموظفين اإلدارة/ القسم 
 %١٠٠ ٠ ٢ ٢ اإلدارة العليا

 %٧٠ ٦ ١٤ ٢٠ الشئون اإلدارية
 %٥٠ ١ ١ ٢ التخطيط وتطوير المشروعات

 %٥٠ ١ ١ ٢ شئون المساهمين
 %٤٣ ٤ ٣ ٧ الحسابات

 %٠ ١ ٠ ١ المستشار المالي
 %١٣ ٧٤ ١١ ٨٥ مشروع الربيان
 %٤٧ ٥١ ٤٦ ٩٧ القطاع الزراعي

 %٢٤ ٣٤ ١١ ٤٥ يقمركز التسو
 %٥٥ ٥ ٦ ١١ البيع والتوزيع

 %٠ ١١ ٠ ١١ الورشة المركزية
 %٣٤ ١٨٨ ٩٥ ٢٨٣ اإلجـــمـــالـــي

 



 

٣٩ 

 
 ميالدي  ٢٠٠٤ ديسمبر   ٣١ ميالدي و  ٢٠٠٣ ديسمبر   ٣١يوضح الجدولين التاليين نسبة السعودة كما في        

 .على التوالي
 

  ميالدي٢٠٠٣ ديسمبر ٣١كما في 
 النسبة غير سعوديين سعوديين عدد الموظفين اإلدارة/ القسم 

 %١٠٠  ٢ ٢ اإلدارة العليا
 %٦٣ ٧ ١٢ ١٩ الشئون اإلدارة

 %٥٠ ١ ١ ٢ التخطيط وتطوير المشروعات
 %٠ ١ ٠ ١ شئون المساهمين

 %٠ ٦ ٠ ٦ الحسابات
 %٠ ١ ٠ ١ المستشار المالي
 %١٦ ٧٣ ١٤ ٨٧ مشروع الربيان
 %٣٤ ٣٣ ١٧ ٥٠ القطاع الزراعي
 %٢١ ١٩ ٥ ٢٤ مركز التسويق
 %٧ ١٣ ١ ١٤ البيع والتوزيع

 %٠ ١٤ ٠ ١٤ الورشة المركزية
 %٢٤ ١٦٨ ٥٢ ٢٢٠ اإلجــمــالـي

 
  ميالدي٢٠٠٤ ديسمبر ٣١كما في 

 النسبة غير سعوديين سعوديين عدد الموظفين اإلدارة/ القسم 
 %١٠٠ ٠ ١ ١ اإلدارة العليا

 %٧١ ٥ ١٢ ١٧ الشئون اإلدارة
 %٥٠ ١ ١ ٢ لتخطيط وتطوير المشروعاتا

 %٥٠ ١ ١ ٢ شئون المساهمين
 %٤٣ ٤ ٣ ٧ الحسابات

 %٠ ١ ٠ ١ المستشار المالي
 %١٥ ٧٠ ١٣ ٨٤ مشروع الربيان
 %٢٢ ٦٥ ١٨ ٨٢ القطاع الزراعي
 %٢٩ ٢٥ ١٠ ٣٥ مركز التسويق
 %٩ ١٠ ١ ١١ البيع والتوزيع

 %٠ ١٢ ٠ ١٢ الورشة المركزية
 %٢٤ ١٩٤ ٦٠ ٢٥٤ لـياإلجــمــا

 



 

٤٠ 

 

 ت الشركة ومهامهااإدار ٤-٥
 
 

 :اإلدارة العليا
 

 :تتمثل المسؤوليات بإختصار في اآلتي
 

ط طويلة  لقيام حسب توجيهات مجلس اإلدارة باإلشراف على تطبيق وتنفيذ سياسات الشركة ووضع الخط            ا
وقصيرة األجل والبرامج الكفيلة لتحقيق أهداف الشركة ومراقبة سير تنفيذها عن طريق إجراءات الرقابة              
الفنية والمالية واإلدارية والتأكد من وجود التعاون والتنسيق الكاملين بين المرؤوسين والتأكد مـن إتبـاع                

 عملها والمحافظة عليه وتدعيمه بالعناصـر       الشركة للتنظيم اإلداري األمثل المناسب مع طبيعتها وأسلوب       
 .البشرية الالزمة للقيام بأعمال الشركة وتحقيق أهدافها

 
 :التخطيط وتطوير المشروعات

 

 :تتبع للمدير العام وتتلخص مسؤولياتها في اآلتي
 

 .إعداد الخطط اإلستراتيجية المستقبلية للشركة •
 .وي الشركة الدخول فيهاإعداد دراسات الجدوى األولية للمشروعات التي تن •
 .تقييم دراسات الجدوى اإلقتصادية التي يتم إعدادها بواسطة المكاتب اإلستشارية •
 .تحديد وتنمية المشاريع ذات الجدوى اإلقتصادية •
 .إعداد الموازنات التقديرية والتدفقات النقدية للشركة •
 .ركةإقتراح أفكار وأساليب تساعد في تطوير ونجاح المشاريع وأعمال الش •
 .إعداد التحليالت المالية واإلقتصادية لمشروعات الشركة •
 .تقديم االستشارات االقتصادية لكافة قطاعات وأقسام الشركة •
 

 :القطاع السمكي
 

 .إدارة مشاريع إستزراع األحياء المائية وباألخص الربيان واألسماك •
 .إدارة عمليات وأسطول الصيد •
 . داخل وخارج المملكةاإلشراف على مشاريع األسماك المشتركة •
 .إدارة مفارخ الربيان واألسماك •
 .اإلشراف الفني واإلداري على أعالف المنتجات السمكية •
 .تطوير المنتجات السمكية بما يحقق طموحات وأهداف الشركة •
 .اإلشراف على مصنع تحضير وتجهيز المنتجات السمكية •
 



 

٤١ 

 
 :القطاع الزراعي

 

ي مشروعات الفاكهة اإلستوائية كالمـانجو والمـوز والجوافـة          اإلشراف على المشاريع البستانية أ     •
 .إلخ..والبابايا 

 .اإلشراف على المشاريع الحقلية بما فيها مشروعات الهوهوبا والتيل •
 .اإلشراف على مشاريع اإلنتاج الحيواني والمسالخ •
 .اإلشراف على المشاريع المشتركة مع مزارعي مالك أراضي وادي جازان •
 . واإلرشاد الزراعي للمزارعين المتعاونين في توريد منتجاتهم للشركةتقديم الوقاية •
 .اإلشراف على مصنع األسمدة العضوية السائلة •
 .اإلشراف على مشاتل الفاكهة •
 .إجراء التجارب وأبحاث التطوير الزراعي •

 

 ):مركز التسويق(إدارة التشغيل 
 

لى القيام بالعمليات التشغيلية في الشركة والتـي        يتوويتبع مركز التوزيع والمبيعات في الهيكل التنظيمي و       
تتمثل في اإلشراف على عمليات اإلستقبال والتجهيز لمنتجات الشركة والمنطقة من المنتجات الزراعيـة              
والسمكية وباإلضافة إلى عمليات اإلشراف على عمليات الحركة والرقابة الفرعية والجودة علـى كافـة               

و تقوم بشرائها من المزارعين باإلضافة إلى خدمات المركز المختلفة من           األصناف التي تنتجها الشركة أ    
 .تشغيل وأمن وسالمة وتنظيف

 

 :إدارة البيع والتوزيع
 

متابعة العمالء الحاليين والمرتقبين للشركة والعمل على تلبية إحتياجاتهم لألصناف المختلفـة التـي              •
 .تنتجها الشركة

معرفة إحتياجات هذه األسواق من المنتجات التي تنتجها الشركة دراسة األسواق المحلية والخارجية ل    •
 .أو التي يمكن إنتاجها ووضع الخطط المناسبة لتلبية هذه األسواق

إدارة مخازن المنتجات الجاهزة والعمل على تأمين الحد األدنى المطلوب من المخـزون ومراقبـة                •
 .حركة الوارد والصادر من األصناف

 .السعي المستمر لتنمية مبيعات الشركة وإيجاد أسواق جديدة لهاوضع سياسات التسويق و •
 .وضع خطة الدعاية واإلعالن والتسويق ومناقشتها مع اإلدارة العليا لإلعتماد •
القيام بالدراسات الالزمة للشركة ومنتجاتها لفتح أسواق جديدة وتحديد وضـع الشـركة التنافسـي                •

 .الشركةوإتجاهات السوق من حيث الطلب على منتجات 
 .متابعة تنفيذ خطة التسويق اإلستراتيجية ورفع تقارير بأي إنحرافات •
 



 

٤٢ 

 

 :الشؤون اإلدارية
 

 :تتلخص مسؤوليات هذه اإلدارة في اآلتي
 

تقييم المقترحات بخصوص تطوير وتنشيط وتوحيد السياسات واألنظمة واإلجراءات التـي تتنـاول              •
 .شؤون الموظفين والخدمات اإلدارية

التعيين والـدوام واإلجـازات، والمـرض،       (مة وإجراءات شؤون الموظفين في الشركة       تطبيق أنظ  •
 .وتحضير خطط التنمية والتطوير اإلداري والمهني للعاملين في الشركة) وإنهاء الخدمة

تطبيق أنظمة وإجراءات الخدمات اإلدارية العامة والمكتبية وتأمين إحتياجات القطاعات والدوائر من         •
مطبوعات وتجهيز المكاتب وأماكن العمل ووضع تطبيق نظام تعيين وتـرقيم وحفـظ       القرطاسية وال 

 .الملفات والسجالت والوثائق
 .تقديم االستشارات اإلدارية واإلعالنية لكافة قطاعات الشركة •

 

 :قسم نظم المعلومات
 

ال لمختلـف   يتبع للشؤون اإلدارية وتتلخص مسؤولياته في تقديم وتوفير خدمات الحاسب االلي بشكل فع            
 .قطاعات وأقسام الشركة ورفع التوصيات بخصوص تطوير األجهزة والبرامج الخاصة بالحاسب اآللي

 

 :المشتريات
 

تتبع للشؤون اإلدارية وتتلخص مسؤولياتها في تنفيذ عمليات الشراء لكافة قطاعات الشركة والتي تشـمل               
 واآلالت والموجوات التي تحتاج لها الشركة       مشتريات مستلزمات اإلنتاج الزراعية والسمكية وقطع الغيار      

 .تبعاً لإلجراءات
 

 :قسم شؤون المساهمين
 

األمور المتعلقة بشؤون المساهمين ومتابعة ويتولى متابعة في الهيكل التنظيمي ويتبع قسم الشؤون اإلدارية 
 المسـاهمين   تنفيذ عمليات الشراء التي تطرأ على أسهم المساهمين وكذلك اإلحتفاظ بسـجالت وملفـات             

ومتابعة مراسالتهم والمراسالت مع السوق المالية وكذلك تحصيل أقساط اإلكتتاب في األسـهم وإعـداد               
 .قوائم التخصيص وذلك تبعاً لإلجراءات الموضوعة وتوجيهات إدارة الشركة

 

 :اإلدارة الهندسية
 

 :المسؤوليات بإختصار
 

 .إعداد التصاميم الهندسية لمشروعات الشركة الجديدة •
 .إعداد جداول الكميات لمشروعات الشركة التي تحت التنفيذ •
 .اإلشراف على صيانة معدات وآليات الشركة لجميع القطاعات •
تقديم التوصيات والتقارير الفنية بخصوص معدات وآليات الشركة والمعـدات الجديـدة المطلـوب               •

 .تأمينها
 .اإلشراف الفني على المشروعات •
 .كافة القطاعاتتقديم االستشارات الفنية ل •



 

٤٣ 

 

 :إدارة الحسابات
 

 :وتتلخص مسؤولياتها في اآلتي
 

 .التخطيط والرقابة المالية على جميع عمليات الشركة وتحضير التقارير اإلدارية والمالية والدورية •
 .اإلشراف على تنفيذ السياسات واألنظمة واإلجراءات المالية والمحاسبية المعتمدة في الشركة •
لشركة المحاسبية والمالية وجمع وإعداد البيانات المالية للشركة في نهاية كل شهر            تسجيل معامالت ا   •

 .وكذلك إعداد الحسابات الختامية للشركة في نهاية السنة في الوقت المحدد والمناسب
 .التنسيق مع المدققين الخارجيين لتسهيل مهمتهم واإلجابة على أي إستفسارات تطرأ نتيجة التدقيق •
 . الشركة وصرف المستحقات المتوجبة عليهاقبض إيرادات •
اإلشراف على الحركة المالية وعلى حسن إستخدام األموال في العمليات المرصودة لها ويشمل ذلك               •

البحث عن مصادر التمويل الالزمة للعمليات الجارية للمشاريع والقيام لهذا الغرض بكافة اإلتصاالت       
 .فوالمراسالت مع المؤسسات المالية والمصار

 .تقديم االستشارات المالية لكافة قطاعات الشركة •
 

 ضوابط إدارة الشركة ٥-٥
 

تتبنى جازادكو أسلوباً إلدارة الشركة مستندة في ذلك على قواعد أخالقية تقوم علـى مبـادىء الشـفافية                  
 .والنزاهة والمسئولية

 
رة العليا عبره بالقيام بأدوارهم     يقدم نظام إدارة الشركة في جازادكو إطار عمل يقوم مجلس اإلدارة واإلدا           

 :ة على النحو التالينيالمع
 

 دور مجلس إدارة جازادكو
 

المدير العـام وعضـو      يفوض مجلس اإلدارة     .  مجلس اإلدارة  ةتدار أعمال جازادكو بموجب سياس     •
 .دارة العمل اليومي للشركةإل ومن خالله للمديرين التنفيذيين اآلخرين السلطة والمسئولية المجلس

يتسم عمل مجلس إدارة جازادكو بالخبرة والمعرفة والتقدير المتوازن لألمور ويـتم حـث أعضـاء             •
مجلس اإلدارة على سلوك النقد الهادف البناء، فهم يتقدمون بأسئلة واضحة وإستفسـارية ويطلبـون               

 . المدىإجابات محددة وأمينة ويزاولون مهامهم بنزاهة ويظهرون إلتزاماً بخطط الشركة وقيمها بعيدة
راء اإلدارة والمستشارين القانونيين والمحاسبين     ارة جازادكو على نصائح وتقارير وآ     يعتمد مجلس إد   •

ويقوم مجلس اإلدارة بتقييم مؤهالت من يعتمـد علـيهم ويحمـل            .  القانونيين والمستشارين الخبراء  
 .المسئولية للمدارء والمستشارين



 

٤٤ 

 

 لجازادكو المدير العام وعضو المجلسدور 
 

بأسـلوب إدارة فعـال     سليمان السيد صالح الصـراف      / األستاذ المدير العام وعضو المجلس   يلتزم   •
 .وأخالقي في تسيير أمور الشركة

واإلدارة العليا عدداً من المسـئوليات      وعضو المجلس    المدير العام ع بها   تشمل الوظائف التي يضطل    •
 تتضمن هذه المسئوليات المحددة التخطيط اإلستراتيجي وإعداد خطط تشـغيل وميزانيـات             المحددة

 وتقـديم التقـارير   يار إدارة مؤهلة تؤسس هيكالً تنظيمياً فعاالً وتحديد وإدارة المخـاطر     تسنوية وإخ 
 .المالية

 

 اس األداءقي
 

لجازادكو ضوابط قوية لمراجعة وقياس األداء، حيث تعمل آليات الضبط الداخلية والخارجيـة هـذه                •
 :على مراجعة وضمان التقيد بالقواعد المشروطة وتشمل آليات الضبط المختلفة ما يلي

 

 والتقيد بمتطلبات   سمالية الرئيسية ط لجان للموافقة على النفقات الرأ      تتضمن هذه الضواب   :الضوابط الداخلية 
 يرأس.  ساس منتظم أ بتطوير المنتجات الجديدة ومراجعة مؤشرات األداء الرئيسية على          يهالجودة والتوج 
والذي يجتمع مع بقية فريق      )فهد عبد اهللا إبراهيم قلم    / األستاذ(عضاء مجلس اإلدارة    أ أحد لجنة المراجعة 

 .تماع الجمعية العمومية العاديةالنتائج المالية قبل إجالمراجعة الداخلية لتأكيد 
إن التدابير األخرى التي تم إتخاذها لضمان الشفافية بالنسبة إلـى المسـاهمين هـي               : الضوابط الخارجية 

ربـع  كمال المراجعة الخارجية للبيانات المالية على أسـاس         مقاييس الصحة والسالمة والبيئة وإ    اإللتزام ب 
 .سنوي

 

 دارةإقرارات أعضاء مجلس اإل ٦-٥
 

 :يقر أعضاء مجلس الشركة بما يلى
 

 .لم يسبق لهم فى أى وقت إشهار إفالسهم أو التعرض لدعاوى اإلفالس •
ـ خالد الشثري /  األستاذافيما عد بحسب الشهادات المرهونه للشركة سهم ٢٠٠يمتلك كل منهم  •

تداول بتاريخ حسب السجل المفصل من  سهماً ٧٠,٠٠٠والذي يمتلك رئيس مجلس اإلدارة ـ 
 من أقاربهم أو من ينتسبون إليهم مصلحة مباشرة أو غير يوليس لديهم أو لدى أـ  م٢٧/٨/٢٠٠٥

 أسهم إضافية للشركة أو سندات مديونيتها، ولم تتغير ملكيتهم على مدار العامين يمباشرة فى أ
 .السابقين

 .اليملكون وال يعتزمون إمتالك عقود عمل مع الشركة •
 عقد أو تنظيم ي مصلحة جوهرية فى أي من أقاربهم أو من ينتسبون إليهم أيو لدى أليس لديهم أ •

 . أو قيد النظر فى وقت صدور هذه النشرة، يكون ذا أهمية تتعلق بنشاط الشركةيسار
 

لم تمنح أي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطٍة أو أي تعويض غير نقدي خالل السنتين المنصرمتين 
أعضاء مجلس اإلدارة، أو أعضاء مجلس اإلدارة المقترحين أو كبار التنفيذيين، أو ألي عضو من 

 .القائمين بالترويج أو الخبراء الذين لهم عالقة بعملية بيع أو طرح أي أوراق مالية من قبل الشركة
 

إن نظام الشركة األساسي والقوانين التي تحكمها ال تعطي أي عضو مـن أعضـاء مجلـس اإلدارة أو                   
رئيس التنفيذي حق التصويت على عقد أو إقتراح تكون لهم فيه مصلحة شخصية، أو التصويت علـى                 ال

 .ت تمنح لهم أو حق اإلقتراض من الشركةآمكاف



 

٤٥ 

 

  القضائية والمطالباتىالدعاو ٧-٥
 

بحسب إفادة مكتب محامي الشركة ـ مكتب الحملي لإلستشارات القانونية ـ فإنه ال توجد أيـة قضـايا     
محكمة أو جهة قضائية حتـى       ضد شركة جازان للتنمية الزراعية من قبل أي فرد أو جهة أمام أية               مقامة

 . ميالدي٢٠٠٥ أكتوبر ٢٩ هجري الموافق ١٤٢٦ رمضان ٢٦تاريخ 



 

٤٦ 

 

 إستخدامات متحصالت اإلكتتاب ـ ٦
 

 :يوضح الجدول التالي المتطلبات المالية للمشروعات اإلستثمارية للشركة
 

المبالغ باأللف ريال سعودي

٢٠٠٥٢٠٠٦
١٧٢,٢٠٠٤٣٢,٤٠٦٦٠٤,٦٠٦مشروعات الشركة المباشرة

٧٦,٠٠٠٧٦,٠٠٠إستثمارات مشتركة
٢٤٨,٢٠٠٤٣٢,٤٠٦٦٨٠,٦٠٦اإلجــمــالي

البيان
السنة

اإلجمالي

 
 

شركة حالياً التزامات مالية قائمة حسب عقود موقعة لمشروعات جاري تنفيذها بمبلغ إجمـالي              إن لدى ال  
 ماليـة  أوراق   فيوإستثمارات   دل ما لدى الشركة من نقدية      مليون ريال سعودي وهو ما يعا      ٢٤٨,٢قدره  

ـ              تقريباً   ي خطتهـا   ولن يكون لديها أي فائض نقدي يمكنها من تنفيذ مشروعاتها المستقبلية والمضـمنة ف
 هـا  لذلك قامت الشركة بطلب زيـادة رأس مال        ،اإلستراتيجية والتي هي اآلن في المراحل النهاية للتعاقد       

 .لتنفيذ مشروعاتها المستقبليةحتياجات الشركة من السيولة النقدية الالزمة إلتوفير 
 

 .ميالدي ٢٠٠٥  عاميوضح الجدول التالي اإللتزامات المالية القائمة في
المبالغ باأللف ريال سعودي

السنة
٢٠٠٥

١٠١,٠٠٠المرحلة الثانية من مشروع الربيان (١) تحت التنفيذ
١٠,٥٠٠مشروع اإلستزراع السمكي مرحلة أولى (تحت التنفيذ)

١٠,٠٠٠مشروع مصنع المنتجات البحرية (تحت التنفيذ)
٧,٢٠٠مشروع الموز ٨٠ هكتار (تحت التنفيذ)

٤,٠٠٠مشروع الهوهوبا مرحلة أولى (تحت التنفيذ)
١٤,٥٠٠مبنى الشركة اإلستثماري (تحت التنفيذ)

٢٥,٠٠٠مشروع الفاكهة بوادي جازان مرحلة أولى ٤٠٠ هكتار (تحت التخطيط)
١٧٢,٢٠٠إجمالي المشروعات

٤٤,٠٠٠شركة أسماك تبوك (سبتمبر ٢٠٠٥م)
٧,٠٠٠مصنع مركزات العصائر (مساهمة) ٣٠% من ٢٣ مليون رأسمال

(Selonda U.K) ٢٥,٠٠٠مشروع األسماك بمقاطعة ويلز
٧٦,٠٠٠إجمالي اإلستثمارات

٢٤٨,٢٠٠إجمالي كلي إستثمارات رأسمالية

البيان

(١) عقود وإلتزامات قائمة

(٢) اإلستثمارات

 



 

٤٧ 

 
 . ميالدي٢٠٠٦ لي اإللتزامات المالية اإلضافية في عاميوضح الجدول التا
المبالغ باأللف ريال سعودي

السنة
٢٠٠٦

١٦٢,٤٨٩مشروع الربيان (٢)
٢٤,٠٠٠مشروع اإلستزراع السمكي مرحلة ثانية

٢٣,٩٩٨مشروع أعالف األسماك
٧٨,٢٥٦مشروع الموز ١,٠٠٠ هكتار

١٩,٢٨٧مشروع المانجو (زراعة مكثفة)
٧٧,٠٨٩مشروع التيل

٣,٠٠٠مصنع األسمدة السائلة
٤٤,٢٨٧مشروع الهوهوبا المرحلة الثانية

٤٣٢,٤٠٦اإلجــمــالـي

البيان

المشروعات

 
 

 سهماً  ٥,٠٠٠,٠٠٠ مليون ريال سعودي والتي ستوفرها عملية طرح         ٣٧٥البالغة  وإن حصيلة اإلصدار    
)  ريال سعودي كعالوة إصدار    ٢٥ ريال سعودي كقيمة إسمية و     ٥٠( ريال سعودي للسهم     ٧٥ بسعر   عادياً

 سـتتم   في حـين   ٢٠٠٦ مليون ريال سعودي للعام      ٤٣٢,٤تياجات الشركة والبالغة     من إح  ءاًستغطي جز 
 سـتتم تغطيـة      .عمليـات التشـغيل    من   توفرتتغطية باقي إحتياجات الشركة عن طريق النقدية التي س        

 والتي   بيع اإلستثمارات الحالية للشركة    قي عن طري   مليون ريال سعود   ٢٤٨,٢اإللتزمات اآلنية والبالغة    
 . كما تم شرحه سابقاًاإللتزامات الحالية على الشركةتوفر مبالغ نقدية تغطي س
 

 مليون ريال سعودي أي أن صافي المتحصالت النقدية من عملية الطرح            ٥ حوالي   حتبلغ مصاريف الطر  
 . مليون ريال سعودي٣٧٠ستبلغ 



 

٤٨ 

 
 المشروعات المقترحة للشركة يوضح الشرح التالي

 )١ (ربيانمشروع إستزراع ال ١-٦
 

 :نبذة عن المشروع .١
 

 مليون ريـال    ٦٠المشروع تحت التنفيذ ولقد تم تنفيذ وتشغيل المرحلة األولى منه بتكلفة إجمالية حوالي              
عمل في المرحلـة     مليون ريال وبدأ ال    ١٠١والعمل جارى في تنفيذ المرحلة الثانية بتكلفة إجمالية حوالي          

حيث تدخل  . م  ٢٠٠٧م على أن ينتهي في يوليو       ٢٠٠٤الثانية والتي يتم تنفيذها على مرحلتين في يوليو         
م وتبدأ المرحلة الثانيـة     ٢٠٠٧م ثم دورتين من عام      ٢٠٠٦المرحلة األولى اإلنتاج بدورة واحدة في عام        

لمشروع طاقته اإلنتاجية المسـتهدفة بــ       م وبهذا يصل ا   ٢٠٠٨اإلنتاج بدورتين إنتاجيتين بداية من عام       
 . طن٢,٨٠٠

 

 )٢ (ربيانمشروع إستزراع ال ٢-٦
 

 :نبذة عن المشروع .١
 

 هكتار بالقرب من مشروع جـازادكو الحـالي         ٤٠٠ بمساحة   ربيانيهدف المشروع إلى إقامة مزرعة لل     
 استئجار أرض المشـروع مـن وزارة        لقد تم .  سنوياً   ربيانطن   ٢,٨٠٠وذلك إلنتاج   ) ١مشروع رقم   (

م على أن يبـدأ التنفيـذ       ٢٠٠٥الزراعة وسوف تعد التصاميم والمخططات الهندسية للمشروع خالل عام          
  .م٢٠٠٩م على أن يبدأ التشغيل ببداية عام ٢٠٠٨م لينتهي بنهاية عام ٢٠٠٦بداية من عام 

 

 مشروع اإلستزراع السمكي ٣-٦
 

 :ـ الهـدف من المشروع ١
 

 ويعد هذا النوع من التربيـة مـن         البحرية العائمة ألقفاص  اف المشروع إلى تربية األسماك البحرية ب      يهد
أنجح وأسرع الوسائل لتربية األسماك واكثرها جدوى إقتصادية نظراً لقلة التكاليف الرأسمالية والتشغيلية             

أو غير ذلـك مـن بعـض         األمر معدات للضخ أو بناء للبرك أو تهوية صناعية           بالالزمة حيث ال يتطل   
 .األصول الالزمة للتربية باألحواض

 
 :ـ الصنف المستهدف باإلستزراع  ٢

 

األصناف المستهدفه للتربية في األقفاص العائمة بالمشروع هي أسماك البريم والسيباس وأنـواع أخـرى               
 من المفارخ العالمية    وذلك نظراً ألن تقنية التفريخ على المستوى التجارى متاح لها وتتوفر يرقاتها بالعديد            

 . لها داخلياً وخارجياًوكما أن الفرص التسويقية متاحة
 

  :ـ الموقع٣
 

يتمتع الموقع المقترح للمشروع والذى تم إختياره بناء على مسـح ميـداني مكثـف بواسـطة خبـراء                   
فاص  بواسطة األق  متخصصين في إستزراع األصناف المذكورة بكل المزايا المطلوبة لإلستزراع السمكي         

 .البحرية العائمة



 

٤٩ 

 
  :ـ تقنية اإلنتاج٤

 

ى الشركة الخبرة الفنية والتقنية في مجال اإلستزراع وكما أن هنالك الشريك الفني األجنبي الذي               لدتتوفر  
 .سطة المشروعيملك الخبرة الطويلة في مجال اإلستزراع السمكي وخاصة األصناف المستهدفة بوا

 
  :ـ التسويق٥

 

خلياً لسد جزء من الفجوة الكبيرة بين اإلستهالك واإلنتاج المحلي كما أن فرص التسويق              التسويق متاح دا  
 .حة بدرجة كبيرة لألصناف المذكورةخارجياً متا

 
 : ـ الطاقة اإلنتاجية المستهدفه ٦

 طـن  ٢٥٠م بطاقة إنتاجية في حـدود  ٢٠٠٥سوف يبدأ المشروع بمشروع تجريبي يتم تنفيذه خالل عام      
 طن إضافية لترتفع الطاقة     ١,٠٠٠م إلنتاج   ٢٠٠٦أ التجهيزات للمنشآت واألقفاص خالل عام       ومن تم تبد  

 طن إضـافية    ١,٧٥٠م ثم يبدأ العمل في التجهيز إلنتاج        ٢٠٠٧ طن عام    ١,٢٥٠اإلنتاجية للمشروع إلى    
 خـالل   م وتجهيز المنشآت والمرافق اإلضافية    ٢٠٠٨ طن بنهاية عام     ٣,٠٠٠لترتفع الطاقة اإلنتاجية إلى     

 .م٢٠١٠ في عام  طن من األسماك المستزرعة٥,٠٠٠م للوصول إلى الطاقة المستهدفه بـ٢٠٠٩عام 
 

 مشروع مصنع أعالف األسماك ٤-٦
 

 :ـ الهـدف من المشروع ١
 

تعتبر مشكلة توفير المواد العلفية المناسبة الرخيصة هي المشكلة األساسية التى تحد من التوسع في مجال                
 ت من معدات ومواصـفا    في مجال تربية األسماك لما تحتاجه     نية بأقسامها المختلفة وخاصة     التربية الحيوا 

 .معينة
 

 طـن   ٥٢٠ وتنتج حالياً حـوالي      ربيانبما أن شركة جازان للتنمية الزراعية قد دخلت في مجال تربية ال           
م عنـد   ٢٠٠٨عام   طن في    ٢,٨٠٠بمشروعها تحت التنفيذ بالصوارمة وسوف يرتفع اإلنتاج إلى حوالي          

م بعد تنفيذ التوسع المرتقـب علـى األرض         ٢٠٠٩ طن في عام     ٥,٦٠٠إكتمال المشروع ثم إلى حوالي      
 وكما  . طن١١,٠٠٠المجاورة للمشروع مما يعنى أن االحتياجات العلفية للشركة سوف تصل إلى حوالي 

األسماك األخـرى عـن     باس و   طن من أسماك البريم والسي     ٥,٠٠٠أن الشركة تخطط إلى إنتاج حوالي       
م تقـدر  ٢٠٠٩م ـ  ٢٠٠٥طريق اإلستزراع بواسطة األقفاص العائمة في البحر األحمر خـالل الفتـرة   

 إن هذا التوسع فـي       . طن عند التطور الكامل    ١٠,٠٠٠متطلبات مشروع األسماك من األعالف بحوالي       
 ١٠الف األسماك بطاقة    اإلستزراع وما سوف يتبعة من خطط مستقبلية يتطلب ضرورة إنشاء مصنع ألع           

 :ية واحدة ليحقق المزايا التالية طن في السنة من خالل ورد٢١,٠٠٠ساعة في اليوم أى حوالي / طن 
 

 .مطلوبة وفقاً للبرامج اإلنتاجيةتوفير األعالف المطلوبة لمشروعات الشركة بالمواصفات والكميات ال −
 . تكاليف ممكنةاحية النوعية وبأقلإنتاج الخلطات العلفية المثلى من ن −
خفض تكاليف اإلنتاج لمشروعات الشركة وتمكينها من المنافسة حيث أن تكاليف األعالف تمثل أكثر               −

 .إجمالي تكاليف اإلنتاج من % ٥٠من نسبة 
 .ي حالة بيع فائض اإلنتاج للغيرتحقيق بعض العوائد المالية ف −
 .عانات الحالية لمدخالت اإلنتاجمحاولة اإلستفادة من اإل −



 

٥٠ 

 

 :ـ مكونـات المشروع ٢
 

يتكون المشروع من قسم اإلستقبال والتخزين ، قسم التنسيب ، قسم الطحن والخلط ، قسم إضافة الزيوت                 
والدهون ، قسم الشحن والتعبئة ، قسم التحكم بعمليات التصنيع باإلضافة إلى ملحقات المصنع من مبـاني               

 قطع الغيار ومبنى مجموعة التوليد الكهربـائي        ومكائن لإلدارة وسكن العاملين ومخزن األعالف ومخزن      
 .وورشة الصيانة وخالفه

 
 :ـ المساحة الالزمة للمشروع ٣

 

م ويفضل أن تتـوفر     ١٤٠× م  ٢٠٠ أبعادها   ٢ م ٢٨,٠٠٠تقدر مساحة األرض الالزمة للمشروع بحوالي       
 .الكهرباء العامةفي موقع المشروع خدمات الكهرباء لإلستفادة في التشغيل من 

 

 :ـ الطاقة اإلنتاجية ٤
 

 واألسـماك الجـاهزة     ربيان طن من أعالف ال    ٢١,٠٠٠ساعة إلنتاج   /  طن   ١٠قدرت طاقة المصنع بـ     
 طن أعالف أسماك وذلك بوردية عمل واحدة مـدتها  ١٠,٠٠٠ وربيان طن أعالف ١١,٠٠٠منها حوالي   

 .سنةفي العمل / يوم ٣٠٠ ساعات في اليوم و ٧ ساعات ومردودها ٨
 

 مشروع الموز ٥-٦
 

 :ـ الهدف من المشروع ١
 

على أرض مستأجرة وذلـك لمقابلـة       هكتار  ١٠٠٠ للموز على مساحة     زرعةيهدف المشروع إلى إقامة م    
 .الطلب المحلي المتنامي لهذه الفاكهة

 

 :ـ الطاقة اإلنتاجية ٢
 

مـن   % ٢٨وهي تمثل   ف طن    أل ٥٢ي  تبلغ الطاقة اإلنتاجية القصوى للمشروع عند التطور الكامل حوال        
 .)سوق المملكة ( اإلستهالك الحالي للمملكة من الموز 

 

 مشروع المانجو ٦-٦
 

 :ـ الهدف من المشروع ١
 

هو التوسع في إنتاج األصناف الجيدة من المانجو والمتمثلة في األصناف األربعة تومي إتكنز ، جلـين ،                  
 ألرض المجـاورة  واق ومنافسة المستورد وذلك بـا     سفي األ سنسيشن والهندى والتي وجدت رواجاً طيباً       

فة والمتبعة فـي جنـوب      ثسوف تتبع الشركة في هذا المشروع نظام الزراعة المك        . لمشروع اللخبصية   
ات األولى من عمر المشـروع       شجرة في الهكتار خالل السبعة سنو      ٤٠٠أفريقيا والتي تعتمد على كثافة      

 اًمن عدد األشجار بعد أن تعطي إنتاج      % ٥٠ذلك تزال حوالي    وبعد   ) متر للشجرة    ٣,٥×٧(بعاد  وذلك بأ 
  إن   . للشجرة   ٧×٧ شجرة بأبعاد    ٢٠٠لمدة ثالثة سنوات ليصبح عدد األشجار بالهكتار كأشجار أساسية          

 من الهكتار للحصول على نتائج ماليـة        إنتاجية ممكنة الهدف من إتباع هذا النظام هو الحصول على أكبر          
مرحلـة اإلنتـاج    لمصروفات المؤجلة على المشروع لعدم تمكنه من الوصول إلى          أفضل وتجنب تراكم ا   

 شجره ١٠٠ التى تعتمد على زراعة كما هو الحال في الزراعات القديمة التجارى إالبعد مدة زمنية طويلة
 تكاليف رأسمالية على المشـروع  إن هذا النظام لن يضيف أي.تصادية هكتار مما يؤثر على جدواه اإلق    / 
 دث الزياده فى المصروفات المتغيرة كاألسمدة     ا تكلفة الشتالت وأما بالنسبة للمصروفات التشغيلية فتح       عد
 .لمبيدات وعمالة اإلنتاج والحصادوا



 

٥١ 

 
 :ـ مساحة المشروع وطاقته اإلنتاجية٢

 

 ١٢٥ هكتار بواقـع   ٥٠٠ هكتار وصافي المساحة المزروعة بـ       ٦٠٠تقدر إجمالي مساحة المشروع بـ      
للمرافق العامة والممرات والطرق كما وتبلغ الطاقة اإلنتاجية للمشروع          لكل صنف وباقي المساحة      هكتار

 . طن٤,٥٠٠عند التطور الكامل 
 
 

 مشروع التيل ٧-٦
 

 :ـ الهدف من المشروع ١
 

إنتاج منتج التيل الذى يدخل في صناعة لب الورق وذلك بهدف تصدير التيل المضغوط كمادة خام خالل                 
 سنوات األولى إلى السوق الدولية وتصدير لب الورق بداية من السنة الرابعة حيث من المفتـرض              الثالثة

إن هذا يعنـي أن المشـروع       . أن يقام مصنع إلنتاج اللب الورقي في السنة الرابعة لتحقيق قيمة مضافة             
% ١٠٠ موجـه    ث أن المشروع  سوف يقوم بإنتاج مادة أولية لها طلب وإقبال كبير في السوق العالمي حي            

 .للتصدير
 

 :ـ المساحة ٢
 

 هكتار أخرى بعد سنتين لتستقر      ٣,٠٠٠ هكتار فى السنة األولى ثم إضافة        ١,٠٠٠يبدأ المشروع بمساحة    
 .ي هكتار وهو الحد األدنى إلقامة مصنع للب الورق٤,٠٠٠مساحة المشروع عند 

 

 :ـ الطاقة اإلنتاجية ٣
 

ـ   طن في السنة الثانية ثـم إلـى         ١٧,١٦٠األولى ترتفع إلى     طن تيل مضغوط في السنة       ١١,٤٧٠يبدأ ب
 . طن فى السنة الرابعة وما بعدها٤٤,٥٥٠ طن في السنة الثالثة ثم إلى ٢٨,٥٤٥

 
 

 مشروع الهوهوبا ٨-٦
 

شجرة الهوهوبا من النباتات المعمرة إذ يبلغ عمرها أكثر من مائة وخمسين سنة وهي نبتـة تقـاوم                   .١
 .ملوحة وتعطي مردود إقتصادى عاليالسيئة والالجفاف والظروف المناخية 

 

مـن  % ) ٥٠ إلـى    ٣٥تقدر بنحو   ( تحتوى بذور هذه الشجرة على نسبة مرتفعة من زيت الهوهوبا            .٢
وزن الثمرة وله إستخدامات عديده في مجاالت مواد التجميل وصناعات الزيوت سواء للسـيارات أو               

سوق الرئيسـى لزيـت     تحضرات التجميلية ال  الطائرات والصناعات األخرى حيث تمثل صناعة المس      
 .بذور الهوهوبا

 

 النباتات في إنتاج الحبوب في السنة الخامسة        أإن زراعة الهوهوبا هو إستثمار طويل األجل حيث تبد         .٣
 كجـم   ٥٠٠والتقارير أنه بحلول السنة الخامسة يصل اإلنتـاج للشـجرة الواحـده              توتشير الدراسا 

. في السنة العاشـرة     ) شجرة/كجم٥(هكتار/كجم   ٥٠٠٠صل إلى   ويتزايد لي ) شجرة/جم٥٠٠(هكتار/
/ كجـم   ٢٠٠وفي هذه الدراسة ولعدم وجود تجارب لهذه النبتة بالمنطقة لقد تم تحفظاً إعتماد إنتاجية               

هكتـار  / كجـم   ٢٠٠٠ويتزايد ليصل إلـى     ) إنتاج بشائر (في السنة الرابعة    ) شجرة/جم٢٠٠(هكتار
 .في السنة العاشرة) شجرة/كجم ٢(

 

 هكتـار إسـتخداماً     ٣٠٠ إلى   ٢٥٠سوف تقوم جازادكو في المرحلة األولى بتنفيذ مشروع في حدود            .٤
 .)لم تؤخذ تكاليفها ونتائجها في هذا التقرير (وإستغالالً لإلمكانيات المتوفرة بموقع مشروع الموسم 



 

٥٢ 

 

اري مع إحدى والتعاون الفني والتج ) Technical Know- How(الشركة إلى نقل التقنية توصلت  .٥
 Agro)س .ر.وهي شركة أقـرو س كبريات الشركات المتخصصة في زراعة الهوهوبا في العالم 

C.R.C.)   م مما سـوف    ٢٠٠٥وهذا التعاون سوف يكون على أرض الواقع بداية من عام            التونسية
ولقـد قامـت    . يحدث نقلة نوعية وتجارية ليس لشركة جازان فقط بل لمنطقة جازان بصفة عامـة               

 .ركة بأبحاث وتجارب محلية مع جامعة الملك عبدالعزيز وأثبتت نجاحاً بارزاًالش
 

 . بما يزيد عن مائة عامإن اإلستثمار في هذا المشروع طويل المدى وذلك ألن أشجار الهوهوبا تعمر .٦
 

 هكتار بمنطقة جـازان وذلـك       ١٠٠٠زراعة محصول الهوهوبا في مساحة      : الهدف من المشروع     .٧
تشير التجارب إلى إمكانية    . يق زيت الهوهوبا عالي الطلب في األسواق العالمية         بهدف تصنيع وتسو  

 .ننجاح هذه النبتة بمنطقة جازا
 

 المنتجات البحريةمصنع تحضير وتجهيز  ٩-٦
 

 . مصنع تحضير وتجهيز المنتجات البحرية:إسم المشروع
 

اج الربيـان وخططهـا المسـتقبلية        نظراً إلستثمارات الشركة الحالية في مجال إنت       :الهدف من المشروع  
 طن، كان من البديهي أن تسعى الشركة إلـى          ٥,٦٠٠التوسعية التي تهدف إلى بلوغ طاقة إنتاجية قدرها         

 العالميـة  دعم مشروع إنتاج الربيان عن طريق إنشاء مصنع لتجهيز وتعبئة الربيان بالمواصفات والجودة   
صنع بأحدث اآلالت والمعدات إلنتاج منـتج نهـائي حيـث           سيتم تجهيز الم  .   ودولياً بهدف تسويقة محلياً  

يصبح مشروع الربيان مشروعاً متكامالً يبدأ باإلستزراع وينتهي بتسويق منـتج نهـائي يتوافـق مـع                 
 وحائز على شهادات األيزو واإلتحـاد       (HACCP)راطات الدولية ومتطابق مع مواصفات هاسب       تاإلش

 .األوروبي
 

 . طن من الربيان المجمد يوميا١٥ًاقة اإلنتاجية للمشروع  تبلغ الط:الطاقة اإلنتاجية
 

 مليون ريـال سـعودي      ١٠ تبلغ التكاليف اإلستثمارية للمشروع حوالي       :التكاليف اإلستثمارية للمشروع  
 ريال سعودي ويـتم     ٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي والمعدات     ٤,٩٤٦,١١٢تتوزع على المباني والمنشآت     

 .طريق موارد الشركة الذاتيةتمويل رأس المال المستثمر عن 
 

 مصنع األسمدة السائلة ١٠-٦
 

 . مصنع األسمدة السائلة:إسم المشروع
 

 يهدف المشروع إلى إقامة مصنع لتحضير وتركيب السماد العضوي السائل لرفـع             :الهدف من المشروع  
خدام اإلنتـاج   الطاقة اإلنتاجية لألشجار وتحسين نوعية اإلنتاج وتخفيض تكلفة التسميد وسوف يـتم إسـت             

سيتم التعاون مع إحـدى     .  لمشورعات الشركة وبيع الفائض لمشروعات أخرى في شتى أرجاء المملكة         
 .في إنتاج هذا النوع من السماد وإستخداماته) كشريك إستراتيجي(الشركات المتخصصة 

 

  :مميزات المنتج
 

 .محلياً% ٩٠توفر المادة الخام بنسبة  −
 .رة حسب عمرها مما يظهر دقة هذا المنتج وفعاليتة العاليةتختلف تركيبة السماد لكل شج −
 .يزيد من إنتاجية وجودة الثمار −
 .تقريباً% ٤٠يؤدي إلى خفض تكلفة السماد بنسبة  −

 

 . مليون ريال سعودي٣ يبلغ رأس المال المستثمر في المنشآت والمعدات :التكاليف اإلستثمارية للمشروع



 

٥٣ 

 

 لشركةمشروع المبنى اإلستثماري ل ١١-٦
 

 ميالدي بـالمخطط الخـامس      ٢٠٠٦يستكمل خالل العام     بمدينة جيزان    الهدف هو إقامة مبنى إستثماري    
للتأجير للغير وذلك بتكلفة إسـتثمارية       والباقيان) كمقر إداري للشركة   (إثنان طوابق منها    يكون من أربعة  

 . مليون ريال سعودي١٤,٥قدرها 
 

 ت تم إتخاذ القرار بالمساهمة بهامشروعات تم التعاقد عليها وشركا ١٢-٦
 

 ٢٦/٥/٢٠٠٥المنعقـد بتـاريخ     ) ٧٠(قام مجلس إدارة شركة جازان للتنمية الزراعية في إجتماعه رقم           
 :ميالدي بالموافقة على دخول جازادكو في اإلستثمارات التالية

 

 مشروع اإلستزراع السمكي: أوالً
 

حواض التربية الداخلية بإستخدام تقنية تدوير المياه       المساهمة في رأس مال مشروع لإلستزراع السمكي بأ       
 .وذلك باإلشتراك مع شركة سيلوندا اليونانية% ٥بنسبة 

 

 . مشروع إستزراع أسماك السي باس األوروبي:إسم المشروع 
 

 طن من أسماك السي باس األوروبي ١,٢٠٠ تبلغ الطاقة اإلنتاجية للمشروع    :الطاقة اإلنتاجية للمشـروع   
 .سنوياً

 

 مليون يورو يتم تمويله بمنحة مـن اإلتحـاد األوروبـي بمبلـغ              ١٨,٣ :التكاليف اإلستثمارية للمشروع  
% ٥٠تمثل مسـاهمة جـازادكو      )  يورو ١٠,٠٠٠,٠٠٠(ومساهمة في رأس المال     )  يورو ٨,٣٣٤,٧٩٥(
ب  مليون ريال سعودي شاملة مصروفات التسجيل واألتعا       ٢٥ـ تبلغ قيمتها حوالي     )  يورو ٥,٠٠٠,٠٠٠(

 ٥,٠٠٠,٠٠٠(من رأس المال أي مـا يعـادل   % ٥٠األخرى ـ وتمثل مساهمة شركة سيلوندا اليونانية  
 ).يورو

 

 . ميالدي٢٠٠٧ ميالدي وسيبدأ التشغيل خالل عام ٢٠٠٦سينفذ المشروع خالل عام 
 

 شركة أسماك تبوك: ثانياً
 

 مليـون ريـال     ٤٤ قيمتهـا    تبلغ% ٢٠الموافقة على المساهمة في رأس مال شركة أسماك تبوك بنسبة           
 .سعودي ـ شاملة مصروفات التسجيل واألتعاب األخرى ـ من رأس مال الشركة المصرح به والمصدر

 

 ).تحت التأسيس( شركة أسماك تبوك :إسم الشركة
 

 ).مائتا مليون ريال سعودي( مليون ريال سعودي ٢٠٠ :رأس مال الشركة
 

 :ة في اآلتي تتمثل أهداف الشركة الرئيسي:أهداف الشركة
 

 .إستزراع األسماك واألحياء المائية األخرى كهدف إستراتيجي للشركة .١
 .صيد وتجميع األسماك واألحياء البحرية األخرى .٢
 .تسويق المنتجات البحرية داخل وخارج المملكة .٣
 .تصنيع المنتجات البحرية .٤
 .وعات السمكيةالحصول على الوكاالت التجارية وتجارة الجملة في مجال معدات وتجهيز المشر .٥
 .الدخول في شراكات محلية ودولية في مجاالت الصيد واإلستزارع والتصنيع والتسويق .٦



 

٥٤ 

 

 :خطة عمل شركة أسماك تبوك
 

إستراتيجية وخطة عمل الشركة خالل األربعة إلى الخمس سنوات األولى من إنشائها فـي إقامـة                تتركز  
بنظام أحواض وبناء وتشغيل أسـطول لصـيد        مشروعات لإلستزراع السمكي بواسطة األقفاص العائمة و      

األسماك في المياه العميقة ومفرخة إلنتاج األصبعيات ومصنع إلعداد وتجهيز األسماك ومركز لتجميـع              
 مليـون ريـال     ١٣٨األسماك ومركز لألبحاث وتقدر إجمالي اإلستثمارات في هذه المشروعات بحوالي           

 .سعودي
 

 زات عصائر الفاكهةشروع تصنيع مركلمساهمة في ما: اًثالث
 

 . تصنيع مركزات الفاكهة:إسم المشروع
 

 يهدف المشروع إلى تصنيع مركزات الفاكهة بإستخدام ما يفيض من إنتاج الفاكهة             :الهدف من المشروع  
بمنطقة جازان والمناطق المجاورة في مواسم اإلنتاج باإلضافة إلى إستخدام الفاكهة السريعة التلف لتزويد              

ات عصائر الفاكهة حيث أن هذه المصانع تعمد حالياً إلى إسـتيراد العصـائر المركـزة                المصانع بمركز 
 .وتدخلها في الدورة اإلنتاجية وصوالً إلى المنتج النهائي

 

كمرحلـة  ( طن من مركزات العصـائر       ٥,٠٠٠ تبلغ الطاقة اإلنتاجية السنوية للمصنع       :الطاقة اإلنتاجية 
 ).أولى

 

 مليون ريال سعودي يـتم      ٢٣ يبلغ إجمالي رأس المال المستثمر حوالي        :وعالتكاليف اإلستثمارية للمشر  
 .لمساهمين أخرين% ٧٠للشركة و% ٣٠إستثماره عن طريق المساهمة في رأس المال بنسبة 

 

 مة في مشروع الفاكهة بوادي جازانالمساه: اًرابع
 

 . مشروع الفاكهة بوادي جازان:إسم المشروع
 

مشروع إلى سد الفجوة بين اإلنتاج واإلستهالك المحليين لمنتجـي المـوز             يهدف ال  :الهدف من المشروع  
 هكتار من أراضي السد كمرحلة أولى والتـي         ٤٠٠عن طريق إستغالل مساحة     ) زراعة مكثفة (والمانجو  

أتت فكرة هذا المشروع بناءاً على توجيهات صاحب السمو الملكي أمير           .  ستوزع مناصفة بين المنتجين   
 .هدف دعم القطاع الزراعي في المنطقة والمملكة عموماًمنطقة جازان ب

 

 طن مـن فاكهـة      ١١,٥٠٠ تقدر الطاقة اإلنتاجية للمشروع عند التطور الكامل بحوالي          :الطاقة اإلنتاجية 
 . طن من فاكهة المانجو١,٨٠٠الموز و

 

 .دي مليون ريال سعو٢٥ يبلغ رأس المال المستثمر حوالي :التكاليف اإلستثمارية للمشروع
 

 أسماء الشركات التي تعاونت معها الشركة أو إستعانت بها ١٣-٦
 

 ):دراسات وتعاون فني(في مجال اإلستزراع السمكي  .أ 
 .البريطانية) King Fisher(شركة كنج فيشر  −
 .شركة الندوي الفلبينية −
− Aquaculture Foundation Of India 
− HAWAJIN Enterprises Co. Ltd 
− Ocean Farming Technologies (of Indian) 



 

٥٥ 

 (Selonda Aquaculture)شركة سيولندا اليونانية للمنتجات البحرية  −
− Info – Fish International 
− Group Consultatif International (GCI) 
− Jammandre Hatcheries Inc 
− Canadian Fisheries Consultant Ltd 

 

 :في مجال منتجات الفاكهة .ب
 Du Roi Laboratoryشركة ديوروي البورتري  −
− Hamza Agro-Food Trading 
− South African Mango Growers Association (SAMGA) 
− Phino Cable Way System 
− Afritert International (pty) Ltd 

 

 ):تيل ـ هوهويا(المنتجات الحقلية  .ج
− Canadian Hemp Organization 
  ـ التونسية(Agro C.R.C)س .ر.شركة أقرو س −
 )EUASIAN CO. Ltd (شركة يروإشين −

 

 
 



 

٥٦ 

 

  ـ سياسة توزيع األرباح٧
 

اً لتقدير وتوصية مجلس اإلدارة بعد األخـذ فـي          إن قرار دفع أية أرباح نقدية إلى المساهمين سيكون وفق         
اإلعتبار العوامل المختلفة القائمة حينها بما في ذلك الوضع المالي للشركة والتعهدات التي تقيـد توزيـع                 
أرباح األسهم وفقاً لإلتفاقيات المبرمة مع الشركة ونتائج العمليات والحاجة الحالية والمتوقعة للنقد وخطط              

 .الشركة للتوسع
 

تتجه الشركة إلى توزيع أرباح أسهمها بقصد تحقيق زيادة قيمة إقتناء األسـهم بالتناسـب مـع النفقـات                   
 .الرأسمالية المستمرة ومتطلبات إستثمارات الشركة

 

 



 

٥٧ 

 

 رسملة الشركة ـ ٨
 

 

(المبالغ باأللف ريال سعودي)

رسملة الشركة ومديونيتها كما في ٣٠ يونية ٢٠٠٥ ميالدي

٢,٦٤٧                

٦,٠١٠                

             ٣٨٨,٠٧٨حقوق المساهمين

                  ٠,٠٢نسبة القروض إلى حقوق المساهمين

نقد في الصندوق ولدى البنوك

بنوك دائنة

 
 

 .مصرح بها ولم يتم إصدارهادين صادرة وقائمة أو ال تمتلك الشركة أدوات 
 

التي على الشركة تؤثر على النقدية المتاحة لها وتشمل اإلرتباطـات           والضمانات  إن المطلوبات العرضية    
 :واإللتزامات المحتملة ما يلي

 

 . ريال سعودي٤٢٥,٨٣٠الجزء غير المنفذ من عقدي تأهيل مشروع خبت الفلق بقيمة قدرها  −
 مـا    يـورو أي   ١٩٨,٧٥٠ ميالدي بلغت قيمتهما     ٣١/١٢/٢٠٠٤إعتمادين مستنديين قائمين حتى      −

 دوالر أمريكي   ٢١٦,٣٧١ ميالدي، و  ٢٠٠٤ ديسمبر   ٣١يعادل مليون ريال سعودي تقريباً كما في        
 مـيالدي لتوريـد معـدات       ٢٠٠٤ مليون ريال سعودي تقريباً كما في ديسـمبر          ١,١أي ما يعادل    

 .ربيانوأعالف لمشروع ال
لم يكن .   ريال سعودي٢,٤٦٠,٠٠٠بقيمة قدرها  ) م٢٠٠٥حسب موازنة   (تجارب وأبحاث زراعية     −

أبحاث زراعية في الماضـي     تتجاوز موازنة تجارب و   هناك مبالغ كبيرة للعامين السابقين حيث لم        
  ال توجد سياسة معينة أو ثابتة لألبحاث والتطوير ويتم تخصـيص             .ياً سنو ف ريال سعودي   أل ١٠٠

 .الموازنه الخاصة بها حسب حاجة العمليات
 

إضـافة  .  ميالدي ٣١/١٢/٢٠٠٤زكوية عن جميع األعوام السابقة حتى       حصلت الشركة على شهادات     
إلى ذلك فقد حصلت الشركة على شهادة من مصلحة الزكاة والـدخل سـارية المفعـول حتـى تـاريخ                    

 .ميالدي ١٥/٣/٢٠٠٦هجري الموافق  ١٥/٢/١٤٢٧



 

٥٨ 

 

 النظام األساسي للشركة ـ ٩
 

 ):١(مادة 
 

هــ  ٢٢/٣/١٣٨٥ وتـاريخ    ٦/كام نظام الشركات الصادرة بالمرسوم الملكـي رقـم م         تأسست طبقاً ألح  
 :وتعديالته، وهذا النظام شركة مساهمة سعودية بين مالكي األسهم المبينة وفقاً لما يلي

 
 ):٢(مادة 

 

 :إسم الشركة
 .شركة جازان للتنمية الزراعية ـ شركة مساهمة سعودية

 
 ):٣(مادة 

 

 :ةالمركز الرئيسي للشرك
يقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة جازان بالمملكة العربية السعودية ويجوز لمجلس اإلدارة أن ينشىء 

 .لها فروعاً أو توكيالت داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها
 

 ):٤(مادة 
 

 :أغراض الشركة هي مزاولة األعمال التالية
اللها في إقامة المشاريع الزراعية ومزاولة حفر       إمتالك وإستصالح األراضي الزراعية بغرض إستغ      .١

 .اآلبار
 .إقامة المشاريع الزراعية بشقيها النباتي والحيواني .٢
تربية وتسمين األغنام والعجول وإنتاج الدجاج الالحم والبياض وإنشاء المزارع السمكية ومزوالـة              .٣

 .صيد األسماك
 .ر الحرجية والزينة والعطرية والطبيةإنشاء المشاتل الزراعية وإنتاج شتالت الفاكهة واألشجا .٤
 .تصنيع المنتجات الزراعية والحيوانية والنباتية والسمكية ومشتقاتها .٥
الحصول على الوكاالت التجارية وتجارة الجملة والتجزئة فـي المـواد واآلليـات والمسـتلزمات                .٦

 .الزراعية
 .يوانية والسمكية ومشتقاتهاالعمل في مجال التسويق الزراعي للمنتجات الزراعية والنباتية والح .٧
 

وتمارس الشركة هذه األنشطة وفقاً للتعليمات والنظم السارية المعمول بها بالمملكة العربيـة السـعودية،               
 .وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة

 
 ):٥(مادة 

 

أو الشركات التي تزاول    يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات               
أعماالً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها، كما يجوز لها أن تندمج أو تدمج فيها أو                   

 .تشتريها أو تلحقها بها بعام كامل على األقل



 

٥٩ 

 
 ):٦(مادة 

 

 :مدة الشركة
 تأسيسها، ويجوز دائمـاً      عاماً تبدأ من تاريخ صدور قرار معالي وزير التجارة بإعالن          ٩٩مدة الشركة   

 .إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل إنتهاء أجلها بعام كامل على األقل
 
 

 رأس المال واألسهم: الباب الثاني 
 

 ):٧(مادة 
 

 :رأس المال
) ٥,٠٠٠,٠٠٠(مائتان وخمسون مليون ريال سعودي مقسم إلـى         ) ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠(رأس مال الشركة    

 ريال سعودي وجميعهـا     خمسون) ٥٠(سهم متساوية القيمة تبلغ القيمة اإلسمية لكل منها         خمسة ماليين   
 .أسهم عادية ونقدية

 

 ):٨(مادة 
 

ثمانمائة وثمانيـة وأربعـون ألفـاً وأربعمائـة         ) ٨٤٨,٤٥٠(إكتتب المؤسسون في    عن تأسيس الشركة،    
 وأربعون ألـف  أربعة وثمانون مليوناً وثمانمائة وخمسة    ) ٨٤,٨٤٥,٠٠٠(وخمسون سهماً قيمتها اإلسمية     

ريال سعودي، وتم إيداعها لدى كل من بنك الرياض فرع جيزان والبنك األهلي التجاري فرع جيـزان                 
مليون وستمائة وواحد وخمسون    ) ١,٦٥١,٥٥٠(بإسم الشركة تحت التأسيس، أما األسهم الباقية وعددها         

ة وسـتون مليونـاً ومائـة       مائة وخمس ) ١٦٥,١٥٥,٠٠٠(ألفاً وخمسمائة وخمسون سهماً قيمتها اإلسمية       
وخمسة وخمسون ألف ريال سعودي، فسوف تطرح لإلكتتاب العام خالل ثالثين يوماً من تـاريخ نشـر                 

 .قرار وزير التجارة المرخص بتأسيس الشركة
 

 ):٩(مادة 
 

إذا تخلف المساهم عن دفع قيمة السهم في المواعيد المعينة لذلك، جاز لمجلس اإلدارة بعد إنذار المساهم                 
بخطاب مسجل على عنوانه المثبت في سجل المساهمين بيع السهم في مزاد علني، ومـع ذلـك يجـوز                   
للمساهم المتخلف حتى اليوم المحدد للمزايدة أن يدفع القيمة المستحقة عليه مضافاً إليها المصروفات التي               

 .أنفقتها الشركة
 

فإذا لم تف تحصل    .  لباقي لصاحب السهم  وتستوفي الشركة من حصيلة البيع المبالغ المستحقة لها وترد ا         
حصيلة البيع بهذه المبالغ جاز للشركة أن تستوفي الباقي من جميع أموال المساهم، وتلغي الشركة السهم                

 .الذي بيع، وتعطي المشتري سهماً جديداً يحمل رقم السهم الملغي، وتؤشر بذلك في سجل المساهمين



 

٦٠ 

 

 ):١٠(مادة 
 

يجوز أن تصدر بأقل من قيمتها اإلسمية، وإنما يجوز أن تصدر بأعلى من هـذه  تكون األسهم إسمية وال  
القيمة، وفي هذه الحالة األخيرة يضاف فرق القيمة إلى اإلحتياطي النظامي ولو بلغ حده األقصى، والسهم 
غير قابل للتجزئه في مواجهة الشركة، فإذا تملكه أشخاص عديدون وجب علـيهم أن يختـاروا أحـدهم               

 عنهم في إستعمال الحقوق المختصة بالسهم، ويكون هؤالء األشخاص مسؤولين بالتضـامن عـن               لينوب
 .اإللتزامات الناشئة عن ملكية السهم

 

 ):١١(مادة 
 

األسهم قابلة للتداول بعد إصدار شهاداتها، وإستثناء من ذلك ال يجوز تداول األسهم التـي يكتتـب بهـا                   
ألرباح والخسائر عن خمس سنوات مالية كاملة ال تقل كل منهـا            المؤسسون قبل نشر الميزانية وحساب ا     

كما ال يجوز تداول أسهم زيادة رأس المال التي         .  عن إثني عشر شهراً من تاريخ إعالن تأسيس الشركة        
يكتتب بها المؤسسون أو التي تعطى مقابل الخمس سنوات في هذه الحالة من تاريخ تعديل بيانات الشركة                

 .بما يفيد الزيادةبالسجل التجاري 
ويؤشر على هذه الصكوك بما يدل على نوعها وتاريخ تأسيس الشركة والمدة التي يمنع فيهـا تـداولها،                  
ومع ذلك يجوز خالل فترة الحظر نقل ملكية األسهم وفقاً ألحكام بيع الحقوق من أحد المؤسسـين إلـى                   

دارة أو من ورثة أحد المؤسسين في       مؤسس آخر، أو إلى أحد أعضاء مجلس اإلدارة لتقديمها كضمان لإل          
 .حالة وفاته إلى الغير

 

 ):١٢(مادة 
 

تتداول األسهم اإلسمية بالقيد في سجل المساهمين الذي تعده الشركة والذي يتضمن أسـماء المسـاهمين                
وجنسياتهم ومهنهم ومحال إقامتهم وعناوينهم وأرقام األسهم والقدر المدفوع منها، ويؤشر بهذا القيد على              

 .لسهم، وال يعتد بنقل مليكة السهم في مواجهة الشركة، أو الغير إال من تاريخ القيد في السجل المذكورا
ويفيد اإلكتتاب في األسهم وتملكها قبول المساهم لنظام الشركة وإلتزامه بالقرارات التـي تصـدر مـن                 

سواء كان موافقاً علـى هـذه       جمعيات المساهمين وفقاً ألحكام هذا النظام سواء كان حاضراً أو غائباً، و           
 .القرارات أو مخالفاً لها

 

 ):١٣(مادة 
 

تصدر الشركة شهادات األسهم بحيث تكون ذات أرقام متسلسلة وموقعاً عليها من رئـيس مجلـس إدارة                 
الشركة، أو من يفوضه من أعضاء المجلس وتختم بخاتم الشركة، ويتضمن السهم على األخـص رقـم                 

لصادر بالترخيص بتأسيس الشركة، ورقم وتاريخ القرار الـوزاري الصـادر           وتاريخ القرار الوزاري ا   
وقيمة رأس المال، وعدد األسهم الموزع عليها، وغرض الشركة بإختصـار،           .  بإعالن تأسيس الشركة  

ومركزها الرئيسي، ومدتها، ويجوز أن يكون لألسهم كوبونات ذات أرقام مسلسلة، ومشتملة على رقـم               
 .السهم المرفق به

 

 ):١٤(مادة 
 

يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس مال الشركة ـ مـرة أو عـدة مـرات ـ       .١
بإصدار اسهم جديدة بنفس القيمة اإلسمية التي لألسهم األصلية، بشرط أن يكون رأس المال األصلي               

 .قد دفع بأكمله، ويعين القرار طريقة زيادة رأس المال



 

٦١ 

 
ية اإلكتتاب باألسهم الجديد النقدية، ويعلن هؤالء بأولويتهم بالنشر في جريدة           ويكون للمساهمين أولو   .٢

يومية عن قرار زيادة رأس المال وشروط اإلكتتاب، ويبدي كل مساهم رغبته كتابة في إسـتعمال                
 .حقه في األولوية خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر المشار إليه

ي األسهم المطروحة من قبل المكتتبين، يتم توزيـع حصـص           في حال إذا لم تتم تغطية اإلكتتاب ف        .٣
األسهم غير المخصصة على حاملي األسهم الذين إكتتبو بنسبة تزيد عن نسـبة حقـوق األولويـة                 
الخاصة بهم وفقاً لمبدأ النسبة والتناسب على أال يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه مـن األسـهم                  

 .الجديدة
 

 ):١٥ (مادة
 

يجوز ـ بقرار من الجمعية العامة غير العادية ـ تخفيض رأس مال الشركة إذا زاد عن حاجتها، أو إذا   
منيت الشركة بخسائر، وال يصدر القرار إال بعد قراءة تقرير مراقب الحسابات عن األسباب الموجبة له،                

.   ويبين القرار طريقـة التخفـيض  وعن اإللتزامات التي على الشركة وأثر التخفيض في هذه اإللتزامات،   
وإذا كان التخفيض نتيجة زيادة رأس المال عن حاجة الشركة وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء إعتراضـهم                
عليه خالل ستين يوماً من تاريخ نشر قرار التخفيض في جريدة يوميه توزع في البلد الـذي يقـع فيـه                     

 إلى الشركة مستندات في الميعاد المذكور وجب على         فإذا إعترض أحدهم وقدم   .  المركز الرئيسي للشركة  
 .الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حاالً، أو تقدم ضماناً كافياً به إذا كان آجالً

 
 مجلس اإلدارة: الباب الثالث 

 

 ):١٦(مادة 
 

ات، وال يتولى إدارة الشركة مجلس مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثالث سنو(
 ).يخل ذلك التعيين بحق الشخص المعنوي في إستبدال من يمثله في المجلس

 

 ):١٧(مادة 
 

يجب أن يكون عضو مجلس اإلدارة مالكاُ لعدد من أسهم الشركة ال تقل قيمتها اإلسمية عن عشـرة آآلف                   
يعينها وزير التجارة   ريال، وتودع هذه األسهم خالل ثالثين يوماً من تاريخ تعيين العضو أحد البنوك التي               

وتظل غير قابلة للتداول    .  وتخصص هذه األسهم لضمان مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة       .  لهذا الغرض 
مـن نظـام    ) ٧٦(إلى أن تنقضي المدة المحددة لسماع دعوى المسؤولية المنصوص عليها فـي المـادة               

جلس اإلدارة أسهم الضمان فـي      وإذا لم يقدم عضو م    .  الشركات، أو إلى أن يفصل في الدعوة المذكورة       
 .الميعاد المحدد لذلك بطلت عضويته



 

٦٢ 

 

 ):١٨(مادة 
 

تنتهي عضوية المجلس بإنتهاء مدته، أو بإنتهاء صالحية العضو لها وفقاً ألي نظام أو تعلميات سارية في                 
فـي  المملكة، وإذا شغر مركز أحد أعضاء المجلس أثناء السنة ـ جاز لمجلس اإلدارة تعيين عضو آخر  

على أن يعرض هذا التعيين على أول جمعية عامة تعقد بعد ذلـك إلقـراره، ويكمـل                 .  المركز الشاغر 
وإذا هبط عدد أعضاء مجلس اإلدارة عن النصاب الالزم لصحة إجتماعاته ـ  .  العضو الجديد مدة سلفه

 .وجبت دعوة الجمعية العامة العادية في أقرب وقت لتعيين العدد الالزم من األعضاء
 

 ):١٩(مادة 
 

مع عدم اإلخالل باإلختصاصات المقررة للجمعية العامة ـ يكـون لمجلـس اإلدارة أوسـع السـلطات      
والصالحيات إلدارة أعمال الشركة، واالشراف على شؤونها، وتصريف أمورهـا، ورسـم السياسـات              

 .والقواعد العامة لعملها، والبرامج المالية واإلدارية لتسيير أمورها
 

 في سبيل القيام بواجباته مباشرة كافة السلطات، والقيام بكافة األعمال والتصرفات التي يكـون               وللمجلس
للشركة إجراؤها بموجب هذا النظام أو عقد التأسيسن ويكون لمجلس اإلدارة ـ علـى سـبيل المثـال ال     

ض التـي  الحصر ـ عقد القروض والضمانات مهما كانت مبالغها، وألية مدة كانت بما في ذلك القـرو  
 .تتجاوز مدتها ثالث سنوات

 
وأن يشتري ويبيع ويرهن عقارات ومنقوالت الشركة ومصنعها، وله حق المطالبة والمقاضـاة وقبـول               
الصلح والتنازل عن الحقوق، وطلب التحكيم وتعيين المحكمين والخبراء، وطلب الحجز علـى المـدينين               

وحق التوقيع على   . ي الشركة من إلتزاماتهم والمخالصة    وتخليتهم واإلقرار بإستيفاء الذمم وإبراء ذمة مدين      
عقود إنشاء وتأسيس الشركات التي تشارك بها الشركة، وعقود تعديلها، وحق الدخول فـي المزايـدات                
والمناقصات بكافة أنواعها، وقبض األموال الخاصة بالشركة وإيـداعها بـالبنوك، وفـتح اإلعتمـادات               

ويمثـل رئـيس    .  إقفالها، والتوقيع على المستندات والشيكات وتجييرها     المستندية والحسابات وتشغيلها و   
مجلس اإلدارة الشركة لدى الدوائر الحكومية والشركات واألفراد والبنوك والمحاكم وكتاب العدل، وكافة             
الدوائر القضائية بجميع أنواعها ودرجاتها، وهيئات التحكيم، والغرف التجاريـة والصـناعية، ولجـان              

 .التسوية
 

وإصدار الوكاالت الشرعية الالزمة نيابة عن الشركة للمرافعة والمدافعة، وتعيين المـوظفين والممثلـين              
وله الحق في التبرع من أموال الشركة، واإلشتراك فـي جمعيـات            .  وتحديد رواتبهم ومكافآتهم وعزلهم   

 .البر، والجمعيات الخيرية
 

أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينة للمـدة           وللمجلس أن يعهد إلى واحد أو أكثر من أعضائه،          
وللمجلس حق مباشرة كل هـذه      .  وذلك بموجب صكوك وكاالت أو تفويض     .  التي يراها المجلس مناسبة   

 .الصالحيات داخل وخارج المملكة العربية السعودية



 

٦٣ 

 
 ):٢٠(مادة 

 

 يحضرها بنفسه، وكذلك من ريال سعودي عن كل جلسة) ٣,٠٠٠(تتكون مكافأة عضو مجلس اإلدارة من 
 .من هذا النظام) ٤٢/٤(النسبة المنصوص عليها في المادة 

 
ويشتمل تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل بكل ما حصل عليـه أعضـاء                  
مجلس اإلدارة خالل السنة المالية من رواتب ونصيب في األرباح وبدل حضور ومصروفات وغير ذلك               

كما يشتمل التقرير المذكور على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم موظفين أو إداريين .  المزايامن 
 .أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو إستشارية

 
 ):٢١(مادة 

 

يعين مجلس اإلدارة من بين أعضائهم رئيساً وعضواً منتدباً، ويجوز أن يجمع عضو واحد بـين مركـز                  
ويختص رئيس المجلس برئاسة الجمعيات العمومية للمسـاهمين  .  مركز العضو المنتدبرئيس المجلس و 

ورئاسة إجتماعات مجلس اإلدارة، ويمثل الشركة أمام جميع الجهات الحكومية والشركات والمؤسسـات             
 .والمحاكم والهيئات واللجان القضائية وكتاب العدل

 
ات عن كافة األعمال التي تقع في نطاق نشاطات الشركة          وله حق التوقيع نيابة عن الشركة أمام هذه الجه        

كما يخـتص  .  وله حق تفويض الغير من موظفي الشركة أو غيرهم في بعض ما تقدم  . أياً كانت طبيعتها  
وتكـون  .  العضو المنتدب بتنفيذ األنظمة والسياسات والقرارات التي يضعها المجلس من حـين آلخـر             

هما باإلضافة إلى المكافأة المقررة ألعضاء مجلس اإلدارة وفقاً لما يحدده المكافأة التي يحصل عليها كل من    
مجلس اإلدارة، ويعين مجلس اإلدارة سكرتيراً من بين أعضائه، أو من غيـرهم، ويحـدد إختصاصـه                 

والتزيد مدة رئيس المجلس والعضو المنتدب والسكرتير عضو مجلس اإلدارة عن مدة عضوية .  ومكافآته
لمجلس ويجوز دائماً إعادة تعيين العضو المنتدب والسكرتير عضو مجلـس اإلدارة، أمـا              كل منهم في ا   

 .الرئيس فيجوز تجديد فترة رئاسته لمدة واحدة فقط
 

 ):٢٢(مادة 
 

يعين مجلس اإلدارة من بين أعضائه لجنة تنفيذية مكونة من ثالثة أعضاء على األقـل، وتقـوم اللجنـة                   
وتعقـد  .  مجلس منها في حدود صالحياته المنصوص عليها في هذا النظام         بمتابعة وتنفيذ كل ما يطلبه ال     

 .اللجنة إجتماعاتها بدعوة رئيسها
 

 ):٢٣(مادة 
 

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، وتكون الدعوة كتابية، ويجب على رئيس المجلـس أن يـدعوه إلـى                  
 .اإلجتماع متى طلب إليه ذلك إثنان من األعضاء

 
 ):٢٤(مادة 

 

ن إجتماع المجلس صحيحاً إال إذا حضره خمسة أعضاء على األقل، وتصدر قـرارات المجلـس                ال يكو (
 )بأغلبية آراء الحاضرين، وعند تساوي اآلراء يرجح الرأي الذي منه رئيس المجلس



 

٦٤ 

 
 ):٢٥(مادة 

 

تثبت مداوالت المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس المجلس والسكرتير، وتدون هذه المحاضر في          
 .جل خاص يوقعه رئيس المجلس والسكرتيرس
 

 ):٢٦(مادة 
 

يجوز لمجلس اإلدارة إصدار قراراته في حال اإلستعجال بالتصويت المنفرد عليها من األعضاء بالبريـد               
إال إذا طلب إثنان من األعضاء كتابة عقد إجتماع للمجلس للمداولة فيـه علـى أن                .  أو البرق أو التلكس   

 .ذه الطريقة على المجلس في أول إجتماع تال له إلقرارهيعرض القرار المتخذ به
 

 جمعيات المساهمين: الباب الرابع 
 

 ):٢٧(مادة 
 

الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً تمثل جميع المساهمين وال يجوز إنعقادها إال في المدينة التي يقـع                 
 .فيها المركز الرئيسي للشركة

 

مه حق حضور الجمعية التأسيسية بطريقة األصالة، أو نيابة عن غيره من            ولكل مكتتب أياً كان عدد أسه     
المكتتبين ولكل مساهم حائز لعشرين سهماً فأكثر حق حضور الجمعية العامة، وللمساهم أن يوكـل عنـه              

 .مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس اإلدارة في حضور الجمعية العامة
 

 ):٢٨(مادة 
 

 :مور اآلتيةتختص الجمعية التأسيسية باأل
 

التحقق من اإلكتتاب بكل رأس المال، ومن الوفاء طبقاً ألحكام نظام الشركات بالحد األدنى من رأس                 .١
 .المال وبالقدر المستحق من قيمة األسهم

وضع النصوص النهائية لنظام الشركة، ولكن ال يجوز لها إدخال تعديالت جوهرية علـى النظـام                 .٢
 . المكتتبين الممثلين فيهاالمعروض عليها إال بموافقة جميع

 .المداولة في تقرير المؤسسين عن األعمال والنفقات التي إقتضاها التأسيس .٣
 

ويشترط لصحة إنعقادها حضور عدد من المكتتبين يمثل نصف رأس المال على األقل ولكل مكتتب فـي                 
 .إجتماعاتها صوت عن كل سهم إكتتب به أو يمثله

 

 ):٢٩(مادة 
 

تختص الجمعية العامـة العاديـة بجميـع        .  لتي تختص بها الجمعية العامة غير العادية      فيما عدا األمور ا   
األمور المتعلقة بالشركة، وتنعقد مرة على األقل في السنة خالل الستة شهور التالية إلنتهاء السنة الماليـة    

 .كما يجوز دعوة جمعيات عادية أخرى كلما دعت الحاجة لذلك.  للشركة



 

٦٥ 

 

 ):٣٠(مادة 
 

تص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة بإستثناء األحكام المحظور عليها تعديلها نظامـاً،               تخ
وفضالً عن ذلك يجوز لها أن تصدر قرارات في األمور الداخلية في إختصاص الجمعية العامة العاديـة،                 

 .وذلك بنفس الشروط واألوضاع المقررة للجمعية األخيرة
 

 ):٣١(مادة 
 

 الجمعيات العامة للمساهمين بدعوة من مجلس اإلدارة وعلى مجلس اإلدارة أن يدعو الجمعية العامة               تنعقد
 .من رأس المال على األقل% ٥العادية إذا طلب ذلك مراقب الحسابات، أو عدد من المساهمين يمثل 

 

لمركـز الرئيسـي    وتنشر الدعوة إلنعقاد الجمعية العامة في الجريدة الرسمية وصحيفة يومية توزع في ا            
للشركة قبل الميعاد المحدد لإلنعقاد بخمسة وعشرين يوماً على األقل، وتشـتمل الـدعوة علـى جـدول                  
األعمال، وترسل صورة من الدعوة وجدول األعمال إلى اإلدارة العامة للشركات بوزارة التجارة خـالل               

 .المدة المحددة للنشر
 

 ):٣٢(مادة 
 

بأسماء المساهمين الحاضرين والممثلين، ومحال إقامتهم مع بيـان عـدد   يحرر عند إنعقاد الجمعية كشف   
األسهم التي في حيازتهم باألصالة أو بالوكالة، وعدد األصوات المخصص لها، ويكون لكل ذي مصـلحة             

 .اإلطالع على هذا الكشف
 

 ):٣٣(مادة 
 

ثلون نصف رأس المال علـى  ال يكون إجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إال إذا حضره مساهمون يم 
األقل، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في اإلجتماع األول ـ وجهت الدعوة إلى إجتماع ثان يعقد خالل الثالثين 

من هـذا النظـام   ) ٣١(يوماً التالية لإلجتماع السابق، وتعلن الدعوة بالطريق المنصوص عليها في المادة        
 .دد األسهم الممثلة فيهويعتبر اإلجتماع الثاني صحيحاً أياً كان ع

 
 ):٣٤(مادة 

 

ال يكون إجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إال إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المـال                 
على األقل، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في اإلجتماع األول ـ وجهت الدعوة إلى إجتمـاع ثـان بـنفس      

ويكون اإلجتماع الثاني صحيحاً إذا حضـره عـدد مـن           األوضاع المنصوص عليها في المادة السابقة،       
 .المساهمين يمثل ربع رأس المال على األقل

 
 ):٣٥(مادة 

 

لكل مكتتب صوت عن كل سهم يمثلة في الجمعية التأسيسية وتحسب األصوات فـي الجمعيـات العامـة       
اء مجلس اإلدارة   العادية وغير العادية على أساس صوت واحد لكل سهم يمثله، ومع ذلك ال يجوز ألعض              
 .اإلشتراك في التصويت على قرارات الجمعية التي تتعلق بإبراء ذمتهم عن مدة إدارتهم



 

٦٦ 

 
 ):٣٦(مادة 

 

تصدر القرارات في الجميعة التأسيسية باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة فيها، وتصدر قرارات الجمعيـة              
 .إلجتماعالعامة العادية باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة في ا

 

كما تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي األسهم الممثلة في اإلجتماع ـ إال إذا كـان   
القرار متعلقاً بزيادة أو بتخفيض رأس المال، أو بإطالة مدة الشركة، أو بحل الشركة قبل إنقضاء المـدة                  

أخرى، فال يكون القـرار صـحيحاً إال إذا         المحددة في نظامها، أو بإدماج الشركة في شركة أو مؤسسة           
 .صدر بأغلبية ثالثة أرباع األسهم الممثلة في اإلجتماع

 
 ):٣٧(مادة 

 

لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية، وتوجيهه األسئلة بشـأنها إلـى                
على اسئلة المساهمين بالقدر أعضاء مجلس اإلدارة ومراقب الحسابات، ويجيب اإلدارة ومراقب الحسابات 

 .الذي ال يعرض مصلحة الشركة للضرر
 

 .وإذا رأى المساهم أن الرد على سؤاله غير مقنع ـ إحتكم إلى الجمعية، وكان قرارها في هذا الشأن نافذاً
 

 ):٣٨(مادة 
 

 الـرئيس   يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس اإلدارة أو العضو الذي ينوب عنه في حالة غيابة، ويعين              
سكرتيراً لإلجتماع، وجامعاً لألصوات ويحرر بإجتماع الجمعية محضـراً يضـمن أسـماء المسـاهمين               
الحاضرين، أو الممثلين وعدد األسهم التي في حيازتهم باألصالة أو بالوكالة وعدد األصوات التي وافقت               

المحاضر بصفة منتظمة عقب    عليها أو خالفتها وخالصة وافية للمناقشات التي دارت في اإلجتماع وتدون            
 .كل إجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وسكرتيرها وجامع األصوات

 

 
 مراقب الحسابات: الباب الخامس 

 

 ):٣٩(مادة 
 

يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر من بين المصرح لهم بالعمل في المملكة تعينه الجمعيـة العامـة                  
الدار لتدقيق الحسـابات     (إعادة تعيينه وإستثناء من ذلك عين المؤسسون        سنوياً، وتحدد مكافأته ويجوز لها      

 .مراقباً أوالً لحسابات الشركة) ـ طالل أبو غزالة والبصري وشركاهم
 

 ):٤٠(مادة 
 

لمراقب الحسابات في كل وقت ـ حق اإلطالع على دفاتر الشركة وسجالتها وغير ذلك من الوثائق، وله  
احات التي يرى ضرورة الحصول عليها وله أيضاً أن يحقق موجودات الشركة            أن يطلب البيانات واإليض   

 .وإلتزاماتها
 

وعلى مراقب الحسابات أن يقدم إلى الجمعية العامة السنوية تقريراً يضمنه موقف من تمكينه من الحصول 
 أو أحكـام    على البيانات واإليضاحات التي طلبها وما يكون قد كشفه من مخالفات ألحكام نظام الشركات             

 .هذه النظام ورأيه في مدى مطابقة حسابات الشركة للواقع



 

٦٧ 

 
 حسابات الشركة وتوزيع األرباح: الباب السادس 

 
 ):٤١(مادة 

 

تبدأ السنة المالية األولى للشركة من تاريخ صدور قرار معالي وزير التجارة بإعالن تأسيسها وتنتهي في                
 .كل سنة مالية بعد ذلك إثني عشر شهراًم، وتكون ٣١/١٢/١٩٩٣هـ الموافق ١٨/٧/١٤١٤
 

 ):٤٢(مادة 
 

يعد مجلس اإلدارة في نهاية كل سنة مالية جرداً لقيمة أصول الشركة وخصومها في التاريخ المذكور كما                 
يعد ميزانية الشركة وحساب األرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي عـن السـنة                

ريقة التي يقترحها لتوزيع األرباح الصافية، وذلك قبل إنعقاد الجمعية العامة العادية            المالية المنقضية، والط  
بستين يوماً ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراقب الحسابات قبل الموعـد إلنعقـاد الجمعيـة                 

 .بخمسة وخمسين يوماً على األقل
 

منها في المركز الرئيسي للشـركة تحـت        ويوقع رئيس مجلس اإلدارة الوثائق المشار إليها، وتودع نسخ          
تصرف المساهمين قبل الموعد المحدد إلنعقاد الجمعية بخمسة وعشرين يوماً على األقل، وعلى رئـيس               
مجلس اإلدارة أن ينشر في صحيفة توزع في المركز الرئيسي للشركة ـ الميزانية وحسـابات األربـاح    

النص الكامل لتقرير مراقب الحسابات وأن يرسـل        والخسائر وخالصة وافيه من تقرير مجلس اإلدارة و       
 .صورة من هذه الوثائق إلى اإلدارة العامة للشركة قبل إنعقاد الجمعية بخمسة وعشرين يوماً على األقل

 
 ):٤٣(مادة 

 

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم المصروفات العمومية والتكاليف األخرى علـى الوجـه               
 :اآلتي

 

عشرة في المائة من األرباح الصافية لتكوين إحتياطي نظامي، ويجوز للجمعية      %) ١٠ (يجنب نسبة  .١
 .العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ اإلحتياطي المذكور نصف رأس المال

خمسة في المائـة مـن رأس المـال    %) ٥(يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل        .٢
 .المدفوع

عشرة في المائة من الباقي لمكافأة أعضاء مجلس        %) ١٠(نسبة ال تزيد عن     يخصص بعد ما تقدم      .٣
 .مائتي ألف ريال لكل عضو) ٢٠٠,٠٠٠(اإلدارة وبحد أقصى 

 
 .ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية من األرباح

 
 ):٤٤(مادة 

 

 .ي يحددها مجلس اإلدارةتدفع األرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد الت



 

٦٨ 

 
 ):٤٥(مادة 

 

إذا بلغت خسائر الشركة ثالثة أرباع رأس المال، وجب على أعضاء مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة                
من هذا النظام، وينشر    ) ٦(غير العادية للنظر في إستمرار الشركة، أو حلها قبل أجلها المعين في المادة              

 .ي جريدة رسميةقرار الجميعة في جميع األحوال ف
 
 

 المنازعات: الباب السابع 
 

 ):٤٦(مادة 
 

لكل مساهم الحق في رفع دعوى المسؤولية المقرره للشركة على أعضاء مجلس اإلدارة، إذا لزم كان من                 
 .شأن الخطأ الذي صدر منهم إلحاق ضرر خاص به، بشرط أن يكون حق الشركة في رفعها ما زال قائماً

 
 .يخطر الشركة بعزمه على رفع الدعوىويجب على المساهم أن 

 
 

 حل الشركة وتصفيتها: الباب الثامن 
 

 ):٤٧(مادة 
 

عند إنتهاء مدة الشركة وفي حالة حلها قبل األجل المحدد ـ تقرر الجمعية العامة غير العاديـة طريقـة    
بإنقضاء الشركة  التصفية وتعين مصفياً أو أكثر، وتحدد صالحيتهم وأتعابهم وتنتهي سلطة مجلس اإلدارة             

ومع ذلك يستمر قائماً على إدارة الشركة إلى أن يتم تعيين المصفي، وتبقى ألجهزة الشركة إختصاصـاته     
 .بالقدر الذي ال يتعارض مع إختصاصات المصفين

 
 

 ام ختاميةكأح: الباب التاسع 
 

 ):٤٨(مادة 
 

 .يودع هذا النظام وينشر طبقاً لنظام الشركات
 



 

٦٩ 

 

 لنظامية ـ المعلومات ا١٠
 

 تاريخ وتفاصيل التأسيس ١-١٠
 

 ٧/٢/١٤١٤يخ   بتار ٢٢٣بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم       زان للتنمية الزراعية    ت شركة جا  تأسس
 بتاريخ  ٥٩٠٠٠٠٥٤٠٣ وقد تم قيدها بموجب السجل التجاري رقم          ميالدي ٢٦/٧/١٩٩٣هجري الموافق   

) مائتان وخمسون مليون ريال سعودي (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠هـ بمدينة جازان برأس مال قدره  ٢٩/٢/١٤١٤
مقسمة إلى خمسة ماليين سهم، القيمة اإلسمية لكل سهم خمسون رياالً سعودياً وتم اإلكتتاب فـي أسـهم                  

 .الشركة بالكامل
 

 

 بيانات المساهمين ٢-١٠
 

 .من أسهم الشركة% ٥اليوجد أي مساهم يملك نسبة تزيد عن 

 ديرين التنفيذيين وأقاربهم أو التابعين لهم     مملكية أسهم جازادكو من أعضاء مجلس اإلدارة وال        ٣-١٠
 .م٢٧/٨/٢٠٠٥كما في 

 

 الصفة اإلسم

د األسهم العادية عد
 ريال ٥٠المدفوعة بالكامل 

سعودي لكل سهم قبل 
 اإلكتتاب

 ٧٠,٠٠٠ رئيس مجلس اإلدارة خالد بن صالح الشثري/ األستاذ

 سليمان بن صالح الصراف/ األستاذ
المدير العام وعضو 

 ٢٠٠ المجلس

 ٢٠٠ عضو المجلس  محمد بن علي حميدان العماري/ األستاذ
 ٢٠٠ عضو المجلس  عبد الرحمن الفايزمساعد/ األستاذ
 ٢٠٠ عضو المجلس عثمان أحمد عثمان السليمان/ األستاذ
 ٢٠٠ عضو المجلس منصور بكر راشد البكر/ األستاذ

 فهد عبد اهللا إبراهيم قلم/ األستاذ
ورئيس لجنة  عضو المجلس

 ٢٠٠ المراجعة
 

التنفيذيين أو أحد أقاربهم أو أحد األشخاص اليوجد ألي عضو آخر في مجلس اإلدارة أو أي من المديرين           
 .التابعين لهم أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األسهم أو أدوات الدين للشركة



 

٧٠ 

 

 المقر الرئيسي للشركة ٤-١٠
 

 .بمدينة جازان) جازادكو(مية الزراعية نيوجد المقر الرئيسي لشركة جازان للت
  جازان١٢٧. ب.ص

 يةالمملكة العربية السعود
 ٠٧ – ٣٢٢ – ٢١٦٢هاتف رقم 
 ٠٧ – ٣٢٢ – ٢٣٥٧فاكس رقم 

 

 رأس المال ٥-١٠
 

ريـال  مائتان وخمسـون مليـون      ( ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠ بدفع أسهم رأس المال كامالً وقدره     قامت جازادكو   
ولم يطرأ تغيير علـى رأس      .   ريال سعودي  ٥٠ سهم قيمة كل منها      ٥,٠٠٠,٠٠٠ موزعة إلى    )سعودي

 .ة خالل الثالث سنوات التي سبقت تاريخ هذه النشرةالمال المصدر للشرك
 

سهم إضافية كما أن أسهم اإلكتتاب ليست خاضعة        أال تخضع الشركة ألي إتفاقية خيار قد تتطلب إصدار          
 .ألي إتفاقية خيار

 

 الممتلكات ٦-١٠
 

 ) ميالدي٢٠٠٤ ديسمبر ٣١حتى تاريخ (ا جازادكو ه التي تملكقائمة بالموجودات
 ة الدفترية بالريال السعوديصافي القيم

 البيان
التكلفة في 

٣١/١٢/٢٠٠٤ 
 يال سعودير

مجمع اإلهالك في 
٣١/١٢/٢٠٠٤ 

 ريال سعودي

صافي القيمة في 
٣١/١٢/٢٠٠٤ 

 ريال سعودي

 ٢٣,٩٨١ ــ ٢٣,٩٨١ أراضي
 ٤٤,٨٤٩ ٧,٠٥٩ ٥١,٩٠٨ مباني وإنشاءات
 ٨,١٧٢ ١٨,٥٠٣ ٢٦,٦٧٥ آالت ومضخات
 ٦٩٢ ٦,٥١٢ ٧,٢٠٤ سيارات وبرادات
 ١,٩٧٢ ٤,٥٣٤ ٦,٥٠٦ أجهزة وأدوات
 ٤٦٥ ١,٠٠٣ ١,٤٦٨ أثاث وديكورات

 ١,٠١١ ٦٥٦ ١,٦٦٧ أشجار ومصدات رياح
 ٦٨٢ ٣٧٩ ١,٠٦١ آبار

 ٨١,٨٢٤ ٣٨,٦٤٦ ١٢٠,٤٧٠ اإلجمالي
 الشركة: المصدر 

 

 عقود أعضاء مجلس اإلدارة وكبار المسئولين التنفيذيين ٧-١٠
 

 المدة مع الشركة تحدد     مديرين التنفيذيين عقود عمل محددة    لى ال إعضو المجلس إضافة    المدير العام و  أبرم  
المـديرين  د عمـل    و ميالدي وعق  ٢٧/١٠/٢٠٠٧ في   المدير العام فترات خدمتهم ومكافآتهم وينتهي عقد      

 :التنفيذيين كما يلي
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 خالد صالح الخراشي/ األستاذ
  نائب المدير العام:الوظيفة

  ميالدي٢/٤/٢٠٠٥ :تاريخ التعيين
  ميالدي١/٤/٢٠٠٦ :تاريخ إنتهاء العقد

 
  إبراهيم محمد أبو شرحة/األستاذ

  مدير الشئون اإلدارية:لوظيفةا
  ميالدي١/٩/١٩٩٩ :تاريخ التعيين

  عقد مفتوح:تاريخ إنتهاء العقد
 

  فريدرك البوشيني/األستاذ
  مدير القطاع الزراعي:الوظيفة

 ميالدي ١٠/١/٢٠٠٥: تاريخ التعيين
  ميالدي٩/١/٢٠٠٦ :تاريخ إنتهاء العقد

 
  وجيه فتحي السيد ندا/األستاذ
 مدير اإلدارة الهندسية: الوظيفة

  ميالدي١٢/٢/٢٠٠٢ :تاريخ التعيين
  عقد مفتوح:تاريخ إنتهاء العقد

 
 محمود علي أيوب/ األستاذ
  مدير مزرعة باللخبصية:الوظيفة

  ميالدي٢٥/٩/٢٠٠٤ :تاريخ التعيين
  عقد مفتوح:يخ إنتهاء العقدتار
 

  محمد صالح إدريس/األستاذ
  مستشار التخطيط:الوظيفة

  ميالدي٢٥/١١/١٩٩٥ :تاريخ التعيين
  عقد مفتوح:تاريخ إنتهاء العقد

 
 نزيه عبد المعطي محمود/ األستاذ
  مستشار مالي:الوظيفة

  ميالدي١٢/٨/٢٠٠٣ :تاريخ التعيين
  عقد مفتوح:تاريخ إنتهاء العقد

 

 ساشي مينون/ األستاذ
  مدير المبيعات:الوظيفة

  ميالدي٢٧/١١/٢٠٠٣ :تاريخ التعيين
  عقد مفتوح:تاريخ إنتهاء العقد



 

٧٢ 

 
 رائد محمد عيد/ األستاذ
  مدير الحسابات:الوظيفة

  ميالدي١٦/١/٢٠٠٣ :تاريخ التعيين
 عقد مفتوح :تاريخ إنتهاء العقد

 

  على الموجودات الثابتةالتأمين ٨-١٠
 

رمت الشركة بوالص تأمين مختلفة بخصوص التغطية التأمينية التي يرى أعضاء مجلس اإلدارة أنهـا               أب
من صـافي القيمـة      مليون ريال سعودي     ٣٢بحوالي  % ٨٠تبلغ نسبة التأمين    .  مناسبة ألعمال الشركة  

 . ميالدي٢٠٠٤ ديسمبر ٣١ كما في الدفترية لموجودات الشركة
 

 مات التجارية والعالالملكية الفكرية ٩-١٠
 

 العالمات التجارية الرئيسية لجازادكو إما محمية عن طرق تسجيل تلك العالمات أو أنها تنتظر التسـجيل               
 .وهي كما يلي

 

 النموذج المعتمد رقم التسجيل الفئة اسم العالمة م
 ٧٤٥/٢٧ ٣١-٢٩ شعار الشرآة ١

 
 

 

 ٦٤٥/٨٤ ٣١ خيرات جازان ٢
 

 

 

 ٧٠٥/٤٨ ٤٣ لذيذ جازادآو ٣
 

 

 

 جازادآو سمك ٤
 جازادآو فش

٦٦٩/٦١ ٤٣ 
 

 

 

تحت االجراء  الربيان الذهبي ٥
 

 
 

 
تحت االجراء  جولدن شرمب ٦

 
 

تحت االجراء  بنان ٧
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 العمولة ١٠-١٠
 

ة ألسهم رأسمال الشركة أثنـاء      لم يتلق أي شخص أي عمولة أو أتعاب سمسرة أو مقابل غير نقدي بالنسب             
 .العامين السابقين لتاريخ هذه النشرة

 

 إستمرار األنشطة ١١-١٠
 

 .خ هذه النشرةي شهراً التي سبقت تار١٢ ـلم يحدث أي توقف لعمليات الشركة أو انشطتها في ال
 

 .يزمع أعضاء مجلس اإلدارة إجراء أي تغيير جوهري في طبيعة أنشطة الشركةال و
 

الثالث سـنوات الماضـية     د أي تغيير جوهري سلبي في الموقف المالي أو التجاري للشركة في             ال يوج 
 فيما عدا تحقيق  حتى تاريخ هذه النشرة ميالدي٢٠٠٥ يونية ٣٠ ميالدي حتى ٢٠٠٥ يناير ١والفترة من 

 تـدة مـن    مليون ريال سعودي خالل الفترة المم      ١,٣الشركة ألول مرة ربحاً من نشاطها الرئيسي بمبلغ         
  وبإستثناء ما تم إيضاحه أعاله لم يبرم أي من           . ميالدي ٢٠٠٥ يونية   ٣٠دي وحتى    ميال ٢٠٠٥ يناير   ١

 .أعضاء مجلس اإلدارة أو المدراء التنفيذيين أي عقد أو خدمة مع الشركة
 

 الوثائق المتاحة للفحص ١٢-١٠
 

جـازان للتنميـة    شـركة    الرئيسـى ل   ستتوافر المستندات المذكورة أدناه لمن يرغب فى فحصها بالمركز        
 ) يومـاً  ١٤(ين   بأسـبوع  اإلكتتـاب بين الساعة التاسعة صباحاً والواحدة بعد الظهر قبل فتـرة           الزراعية  
 : وخاللها

 

 .الدراسات التحليلية المعدة بواسطة الشركة للمشروعات المقترحة 
 تقرير التقييم 
 .النظام األساسي للشركة 
 .إصدار أسهم حقوق األولويةالية على موافقة هيئة السوق الم 
 .قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على زيادة رأس المال 
 مليون ريال   ٥٠٠ مليون ريال سعودي إلى      ٢٥٠توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال الشركة من          

 .سعودي
 . ميالدي٢٠٠٤ و٢٠٠٣ و٢٠٠٢  ديسمبر٣١ لألعوام المنتهية في المراجعة القوائم المالية 
 ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤للعـامين    يونية   ٣٠وحتى   يناير   ١ من   للفترتين الممتدتين القوائم المالية المفحوصة     

 .ميالدي
 .صورة مصدقة من السجل التجاري 
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 تعليمات وشروط اإلكتتاب ـ ١١
ة قبل استيفاء نموذج طلـب االكتتـاب؛ حيـث أن    على جميع المكتتبين قراءة شروط االكتتاب قراءة دقيق 

 .تحرير نموذج طلب االكتتاب يمثل قبوالً للشروط المذكورة فيه
 

 إجراءات طرح األسهم وطلب اإلكتتاب ١-١١
 

ويعـد  . ب فى األسهم المطروحـة    المكتتبين باستيفاء طلبات االكتتا   شركة جازان للتنمية الزراعية     تطالب  
 بمثابة اتفاق ملزم قانوناً بين الشـركة        الكتتابل ستلممالبنك  ال بعد توقيعه إلى      نموذج طلب االكتتاب   تقديم

 .والمكتتب
 

 مليون ريال سعودي وتبلغ نسـبة الزيـادة         ٥٠٠ومع إستكمال اإلكتتاب، يكون رأس مال الشركة قد بلغ          
الجمعيـة   وستكون األسهم المطروحة متاحة لحملة أسهم الشركة فى وقت انعقاد            من رأس المال  % ١٠٠

فروع  نماذج طلبات االكتتاب من      ويمكن للمكتتبين الحصول على      . "تاريخ األحقية  "العمومية غير العادية  
 ).البنك األهلي التجاري( كتتاب لإلستلمك المالبن

 

فى تلقى نماذج طلبات االكتتاب بفروعها المنتشرة بالمملكة اعتباراً من يوم           لإلكتتاب   ستلمبدأ البنك الم  يوس
 هــ الموافـق   ١٧/١/١٤٢٧يـوم    فـى     ينتهـي   يوماً ١٣ ولمدة   م٤/٢/٢٠٠٦هـ الموافق   ٥/١/١٤٢٧
 سـتلم مال وبمجرد توقيع وتسليم نموذج طلب االكتتـاب، يقـوم البنـك              ."اإلكتتابمدة  " م٢٠٠٦/ ١٦/٢
وفى حالة عدم اكتمال أو عدم دقـة البيانـات   .  بختم النموذج وتسليم المكتتب نسخة مستوفاة منه   الكتتابل

ذج يعتبـر    بختم النموذج، فإن النمـو     الكتتابل ستلممالالواردة بنموذج طلب االكتتاب، أو إذا لم يقم البنك          
 .الغى

 

ـ                لويجوز ل  ن األسـهم   مكتتب طلب أى عدد من األسهم لكنه لن يضمن سوى تخصيص سـهم واحـد م
 وعلى المكتتب أن يذكر فى نموذج        .تاريخ األحقية  التى يمتلكها فى      من األسهم  المطروحة مقابل كل سهم   

وعلى كل مكتتـب    .  ريال سعودى للسهم   ٧٥ وهو   اإلكتتاب المطلوبة بسعر    اإلكتتابكتتاب أسهم   طلب اال 
، األحـوال المدنيـة   صـورة بطاقـة     و مصحوباً بأصل    اإلكتتابتسليم نموذج طلب االكتتاب خالل مدة       

 ريـال   ٧٥ وهو   اإلكتتاب المطلوبة فى سعر     اإلكتتابباإلضافة إلى مبلغ يمثل حاصل ضرب عدد أسهم         
وفى حالة استيفاء طلب االكتتاب نيابة عن المكتتب، فمن الضرورى ذكر اسم الشـخص              . سعودى للسهم 

الموقع نيابة عن المكتتب فى نموذج طلب االكتتاب، مصحوباً بأصل وصورة التوكيل المؤيد لتفويض ذلك           
 .الشخص بالعمل نيابة عن المكتتب

 

 من صحة مستندات الهوية بمطابقتها باألصول ثم يعيد         الكتتابل ستلممالوسوف يتحقق المسئول في البنك      
 .األصول للمكتتب



 

٧٥ 

 
الكتتاب ل المستلم التى تم االكتتاب فيها بالكامل ألحد فروع البنك          اإلكتتابويجب سداد إجمالى قيمة أسهم      

الكتتاب الذى تم تسليمه نموذج     ل ستلممالتفويض بالخصم على الحساب المحتفظ به لدى البنك         ) أ: (بموجب
وفى حالـة   . جازان للتنمية الزراعية   شركة   الحإرسال شيك مصرفى معتمد لص    ) ب(طلب االكتتاب، أو    

لمكتتب بحساب لدى البنك الذى تم تسليمه نموذج طلب االكتتاب، فعلى المكتتـب أن يسـدد                اعدم احتفاظ   
 وال يجوز للمكتتبين     .شركة جازان للتنمية الزراعية   القيمة المستحقة بموجب شيك مصرفى معتمد لصالح        

 سـتلم مال للبنـك    اإلكتتـاب كتتاب بعد قيامهم بتسليم طلباتهم من أسـهم         تعديل أو إلغاء نماذج طلبات اال     
 .الكتتابل
 

 كمية األسهم التى حددها فى نموذج طلب االكتتـاب الـذى            - وشراء -ويوافق المكتتب على االكتتاب فى    
 ٧٥ وهو   تاباإلكت المطلوبة فى سعر     اإلكتتابأرسله المكتتب مقابل مبلغ يمثل حاصل ضرب عدد أسهم          

تسـليم  ) ١: ( المخصصة لهـم بمجـرد     اإلكتتابويشترى المكتتبون عدد أسهم     . ريال سعودى لكل سهم   
 اإلكتتـاب وسداد المكتتب إلجمالى قيمة أسهم      ) ٢(،  كتتابإلل المستلملبنك  لكتتب نموذج طلب االكتتاب     الم

 خطـاب التخصـيص     الكتتـاب ل ستلممال البنك   وتسليم) ٣(،  كتتابإلل المستلملبنك  لالمكتتب فيها بالكامل    
 . التى تم تخصيصها لهاإلكتتابللمكتتب موضحاً به عدد أسهم 

 

 نموذج طلب - كل أو جزء من -الكتتاب، وكبار المديرين رفضل ستلممالك  الشركة، والبن ويحق لكل من  
ول أى عدد يتم تخصيصه له من أسـهم         ويلتزم المكتتب بقب  . اإلكتتاباالكتتاب إذا لم يكن مطابقاً لشروط       

 .اإلكتتاب
 

 تخصيص األسهم ورد نقدية فائض اإلكتتاب ٢-١١
 

 البنك األهلي التجـاري   : (سمإ ب )األمانة/ الوديعة(اإليداع المؤقت    بفتح حساب    كتتابإلل ستلمماليقوم البنك   
ال المكتتبين التى يتلقاها فى هـذا       الكتتاب بإيداع أمو  ل ستلممالبنك  ال ويقوم). جازادكو زيادة رأس مال     –

 .خاصالحساب ال
 

 اإلكتتاب بتخصيص أسهم    - بأسرع ما يمكن من الناحية العملية        - تقوم الشركة    اإلكتتابوبعد انتهاء فترة    
يحق لكـل     . فى حوزته   قائم يحق لكل مساهم حالى الحصول على سهم مقابل كل سهم         : بناء على ما يلي   

مما يملكه عند تاريخ    % ١٠٠ يمارس حق األولوية في اإلكتتاب بنسبة تعادل         نمكتتب من حملة األسهم أ    
األحقية والتي بموجبها يكون لكل مساهم حالي الحق في اإلكتتاب لشراء سهم واحد عادي عن كل سـهم                  

يحق لكل مكتتب من حملة األسهم اإلكتتاب بأقل أو أكثر من حصته بما يتناسب مـع      .  شركةيمتلكه في ال  
 .إجمالي األسهم األصلية التي يمتلكها

 

، يـتم  من قبل المكتتبين في أسهم حقوق األولويةفي حال إذا لم تتم تغطية اإلكتتاب في األسهم المطروحة     
في نسبة تزيد عن نسبة حقوق األولوية الخاصـة         المكتتبين  توزيع حصص األسهم غير المخصصة على       

  .بهم وفق مبدأ النسبة والتناسب على أال يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من األسهم الجديدة



 

٧٦ 

 

 لكل مكتتب، وعـن     اإلكتتابعدد النهائى الذى تم تخصيصه من أسهم        ومن المنتظر أن يتم اإلعالن عن ال      
قوم البنك  يوسوف   م٢٢/٢/٢٠٠٦هـ الموافق   ٢٣/١/١٤٢٧  األربعاء رد أى أموال مستحقة للمكتتب يوم     

 بالعدد النهائى الذى تم تخصيصه لهـم مـن أسـهم             لالكتتاب بإرسال إخطار للمكتتبين إلبالغهم     ستلمالم
برد  لمستمالقوم البنك   يكما س .  التى سيتم ردها   – إن وجدت    – نقدية فائض اإلكتتاب  ، إلى جانب    اإلكتتاب

 وارد فـى     وذلك حسـبما هـو     اإلكتتاب من أسهم    يلم يخصص للمكتتبين مقابلها أ    فائض اإلكتتاب التي    
وسوف يتم رد األموال بالكامل وفى أسرع وقت ممكن دون خصم أى مصاريف أو استقطاعات . اإلخطار

وللمزيد من المعلومات . وذلك من خالل إضافتها لحساب المكتتبين بالبنك أو بموجب شيك مصرفى معتمد          
الذى تسلم مـنهم نمـوذج       ) األهلي التجاري  البنك(لإلكتتاب  البنك المستلم   يمكن للمكتتبين االتصال بفرع     

 .طلب االكتتاب
 

 اإلقرارات ٣-١١
 

 : باستيفاء وتسليم نموذج طلب االكتتاب، فإن المكتتب
 

نموذج طلب االكتتاب المحرر والمستوفاة بياناته يمثل طلباً ملزماً وغير مشروط لشراء          ) ١: (يقر بأن  •
لتالى ال يمكن للمكتتب تعديله أو سحبه فى أى وقت، وبأن يلتزم بشـراء   المطلوبة، وبا اإلكتتابأسهم  

 حسبما سيتم تخصيصه لـه، وأن يـدفع كافـة           – أو كمية تقل عنها      – المطلوبة   اإلكتتابكمية أسهم   
وأنه بمجرد قبول الشركة لنموذج طلب االكتتاب، فـإن         ) ٢(،  اإلكتتابالمبالغ المستحقة مقابل أسهم     

 اتفاقاً نهائياً وملزماً من الناحية القانونية بين المكتتـب          – إلى جانب شروط هذا االكتتاب       –ثل  ذلك يم 
 . والشركة

ويتعهد بأنه فى حالة توقيع نموذج طلب االكتتاب من شخص آخر نيابة عنه، فإن ذلك الشخص لديه                  •
 .التوكيل المطلوب للقيام بذلك

 سـواء   – نموذج طلـب االكتتـاب       تقديم والمستندات المؤيدة لها وأنه ب     اإلكتتابويقر بأنه قرأ نشرة      •
 .  يقبل النشرة ويوافق على شروطها–مباشرة أو عن طريق توكيل مكتوب 

، وأنه يحق للشـركة رفـض كافـة         هذه الزيادة في رأس المال      في  ب  سبق له االكتتا  ي لمويقر بأنه    •
 . ذلككس إذا تبين عالطلبات

 

 معلومات متنوعة ٤-١١
 

يعد نموذج طلب االكتتاب وما يرتبط به من شروط وتعهدات ملزماً، كما أنه يضمن مصالح طرفى عملية                 
ومديرو تركتهم وورثتهم، بشرط عدم تنـازل       االكتتاب، ومن يخلفونهم والمتنازلين لهم، ومنفذو وصيتهم،        

 عملية االكتتاب عن نموذج طلب االكتتاب أو أى من الحقوق أو المصالح أو االلتزامـات                ي من طرف  يأ
الناشئة عنه دون موافقة كتابية مسبقة من الطرف األخر إال فى الحاالت التى ورد ذكرها تحديداً فى هذه                  

 .النشرة



 

٧٧ 

 

 بيع وشراء األسهم على نظام تداول ٥-١١
 

 بعد فتـرة وجيـزة مـن رد الفـائض            تداول نظام على اإلكتتابعلى أسهم   من المنتظر أن يبدأ التعامل      
 علما بـأن التـواريخ والمواعيـد        ،وبالتنسيق مع هيئة السوق المالية وسيتم اإلعالن عنه في وقت الحق          

المذكورة فى هذه النشرة هى لالستدالل فقط ويجوز تغيرها أو تأجيلها بموافقة الشركة، وتداول، وهيئـة                
 .، ولجنة الرقابة على بيع وشراء األسهمية المالسوقال
 

ويحظر حظراً .  في محافظ المكتتبينطروحةمال إال بعد إضافة األسهم اإلكتتاب أسهم معوال يمكن التعامل 
 قبل تسجيلها فى سوق األوراق المالية، ومن يقوم بذلك من المكتتبين فإنـه          اإلكتتاب أسهم   معتاماً التعامل   

 . قانونية فى تلك الحالةمسؤوليةيتحمل ما يترتب على ذلك من مخاطر، ولن تتحمل الشركة أى 



 

٧٨ 

 
 

 

 وإختصارات ات ـ تعريف١٢
 
 

  العربية السعوديةهيئة السوق المالية في المملكة الهيئة
  

 شركة جازان للتنمية الزراعية جازادكوالشركة أو 
  

 مجلس إدارة الشركة المجلس
  

مـدير  / المستشار المالي 
 اإلكتتاب

 "fth "بيت االستشارات المالية

  
  سهم١ الحد األدنى لإلكتتاب

  
 حسبما هو وارد في النشرة  أسهم حقوق األولويةضمن سهم ٥,٠٠٠,٠٠٠طرح  اإلكتتاب

  
 الخمـيس نهايـة يـوم       إلى م٤/٢/٢٠٠٦ الموافق   هـ٥/١/١٤٢٧  يوم السبت  من فترة اإلكتتاب

 م١٦/٢/٢٠٠٦ الموافق هـ١٧/١/١٤٢٧
  

  سهم إكتتاب سيتم بيعها في اإلكتتاب٥,٠٠٠,٠٠٠ االسهم المطروحة
  

  ريال سعودي٥٠ي مدفوعة بالكامل قيمة كل منها  سهم عاد٥,٠٠٠,٠٠٠ األسهم القائمة
  

 المساهمين المسجلة أسماؤهم حتى تاريخ إنعقاد الجمعية العمومية الغيرعادية المكتتبين
  

 مبالغ إكتتاب المساهمينل المستلمالبنك   لإلكتتابالبنك المستلم
  

 ةإدارة شركة جازان للتنمية الزراعي اإلدارة
  

  ريال سعودي٧٥ اإلكتتابسعر 
  

  سهم  لكل سهم يمتلكه١يحق لكل مساهم حالي اإلكتتاب في عدد  حقوق اإلصدار
  

 جميع التواريخ الهجرية الواردة في النشرة حسب تقويم أم القرى التواريخ الهجرية
 


