ﻧﺸﺮة إﺻﺪار أﺳﻬﻢ ﺣﻘﻮق أوﻟﻮﻳﺔ
(ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺒﻮك ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ )ﺗﺎدﻛﻮ
¿ƒ°ùªNh ¿ÉàFÉe (250^000^000) ÉgQGó≤e ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ ‘ IOÉjR πã“ ájƒdhCG ¥ƒ≤M º¡°SCG QGó°UEG ≥jôW øY óMGƒdG º¡°ù∏d ájOƒ©°S ä’ÉjQ Iô°ûY (10) ô©°ùH Ék jOÉY Ék ª¡°S ¿ƒ«∏e øjô°ûYh á°ùªN (25^000^000) ìôW •
.‹É◊G ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ øe %125 É¡àÑ°ùf ≠∏ÑJh ,…Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e
`g1404/08/15 ïjQÉàH (3550005403) ºbQ …QÉéàdG πé°ùdGh (Ω1983/03/22 ≥aGƒŸG) `g1403/06/07 ïjQÉJh (11/Ω) ºbQ »µ∏ŸG Ωƒ°SôŸG ÖLƒÃ ájOƒ©°S áeÉY áªgÉ°ùe ácô°T »g á«YGQõdG á«ªæà∏d ∑ƒÑJ ácô°T •
.∑ƒÑJ áæjóe øe QOÉ°üdG (Ω1984/05/17 ≥aGƒŸG)
(Ω2015/01/22 ≈dEG Ω2015/01/13 øe :≥aGƒŸG) `g1436/04/02 ¢ù«ªÿG Ωƒj ≈dEG `g1436/03/22 AÉKÓãdG Ωƒj øe ≈dhC’G ÜÉààc’G á∏Môe
(Ω2015/01/27 ≈dEG Ω2015/01/25 øe :≥aGƒŸG) `g1436/04/07 AÉKÓãdG Ωƒj ≈dEG `g1436/04/05 óMC’G Ωƒj øe á«fÉãdG ÜÉààc’G á∏Môe

øe OóY ≈∏Y ìô£J ±ƒ°ùa á«fÉãdGh ≈dhC’G Úà∏MôŸG ‘ (zá«≤ÑàŸG º¡°SC’G{) É¡«a ÜÉààc’G ºàj ⁄ º¡°SCG ≈≤ÑJ ∫ÉM ‘h
ájQÉªãà°S’G äÉ°ù°SDƒŸG ∂∏J Ωƒ≤J ¿CG ≈∏Y ,(zájQÉªãà°S’G äÉ°ù°SDƒŸG{ `H º¡d QÉ°ûjh) »°ù°SDƒŸG ™HÉ£dG …hP øjôªãà°ùŸG
óMC’G Ωƒj Ék MÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG øe Ak GóàHG ¢Vhô©dG √òg ∫ÉÑ≤à°SG ºàj ±ƒ°Sh ,á«≤ÑàŸG º¡°SCÓd AGô°T ¢VhôY Ëó≤àH
`g1436/04/13 ïjQÉàH ‹ÉàdG Ωƒ«dG øe Ék MÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG ≈àMh (Ω2015/02/01 ≥aGƒŸG) `g1436/04/12
äÉ°ù°SDƒª∏d á«≤ÑàŸG º¡°SC’G ¢ü«°üîJ ºà«°Sh .(z»≤ÑàŸG ìô£dG{) `H ìô£dG Gòg ≈dEG QÉ°ûjh .(Ω2015/02/02 ≥aGƒŸG)
»àdG ájQÉªãà°S’G äÉ°ù°SDƒŸG ≈∏Y Ö°SÉæàdÉH º¡°SC’G ¢ü«°üîJ ºàj ¿CG ≈∏Y πbC’Éa πbC’G ºK ≈∏YC’G ¢Vô©dG äGP ájQÉªãà°S’G
ójó°ùJ ºàj ±ƒ°Sh ,πãŸÉH É¡à∏eÉ©eh á«≤ÑàŸG º¡°SC’G ≈dEG É¡àaÉ°VEG ºà«°ùa º¡°SC’G Qƒ°ùµd áÑ°ùædÉH ÉeCG ,¢Vô©dG ¢ùØf Ωó≤J
πc É¡«≤ëà°ùe ≈∏Y º¡°SC’G Qƒ°ùch á«≤ÑàŸG º¡°SC’G ™«H äÓ°üëàe »bÉH ´RƒJh ,ácô°û∏d á«≤ÑàŸG º¡°SC’G ìôW ô©°S ‹ÉªLEG
.(Ω2015/02/11 ≥aGƒŸG) `g1436/04/22 AÉ©HQC’G Ωƒj √É°übCG óYƒe ‘ ¬≤ëà°ùj Ée Ö°ùM
…òdG á«£¨àdG ó¡©àŸ º¡°SC’G √òg ¢ü«°üîJ ºàj ±ƒ°ùa ájQÉªãà°S’G äÉ°ù°SDƒŸG πÑb øe IGÎ°ûe ÒZ º¡°SCG OƒLh ∫ÉM ‘h
íÑ°üj ±ƒ°S ÜÉààc’G á«∏ªY ∫ÉªàcG ó©Hh .(zÜÉààc’G äÉª«∏©Jh •hô°T{ º°ùb ™LGQ) ÜÉààc’G ô©°ùH É¡FGô°ûH Ωƒ≤j ±ƒ°S
Ú©HQCGh á°ùªN (45^000^000) ≈dEG º°ù≤e …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e Ú°ùªNh áFÉª©HQCG (450^000^000) ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ
ábÓ©dG äGP iôNC’G ¢VGôZC’Gh Iójó÷G ácô°ûdG ™jQÉ°ûe ‘ ÜÉààc’G äÓ°üëàe ‘É°U ΩGóîà°SG ºà«°Sh ,º¡°S ¿ƒ«∏e
Ωƒj √É°übCG óYƒe ‘ á«FÉ¡ædG ¢ü«°üîàdG á«∏ªY øY ¿ÓYE’G ºàj ±ƒ°Sh .(zÜÉààc’G äÓ°üëàe ΩGóîà°SG{ º°ùb ™LGQ)
.(zÜÉààc’G äÉª«∏©Jh •hô°T{ º°ùb ™LGQ) (z¢ü«°üîàdG ïjQÉJ{) (Ω2015/02/04 ≥aGƒŸG) `g1436/04/15 AÉ©HQC’G
É¡ª¡°SCG øe ÌcCG hCG %5 ¿ƒµ∏Á ácô°ûdG ‘ ¿ƒªgÉ°ùe óLƒj ’ Éªc ,ácô°ûdG ‘ Iô£«°ùe á°üëH ÚªgÉ°ùŸG øe …CG ßØàëj ’
í°Vƒe ƒg Éªc ácô°ûdG º¡°SCG øe %25 ¬àÑ°ùfÉe ∂∏Á …òdGh ,»ëLGôdG ídÉ°U øH õjõ©dGóÑY øH ˆGóÑY :ºgÉ°ùŸG AÉæãà°SÉH
™LGQ) á«dÉŸG äÉeóî∏d ºµdÉa ácô°T πÑb øe ÜÉààcÓd á∏eÉµdG á«£¨àdÉH ó¡©àdG ” Éªc .Iô°ûædG √òg øe (∑) áëØ°U ‘
.(zá«£¨àdÉH ó¡©àdG{ º°ùb
(14^497^640) OóY É¡æe ,ájOƒ©°ùdG á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG ‘ êQóe º¡°S ¿ƒ«∏e ¿hô°ûY (20^000^000) OóY ácô°ûdG äQó°UCG
z∫hGóJ{ ájOƒ©°ùdG á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG ‘ ¬dhGóJ ºàj Gk ôM Ék ª¡°S ¿ƒ©HQCGh áFÉªà°Sh ∞dCG ¿ƒ©°ùJh á©Ñ°Sh áFÉª©HQCGh ¿ƒ«∏e ô°ûY á©HQCG
.ájhÉ°ùàe Ék bƒ≤M É¡«µdÉŸ »£©J áª«≤dG ájhÉ°ùàe ájOÉY º¡°SCG É¡©«ªLh ,Iô°ûædG √òg ïjQÉàH Éªc
Iójó÷G º¡°SC’G ¿ƒµà°Sh ,á«∏«°†ØJ ¥ƒ≤M …CG ¬µdÉŸ º¡°S …CG »£©j’h ,IóMGh áÄa øe ájOÉY Ék ª¡°SCG ácô°ûdG º¡°SCG ™«ªL ¿EG
ºgÉ°ùe πµd ≥ëjh .óMGh äƒ°U ‘ ≥◊G ¬µdÉŸ º¡°S πc »£©jh .Ék eÉ“ áªFÉ≤dG º¡°SCÓd ák jhÉ°ùeh πeÉµdÉH áª«≤dG áYƒaóe
(záeÉ©dG á«©ª÷G{) ÚªgÉ°ùª∏d áeÉ©dG á«©ª÷G äÉYÉªàLG Qƒ°†M πbC’G ≈∏Y Ék ª¡°S øjô°ûY (20) ∂∏Á (zºgÉ°ùŸG{)
¿EG É¡«∏J »àdG á«dÉŸG äGƒæ°ùdG øYh ÜÉààc’G ájGóH òæe ácô°ûdG É¡æ∏©J ìÉHQCG …CG Iójó÷G º¡°SC’G ≥ëà°ùJh .É¡«a âjƒ°üàdGh
.(zìÉHQC’G ™jRƒJ á°SÉ«°S{ h zº¡°SC’G ìÉHQCG ™jRƒJ – IôWÉîŸG πeGƒY{ »ª°ùb ™LGQ) äóLh
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸÉH á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG áÄ«¡d Ö∏£H ácô°ûdG âeó≤J óbh .∫hGóJ ‘ ácô°û∏d áªFÉ≤dG º¡°SC’G ∫hGóJ Ék «dÉM ºàj
É¡àÑ∏W »àdG IójDƒŸG äGóæà°ùŸG áaÉc Ëó≤J ” óbh ,z∫hGóJ{ ájOƒ©°ùdG á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG ‘ Iójó÷G º¡°SC’G êGQOEGh π«é°ùàd
ìôW á«∏ª©H ΩÉ«≤∏d áeRÓdG á«ª°SôdG äÉ≤aGƒŸG ™«ªL ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ”h ,∂dòH á≤∏©àŸG äÉÑ∏£àŸG áaÉc AÉØ«à°SG ”h ,áÄ«¡dG
¢ü«°üîJ á«∏ªY øe AÉ¡àf’G ó©H Öjôb âbh ‘ ¥ƒ°ùdG ‘ Iójó÷G º¡°SC’G ∫hGóJ CGóÑj ¿CG ™bƒàŸG øeh .Iójó÷G º¡°SC’G
á«Hô©dG áµ∏ªŸG »æWGƒŸ íª°ùoj ±ƒ°Sh .(zÚÑààµª∏d áª¡e ïjQGƒJ{ º°ùb ™LGQ Ók °†a) ¢†FÉØdG OQh Iójó÷G º¡°SC’G
QÉªãà°S’G ≥jOÉæ°Uh ∑ƒæÑdGh äÉcô°û∏dh »é«∏ÿG ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ∫hO »æWGƒŸh á«eÉ¶f áeÉbEG É¡«a Úª«≤ŸGh ájOƒ©°ùdG
á∏é°ùŸG äÉ°ù°SDƒŸGh áµ∏ªŸG êQÉN Úª«≤ŸG ÚjOƒ©°ùdG ÒZ OGôaC’G ≈dEG áaÉ°VE’ÉH á«é«∏ÿG äÉ°ù°SDƒŸGh äÉcô°ûdGh ájOƒ©°ùdG
º¡°SC’G ‘ ∫hGóàdÉH áÄ«¡dG πÑb øe º¡d ¢üNôŸG ¢UÉî°TC’G óMCG ∫ÓN øe ádOÉÑŸG äÉ«bÉØJG ≥jôW øY áµ∏ªŸG êQÉN
.¥ƒ°ùdG ‘ É¡dhGóJh É¡LGQOEG ó©H Iójó÷G
πÑn bp øe ájÉæ©H É¡«a øjOQGƒdG zIôWÉîŸG πeGƒYzh zΩÉg QÉ©°TEG{ »ª°ùb á°SGQOh πeÉµdÉH √òg QGó°UE’G Iô°ûf IAGôb »¨Ñæj
ÜÉààcÓd áMhô£ŸG º¡°SC’G ‘ QÉªãà°S’ÉH Gk QGôb Ghòîàj ¿CG πÑb Iójó÷G º¡°SC’G AGô°T ‘ ÚÑZGôdG Ú≤ëà°ùŸG ÚªgÉ°ùŸG
.Iô°ûædG √òg ÖLƒÃ

(11/Ω) ºbQ »µ∏ŸG Ωƒ°SôŸG ÖLƒÃ ájOƒ©°S áeÉY áªgÉ°ùe ácô°T »g (zácô°ûdG{ hCG zƒcOÉJ{) á«YGQõdG á«ªæà∏d ∑ƒÑJ ácô°T
(`g1404/08/15) ïjQÉJh (3550005403) ºbQ …QÉéàdG πé°ùdGh (Ω1983/03/22) ≥aGƒŸG ( `g1403/06/07) ïjQÉJh
∫ÉjQ ¿ƒ«∏e »àFÉe (200^000^000) ‹É◊G ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ ≠∏Ñjh ,∑ƒÑJ áæjóe øe QOÉ°üdG (Ω1984/05/17) ≥aGƒŸG
º¡°ù∏d ájOƒ©°S ä’ÉjQ Iô°ûY (10) ÉgQób á«ª°SG áª«≤H …OÉY º¡°S ¿ƒ«∏e øjô°ûY (20^000^000) ≈dEG º°ù≤e …Oƒ©°S
.πeÉµdÉH áª«≤dG áYƒaóe É¡©«ªLh ,(zá«dÉ◊G º¡°SC’G{ `H É¡©«ªL ≈dEGh z‹ÉM º¡°ùH{ É¡æe πc ≈dEG QÉ°ûjh) óMGƒdG
,(Ω2013/07/15 ≥aGƒŸG) `g1434/09/07 ïjQÉàH ¢VÉjôdG áæjóe ‘ ó≤©æŸG ¬YÉªàLG ‘ ácô°ûdG IQGOEG ¢ù∏› ≈°UhCG óbh
ÉàFÉe (200^000^000) øe ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ IOÉjõH (Ω2014/07/14 ≥aGƒŸG) `g1435/09/17 ïjQÉàH ∫ó©ŸG √QGôbh
äÉ≤aGƒŸG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ó©H ∂dPh …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e Ú°ùªNh áFÉª©HQCG (450^000^000) ≈dEG …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e
á«°UƒJ ≈∏Y ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G â≤aGh (Ω2015/01/06 ≥aGƒŸG) `g1436/03/15 ïjQÉJ ‘h .áeRÓdG á«eÉ¶ædG
.ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ IOÉjõH IQGOE’G ¢ù∏›
…OÉY º¡°S ¿ƒ«∏e øjô°ûYh á°ùªN (25^000^000) ìôW ‘ (zÜÉààc’G{) Gòg ájƒdhC’G ¥ƒ≤M º¡°SCG ‘ ÜÉààc’G πãªàj
º¡°ù∏d ájOƒ©°S ä’ÉjQ Iô°ûY (10) ≠∏Ñj ìôW ô©°ùH (zájƒdhC’G ¥ƒ≤M º¡°SCG{ hCG zIójó÷G º¡°SC’G{ `H É¡«dEG QÉ°ûjh) ójóL
ÉàFÉe (200^000^000) øe ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ IOÉjõd ∂dPh ,ájOƒ©°S ä’ÉjQ 10 á«ª°SG áª«≤Hh zìô£dG ô©°S{ óMGƒdG
.…Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e Ú°ùªNh áFÉª©HQCG (450^000^000) ≈dEG …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e
¥ƒ≤M{ `H á©ªà›h zájƒdhC’G ≥M{ `H IOôØæe É¡«dEG QÉ°ûjh) ∫hGóà∏d á∏HÉb á«dÉe ¥GQhCÉc ájƒdhC’G ¥ƒ≤M QGó°UEG ºàj ±ƒ°S
ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G OÉ≤©fG Ωƒj ∫hGóJ IÎa ájÉ¡f ‘ Éªc ácô°ûdG »ªgÉ°ùe πé°ùH øjó«≤ŸG ÚªgÉ°ùª∏d (zájƒdhC’G
º¡«dEGh zó«≤ŸG ºgÉ°ùŸG{ `H º¡æe πc ≈dEG QÉ°ûjh) (zá«≤MC’G ïjQÉJ{) (Ω2015/01/06 ≥aGƒŸG) `g1436/03/15 ïjQÉàH
á«≤MC’G ïjQÉJ øe Úeƒj ∫ÓN øjó«≤ŸG ÚªgÉ°ùŸG ßaÉfi ‘ ¥ƒ≤◊G ∂∏J ´OƒJ ¿CG ≈∏Y (zøjó«≤ŸG ÚªgÉ°ùŸG{ `H Ék ©«ªL
ô©°ùH ∂dPh ,ójóL óMGh º¡°ùH ÜÉààc’G á«≤MCG ¬∏eÉ◊ ≥M πc »£©jh ,ácô°ûdG º¡°SCG øe º¡°S πµd ≥M (1^25) Oó©H
.ìô£dG
(z¥ƒ°ùdG{ hCG z∫hGóJ{) ájOƒ©°ùdG á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG ‘ ájƒdhC’G ¥ƒ≤M ∫hGóJ Qƒ¡ª÷Gh øjó«≤ŸG ÚªgÉ°ùŸG ¿ÉµeEÉH ¿ƒµ«°Sh
¢ù«ªÿG Ωƒj ∫hGóJ ájÉ¡f ≈àM ôªà°ùJh ,(Ω2015/01/13 ≥aGƒŸG) `g1436/03/22 AÉKÓãdG Ωƒj øe IÎØdG ∫ÓN
.(z∫hGóàdG IÎa{) (Ω2015/01/22 ≥aGƒŸG) `g1436/04/02
:»∏j Éªc Úà∏Môe ≈∏Y Iójó÷G º¡°SC’G ‘ ÜÉààc’G ºà«°S
Ωƒj ájÉ¡f ≈àM ôªà°ùJh ,(Ω2015/01/13 ≥aGƒŸG) `g1436/03/22 AÉKÓãdG Ωƒj CGóÑJ :≈dhC’G á∏MôŸG (1)
ÚªgÉ°ùª∏d É¡dÓN ìÉàjh ,(z≈dhC’G ÜÉààc’G á∏Môe{) (Ω2015/01/22 ≥aGƒŸG) `g1436/04/02 ¢ù«ªÿG
ájƒdhC’G ¥ƒ≤M OóY OhóM ‘ Iójó÷G º¡°SC’G ‘ (Ék «FõL hCG Ék «∏c) ÜÉààc’G ‘ º¡≤M á°SQÉ‡ §≤a øjó«≤ŸG
Oó©H ÜÉààc’G ≈∏Y §≤a á≤aGƒŸG ºàJ ±ƒ°Sh ,ájOÉ©dG ÒZ á«©ª÷G OÉ≤©fG ó©H º¡¶aÉfi ‘ É¡YGójEG ” »àdG
.∫hGóàdG IÎa ájÉ¡f óæY á¶ØëŸG ‘ IOƒLƒŸG ájƒdhC’G ¥ƒ≤M OóY ÖLƒÃ á≤ëà°ùŸG Iójó÷G º¡°SC’G øe
Qƒ¡ª÷Gh øjó«≤ŸG ÚªgÉ°ùª∏d øµÁ »àdGh ,ájƒdhC’G ¥ƒ≤M ∫hGóJ IÎa ™e ≈dhC’G ÜÉààc’G á∏Môe øeGõàJh
.ájƒdhC’G ¥ƒ≤M ∫hGóJ É¡dÓN
Ωƒj ájÉ¡f ≈àM ôªà°ùJh ,(Ω2015/01/25 ≥aGƒŸG) `g1436/04/05 óMC’G Ωƒj CGóÑJ :á«fÉãdG á∏MôŸG (2)
™«ª÷ É¡dÓN íª°ùjh ,(zá«fÉãdG ÜÉààc’G á∏Môe{) (Ω2015/01/27 ≥aGƒŸG) `g1436/04/07 AÉKÓãdG
IÎa ∫ÓN ájƒdhC’G ¥ƒ≤M AGô°ûH GƒeÉb ø‡ hCG øjó«≤ŸG ÚªgÉ°ùŸG øe GƒfÉc Ak Gƒ°S ájƒdhC’G ¥ƒ≤M á∏ªM
á°SQÉªÃ (zÚ≤ëà°ùŸG ¢UÉî°TC’G{ `H Ék ©«ªL º¡«dEGh z≥ëà°ùŸG ¢üî°ûdG{ `H º¡æe πc ≈dEG QÉ°ûjh) ∫hGóàdG
.á∏MôŸG √òg ‘ ájƒdhC’G ¥ƒ≤M ∫hGóJ øµÁ ’h .ÜÉààc’G ‘ º¡≤M
(záª∏à°ùŸG äÉ¡÷G{) áª∏à°ùŸG äÉ¡÷G ´hôa øe ´ôa …CG iód á«fÉãdGh ≈dhC’G Úà∏MôŸG Óc ‘ ÜÉààc’G äÉÑ∏W Ëó≤J ºàj
.√òg QGó°UE’G Iô°ûf øe (ì) h (R) ÚàëØ°üdG ‘ áë°VƒŸG

اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ وﻣﺪﻳﺮ اﻻﻛﺘﺘﺎب وﻣﺘﻌﻬﺪ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ

اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ

øjOôØæeh Ú©ªà› (O) áëØ°üdG ≈∏Y ºgDhÉª°SCG ô¡¶J øjòdG IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG πªëàjh .(záÄ«¡dG{ `H É¡«dEG QÉ°ûŸGh) ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸÉH á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG áÄ«g øY IQOÉ°üdG êGQOE’Gh π«é°ùàdG óYGƒb äÉÑ∏£àe Ö°ùëH âeóbo äÉeƒ∏©e ≈∏Y √òg QGó°UE’G Iô°ûf …ƒà–
πªëàJ ’h .á∏∏°†e É¡«a IOQGh IOÉaEG …CG π©L ≈dEG Iô°ûædG É¡æ«ª°†J ΩóY …ODƒj ¿CG øµÁ iôNCG ™FÉbh …CG óLƒJ ’ ¬fCG ,∫ƒ≤©ŸG ó◊G ≈dEGh áæµªŸG äÉ°SGQódG ™«ªL AGôLEG ó©H ,ºgOÉ≤àYGh º¡ª∏Y Ö°ùëH ¿hócDƒjh ,√òg QGó°UE’G Iô°ûf ‘ IOQGƒdG äÉeƒ∏©ŸG ábO øY á«dhDƒ°ùŸG πeÉc
.É¡æe AõL …CG ≈∏Y OÉªàY’G øY hCG Iô°ûædG √òg ‘ OQh ÉªY èàæJ IQÉ°ùN …CG øY âfÉc Éª¡e á«dhDƒ°ùe …CG øe áMGô°U Éª¡«°ùØf ¿É«∏îJh ,É¡dÉªàcG hCG É¡àbóH ≥∏©àJ äGó«cCÉJ …CG ¿É«£©J ’h ,Iô°ûædG √òg äÉjƒàfi øY á«dhDƒ°ùe …CG (∫hGóJ) ájOƒ©°ùdG á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG ácô°Th áÄ«¡dG
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إشعار هام
حتتوي هذه الن�شرة على معلومات تف�صيلية عن �شركة تبوك للتنمية الزراعية (تادكو) وعن �أ�سهم حقوق الأولوية املطروحة لالكتتاب .و�سيعامل امل�ستثمرون الذين
يتقدمون بطلبات لالكتتاب يف الأ�سهم املطروحة لالكتتاب على �أ�سا�س �أن طلباتهم ت�ستند �إلى املعلومات التي حتتويها هذه الن�شرة ،والتي ميكن احل�صول على ن�سخ
منها من املقر الرئي�س وفرع الريا�ض لل�شركة �أو مدير االكتتاب �أو اجلهات امل�ستلمة �أو عن طريق زيارة موقع ال�شركة على الإنرتنت ()www.tadco-agri.com
�أو موقع �شركة فالكم للخدمات املالية (� )www.falcom.com.saأو موقع هيئة ال�سوق املالية(� )www.cma.org.saأو موقع ال�سوق املالية ال�سعودية (تداول)
(.)www.tadawul.com.sa
وقد عينت ال�شركة �شركة فالكم للخدمات املالية كم�ست�شار مايل (“امل�ست�شار املايل”) ومدير ًا لالكتتاب («مدير االكتتاب») ومتعهد ًا بتغطية االكتتاب («متعهد
التغطية») فيما يتعلق بطرح �أ�سهم حقوق الأولوية لزيادة ر�أ�س مال ال�شركة مبوجب هذه الن�شرة.
حتتوي ن�شرة الإ�صدار هذه على تفا�صيل مت تقدميها ح�سب متطلبات قواعد الت�سجيل والإدراج ال�صادرة عن الهيئة ،ويتحمل �أع�ضاء جمل�س الإدارة الواردة
�أ�سمائهم يف �صفحة (د) جمتمعني ومنفردين ،كامل امل�س�ؤولية عن دقة و�صحة املعلومات الواردة يف هذه الن�شرة ،وي�ؤكدون ح�سب علمهم واعتقادهم بعد �إجراء
جميع الدرا�سات املمكنة و�إلى احلد املعقول� ،أنه ال توجد �أي وقائع �أخرى ميكن �أن ي�ؤدي عدم ت�ضمينها يف الن�شرة �إلى جعل �أي �إفادة واردة فيها م�ضللة .وال تتحمل
الهيئة وال ال�سوق املالية �أي م�س�ؤولية عن حمتويات هذه الن�شرة ،وال تعطيان �أي ت�أكيدات تتعلق بدقتها �أو اكتمالها ،وتخليان نف�سيهما �صراح ًة من �أي م�س�ؤولية مهما
كانت عن �أي خ�سارة تنتج عما ورد يف هذه الن�شرة �أو عن االعتماد على �أي جزء منها.
وعلى الرغم من �أن ال�شركة قد قامت بالتحريات املعقولة للت�أكد من �صحة املعلومات التي ت�ضمنتها هذه الن�شرة يف تاريخ �إ�صدارها� ،إال �أن جز ًء كبري ًا من املعلومات
الواردة عن ال�سوق والقطاع م�أخوذ من م�صادر خارجية ،ومع �أنه ال يوجد لدى ال�شركة �أو �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو فالكم �أو �أي من امل�ست�شارين الواردة �أ�سمائهم يف
ال�صفحتني (و ،ز) �أي �سبب لالعتقاد ب�أن املعلومات الواردة عن ال�سوق والقطاع تعترب غري دقيقة يف جوهرها� ،إال �أنه مل يتم التحقق ب�صورة م�ستقلة من املعلومات
املدرجة يف هذه الن�شرة عن ال�سوق والقطاع ،وعليه ف�إنه ال يوجد �أي بيان �أو �ضمان ب�صحة �أو اكتمال هذه املعلومات.
�إن املعلومات الواردة يف هذه الن�شرة كما يف تاريخ �إ�صدارها عر�ضة للتغيري ،وعلى وجه اخل�صو�ص ميكن �أن يت�أثر الو�ضع املايل لل�شركة وقيمة الأ�سهم ب�شكل �سلبي
بالتطورات امل�ستقبلية املتعلقة بعوامل الت�ضخم ومعدالت الفائدة وال�ضرائب �أو �أي عوامل اقت�صادية �أو �سيا�سية �أخرى خارجة عن نطاق �سيطرة ال�شركة .وال يجب
اعتبار �أو تف�سري �أو االعتماد ب�أي �شكل على حترير هذه الن�شرة وال على �أي ات�صاالت �شفهية �أو كتابية �أو مطبوعة فيما يتعلق ب�أ�سهم االكتتاب �أو تف�سريها كوعد �أو
بيان فيما يتعلق بالأرباح �أو النتائج �أو الأحداث امل�ستقبلية.
ال يجوز اعتبار هذه الن�شرة مبثابة تو�صية من ال�شركة �أو �أي من م�ست�شاريها بامل�شاركة يف عملية االكتتاب ،وتعترب املعلومات املوجودة يف هذه الن�شرة ذات طبيعة
عامة ،وقد مت �إعدادها دون الأخذ يف االعتبار الأهداف اال�ستثمارية الفردية �أو الو�ضع املايل �أو االحتياجات اال�ستثمارية اخلا�صة ،ويتحمل كل م�ستلم لهذه الن�شرة
قبل اتخاذ قرار اال�ستثمار م�س�ؤولية احل�صول على ا�ست�شارة مهنية م�ستقلة بخ�صو�ص االكتتاب ،لتقييم مدى مالءمة فر�صة اال�ستثمار واملعلومات املدرجة يف هذه
الن�شرة للأهداف والأو�ضاع واالحتياجات املالية اخلا�صة به.
�سيكون االكتتاب للم�ساهمني املقيدين واجلمهور خالل الفرتة من يوم الثالثاء 1436/03/22هـ (املوافق 2015/01/13م) وت�ستمر حتى نهاية تداول يوم اخلمي�س
1436/04/02هـ (املوافق 2015/01/22م) .على �أن يتم االكتتاب بالأ�سهم اجلديدة على مرحلتني وهما:
(�أ) املرحلة الأولى :تبد�أ يوم الثالثاء 1436/03/22هـ (املوافق 2015/01/13م) ،وت�ستمر حتى نهاية يوم اخلمي�س 1436/04/02هـ (املوافق 2015/01/22م)
("مرحلة االكتتاب الأولى") ،ويتاح خاللها فقط للم�ساهمني املقيدين ممار�سة حقهم باالكتتاب (كلي ًا �أو جزئي ًا) يف الأ�سهم اجلديدة يف حدود عدد حقوق الأولوية
التي مت �إيداعها يف حمافظهم بعد انعقاد اجلمعية غري العادية .و�سوف تتم املوافقة فقط على االكتتاب بعدد من الأ�سهم اجلديدة امل�ستحقة مبوجب عدد حقوق
الأولوية املوجودة يف املحفظة عند نهاية فرتة التداول .وتتزامن مرحلة االكتتاب الأولى مع فرتة تداول حقوق الأولوية ،والتي ميكن للم�ساهمني املقيدين واجلمهور
خاللها تداول حقوق الأولوية.
(ب) املرحلة الثانية :تبد�أ يوم الأحد 1436/04/05هـ (املوافق 2015/01/25م) ،وت�ستمر حتى نهاية يوم الثالثاء 1436/04/07هـ (املوافق 2015/01/27م)
("مرحلة االكتتاب الثانية") ،وي�سمح خاللها جلميع حملة حقوق الأولوية �سوا ًء كانوا من امل�ساهمني املقيدين �أو ممن قاموا ب�شراء حقوق الأولوية خالل فرتة التداول،
(وي�شار �إليهم منفردين بـ "ال�شخ�ص امل�ستحق" وجمتمعني بـ "الأ�شخا�ص امل�ستحقني") مبمار�سة حقهم باالكتتاب ،وال ميكن تداول حقوق الأولوية يف هذه املرحلة.
ويف حال تبقى �أ�سهم مل يتم االكتتاب فيها ("الأ�سهم املتبقية") يف املرحلتني الأولى والثانية بالإ�ضافة �إلى ك�سور الأ�سهم (�إن وجدت) ف�سوف تطرح على عدد من
امل�ستثمرين ذوي الطابع امل�ؤ�س�سي (وي�شار لهم بـ "امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية") على �أن تقوم تلك امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية بتقدمي عرو�ض �شراء الأ�سهم املتبقية ،و�سيتم
ا�ستقبال هذه العرو�ض ابتدا ًء من ال�ساعة � 10:00صباح ًا يوم الأحد 1436/04/12هـ (املوافق 2015/02/01م) وحتى ال�ساعة � 10:00صباح ًا من اليوم التايل
بتاريخ 1436/04/13هـ (املوافق 2015/02/02م) .وي�شار �إلى هذا الطرح بـ ("الطرح املتبقي") .و�سيتم تخ�صي�ص الأ�سهم املتبقية للم�ؤ�س�سات اال�ستثمارية
ذات العر�ض الأعلى ثم الأقل فالأقل ،على �أن يتم تخ�صي�ص الأ�سهم بالتنا�سب على امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية التي تقدم نف�س العر�ض .و�سوف يكون �سعر االكتتاب
بالأ�سهم اجلديدة التي مل يكتتب بها يف هذه الفرتة بحد �أدنى �سعر الطرح .و�إذا كان �سعر بيع الأ�سهم غري املكتتب بها �أعلى من �سعر الطرح ،يوزع الفرق (�إن
وجد) كتعوي�ض حلملة حقوق الأولوية الذين مل يقوموا باالكتتاب بحقوقهم بن�سبة ما ميلكونه من حقوق ،و�ستوزع هذه املبالغ على م�ستحقيها ك ًال ح�سب ماي�ستحقه
يف موعد �أق�صاه يوم الأربعاء 1436/04/22هـ (املوافق 2015/02/11م).
ب

وجهت الدعوة
والنعقاد اجلمعية العامة غري العادية يتطلب ح�ضور م�ساهمني ميثلون ( )%50من ر�أ�س املال على الأقل ،ف�إذا مل يتوفر هذا الن�صاب يف االجتماع ّ
�إلى اجتماع ثانٍ يعقد خالل ( )30الثالثني يوم ًا التالية لالجتماع ال�سابق ،ويعترب االجتماع الثاين �صحيح ًا �إذا ح�ضره عدد من امل�ساهمني ميثل ربع ر�أ�س املال على
الأقل ،ويتم احت�ساب الأ�صوات يف اجلمعية العامة غري العادية على �أ�سا�س �صوت واحد لكل �سهم ،ولكي ت�صدر اجلمعية العامة غري العادية قرارها بزيادة ر�أ�س
مال ال�شركة البد �أن يكون الت�صويت باملوافقة �صادر ب�أغلبية ثالثة �أرباع ( )4/3الأ�سهم املمثلة يف االجتماع.
وقد مت ن�شر دعوة النعقاد اجلمعية العامة غري العادية لل�شركة بتاريخ 1436/03/15هـ (املوافق 2015/01/06م) للموافقة على �إ�صدار �أ�سهم حقوق الأولوية
لزيادة ر�أ�س مال ال�شركة وفق ًا للأنظمة ال�صادرة عن وزارة التجارة وال�صناعة بهذا ال�ش�أن.

المعلومات عن السوق والقطاع
�إن املعلومات املتعلقة بال�سوق والقطاع الواردة يف هذه الن�شرة قد مت احل�صول عليها من “الدرا�سة ال�سوقية” املعدة ب�شكل ح�صري ل�صالح ال�شركة من قبل م�ست�شار
ال�سوق �شركة �إرن�ست ويونغ ( .)EYوتعد �شركة �إرن�ست ويونغ (� )EYشركة ا�ست�شارية م�ستقلة تعمل يف جمال اال�ست�شارات املهنية و�إعداد البحوث العلمية وت�صميم
وتنفيذ عمليات امل�سح امليدانية و�إجراء درا�سات اجلدوى االقت�صادية للم�ستثمرين ،وذلك من خالل فريق عمل متكامل ي�ضم نخبة خمتارة من الكفاءات الوطنية
والأجنبية املتخ�ص�صة.
وال متلك �إرن�ست ويونغ ( )EYوال � ٍأي من �شركاتها التابعة وال م�ساهميها �أو �أع�ضاء جمل�س �إدارتها وال � ٍأي من �أقربائهم �أي ح�صة �أو م�صلحة يف ال�شركة ،وقد �أعطت
موافقتها اخلطية على ا�ستخدام بيانات الدرا�سة ال�سوقية بال�شكل والطريقة الواردة يف هذه الن�شرة ،ومل ت�سحب تلك املوافقة.
هذا ويعتقد ب�أن املعلومات والبيانات الواردة يف درا�سة ال�سوق قد مت احل�صول عليها من م�صادر موثوقة ،غري �أن ال�شركة �أو فالكم �أو �أي من م�ست�شاري ال�شركة
الذين تظهر �أ�سما�ؤهم يف ال�صفحتني (و ،ز) من هذه الن�شرة مل يقوموا بالتحقق منها ب�شكل م�ستقل ،وبالتايل ال ميكن �إعطاء بيان وا�ضح ب�ش�أن �صحة هذه
املعلومات واكتمالها.

المعلومات المالية
�إن القوائم املالية املراجعة للفرتة املنتهية بتاريخ  31دي�سمرب من الأعوام 2011م و2012م 2013م ،والقوائم املالية املفحو�صة للن�صف الأول من عام 2014م
والإي�ضاحات املرفقة بها والواردة يف هذه الن�شرة قد مت �إعدادها وفق ًا ملعايري املحا�سبة ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني ( ،)SOCPAومتت
مراجعة القوائم املالية اخلا�صة بعامي 2011م و2012م بالإ�ضافة �إلى القوائم املالية املفحو�صة للفرتة املنتهية يف  30يونيو 2014م من قبل مكتب اخلرا�شي
حما�سبون ومراجعون قانونيون (ع�ضو يف مزارز)� ،أما القوائم املالية اخلا�صة بعام 2013م فقد متت مراجعتها من قبل مكتب الثنيان حما�سبون ومراجعون
قانونيون ،علم ًا ب�أن ال�شركة ت�صدر بياناتها املالية بالريال ال�سعودي.

التوقعات واإلفادات المستقبلية
مت �إعداد التوقعات الواردة يف هذه الن�شرة على �أ�سا�س افرتا�ضات حمددة ومعلنة ،وقد تختلف ظروف ال�شركة يف امل�ستقبل عن االفرتا�ضات امل�ستخدمة ،وبالتايل
ف�إنه ال يوجد �ضمان �أو ت�أكيد �أو تعهد فيما يتعلق بدقة �أو اكتمال هذه التوقعات.
ومتثل بع�ض التوقعات الواردة يف هذه الن�شرة “�إفادات م�ستقبلية” ،والتي ميكن �أن ي�ستدل عليها ب�شكل عام من خالل ا�ستخدام بع�ض الكلمات ذات الداللة
امل�ستقبلية مثل “يخطط”“ ،يعتزم”“ ،ينوي”“ ،يقدر”“ ،يعتقد”“ ،يتوقع”“ ،من املتوقع”“ ،ميكن”“ ،من املمكن”“ ،يحتمل”“ ،من املحتمل”�“ ،سوف”“ ،قد” ،وال�صيغ
النافية لها وغريها من املفردات املقاربة �أو امل�شابهة لها يف املعنى .وتعك�س هذه الإفادات وجهات النظر احلالية لل�شركة بخ�صو�ص �أحداث م�ستقبلية ،لكنها ال
ت�شكل �ضمان ًا �أو ت�أكيد ًا لأي �أداء فعلي م�ستقبلي لل�شركة� ،إذ �أن هناك العديد من العوامل التي قد ت�ؤثر على الأداء الفعلي لل�شركة �أو �إجنازاتها �أو نتائجها وت�ؤدي �إلى
اختالفها ب�شكل كبري عما ت�ضمنته هذه الإفادات �صراح ًة �أو �ضمن ًا .وقد مت ا�ستعرا�ض �أهم املخاطر والعوامل التي ميكن �أن ت�ؤدي �إلى مثل هذا الأثر ب�صورة �أكرث
تف�صي ًال يف �أق�سام �أخرى من هذه الن�شرة (ف�ض ًال راجع ق�سم “عوامل املخاطرة”) .وفيما لو حتقق واحد �أو �أكرث من هذه العوامل� ،أو لو ثبت عدم �صحة �أو عدم دقة
�أي من التوقعات �أو التقديرات الواردة يف هذه الن�شرة ،ف�إن النتائج الفعلية لل�شركة قد تختلف ب�شكل جوهري عن تلك املو�ضحة يف هذه الن�شرة.
وقت بعد اعتماد هذه الن�شرة من الهيئة
مع مراعا ًة متطلبات قواعد الت�سجيل والإدراج� ،ستقوم ال�شركة بتقدمي ن�شرة �إ�صدار تكميلية �إلى الهيئة �إذا علمت يف �أي ٍ
وقبل قبول ت�سجيل �أ�سهمها يف ال�سوق املالية ال�سعودية “تداول” ب�أن ( )1تغري ًا مهم ًا قد حدث يف �أي من املعلومات الأ�سا�سية اجلوهرية الواردة يف هذه الن�شرة �أو �أي
من امل�ستندات املطلوبة مبوجب قواعد الت�سجيل والإدراج� ،أو ( )2ظهور م�سائل �إ�ضافية مهمة كان يجب ت�ضمينها يف هذه الن�شرة .وبا�ستثناء هاتني احلالتني ،ف�إن
ال�شركة ال تعتزم حتديث �أو تعديل �أي معلومات متعلقة بالقطاع �أو ال�سوق �أو الإفادات امل�ستقبلية التي تت�ضمنها هذه الن�شرة� ،سوا ًء كان ذلك نتيجة معلومات جديدة
�أو حوادث م�ستقبلية �أو غري ذلك .ونتيجة لهذه املخاطر والأمور غري امل�ؤكدة والتقديرات ،ف�إن الأحداث والظروف والتوقعات امل�ستقبلية التي تتناولها هذه الن�شرة
قد ال حتدث على النحو الذي تتوقعه ال�شركة وقد ال حتدث مطلق ًا .وعليه ،يتعني على امل�ستثمرين فح�ص جميع الإفادات امل�ستقبلية يف �ضوء هذه الإي�ضاحات مع
ب�شكل �أ�سا�سي.
عدم االعتماد على الإفادات امل�ستقبلية ٍ

ج

دليل الشركة
أعضاء مجلس اإلدارة
م

اال�سم

املن�صب

اجلن�سية

�صفة الع�ضوية

العمر

�أ�سهم امللكية*

تاريخ
الع�ضوية

التمثيل /ا�سم
امل َمثل

1

حممد بن عبد اهلل بن عبد العزيز الراجحي

الرئي�س

�سعودي

63

غري تنفيذي

8.000

1989م

-

2

في�صل بن �سعود بن في�صل بن معمر

ع�ضو

�سعودي

78

م�ستقل غري تنفيذي

1.000

1988م

-

3

د .حممد جنيب بن جميل بن حممد خ�ضر

ع�ضو

�سعودي

63

م�ستقل غري تنفيذي

1.000

2008م

-

4

�أحمد بن عبد العزيز بن عبد اهلل ال�سماري

ع�ضو

�سعودي

53

م�ستقل غري تنفيذي

1.000

2009م

-

5

فهد بن عبد اهلل بن عبد العزيز الراجحي

ع�ضو

�سعودي

54

غري تنفيذي

1.000

2011م

-

6

عبد اهلل بن �إبراهيم بن علي العبد املنعم
(ممثل امل�ؤ�س�سة العامة للتقاعد التي متلك 500
�ألف �سهم)**

ع�ضو

�سعودي

51

م�ستقل غري تنفيذي

-

2011م

ممثل للم�ؤ�س�سة
العامة للتقاعد

7

حممد بن عبد الهادي بن حممد الب�شري

ع�ضو

�سعودي

47

م�ستقل غري تنفيذي

3.000

2009م

-

امل�صدر� :شركة تبوك للتنمية الزراعية
*ال يوجد ل ٍأي من الأع�ضاء ملكية غري مبا�شرة يف ال�شركة.
**الأ�سهم مملوكة با�سم امل�ؤ�س�سة العامة للتقاعد ولي�ست با�سم ممثل امل�ؤ�س�سة الأ�ستاذ /عبداهلل بن ابراهيم العبد املنعم.

مالحظة :متثل الأ�سهم التي ميلكها �أع�ضاء جمل�س الإدارة (� 1.000سهم) �أ�سهم ت�أهيل لع�ضوية جمل�س الإدارة بح�سب املادة  86من نظام ال�شركات باململكة
العربية ال�سعودية .وال ميلك ع�ضو جمل�س الإدارة :عبد اهلل بن �إبراهيم بن علي العبد املنعم �أ�سهم الت�أهيل هذه لكونه ممث ًال للم�ؤ�س�سة العامة للتقاعد.

د

عنوان الشركة
�شركة تبوك للتنمية الزراعية (تادكو)
تبوك – �شارع حالة عمار
�ص.ب  808الرمز الربيدي 71421
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+ 966 14 4500000 :
فاك�س+ 966 14 4500025 :
الربيد الإلكرتوينtadco@tadco-agri.com :
املوقع الإلكرتوينwww.tadco-agri.com :

ممثلي الشركة
اال�سم :في�صل بن �سعود املعمر
املن�صب :ع�ضو جمل�س الإدارة
تبوك � 71421ص.ب 808
م�شروع �شركة تبوك للتنمية الزراعية – �شارع حالة عمار
تبوك  -اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+ 966 14 4500000 :
فاك�س+ 966 14 4500025 :
الربيد الإلكرتوينfaisal-muammar@hotmail.com :
املوقع الإلكرتوينwww.tadco-agri.com :

اال�سم� :سعد بن حممد ال�سواط
املن�صب :الرئي�س التنفيذي و�سكرتري جمل�س الإدارة
تبوك � 71421ص.ب 808
م�شروع �شركة تبوك للتنمية الزراعية – �شارع حالة عمار
تبوك  -اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+ 966 14 4500000 :
فاك�س+ 966 14 4500025 :
الربيد الإلكرتوينs.alsawatt@tadco-agri.com :
املوقع الإلكرتوينwww.tadco-agri.com :

مسجل األسهم
ال�سوق املالية ال�سعودية (تداول)
�أبراج التعاونية ،الربج ال�شمايل
 700طريق امللك فهد
�ص.ب  60612الريا�ض 11555
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+ 966 11 2189999 :
فاك�س+ 966 11 2189090 :
الربيد الإلكرتوينwebinfo@tadawul.com.sa :
املوقع الإلكرتوينwww.tadawul.com.sa :

هـ

المستشارون
امل�ست�شار املايل ومدير االكتتاب
�شركة فالكم للخدمات املالية
الريا�ض – �شارع العليا العام
�ص.ب  ،884الريا�ض 11421
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف8004298888 :
فاك�س+966 11 2054831 :
الربيد الإلكرتوينmoath.alkhasawneh@falcom.com.sa :
املوقع الإلكرتوينwww.falcom.com.sa :
امل�ست�شار القانوين
مكتب ل�ؤي بن حممد العكا�س للمحاماة واال�ست�شارات القانونية بالتعاون مع ڤن�سن والكنز �إل �إل بي
الريا�ض – برج اململكة (طابق )49
�ص.ب  9597الريا�ض 12214
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 11 2500800 :
فاك�س+966 11 2110387 :
الربيد الإلكرتوينlalakkas@velaw.com :
املوقع الإلكرتوينwww.velaw.com :
املحا�سبني القانونيني
اخلرا�شي حما�سبون ومراجعون قانونيون
(ع�ضو يف مزارز)
�شارع املنفلوطي – حي الزهراء  -الريا�ض
�ص.ب  8306الريا�ض 11482
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 11 4784009 :
فاك�س+966 11 4774924 :
الربيد الإلكرتوينalkharashi@accountant.com :
املوقع الإلكرتوينwww.alkharashi.sa :
الثنيان حما�سبون ومراجعون قانونيون
�شارع �أبي العالء املعري – حي امللز  -الريا�ض
�ص.ب  2206الريا�ض 11451
تلفون+ 966 11 4733138 - + 966 11 4731849 :
فاك�س+966 11 4727916 :
الربيد الإلكرتوينcpa-148@hotmail.com :
املوقع الإلكرتوينwww.thinayyan-cpa.com.sa :

و

م�ست�شار العناية املهنية املالية
�إرن�ست ويونغ و�شركاهم (حما�سبون قانونيون)
برج الفي�صلية  -الطابقني  6و 14
طريق امللك فهد
الريا�ض � 11461ص.ب 2732
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 11 2734740 :
فاك�س+966 11 2734730 :
الربيد الإلكرتوينRiyadh@sa.ey.com :
املوقع الإلكرتوينwww.ey.com :
م�ست�شار ال�سوق ودرا�سة اجلدوى
�إرن�ست ويونغ و�شركاهم (حما�سبون قانونيون)
برج الفي�صلية  -الطابقني  6و 14
طريق امللك فهد
الريا�ض � 11461ص.ب 2732
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 11 2734740 :
فاك�س+966 11 2734730 :
الربيد الإلكرتوينRiyadh@sa.ey.com :
املوقع الإلكرتوينwww.ey.com :
متعهد تغطية االكتتاب
�شركة فالكم للخدمات املالية
الريا�ض – �شارع العليا العام
�ص.ب  ،884الريا�ض 11421
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف8004298888 :
فاك�س+966 11 2054831 :
الربيد الإلكرتوينmoath.alkhasawneh@falcom.com.sa :
املوقع االلكرتوينwww.falcom.com.sa :
تنويه

جميع امل�ست�شارين املذكورين �أعاله �أعطوا موافقتهم الكتابية على الإ�شارة �إلى �أ�سمائهم يف هذه الن�شرة وفق ال�شكل وال�سياق الظاهر فيها ومل يتم �سحب هذه
املوافقة .وجتدر الإ�شارة �إلى �أن جميع هذه اجلهات والعاملني فيها �أو �أي من �أقاربهم ال ميلكون �أ�سهم ًا �أو م�صلحة من �أي نوع يف ال�شركة.

ز

الجهات المستلمة
�شركة فالكم للخدمات املالية
الريا�ض – �شارع العليا العام
�ص.ب  ،884الريا�ض 11421
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف8004298888 :
فاك�س+966 11 2054831 :
الربيد الإلكرتوينmoath.alkhasawneh@falcom.com.sa :
املوقع االلكرتوينwww.falcom.com.sa :
البنك الأهلي التجاري
طريق امللك عبد العزيز
�ص.ب ،3555 .جدة 21481
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 12 6493333 :
فاك�س+966 12 6437426 :
الربيد الإلكرتوينcontactus@alahli.com :
املوقع الإلكرتوينwww.alahli.com :
بنك الريا�ض
طريق امللك عبد العزيز
�ص.ب ،22622 .الريا�ض 11416
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 11 4013030 :
فاك�س+966 11 4042618 :
الربيد الإلكرتوينcustomercare@riyadbank.com :
املوقع الإلكرتوينwww.riyadbank.com :
البنك ال�سعودي الفرن�سي
�شارع املعذر
�ص.ب ،56006 .الريا�ض 11554
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 11 4042222 :
فاك�س+966 11 4022311 :
الربيد الإلكرتوينcommunications@alfransi.com.sa :
املوقع الإلكرتوينwww.alfransi.com.sa :
م�صرف الراجحي
�شارع العليا العام
�ص.ب ،28 .الريا�ض 11411
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 11 4629922 :
فاك�س+966 11 4624311 :
الربيد الإلكرتوينcontactcenter@alrajhibank.com.sa :
املوقع الإلكرتوينwww.alrajhibank.com.sa :

ح

البنك العربي الوطني
�شارع امللك في�صل
�ص.ب ،9802 .الريا�ض 11423
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 11 4029000 :
فاك�س+966 11 4027747 :
الربيد الإلكرتوينinfo@anb.com.sa :
املوقع الإلكرتوينwww.anb.com.sa :
جمموعة �سامبا املالية
طريق امللك عبد العزيز
�ص.ب ،833 .الريا�ض 11421
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 11 4774770 :
فاك�س+966 11 4799402 :
الربيد الإلكرتوينcustomercare@samba.com :
املوقع الإلكرتوينwww.samba.com.sa :

ط

البنوك الرئيسة للشركة
م�صرف الراجحي
�شارع العليا العام
�ص.ب ،28 .الريا�ض 11411
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 11 4629922 :
فاك�س+966 11 4624311 :
الربيد الإلكرتوينcontactcenter@alrajhibank.com.sa :
املوقع الإلكرتوينwww.alrajhibank.com.sa :
البنك العربي الوطني
�شارع امللك في�صل
�ص.ب ،9802 .الريا�ض 11423
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 11 4029000 :
فاك�س+966 11 4027747 :
الربيد الإلكرتوينinfo@anb.com.sa :
املوقع الإلكرتوينwww.anb.com.sa :
بنك الريا�ض
طريق امللك عبد العزيز
�ص.ب ،22622 .الريا�ض 11416
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 11 4013030 :
فاك�س+966 11 4042618 :
الربيد الإلكرتوينcustomercare@riyadbank.com :
املوقع الإلكرتوينwww.riyadbank.com :
البنك الأهلي التجاري
طريق امللك عبد العزيز
�ص.ب ،3555 .جدة 21481
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 12 6493333 :
فاك�س+966 12 6437426 :
الربيد الإلكرتوينcontactus@alahli.com :
املوقع الإلكرتوينwww.alahli.com :

ي

ملخص االكتتاب
ال�شركة
ملخ�ص �أن�شطة ال�شركة

�شركة تبوك للتنمية الزراعية («تادكو» �أو «ال�شركة») هي �شركة م�ساهمة عامة �سعودية مبوجب املر�سوم امللكي رقم (م )11/وتاريخ 1403/06/7هـ
(املوافق 1983/03/22م) وال�سجل التجاري رقم ( )3550005403وتاريخ 1404/08/15هـ (املوافق 1984/05/17م) ال�صادر من مدينة تبوك.
يتمثل ن�شاط ال�شركة الرئي�س يف الإنتاج الزراعي والت�صنيع الزراعي وت�سويق املنتجات.
�إن امل�ساهم الرئي�س الوحيد يف ال�شركة الذي ميتلك ن�سبة � %5أو �أكرث من �أ�سهم ر�أ�س مال ال�شركة هو:
امل�ساهم

كبار امل�ساهمني

عبداهلل بن عبدالعزيز بن �صالح الراجحي

عدد الأ�سهم

ر�أ�س املال
(ريال �سعودي)

الن�سبة قبل الطرح

5.002.000

50.020.000

%25

طبيعة الطرح

زيادة ر�أ�س مال ال�شركة عن طريق طرح �أ�سهم جديدة (طرح �أ�سهم حقوق �أولوية).

�سعر الطرح

 10ريال �سعودي لل�سهم الواحد ،وميثل قيمة االكتتاب يف ال�سهم اجلديد.

ال�سعر املعدل

مت تعديل �سعر �سهم ال�شركة يف ال�سوق املالية �إلى  16٫66ريال �سعودي لل�سهم الواحد ،وذلك بنهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية ،وبعد
موافقة امل�ساهمني يف ال�شركة على زيادة ر�أ�س مال ال�شركة ،وميثل ذلك انخفا�ض يف �سعر �سهم ال�شركة مبقدار  8٫32ريال �سعودي لل�سهم الواحد.

القيمة اال�سمية لل�سهم

 10رياالت �سعودية لل�سهم الواحد.

عدد الأ�سهم القائمة وامل�صدرة
قبل االكتتاب

� 20.000.000سهم عادي.

ر�أ�س مال ال�شركة قبل الطرح

 200.000.000ريال �سعودي.

�إجمايل عدد الأ�سهم املطروحة
لالكتتاب

� 25.000.000سهم عادي.

�إجمايل عدد الأ�سهم بعد الطرح

� 45.000.000سهم.

ن�سبة الزيادة يف ر�أ�س املال

�سيتم زيادة ر�أ�س مال ال�شركة بن�سبة .%125

�إجمايل ح�صيلة اال�صدار

 250.000.000ريال �سعودي.

تكاليف الطرح

 16.000.000ريال �سعودي.

�إجمايل ح�صيلة اال�صدار بعد
خ�صم تكاليف الطرح

 234.000.000ريال �سعودي.

عدد الأ�سهم املتعهد بتغطيتها

� 25.000.000سهم.

�إجمايل املبلغ املتعهد بتغطيته

 250.000.000ريال �سعودي.

ا�ستخدام متح�صالت االكتتاب

�سيتم زيادة ر�أ�س مال ال�شركة من  200مليون ريال �سعودي �إلى  450مليون ريال �سعودي ،ويتوقع �أن يبلغ �صايف متح�صالت االكتتاب  234مليون ريال
�سعودي (يتم خ�صم م�صاريف الطرح البالغة  16مليون ريال �سعودي من �إجمايل متح�صالت االكتتاب البالغة  250مليون ريال �سعودي) .وتعتزم
ال�شركة ا�ستخدام متح�صالت االكتتاب يف متويل عدد من امل�شروعات واال�ستثمارات �سوا ًء داخل اململكة �أوخارجها والتي تتمثل يف�( :أ) �إن�شاء م�صنع
لإنتاج الأعالف املركبة م�ستهدف ًا الرثوة احليوانية (الأغنام (ال�ض�أن واملاعز) والإبل) يف منطقة تبوك ب�صفة خا�صة واململكة ب�صفة عامة وبر�أ�س
مال قدره ( )26.7مليون ريال �سعودي( ،ب) �إن�شاء مع�صرة زيتون جديدة ت�ستوعب الإنتاج املتزايد لثمار الزيتون وبر�أ�س مال قدره ( )16.7مليون
ريال �سعودي( ،ج) �إن�شاء م�صنع لإنتاج �أ�صابع البطاط�س اجلاهزة يف منطقة تبوك بر�أ�س مال قدره ( )38.6مليون ريال �سعودي( ،د) م�شروع �شركة
تبوك لإنتاج املحا�صيل بجمهورية ال�سودان والتي �سيتم �إن�شا�ؤها يف مدينة القولد ب�شمال جمهورية ال�سودان على قطعة �أر�ض م�ساحتها � 30ألف فدان
(ما يعادل حوايل 12.140هكتار) وبر�أ�س مال قدره ( )140٫2مليون ريال �سعودي.
وتقدر التكلفة الإجمالية لهذه امل�شروعات واال�ستثمارات بحوايل ( )222.2مليون ريال �سعودي والتي �سيتم متويلها بالكامل من متح�صالت االكتتاب
الناجتة عن عملية �إ�صدار �أ�سهم حقوق �أولوية مو�ضوع هذه الن�شرة (ف�ض ًال راجع ق�سم “ا�ستخدام متح�صالت االكتتاب”).
هذا بالإ�ضافة �إلى م�صروفات الطرح البالغة ( )16مليون ريال �سعودي والتي ت�شمل �أتعاب امل�ست�شار املايل ،وامل�ست�شار القانوين ،واملحا�سبني
القانونيني ،واملتعهد بالتغطية ،واجلهات امل�ستلمة ،وتكاليف الت�سويق والطباعة والتوزيع ،وامل�صاريف والتكاليف الأخرى املتعلقة بالإ�صدار.
هذا بالإ�ضافة �إلى م�صروفات عامة �أخرى بنحو ( )11.8مليون ريال �سعودي (متثل حوايل  %4.7من �إجمايل متح�صالت االكتتاب) ت�شمل على
�سبيل املثال ال احل�صر ،املتطلبات املالية لأعمال ال�شركة اليومية وامل�صاريف الإدارية والعمومية وامل�صاريف الت�شغيلية.

تاريخ الأحقية

نهاية فرتة تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية والتي مت الت�صويت فيها على الزيادة املقرتحة لر�أ�س املال بح�سب تو�صية جمل�س الإدارة
خالل اجتماعه بتاريخ 1436/03/15هـ (املوافق 2015/01/06م).

ك

امل�ساهمني املقيدين

حقوق الأولوية

هي �أوراق مالية قابلة للتداول تعطي حلاملها �أحقية االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة املطروحة عند اعتماد الزيادة يف ر�أ�س املال ،وهو حق مكت�سب جلميع
امل�ساهمني املقيدين يف �سجالت ال�شركة بنهاية يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية .ويعطي كل حق حلامله �أحقية االكتتاب ب�سهم واحد جديد
وذلك ب�سعر الطرح .و�سيتم �إيداع حقوق الأولوية بعد انعقاد اجلمعية غري العادية خالل يومني .و�ستظهر احلقوق يف حمافظ امل�ساهمني املقيدين حتت
رمز جديد خا�ص بحقوق الأولوية .وحينئذ �سيتم �إ�شعار امل�ساهمني املقيدين و�إيداع احلقوق يف حمافظهم.

الأ�سهم اجلديدة

هي الأ�سهم املطروحة الكتتاب امل�ساهمني املقيدين والناجتة عن زيادة ر�أ�س مال ال�شركة امل�صدرة.

معامل �أحقية االكتتاب
عدد حقوق الأولوية امل�صدرة

( )1.25حق لكل �سهم قائم مملوك للم�ساهمني املقيدين ،مع العلم �أن تلك الن�سبة هي ناجت ق�سمة عدد الأ�سهم اجلديدة امل�صدرة على عدد الأ�سهم
احلالية لل�شركة.
 25.000.000حق.

مرحلة االكتتاب الأولى

تبد�أ يوم الثالثاء 1436/03/22هـ (املوافق 2015/01/13م) ،وت�ستمر حتى نهاية يوم اخلمي�س 1436/04/02هـ (املوافق 2015/01/22م)
("مرحلة االكتتاب الأولى") ،ويتاح خاللها للم�ساهمني املقيدين فقط ممار�سة حقهم يف االكتتاب (كلي ًا �أو جزئي ًا) يف الأ�سهم اجلديدة يف حدود
عدد حقوق الأولوية التي مت �إيداعها يف حمافظهم بعد انعقاد اجلمعية غري العادية ،و�سوف تتم املوافقة فقط على االكتتاب بعدد من الأ�سهم اجلديدة
امل�ستحقة مبوجب عدد حقوق الأولوية املوجودة يف املحفظة عند نهاية فرتة التداول .وتتزامن مرحلة االكتتاب الأولى مع فرتة تداول حقوق الأولوية
والتي ميكن للم�ساهمني املقيدين واجلمهور خاللها تداول حقوق الأولوية.

فرتة تداول حقوق الأولوية

تبد�أ يوم الثالثاء 1436/03/22هـ (املوافق 2015/01/13م) ،وت�ستمر حتى نهاية يوم اخلمي�س 1436/04/02هـ (املوافق 2015/01/22م) ،وميكن
للم�ساهمني املقيدين واجلمهور خاللها تداول حقوق الأولوية.

مرحلة االكتتاب الثانية

تبد�أ يوم الأحد 1436/04/05هـ (املوافق 2015/01/25م) ،وت�ستمر حتى نهاية يوم الثالثاء 1436/04/07هـ (املوافق 2015/01/27م) ("مرحلة
االكتتاب الثانية") ،وي�سمح خاللها جلميع حملة حقوق الأولوية �سوا ًء كانوا من امل�ساهمني املقيدين �أو ممن قاموا ب�شراء حقوق الأولوية خالل فرتة
التداول (وي�شار �إلى كل منهم بـ "ال�شخ�ص امل�ستحق" و�إليهم جميع ًا بـ "الأ�شخا�ص امل�ستحقني") مبمار�سة حقهم يف االكتتاب .وال ميكن تداول حقوق
الأولوية يف هذه املرحلة.

طريقة االكتتاب

يتعني على الأ�شخا�ص امل�ستحقني الراغبني يف االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة تعبئة مناذج الطلبات املتوفرة لدى فروع اجلهات امل�ستلمة ومن ثم ت�سليمها
لدى �أي من هذه اجلهات خالل فرتة االكتتاب .كما ميكن االكتتاب عرب الإنرتنت �أو الهاتف امل�صريف �أو ال�صراف الآيل لدى اجلهات امل�ستلمة التي
تتيح �إحدى �أو كل هذه اخلدمات للمكتتبني ،وذلك ب�شرطني �أ�سا�سيني )1( :يكون للمكتتب «ال�شخ�ص امل�ستحق» ح�ساب لدى اجلهة امل�ستلمة التي تقدم
هذه اخلدمات (� )2أن ال تكون قد طر�أت �أي تغيريات على املعلومات �أو البيانات اخلا�صة باملكتتب “ال�شخ�ص امل�ستحق” (بحذف �أو �إ�ضافة �أحد �أفراد
طرح جرى حديث ًا مامل تكن هذه التعديالت قد بلغت للجهة امل�ستلمة واعتمدت من قبلها.
عائلته) منذ اكتتابه يف ٍ

الأ�سهم املتبقية

الأ�سهم املتبقية التي مل يتم االكتتاب فيها يف املرحلتني الأولى والثانية.

الطرح املتبقي

تطرح الأ�سهم املتبقية على عدد من امل�ستثمرين ذوي الطابع امل�ؤ�س�سي (وي�شار لهم بـ "امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية") ،على �أن تقوم تلك امل�ؤ�س�سات
اال�ستثمارية بتقدمي عرو�ض �شراء للأ�سهم املتبقية ،و�سوف يتم ا�ستقبال هذه العرو�ض ابتدا ًء من ال�ساعة العا�شرة �صباح ًا يوم الأحد 1436/04/12هـ
(املوافق 2015/02/01م) وحتى ال�ساعة العا�شرة �صباح ًا من اليوم التايل بتاريخ 1436/04/13هـ (املوافق 2015/02/02م) .وي�شار �إلى هذا
الطرح بـ ("الطرح املتبقي") .و�سيتم تخ�صي�ص الأ�سهم املتبقية للم�ؤ�س�سات اال�ستثمارية ذات العر�ض الأعلى ثم الأقل فالأقل على �أن يتم تخ�صي�ص
الأ�سهم بالتنا�سب على امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية التي تقدم نف�س العر�ض� ،أما بالن�سبة لك�سور الأ�سهم ف�سيتم �إ�ضافتها �إلى الأ�سهم املتبقية ومعاملتها
باملثل.

الأ�شخا�ص امل�ستحقون

ل

م�ساهمي ال�شركة املقيدين يف �سجل امل�ساهمني بنهاية فرتة تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية.

جميع حملة حقوق الأولوية �سوا ًء كانوا من امل�ساهمني املقيدين �أو ممن قاموا ب�شراء حقوق الأولوية خالل فرتة التداول.

�إدراج وتداول حقوق �أولوية
االكتتاب

تقوم «تداول» بتجهيز �آليات لتنظيم عملية تداول حقوق الأولوية يف �أنظمتها ويو�ضع رمز منف�صل حلقوق الأولوية ل�شركة تبوك للتنمية الزراعية
(يكون م�ستق ًال عن رمز �سهم ال�شركة على �شا�شة التداول) ،وميلك امل�ساهمني املقيدين خالل فرتة االكتتاب وتداول حقوق الأولوية اخليارات التالية:
 )1االحتفاظ باحلقوق املكت�سبة كما بتاريخ الأحقية وممار�سة االكتتاب فيها.
 )2بيع احلقوق املكت�سبة �أو جزء منها من خالل ال�سوق.
� )3شراء حقوق �إ�ضافية من خالل ال�سوق.
	)4عدم القيام ب�أي �شيء فيما يتعلق بحقوق الأولوية �سوا ًء ببيعها �أو ممار�سة حق االكتتاب فيها ،ويف هذه احلالة �سيتم طرح الأ�سهم املتبقية الناجتة
عن عدم ممار�سة تلك احلقوق �أو بيعها يف فرتة الطرح املتبقي.
كما يجوز للجمهور خالل فرتة التداول �شراء وبيع حقوق الأولوية يف ال�سوق وممار�سة االكتتاب فيها �إذا مت االحتفاظ بها �إلى نهاية فرتة االكتتاب
الأولى ،فقط خالل فرتة االكتتاب الثانية .و�سيعمد نظام “تداول” �إلى �إلغاء رمز حقوق الأولوية ل�شركة تبوك للتنمية الزراعية على �شا�شة تداول بعد
انتهاء فرتة تداول حقوق الأولوية .وعلى ذلك� ،سيتوقف تداول حقوق الأولوية مع انتهاء فرتة تداول حقوق الأولوية.

قيمة احلق الإر�شادية

تعك�س قيمة احلق الإر�شادية الفرق بني القيمة ال�سوقية ل�سهم ال�شركة خالل فرتة التداول و�سعر الطرح.
و�ستقوم تداول باحت�ساب ون�شر قيمة احلق الإر�شادية وب�شكل م�ستمر خالل فرتة التداول على موقعها مت�أخرة بخم�س دقائق� ،إ�ضافة �إلى مزودي خدمة
معلومات ال�سوق حتى يت�سنى للم�ستثمرين االطالع على القيمة الإر�شادية للحق عند �إدخال الأوامر.

�سعر تداول احلق

هو ال�سعر الذي يتم تداول احلق به علم ًا ب�أن هذا ال�سعر يتم حتديده من خالل �آلية العر�ض والطلب يف ال�سوق وبالتايل ف�إنه قد يختلف عن قيمة
احلق الإر�شادية.

ممار�سة حقوق �أولوية االكتتاب

قيام الأ�شخا�ص امل�ستحقون باالكتتاب يف �أ�سهم حقوق الأولوية اجلديدة عرب تعبئة منوذج اكتتاب وت�سديد املقابل لدى فروع اجلهات امل�ستلمة �أو عن
طريق االكتتاب �إلكرتوني ًا لدى اجلهات امل�ستلمة التي تتيح هذه اخلدمات للمكتتبني .وميكن للأ�شخا�ص امل�ستحقني ممار�سة حقوق الأولوية كالتايل:
	)1يف املرحلة الأولى يتاح للم�ساهمني املقيدين فقط ممار�سة حقهم يف االكتتاب (كلي ًا �أو جزئي ًا) يف الأ�سهم اجلديدة يف حدود عدد حقوق الأولوية
التي مت �إيداعها يف حمافظهم بعد انعقاد اجلمعية العامة غري العادية ،و�سوف تتم املوافقة فقط على االكتتاب بعدد من الأ�سهم اجلديدة
امل�ستحقة مبوجب عدد حقوق الأولوية املوجودة يف املحفظة عند نهاية فرتة التداول .وتتزامن مرحلة االكتتاب الأولى مع فرتة تداول حقوق
الأولوية ،والتي ميكن للم�ساهمني املقيدين واجلمهور خاللها تداول حقوق الأولوية.
	)2يف املرحلة الثانية ،ي�سمح جلميع حملة حقوق الأولوية �سوا ًء كانوا من امل�ساهمني املقيدين �أو ممن قاموا ب�شراء حقوق الأولوية خالل فرتة
التداول ،مبمار�سة حقهم يف االكتتاب.
ويف حال مل تتم ممار�سة حقوق الأولوية من قبل الأ�شخا�ص امل�ستحقني قبل نهاية املرحلة الثانية ف�سوف يتم طرح الأ�سهم املتبقية الناجتة عن عدم
ممار�سة تلك احلقوق �أو بيعها يف فرتة الطرح املتبقي .

اجلمهور

امل�ستثمرون من امل�ؤ�س�سات والأفراد.

تخ�صي�ص الأ�سهم

�سيتم تخ�صي�ص الأ�سهم لكل م�ستثمر بنا ًء على عدد احلقوق التي مار�سها ب�شكل مكتمل و�صحيح� ،أما بالن�سبة مل�ستحقي ك�سور الأ�سهم ،ف�سيتم جمع
ك�سور الأ�سهم وطرحها على امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية خالل فرتة الطرح املتبقي.

دفع مبالغ التعوي�ض (�إن وجدت)

�سيتم دفع مبالغ تعوي�ض نقدي للأ�شخا�ص امل�ستحقني الذين مل ميار�سوا حقهم يف االكتتاب كلي ًا �أو جزئي ًا يف الأ�سهم اجلديدة ومل�ستحقي ك�سور الأ�سهم
يف موعد �أق�صاه يوم الأربعاء 1436/04/22هـ (املوافق 2015/02/11م)( .راجع ق�سم "�شروط وتعليمات االكتتاب") .علم ًا ب�أن مبالغ التعوي�ض متثل
باقي متح�صالت بيع الأ�سهم املتبقية وك�سور الأ�سهم (مبا يتعدى �سعر الطرح) من عملية الطرح املتبقي.

الأحقية يف الأرباح

ت�ستحق الأ�سهم اجلديدة املطروحة لالكتتاب ن�صيبها يف �أية �أرباح تعلنها ال�شركة منذ بداية فرتة االكتتاب ويف ال�سنوات املالية التي تليها.

حقوق الت�صويت

جميع �أ�سهم ال�شركة من فئة واحدة وال ميلك �أي م�ساهم �أية حقوق ت�صويت تف�ضيلية ،ويحمل كل �سهم من الأ�سهم املطروحة حق الت�صويت ،ولكل
م�ساهم ميلك ( )20ع�شرين �سهم ًا على الأقل احلق يف ح�ضور اجلمعية العامة والت�صويت فيها.

تداول الأ�سهم

يبد�أ تداول الأ�سهم اجلديدة على نظام تداول عند ا�ستكمال كافة الإجراءات املتعلقة بت�سجيل الأ�سهم املطروحة وتخ�صي�صها و�إدراجها.
ومن املتوقع �أن يبد�أ تداول �أ�سهم حقوق الأولوية يف “تداول” بعد االنتهاء من عملية التخ�صي�ص النهائي للأ�سهم وا�ستكمال كافة الإجراءات النظامية
ذات ال�صلة.

عوامل املخاطرة

ينطوي اال�ستثمار يف هذا االكتتاب على خماطر معينة ،وميكن ت�صنيف هذه املخاطر �إلى (�أ) خماطر تتعلق بن�شاط ال�شركة (ب) خماطر تتعلق
بامل�شاريع امل�ستقبلية (ج) خماطر تتعلق بال�سوق والقطاع الذي تعمل فيه ال�شركة (د) خماطر تتعلق بالأ�سهم العادية والأ�سهم اجلديدة .وقد مت
ا�ستعرا�ض هذه املخاطر يف ق�سم «عوامل املخاطرة» يف هذه الن�شرة.

الأ�سهم التي �سبق �إدراجها
القيود املفرو�ضة على الأ�سهم

�أدرجت ال�شركة � 20.000.000سهم عادي بقيمة ا�سمية  10رياالت لل�سهم الواحد ،منها � 14.497.640سهم حر كما بتاريخ هذه الن�شرة.
جميع الأ�سهم قابلة للتداول وفق ًا للقواعد واللوائح والتعليمات ال�صادرة عن هيئة ال�سوق املالية.

يجب درا�سة ق�سمي “�إ�شعار هام” و”عوامل املخاطرة” الواردين يف ن�شرة الإ�صدار هذه بعناية من ِق َبل امل�ساهمني امل�ستحقني الراغبني يف �شراء الأ�سهم اجلديدة قبل �أن يتخذوا قرار ًا
باال�ستثمار يف الأ�سهم املطروحة لالكتتاب.

م

تواريخ مهمة للمكتتبين
التاريخ

اجلدول الزمني املتوقع لالكتتاب
انعقاد اجلمعية العامة غري العادية وحتديد تاريخ الأحقية وامل�ساهمني امل�ستحقني

يوم الثالثاء 1436/03/15هـ (املوافق 2015/01/06م)

تاريخ مرحلة االكتتاب الأولى وتداول حقوق الأولوية

من يوم الثالثاء 1436/03/22هـ (املوافق 2015/01/13م)
�إلى يوم اخلمي�س 1436/04/02هـ (املوافق 2015/01/22م)

تاريخ مرحلة االكتتاب الثانية

من يوم الأحد 1436/04/05هـ (املوافق 2015/01/25م)
�إلى يوم الثالثاء 1436/04/07هـ (املوافق 2015/01/27م)

تاريخ انتهاء فرتة االكتتاب و�آخر يوم لتقدمي مناذج طلبات االكتتاب

الثالثاء 1436/04/07هـ (املوافق 2015/01/27م)

تاريخ فرتة الطرح املتبقي

من يوم الأحد 1436/04/12هـ (املوافق 2015/02/01م)
�إلى يوم االثنني 1436/04/13هـ (املوافق 2015/02/02م)

الإ�شعار بالتخ�صي�ص النهائي

يوم الأربعاء 1436/04/15هـ (املوافق 2015/02/04م)

دفع مبالغ التعوي�ض (�إن وجدت) للأ�شخا�ص امل�ستحقني الذين مل ي�شاركوا يف االكتتاب وم�ستحقي ك�سور الأ�سهم

يوم الأربعاء 1436/04/22هـ (املوافق 2015/02/11م)

توقع بدء تداول الأ�سهم املطروحة لالكتتاب

بعد االنتهاء من كافة الإجراءات ال�ضرورية �سوف يتم الإعالن عن
التواريخ يف ال�صحف املحلية وعلى موقع تداول.

تواريخ اإلعالنات المهمة
الإعالن

املعلن

تاريخ الإعالن

1

�إعالن انعقاد اجلمعية العامة غري العادية (تاريخ الأحقية)

ال�شركة

يوم الثالثاء 1436/03/15هـ (املوافق 2015/01/06م)

2

�إعالن نتائج اجلمعية العامة غري العادية التي ت�ضمنت املوافقة على زيادة ر�أ�س مال ال�شركة

ال�شركة

يوم الأربعاء 1436/03/16هـ (املوافق 2015/01/07م)

3

�إعالن تعديل �سعر �سهم ال�شركة و�إيداع احلقوق و�إعالن قيمة احلق الإر�شادية

تداول

يوم الأربعاء 1436/03/16هـ (املوافق 2015/01/07م)

4

�إعالن حتديد فرتات االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة وفرتة تداول احلقوق

ال�شركة

يوم الأربعاء 1436/03/16هـ (املوافق 2015/01/07م)

5

�إعالن تذكريي عن بدء مرحلة االكتتاب الأولى وعن فرتة تداول حقوق الأولية

ال�شركة

الثالثاء 1436/03/22هـ (املوافق 2015/01/13م)

6

�إعالن تذكريي عن �آخر يوم لتداول حقوق الأولوية والتنويه ب�أهمية بيع احلقوق ملن ال يرغب
باالكتتاب

تداول

اخلمي�س 1436/04/02هـ (املوافق 2015/01/22م)

7

�إعالن بدء مرحلة االكتتاب الثانية

ال�شركة

الأحد 1436/04/05هـ (املوافق 2015/01/25م)

8

�إعالن تذكريي عن �آخر يوم لتقدمي مناذج طلبات االكتتاب للمرحلة الثانية

ال�شركة

الثالثاء 1436/04/07هـ (املوافق 2015/01/27م)

9

الإعالن عن:
نتائج االكتتاب يف املرحلتني الأولى والثانية.
تفا�صيل عملية بيع الأ�سهم التي مل يتم االكتتاب فيها� ،إن وجدت وبدء فرتة الطرح املتبقي

ال�شركة

يوم الأحد 1436/04/12هـ (املوافق 2015/02/01م)

10

�إعالن نتائج الطرح املتبقي والإ�شعار بالتخ�صي�ص النهائي

ال�شركة

يوم الأربعاء 1436/04/15هـ (املوافق 2015/02/04م)

11

�إعالن ب�إيداع الأ�سهم اجلديدة يف حمافظ امل�ستثمرين

تداول

يوم الأحد 1436/04/19هـ (املوافق 2015/02/08م)

12

�إعالن توزيع مبالغ التعوي�ض (�إن وجدت) للأ�شخا�ص امل�ستحقني

ال�شركة

يوم الأربعاء 1436/04/22هـ (املوافق 2015/02/11م)

تنويه :يحتوي اجلدوالن الزمنيان �أعاله على تواريخ تقديرية ،و�سوف يتم الإعالن عن التواريخ الفعلية عرب �إعالنات �ستظهر يف ال�صحف املحلية اليومية وموقع
تداول الإلكرتوين .www.tadawul.com.sa

ن

كيفية التقدم بطلب االكتتاب
يقت�صر االكتتاب يف �أ�سهم حقوق الأولوية على الأ�شخا�ص امل�ستحقني .ويف حال عدم ممار�سة حقوق الأولوية اخلا�صة بالأ�شخا�ص امل�ستحقني ف�سوف تطرح �أية
�أ�سهم متبقية غري مكتتب بها من قبل الأ�شخا�ص امل�ستحقني غري امل�شاركني على امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية من خالل طرحها يف فرتة الطرح املتبقي .يتعني على
الأ�شخا�ص امل�ستحقني الراغبني يف االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة تعبئة مناذج الطلبات املتوفرة لدى فروع اجلهات امل�ستلمة ومن ثم ت�سليمها لدى �أي من هذه
اجلهات خالل فرتة االكتتاب .كما ميكن االكتتاب عرب الإنرتنت �أو الهاتف امل�صريف �أو ال�صراف الآيل لدى اجلهات امل�ستلمة التي تتيح �إحدى �أو كل هذه اخلدمات
للمكتتبني ،وذلك ب�شرطني �أ�سا�سيني )1( :يكون للمكتتب «ال�شخ�ص امل�ستحق» ح�ساب لدى اجلهة امل�ستلمة التي تقدم هذه اخلدمات� )2( .أن ال تكون قد طر�أت �أي
طرح جرى حديث ًا مامل تكن هذه
تغيريات على املعلومات �أو البيانات اخلا�صة باملكتتب «ال�شخ�ص امل�ستحق» (بحذف �أو �إ�ضافة �أحد �أفراد عائلته) منذ اكتتابه يف ٍ
التعديالت قد بلغت للجهة امل�ستلمة واعتمدت من قبلها.
يجب تعبئة منوذج طلب االكتتاب بالكامل وفق ًا للتعليمات الواردة يف ق�سم «�شروط وتعليمات االكتتاب» من ن�شرة الإ�صدار هذه .ويجب على كل م�ساهم م�ستحق
�أن يوافق على كل الفقرات الواردة يف منوذج طلب االكتتاب ،وحتتفظ ال�شركة بحقها يف رف�ض �أي طلب لالكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة كلي ًا �أو جزئي ًا ،يف حال عدم
ا�ستيفاء الطلب ل ٍأي من �شروط االكتتاب .وال يجوز التعديل يف طلب االكتتاب �أو �سحبه بعد ت�سليمه للجهات امل�ستلمة .وميثل طلب االكتتاب عند تقدميه عقد ًا ملزم ًا
بني ال�شركة وامل�ساهم امل�ستحق (ف�ض ًال راجع ق�سم “�شروط وتعليمات االكتتاب»).

أسئلة وأجوبة عن آلية حقوق األولوية الجديدة
ماهي حقوق األولوية؟

هي �أوراق مالية قابلة للتداول تعطي حلاملها �أحقية االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة املطروحة عند اعتماد الزيادة يف ر�أ�س املال ،وهو حق مكت�سب جلميع امل�ساهمني
املقيدين يف �سجالت ال�شركة بنهاية يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية .ويعطي كل حق حلامله �أحقية االكتتاب ب�سهم واحد جديد وذلك ب�سعر الطرح.
لمن تمنح حقوق األولوية؟

متنح جلميع حملة الأ�سهم املقيدين ب�سجالت ال�شركة يف نهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية.
متى يتم إيداع حقوق األولوية؟

يتم ذلك خالل يومني بعد انعقاد اجلمعية العامة غري العادية لل�شركة ،و�ستظهر الأ�سهم يف حمافظ امل�ساهمني املقيدين حتت رمز جديد خا�ص بحقوق الأولوية
ولن ي�سمح بتداول هذه احلقوق �أو االكتتاب فيها �إال عند بداية فرتة التداول واالكتتاب.
كيف يتم إشعار المساهم المقيد بإيداع حقوق األولوية في المحفظة؟

يتم �إ�شعار امل�ساهم املقيد عن طريق الإعالن يف موقع تداول.
كم عدد الحقوق التي سيحصل عليها المساهم المقيد؟

يعتمد ذلك على معامل الأحقية وعدد الأ�سهم التي ميتلكها امل�ساهم املقيد يف نهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية.
ما هو معامل األحقية؟

هو املعامل الذي ميكن امل�ساهم املقيد من معرفة عدد حقوق الأولوية امل�ستحقة له مقابل الأ�سهم التي ميتلكها بتاريخ انعقاد اجلمعية العامة غري العادية .وعلى
�سبيل املثال� :إذا كان عدد الأ�سهم امل�صدرة ل�شركة ما � 1.000سهم ورفعت تلك ال�شركة ر�أ�س مالها عن طريق طرح � 200سهم جديد بحيث ارتفع عدد �أ�سهمها
�إلى � 1.200سهم ،يكون معامل الأحقية يف هذه احلالة � 1إلى �( 5أي �سهم واحد لكل خم�سة �أ�سهم).
هل سيتم تداول هذه الحقوق وإضافتها إلى محافظ المستثمرين بنفس اسم/رمز أسهم الشركة أو أن هناك مسمى آخر
لها؟

�سيتم �إيداع حقوق الأولوية ملحافظ امل�ستثمرين حتت رمز جديد خا�ص بحقوق الأولوية.
ما هي قيمة الحق عند بداية تداوله؟

�سعر االفتتاح للحق �سيكون الفرق بني �سعر �إغالق �سهم ال�شركة يف اليوم ال�سابق لإدراج احلق و�سعر الطرح .وعلى �سبيل املثال� :إذا كان �سعر �إغالق ال�سهم يف اليوم
ال�سابق  35ريا ًال و�سعر الطرح  10رياالت يكون �سعر االفتتاح حلقوق الأولوية  25ريا ًال.
�

هل يستطيع المساهمين المقيدين االكتتاب في أسهم إضافية؟

ميكن للم�ساهمني املقيدين االكتتاب يف �أ�سهم �إ�ضافية من خالل �شراء حقوق �أولوية جديدة خالل فرتة التداول ،وميكن االكتتاب بالأ�سهم الإ�ضافية اجلديدة
املكت�سبة من �شراء حقوق جديدة خالل مرحلة االكتتاب الثانية فقط.
كيف تتم عملية االكتتاب؟

تتم عملية االكتتاب كما هو معمول به حالي ًا عن طريق تقدمي طلبات االكتتاب لدى �أي من فروع اجلهات امل�ستلمة (املذكورة يف ن�شرة الإ�صدار هذه) خالل فرتتي
االكتتاب فقط.
هل يحق لحملة شهادات األسهم االكتتاب والتداول؟

نعم يحق حلملة �شهادات الأ�سهم االكتتاب لكنهم لن ي�ستطيعوا التداول �إال بعد �إيداع ال�شهادات يف حمافظ ا�ستثمارية عن طريق اجلهات امل�ستلمة �أو مركز الإيداع
يف تداول و�إح�ضار الوثائق الالزمة.
إذا تم االكتتاب في األسهم الجديدة وتم بيع الحقوق بعدها ماذا يحدث في هذه الحالة؟

يف حال قام �أحد امل�ساهمني املقيدين باالكتتاب ومن ثم بيع حقوق الأولوية ومل يتم �شراء عدد حقوق �أولوية يعادل عدد احلقوق التي اكتتب فيها قبل نهاية فرتة
التداول ،ف�سيتم رف�ض طلب االكتتاب كلي ًا يف حال مت بيع جميع احلقوق �أو جزئي ًا مبا يعادل ما مت بيعه من حقوق ،و�سيتم �إبالغ و�إعادة مبلغ االكتتاب عرب اجلهة
امل�ستلمة للم�ساهم املقيد.
هل يحق لمن اشترى حقوق إضافية تداولها مرة أخرى؟

نعم يحق له بيعها و�شراء حقوق �أخرى خالل فرتة التداول فقط.
هل باإلمكان بيع جزء من هذه الحقوق؟

نعم ب�إمكان امل�ستثمر بيع جزء من هذه احلقوق واالكتتاب باجلزء املتبقي.
هل يمكن االكتتاب خالل عطلة نهاية األسبوع ما بين المرحلتين األولى والثانية؟

ال ميكن ذلك.
متى يستطيع المساهم االكتتاب في حقوق األولوية التي اشتراها خالل فترة التداول؟

خالل املرحلة الثانية فقط وبعد انتهاء فرتة التداول حلقوق الأولوية.
هل يستطيع الشخص المستحق بيع الحق بعد انقضاء فترة التداول؟

ال ميكن ذلك ،بعد انق�ضاء فرتة التداول يتبقى لل�شخ�ص امل�ستحق فقط ممار�سة احلق يف االكتتاب بالزيادة يف ر�أ�س املال ،ويف حال عدم ممار�سة احلق ميكن �أن
يتعر�ض امل�ستثمرللخ�سارة �أو االنخفا�ض يف قيمة املحفظة اال�ستثمارية.
ماذا يحدث لحقوق األولوية التي لم يتم بيعها أو ممارسة االكتتاب بها خالل فترة التداول ومرحلتي االكتتاب األولى والثانية؟

تطرح الأ�سهم املتبقية الناجتة عن عدم ممار�سة �أو بيع هذه احلقوق يف فرتة الطرح املتبقي الذي ينظمه مدير االكتتاب بح�سب املعايري التي حتددها ن�شرة
الإ�صدار هذه.
هل سيتم إضافة أي رسوم إضافية لعمليات تداول حقوق األولوية؟

�سيتم تطبيق نف�س العموالت على عمليات البيع وال�شراء كما هي بالأ�سهم ولكن من دون حد �أدنى ملبلغ العمولة.

ع

ملخص المعلومات األساسية
يقدم هذا امللخ�ص نبذة موجزة عن املعلومات الواردة يف هذه الن�شرة .ونظر ًا لأنه ملخ�ص ،ف�إنه ال ي�شتمل على كل املعلومات التي قد تكون مهمة للمكتتبني .ويجب
على م�ستلمي هذه الن�شرة قراءتها بالكامل قبل اتخاذ قرار باال�ستثمار يف الأ�سهم اجلديدة املطروحة .وقد مت تعريف بع�ض امل�صطلحات والعبارات املخت�صرة
الواردة يف هذه الن�شرة يف ق�سم «تعريفات وخمت�صرات» ويف �أماكن �أخرى من هذه الن�شرة.
نبذة عن الشركة

�شركة تبوك للتنمية الزراعية هي �شركة م�ساهمة عامة �سعودية مبوجب املر�سوم امللكي رقم (م )11/وتاريخ (1403/06/07هـ) املوافق (1983/03/22م) وال�سجل
التجاري رقم ( )3550005403وتاريخ (1404/08/15هـ) املوافق (1984/05/17م) ال�صادر من مدينة تبوك ،ويبلغ ر�أ�س مال ال�شركة ()200.000.000
مائتا مليون ريال �سعودي مق�سم �إلى ( )20.000.000ع�شرين مليون �سهم ًا عادي ًا بقيمة ا�سمية ( )10ع�شرة رياالت لل�سهم الواحد ومدفوعة القيمة بالكامل.
وقد �أو�صى جمل�س �إدارة ال�شركة يف اجتماعه املنعقد بتاريخ 1434/09/07هـ (املوافق 2013/07/15م) بزيادة ر�أ�س مال ال�شركة �إلى ()450.000.000
�أربعمائة وخم�سني مليون ريال �سعودي ،وذلك بعد احل�صول على املوافقات النظامية والقانونية الالزمة ،ويف تاريخ 1436/03/15هـ (املوافق 2015/01/06م)
وافقت اجلمعية العامة غري العادية على تو�صية جمل�س �إدارة ال�شركة بزيادة ر�أ�س املال.
نشاط الشركة

يتمثل ن�شاط ال�شركة الرئي�س يف الإنتاج الزراعي والت�صنيع الزراعي وت�سويق املنتجات .كما �أنه وفق ًا للنظام الأ�سا�سي لل�شركة ف�إنه مرخ�ص لها ممار�سة العديد
من الأعمال منها :مزاولة حفر و�صيانة الآبار ،تربية وت�سمني الأغنام والعجول و�إنتاج الدجاج الالحم والبيا�ض و�إن�شاء املزارع� ،إن�شاء امل�شاتل الزراعية و�إنتاج
�شتالت الفاكهة والأ�شجار احلرجية والزينة والعطرية والطبية ،ت�صنيع املنتجات الزراعية واحليوانية والنباتية وال�سمكية وم�شتقاتها ،احل�صول على الوكاالت
التجارية وجتارة اجلملة والتجزئة يف املواد والآليات وامل�ستلزمات الزراعية ،العمل يف جمال الت�سويق الزراعي باال�سترياد والت�صدير للمنتجات الزراعية والنباتية
واحليوانية وال�سمكية وم�شتقاتها� ،شراء الأرا�ضي لإقامة مباين عليها وا�ستثمار هذه املباين بالبيع �أو الإيجار ل�صالح ال�شركة� ،إقامة م�صانع منتجات الألبان
واللحوم والأعالف� ،إقامة و�إدارة و�صيانة وت�شغيل امل�شاريع ال�صناعية ،امتالك و�إدارة وت�شغيل �صوامع الغالل ومطاحن الدقيق ،جتارة اجلملة والتجزئة يف املواد
الغذائية واحلبوب واملحا�صيل واخل�ضار والفاكهة والأعالف واملوا�شي والدواجن والأ�سماك ،كما يجوز لل�شركة �أن تكون لها م�صلحة �أو �أن ت�شرتك ب�أي وجه من
الوجوه مع الهيئات �أو ال�شركات التي تزاول �أعما ًال �شبيهة ب�أعمالها �أو التي تعاونها على حتقيق غر�ضها ،ولها �أن متتلك الأ�سهم �أو احل�ص�ص يف هذه ال�شركات
و�أن تندمج فيها �أو ت�شرتيها ،كما يجوز �أن تكون لها م�صلحة �أو �أن ت�شرتك ب�أي وجه من الوجوه مع ال�شركات الأخرى مبا ال يتجاوز ع�شرين باملائة من احتياطياتها
احلرة وال يزيد على ع�شرة باملائة من ر�أ�سمال ال�شركة التي ت�شرتك فيها ،و�أن ال يتجاوز �إجمايل هذه امل�شاركات قيمة هذه االحتياطيات مع �إبالغ اجلمعية يف �أول
اجتماع لها.
مراحل تأسيس الشركة وتغيرات رأس المال

ت�أ�س�ست �شركة تبوك للتنمية الزراعية ك�شركة م�ساهمة عامة �سعودية مبوجب املر�سوم امللكي رقم (م )11/وتاريخ (1403/06/07هـ ) املوافق (1983/03/22م)
وال�سجل التجاري رقم ( )3550005403وتاريخ (1404/08/15هـ) املوافق (1984/05/17م) بر�أ�س مال قدره  200مليون ريال �سعودي مق�سم �إلى  2مليون �سهم
بقيمة ا�سمية قدرها  100ريال �سعودي لل�سهم الواحد ،وقد مت االكتتاب يف �أ�سهم ال�شركة على النحو التايل:
	.1قام امل�ؤ�س�سون باالكتتاب مبا جمموعه � 750.000سهم بقيمة ا�سمية قدرها  100ريال �سعودي لل�سهم الواحد والتي متثل مان�سبته  %37.5من ر�أ�س مال
ال�شركة ،وقد قاموا بدفع مبالغ االكتتاب خالل عام الت�أ�سي�س (1983م) على ثالث دفعات:
 الدفعة الأولى  18.750.000ريال �سعودي.
 الدفعة الثانية  28.125.000ريال �سعودي.
 الدفعة الثالثة  28.125.000ريال �سعودي.
	.2مت طرح ماتبقى من �أ�سهم ال�شركة والبالغة � 1.250.000سهم لالكتتاب العام بقيمة ا�سمية و�سعر اكتتاب قدره  100ريال �سعودي لل�سهم الواحد والتي متثل
مان�سبته  %62.5من ر�أ�س مال ال�شركة ،وقد مت دفع مبالغ االكتتاب يف الأ�سهم من قبل اجلمهور خالل عام (1984م) على دفعتني كالتايل:
 الدفعة الأولى  62.500.000ريال �سعودي.
 الدفعة الثانية  62.500.000ريال �سعودي.
	.3يف عام 1998م مت تعديل القيمة اال�سمية للأ�سهم من  100ريال �سعودي لت�صبح  50ريال �سعودي ،بعد ذلك ويف عام 2006م مت تعديل القيمة اال�سمية للأ�سهم
من  50ريال �سعودي لت�صبح  10رياالت �سعودية لل�سهم الواحد وحتى تاريخه.
وت�ؤكد ال�شركة على �أنها مل تقم منذ ت�أ�سي�سها وحتى تاريخ هذه الن�شرة بزيادة ر�أ�س مالها عن طريق طرح �أ�سهم حقوق �أولوية.

ف

رؤية الشركة
تتمثل ر�ؤية ال�شركة يف زيادة مبيعاتها �إلى  200مليون ريال �سعودي وزيادة �صايف الربح الت�شغيلي �إلى �أكرث من  30مليون ريال بنهاية فرتة اخلطة اخلم�سية لل�شركة
املنتهية يف عام 2015م.

رسالة الشركة
ر�سالة ال�شركة تكمن يف االلتزام بتوريد منتجات وخدمات زراعية ذات جودة عالية تلبي احتياجات العمالء يف الأ�سواق اال�ستهالكية وال�صناعية على النحو
املطلوب ،مع مراعاة االلتزام بامل�س�ؤولية االجتماعية الن�شطة والتقليل من ا�ستهالك املياه واالمتثال التام لن�ص وروح قوانني اململكة.

قيم الشركة










امل�صداقية والنزاهة.
خدمة عمالئنا من خالل جهود تكاملية بني وحدات �أعمال وقطاعات ال�شركة املختلفة.
االلتزام بتلبية متطلبات جميع �أ�صحاب امل�صلحة يف ال�شركة.
ال�سعي اليومي �إلى التعلم امل�ستمر.
احرتام الثقافات الوطنية ملوظفينا متعددي اجلن�سيات.
اجلدية واملثابرة.
احرتام قيمة الوقت وا�ستخدامه بال�شكل الأمثل يف �أداء مهام العمل.
احت�ضان التغيري واملبادرات.
توفري بيئة ال�سالمة للعاملني.

المزايا التنافسية ونقاط القوة
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عال من الكفاءة والت�أهيل العلمي والفني.
فريق �إدارة على م�ستوى ٍ
تقع مزارع ال�شركة يف مناطق خ�صبة يف مدينة تبوك باململكة العربية ال�سعودية ،وحتيط بها اجلبال والتالل ،وتتميز هذه املناطق كذلك مبناخها املعتدل
وخ�صوبة تربتها ،ف�ض ًال عن املياه اجلوفية العذبة ،ما يجعلها موقع ًا مثالي ًا لإنتاج �أجود �أنواع الفواكه واخل�ضراوات والزيتون والأعالف والقمح.
االهتمام بجودة املنتج حيث ح�صلت ال�شركة عام 2006م على �شهادة الأيزو و�شهادة نظام حتليل املخاطر و�ضبط النقاط احلرجة «ها�سب» من هيئة
االعتماد املعروفة با�سم “م�ؤ�س�سة ت�سجيل الأنظمة الأمريكية”.
تعد �شركة مبتكرة ومبدعة يف جمال تقنية التخزين املربد حيث متتلك اليوم �أحدث و�أكرب مرافق للتخزين يف منطقة ال�شرق الأو�سط ب�أ�سرها بطاقة
� 35ألف طن مرتي.
تعترب ال�شركة الزراعية الأولى يف اململكة التي تقوم بتق�سيم �أعمالها �إلى “وحدات عمل ا�سرتاتيجية” ويكون لكل وحدة مدير عام وفريق عمل كامل
خا�ص بها للإنتاج واملبيعات وقطاعات خا�صة باخلدمات الت�شغيلية امل�شرتكة وال�ش�ؤون املالية واملوارد الب�شرية.
تعد ال�شركة الزراعية الأولى يف اململكة التي تنتج منتجاتها عن طريق ا�ستخدام جمموعة من املواد ال�صديقة للبيئة يف ال�سيطرة على احل�شرات التي
تنقل الأمرا�ض ال�ضارة ،ولكن من دون �إحلاق الأذى باحل�شرات النافعة للبيئة .وقد متكنت ال�شركة من احلد من ا�ستخدام املواد الكيمائية التي ت�ضر
بالبيئة ب�شكل كبري.
حتقيق الكفاءة يف ا�ستخدام موارد املياه املحدودة يف اململكة العربية ال�سعودية؛ حيث يقدم �أكرث من  %90من اال�ست�شاريني الذين تتعاقد معهم ال�شركة
كل عام خدماتهم اال�ست�شارية ب�ش�أن احلد من ا�ستهالك املياه يف زراعة املحا�صيل.
تعد ال�شركة من �أكرب ال�شركات الزراعية امل�ساهمة باململكة املتخ�ص�صة يف جمال �إنتاج اخل�ضار (البطاط�س والب�صل) والفاكهة ذات النواة احلجرية
والعنب.
تعد �إحدى �أكرب �شركتني باململكة ت�سيطران على �سوق البطاط�س الت�صنيعية.
تعترب ال�شركة الزراعية الأولى يف اململكة التي ت�ستخدم منهج الإدارة اال�سرتاتيجية التي ت�سعى من خالله لبناء متيز م�ستمر ملنتجاتها من خالل قيادة
ال�سوق يف التكلفة ،ومتيز املنتجات مقارنة باملناف�سني ،وخدمة �شرائح �سوقية معينة من خالل منتجات تلبى احتياجاتها اخلا�صة.
تعترب ال�شركة الزراعية االولى يف اململكة التي ت�ستخدم نظام بطاقات قيا�س الأداء املتوازن يف �إعداد ومتابعة تنفيذ اال�سرتاتيجية الكلية وا�سرتاتيجيات
وحدات الأعمال.

نظرة عامة على القطاع الزراعي في المملكة
يت�ضمن هذا الق�سم معلومات عن القطاع الزراعي يف اململكة العربية ال�سعودية ،وقد مت الرتكيز فيه على املنتجات الزراعية التي تنتجها �شركة تبوك للتنمية
الزراعية والأ�سواق التي تعمل �أو ت�ستثمر فيها ،كما يت�ضمن هذا الق�سم على معلومات عامة عن االقت�صاد ال�سعودي وعن الو�ضع ال�سكاين للمملكة.
لقد مت اقتبا�س معظم املعلومات اخلا�صة بالقطاع الزراعي من الدرا�سة ال�سوقية التي �أعدها م�ست�شار ال�سوق �شركة �إرن�ست ويونغ ( )EYب�شكل ح�صري لل�شركة،
�أما بالن�سبة للمعلومات العامة عن االقت�صاد ال�سعودي والو�ضع ال�سكاين للمملكة فقد مت اقتبا�س بع�ضها من الدرا�سة ال�سوقية امل�شار �إليها �أعاله ،والبع�ض الآخر
مت اقتبا�سه من م�صادر املعلومات العامة مثل التقارير ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي �أو تلك ال�صادرة عن � ٍأي من الوزارات �أو اجلهات احلكومية
املعنية الأخرى.
وجتدر الإ�شارة �إلى �أنه مل يتم التحقق من مدى دقة �أو اكتمال املعلومات الواردة يف هذا الق�سم من قبل �أطراف �أخرى ،علم ًا ب�أن دقة واكتمال تلك املعلومات تعتمد
بدرجة كبرية على م�صادرها الأ�سا�سية و�أ�ساليب البحوث الإح�صائية امل�ستخدمة يف جتميعها وتلخي�صها وحتليلها.
يحتل االقت�صاد ال�سعودي املرتبة الع�شرين من بني �أكرب االقت�صادات العاملية  ،الأمر الذي ي�ضيف للأهمية الن�سبية للمملكة والتي ترتبع على عر�ش ت�صدير النفط.
ولي�س من امل�ستبعد تعاظم حجم الناجت املحلي الإجمايل ال�سعودي خالل الفرتة احلالية لأ�سباب واقعية منها القدرة على تعزيز الإنتاج النفطي وبقاء �أ�سعار النفط
مرتفعة ف�ض ًال عن فر�ص رفع م�ستويات الإنفاق.
ويعد الناجت املحلي الإجمايل ال�سعودي الأكرب على الإطالق بني الدول العربية بال منازع الأمر الذي يف�سر ب�شكل جزئي ع�ضوية اململكة يف جمموعة الع�شرين والتي
جتمع فيما بينها كربى االقت�صادات العاملية ،كما �أن االقت�صاد ال�سعودي هو �أكرب اقت�صاد يف منطقة ال�شرق الأو�سط ،حيث ي�ساهم بحوايل  %24من الناجت املحلي
الإجمايل للمنطقة ،وح�سب توقعات الدرا�سة ال�سوقية نق ًال عن تقارير جلوبال �إن�سايت ،ف�إن ن�سبة م�ساهمة الناجت املحلي ال�سعودي من الناجت املحلي للمنطقة
�ستبقى م�ستقرة بحوايل  %24خالل بقية هذا العقد.
ويف ال�سياق نف�سه ،تقدر ن�سبة م�ساهمة االقت�صاد ال�سعودي يف الناجت املحلي لدى دول جمل�س التعاون اخلليجي بحوايل  %42يف عام 2011م .هذا ومن املتوقع �أن
تبقى هذه الن�سبة م�ستقرة خالل بقية هذا العقد.
تعترب اململكة العربية ال�سعودية من �أكرث الدول ت�صحر ًا يف العامل حيث تقدر ن�سبة م�ساحة الأرا�ضي الزراعية من �إجمايل م�ساحة اململكة بحوايل  .%1.5مع ذلك
مت حتويل م�ساحات وا�سعة من الأرا�ضي ال�صحراوية �إلى �أرا�ضي زراعية منتجة لأنواع عديدة وخمتلفة من املحا�صيل الزراعية .وكان ذلك الإجناز نتيجة للحوافز
التي تقدمها احلكومة للقطاع حيث تقدم قرو�ض طويلة الأجل بدون فوائد ،واخلدمات والدعم الفني ،وتقدم كذلك حوافز مثل البذور والأ�سمدة املجانية ،واملياه
ذات التكلفة املخف�ضة والوقود والكهرباء و�إعفاءات من الر�سوم املفرو�ضة على الواردات من املواد اخلام واملعدات.
ومن اجلدير ذكره �أنه بالرغم من كل هذه التطورات والتي طر�أت على القطاع الزراعي يف اململكة ،ف�إن الإنتاج الزراعي ي�ساهم فقط مبا يقدر بحوايل  %1.9من
الناجت املحلي الإجمايل للدولة للفرتة ما بني عامي 2011م و 2013م ،وهذا �شيء متوقع نظر ًا حلجم االقت�صاد ال�سعودي الكبري ن�سبي ًا وكونه مكون ب�شكل �أ�سا�سي
من قطاع النفط حيث ميثل هذا القطاع ما ن�سبته  %45من الناجت املحلي الإجمايل للمملكة.
ويبني اجلدول �أدناه �إنتاج اململكة من جمموعة من املحا�صيل املختارة والتي تنتجها �شركة تبوك للتنمية الزراعية.
�إنتاج اململكة من املحا�صيل الزراعية املنتجة من قبل ال�شركة خالل الأعوام 2006م2011-م
2006م

2007م

2008م

2009م

2010م

2011م

الإنتاج الزراعي (طن)
�إجمايل الإنتاج من احلبوب

3.042.477

2.966.953

2.438.241

1.592.405

1.570.944

1.418.160

القمح

2.630.394

2.558.502

1.985.556

1.152.447

1.349.389

1.184.454

�إجمايل الإنتاج من اخل�ضروات

2.616.555

2.596.188

2.696.426

2.676.354

2.521.450

2.647.952

الب�صل

58.187

53.736

56.138

61.687

93.360

104.504

اجلزر

52.245

48.254

50.573

48.704

66.655

57.034

�إجمايل الإنتاج من اجلذور والدرنات

468.596

463.000

446.953

444.138

495.100

البطاط�س

468.596

462.999

446.953

444.138

398.993

404.679

�إجمايل الإنتاج من الفواكه

1.549.070

1.581.968

1.615.699

1.619.438

1.548.792

1.609.182

-

ق

2006م

2007م

2008م

2009م

2010م

2011م

الإنتاج الزراعي (طن)
العنب

136.235

144.430

161.516

160.177

138.576

139.327

�إجمايل الإنتاج من املحا�صيل الزيتية

3.500

3.486

3.417

3.328

2.320

الرب�سيم

1.580.893

1.781.825

1.963.386

1.999.703

2.528.441

2.550.789

امل�صدر :منظمة الغذاء والزراعة ،وزارة الزراعة

وعلى �صعيد التجارة اخلارجية للمنتجات الزراعية للمملكة فقد بلغت واردات اململكة العربية ال�سعودية من القمح واحلنطة حوايل  1.619.540طن يف حني
بلغت �صادرات اململكة من نف�س املح�صول حوايل  2.386طن يف عام 2010م ،م�سجلة بذلك عجز جتاري مقداره  1.617.154طن .على �صعيد �آخر ف�إن واردات
اململكة من الب�صل والثوم والكراث بلغت  350.082طن يف عام2010م مقارنة مع �صادرات بحوايل  70.737طن ،مما ميثل عجز جتاري قرابة  279.345طن.
�أما فيما يخ�ص واردات اململكة من اجلزر واللفت وال�شمندر ،فقد بلغت  21.820طن يف عام 2010م مقارنة مع �صادرات بحوايل  5.328طن ،ممثلة بذلك عجز
مقداره  16.492طن .بلغت واردات اململكة من البطاط�س  62.037طن يف عام 2010م بينما كانت �صادرات اململكة من البطاط�س  135.488طن ،م�سجلة بذلك
فائ�ض جتاري مقداره  73.451طن.

ر

ملخص المعلومات المالية للشركة
يجب قراءة القوائم املالية امللخ�صة الواردة �أدناه مع القوائم املالية املراجعة مبا يف ذلك الإي�ضاحات املرفقة بها لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب للأعوام
2011م و 2012م و 2013م وتلك املفحو�صة للن�صف الأول لعامي 2013م و 2014م.
معدل النمو
ال�سنوي املركب
2011م2013-م
()CAGR

2011م

2012م

2013م

الن�صف الأول
2013م

الن�صف الأول
2014م

171.667

156.079

120.988

49.327

49.789

تكلفة املبيعات

()90.689

()86.049

()68.889

()28.944

()31.171

%12.8-

الربح الإجمايل

80.978

70.030

52.099

20.383

18.618

%19.8-

م�صاريف بيع وتوزيع

()31.439

()36.813

()34.120

()10.854

()12.508

%4.2

م�صاريف عمومية و�إدارية

()14.390

()18.342

()19.057

()5.008

()5.331

%15.1

35.149

14.875

قائمة الدخل (�ألف ريال �سعودي)

املبيعات

الربح �أو اخل�سارة من الأعمال

%16-

()1.078

4.521

779

-

()3.702

()13.443

0

1.614

-

�صايف الإيرادات الأخرى

546

1.400

1.237

550

348

%50.5

�صايف الربح قبل الزكاة و�ضريبة الدخل

35.695

12.573

()13.284

5.070

2.740

-

()2.588

()2.635

()1.555

()1.059

()495

%22.5-

33.107

9.938

()14.838

4.012

2.245

-

خ�سائر ا�ستثمارات

زكاة و�ضريبة دخل
الربح ال�صايف

-

امل�صدر :القوائم املالية املراجعة للأعوام من 2011م2013-م والقوائم املالية املفحو�صة للن�صف الأول لعامي 2013م و 2014م

املركز املايل (�ألف ريال �سعودي)

2013م

الن�صف الأول
2013م

الن�صف الأول
2014م

معدل النمو
ال�سنوي املركب
2011م2013-م
()CAGR

112.360

124.651

%16.2-

337.400

%3.3
%2.0-

2011م

2012م

�إجمايل املوجودات املتداولة

131.273

119.997

92.198

�إجمايل املوجودات غري املتداولة

318.863

328.626

340.407

338.098

�إجمايل املوجودات

450.136

448.623

432.605

450.458

462.051

�إجمايل املطلوبات املتداولة

57.319

60.791

59.196

58.893

85.791

%1.6

�إجمايل املطلوبات غري املتداولة

21.675

22.909

25.604

26.338

26.210

%8.7

�إجمايل املطلوبات

78.994

83.700

84.800

85.231

112.001

%3.6

�إجمايل حقوق امل�ساهمني

371.142

364.923

347.805

365.227

350.050

%3.2-

�إجمايل املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

450.136

448.623

432.605

450.458

462.051

%2.0-

امل�صدر :القوائم املالية املراجعة للأعوام من 2011م2013-م والقوائم املالية املفحو�صة للن�صف الأول لعامي 2013م و 2014م

�

2011م

2012م

2013م

الن�صف الأول
2013م

�صايف التدفق النقدي من الأن�شطة الت�شغيلية

66.921

52.287

18.587

()14.728

8.049

�صايف التدفق النقدي من الأن�شطة اال�ستثمارية

()69.928

()33.468

()1.997

23.438

()15.964

-

3.041

()18.864

()17.594

()7.882

10.279

-

التدفقات النقدية (�ألف ريال �سعودي)

�صايف التدفق النقدي من الأن�شطة التمويلية

الن�صف الأول
2014م

معدل النمو
ال�سنوي املركب
2011م2013-م
()CAGR
%11.8-

امل�صدر :القوائم املالية املراجعة للأعوام من 2011م2013-م والقوائم املالية املفحو�صة للن�صف الأول لعامي 2013م و 2014م

امل�ؤ�شرات املالية

2011م

متو�سط فرتة التح�صيل (يوم)

95.6

46

29.2

56.7

37.0

معدل دوران املخزون (يوم)

155.7

202.4

305.8

455.7

464.4

فرتة �سداد الذمم الدائنة (يوم)

28.7

29.1

51.8

113.1

121.5

دورة حتويل النقد (يوم)

222.5

219.3

283.2

399.3

380.0

ن�سبة التداول (مرة)

2.3

2

1.6

1.9

1.5

ن�سبة التداول ال�سريعة (مرة)

1.6

1.2

0.6

0.7

0.5

ن�سبة املطلوبات �إلى حقوق امللكية

%21.3

%22.9

%24.4

%23.3

%32.0

ن�سبة املطلوبات �إلى الأ�صول

%17.5

%18.7

%19.6

%18.9

%24.2

العائد على حقوق امللكية

%8.9

%2.7

%4.3-

%1.1

%0.6

العائد على الأ�صول

%10.4

%3.0

%4.4-

%1.2

%0.7

معدل النمو يف املبيعات

%14.1

%9.1-

%22.5-

%0.4-

%0.9

هام�ش جممل الربح

%47.2

%44.9

%43.1

%41.3

%37.4

هام�ش الربح من العمليات الرئي�سية

%20.5

%9.5

%0.09-

%9.2

%1.6

هام�ش �صايف الربح

%19.3

%6.4

%12.3-

%8.1

%4.5

عدد الأ�سهم (�ألف �سهم)

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

ر�أ�س املال (�ألف ريال �سعودي)

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

ربحية ال�سهم بعد الزكاة و�ضريبة الدخل (ريال � /سهم)

1.66

0.50

0.08

0.09

امل�صدر :حتليل فالكم للقوائم املالية

ت

2012م

2013م

الن�صف الأول
2013م

الن�صف الأول
2014م

()0.74

ملخص عوامل المخاطرة
المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة


































االعتماد على موظفني رئي�سيني
توفر الأيدي العاملة
اال�ستعانة بالعمالة امل�ست�أجرة
االعتماد على موزعني رئي�سيني
االعتماد على موردين رئي�سيني
االعتماد على العمالء
انخفا�ض مبيعات الأعالف وزيادة املخزون
�أخطار تذبذب ن�سب الفائدة و�أ�سعار �صرف العمالت وتكاليف التمويل
الأنظمة والقوانني املرتبطة بالقطاع الزراعي والقطاع ال�صناعي
خماطر االنقطاع غري املتوقع للأعمال
خماطر ت�ضخم املخزون وتلف املنتجات
خماطر عمليات تخزين منتجات وحما�صيل ال�شركة
خماطر اال�سترياد والت�صدير
انت�شار الأمرا�ض والأوبئة
خماطر اجلودة و�أذواق العمالء
مو�سمية الأعمال وتقلب الأحوال اجلوية
متلك الأر�ض املمنوحة من احلكومة
الأرا�ضي امل�ؤهلة للزراعة
املوارد املائية
خف�ض �أو توقف الدعم للقطاع الزراعي
وقف �شراء القمح املنتج حملي ًا
ارتفاع مدخالت ومواد الإنتاج واملواد الأولية
ارتفاع �أجور املوظفني والعمالة
ارتفاع �أجور نقل وت�سويق املنتجات
الرتاخي�ص والت�صاريح
ال�سعودة
املطلوبات الر�أ�سمالية امل�ستقبلية والتمويل
الدعاوى الق�ضائية
اال�سم والعالمات التجارية لل�شركة
الت�أمني
ا�ستثمارات ال�شركة
التعامالت املالية مع العمالء والأطراف الأخرى
عدم االلتزام باملعايري املحا�سبية

المخاطر المتعلقة بالمشاريع المستقبلية












الت�أخر يف تنفيذ امل�شاريع
توافر خدمات البنية التحتية الالزمة لإقامة وتنفيذ امل�شاريع
عدم توفر الأرا�ضي الالزمة لإقامة امل�شاريع اجلديدة
خماطر �إيجاد عمالء للمنتجات اجلديدة
زيادة التكاليف الر�أ�سمالية لتنفيذ امل�شاريع عن املبالغ املتوقعة
التغري يف ال�سيا�سات القانونية وال�ضرائب
الأو�ضاع ال�سيا�سية
ربحية امل�شاريع
حمدودية البيانات املالية
خماطر متعلقة مبنتجات الأعالف املركبة
املخاطر الت�شغيلية الأخرى
ث

المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع الذي تعمل فيه الشركة




اقت�صاد اململكة واالقت�صاد العاملي
املناف�سة
�إعادة هيكلة ال�سوق

المخاطر المتعلقة باألسهم العادية وباألسهم الجديدة










خ

ال�سيطرة من قبل كبار امل�ساهمني
توزيع �أرباح الأ�سهم
خماطر التذبذبات املحتملة يف �سعر الأ�سهم
خماطر التذبذبات املحتملة يف �سعر حقوق الأولوية
خماطر نق�ص الطلب على حقوق الأولوية و�أ�سهم ال�شركة
خماطر امل�ضاربة يف حقوق الأولوية
خماطر انخفا�ض ن�سبة امللكية
خماطر عدم ممار�سة حقوق االكتتاب يف الوقت املنا�سب
خماطر دائنو توزيعات الأرباح
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1.1تعريفات ومختصرات
يبني اجلدول التايل قائمة بالتعريفات واالخت�صارات للم�صطلحات امل�ستخدمة يف ن�شرة الإ�صدار:
التعريف

امل�صطلح �أو االخت�صار املعرف
CAGR

معدل النمو املركب ال�سنوي

SOCPA

الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونني

ها�سب ()HACCB

نظام وقائي يعنى ب�سالمة الغذاء من خالل حتديد الأخطار التي تهدد �سالمته� ،سوا ًء كانت بيولوجية �أو كيميائية �أو فيزيائية ،ومن ثم حتديد النقاط
احلرجة التي يلزم ال�سيطرة عليها ل�ضمان �سالمة املنتج

Strategic Business Unit
(SBU) model

منوذج وحدة �أعمال ا�سرتاتيجية

تادكو  /ال�شركة  /تبوك الزراعية

�شركة تبوك للتنمية الزراعية

الإدارة �أو الإدارة العليا

�إدارة �شركة تبوك للتنمية الزراعية

االكتتاب �أو الطرح �أو طرح حقوق
الأولوية

زيادة ر�أ�س مال �شركة تبوك للتنمية الزراعية عن طريق طرح �أ�سهم جديدة

�أ�سهم االكتتاب

� 25.000.000سهم عادي من �أ�سهم �شركة تبوك للتنمية الزراعية

تاريخ الأحقية

نهاية فرتة تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية والتي مت الت�صويت فيها على الزيادة املقرتحة لر�أ�س املال بح�سب تو�صية جمل�س الإدارة
خالل اجتماعه بتاريخ يوم الثالثاء 1436/03/15هـ (املوافق 2015/01/06م)

مرحلة االكتتاب الأولى

تبد�أ يوم الثالثاء 1436/03/22هـ (املوافق 2015/01/13م) ،وت�ستمر حتى نهاية يوم اخلمي�س 1436/04/02هـ (املوافق 2015/01/22م) ،ويتاح
خاللها للم�ساهمني املقيدين فقط ممار�سة حقهم يف االكتتاب (كلي ًا �أو جزئي ًا) يف الأ�سهم اجلديدة يف حدود عدد حقوق الأولوية التي مت �إيداعها يف
حمافظهم بعد انعقاد اجلمعية غري العادية ،و�سوف تتم املوافقة فقط على االكتتاب بعدد من الأ�سهم اجلديدة امل�ستحقة مبوجب عدد حقوق الأولوية
املوجودة يف املحفظة عند نهاية فرتة التداول .وتتزامن مرحلة االكتتاب الأولى مع فرتة تداول حقوق الأولوية والتي ميكن للم�ساهمني املقيدين
واجلمهور خاللها تداول حقوق الأولوية

فرتة تداول حقوق الأولوية

تبد�أ يوم الثالثاء 1436/03/22هـ (املوافق 2015/01/13م) ،وت�ستمر حتى نهاية يوم اخلمي�س 1436/04/02هـ (املوافق 2015/01/22م) ،وميكن
للم�ساهمني املقيدين واجلمهور خاللها تداول حقوق الأولوية

مرحلة االكتتاب الثانية

تبد�أ يوم الأحد 1436/04/05هـ (املوافق 2015/01/25م) ،وت�ستمر حتى نهاية يوم الثالثاء 1436/04/07هـ (املوافق 2015/01/27م) ،وي�سمح
خاللها جلميع حملة حقوق الأولوية �سوا ًء كانوا من امل�ساهمني املقيدين �أو ممن قاموا ب�شراء حقوق الأولوية خالل فرتة التداول مبمار�سة حقهم يف
االكتتاب .وال ميكن تداول حقوق الأولوية يف هذه املرحلة.

الأ�سهم املتبقية

الأ�سهم املتبقية التي مل يتم االكتتاب فيها يف املرحلتني الأولى والثانية

الطرح املتبقي

تطرح الأ�سهم املتبقية على عدد من امل�ستثمرين ذوي الطابع امل�ؤ�س�سي "امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية" ،على �أن تقوم تلك امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية بتقدمي
عرو�ض �شراء للأ�سهم املتبقية ،و�سوف يتم ا�ستقبال هذه العرو�ض ابتدا ًء من ال�ساعة العا�شرة �صباح ًا يوم الأحد 1436/04/12هـ (املوافق
2015/02/01م) وحتى ال�ساعة العا�شرة �صباح ًا من اليوم التايل بتاريخ 1436/04/13هـ (املوافق 2015/02/02م) .و�سيتم تخ�صي�ص الأ�سهم
املتبقية للم�ؤ�س�سات اال�ستثمارية ذات العر�ض الأعلى ثم الأقل فالأقل على �أن يتم تخ�صي�ص الأ�سهم بالتنا�سب على امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية التي تقدم
نف�س العر�ض� ،أما بالن�سبة لك�سور الأ�سهم ف�سيتم �إ�ضافتها �إلى الأ�سهم املتبقية ومعاملتها باملثل

الأ�شخا�ص امل�ستحقون

جميع حملة حقوق الأولوية �سوا ًء كانوا من امل�ساهمني املقيدين �أو ممن قاموا ب�شراء حقوق الأولوية خالل فرتة التداول

ممار�سة حقوق �أولوية االكتتاب

قيام الأ�شخا�ص امل�ستحقون باالكتتاب يف �أ�سهم حقوق الأولوية اجلديدة

1

امل�صطلح �أو االخت�صار املعرف

2

التعريف

امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية

وت�شمل جمموعة من امل�ؤ�س�سات وهي كالتايل:
ً
ً
� .1صناديق اال�ستثمار امل�ؤ�س�سة يف اململكة العربية ال�سعودية واملطروحة طرحا عاما والتي ت�ستثمر يف الأوراق املالية ال�سعودية �إذا كانت �شروط
و�أحكام ال�صندوق تتيح له ذلك ،مع االلتزام بالأحكام والقيود املن�صو�ص عليها يف الئحة �صناديق اال�ستثمار
 .2الأ�شخا�ص املرخ�ص لهم بالتعامل يف الأوراق املالية ب�صفة �أ�صيل ،مع التزام متطلبات الكفاية املالية
 .3ال�شركات املدرجة يف ال�سوق املالية ال�سعودية من خالل حمافظها التي يديرها �أ�شخا�ص مرخ�ص لهم ،و�شركات قطاعي البنوك والت�أمني
املدرجة يف ال�سوق ال�سعودية ،وذلك وفق ًا لل�ضوابط التي �أ�صدرتها هيئة ال�سوق املالية ،على �أن ال ت�ؤدي م�شاركة ال�شركة �إلى �أي تعار�ض يف
امل�صالح

اتفاقية التعهد بالتغطية

اتفاقية التعهد بالتغطية املربمة بني متعهد التغطية وال�شركة

اجلهات امل�ستلمة

اجلهات التي تقوم با�ستالم طلبات االكتتاب من املكتتبني الأفراد

اجلريدة الر�سمية

جريدة �أم القرى ،وهي اجلريدة الر�سمية للمملكة العربية ال�سعودية

اجلمعية العامة

اجلمعية العامة غري العادية لل�شركة

احلكومة

حكومة اململكة العربية ال�سعودية

�سعر االكتتاب

 10ريال �سعودي لكل �سهم

ال�سنة املالية

ال�سنة املنتهية بتاريخ  31دي�سمرب من كل �سنة ميالدية

ال�سهم

�سهم عادي بقيمة ا�سمية ( )10رياالت يف ر�أ�س مال ال�شركة

ال�سعودة

لوائح العمل يف اململكة العربية ال�سعودية التي تفر�ض على ال�شركات العاملة يف اململكة توظيف ن�سبة معينة من ال�سعوديني

ال�سوق املالية

ال�سوق املالية ال�سعودية (تداول)

ال�شخ�ص

ال�شخ�ص الطبيعي

القوائم املالية

القوائم املالية املراجعة واملفحو�صة ل�شركة تبوك للتنمية الزراعية

قواعد الت�سجيل والإدراج

قواعد الت�سجيل والإدراج ال�صادرة عن هيئة ال�سوق املالية مبوجب القرار رقم  2004-11-3وتاريخ 1425/8/20هـ املوافق 2004/10/4م بنا ًء على
نظام ال�سوق املالية ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم م 30/وتاريخ 1424/6/2هـ ،وتعديالته الالحقة حتى تاريخ هذه الن�شرة

القيمة اال�سمية

 10رياالت �سعودية لل�سهم الواحد

متح�صالت االكتتاب

القيمة الإجمالية للأ�سهم املكتتب بها

�صايف متح�صالت االكتتاب

�صايف متح�صالت االكتتاب بعد خ�صم م�صاريف الطرح

متعهد تغطية االكتتاب

�شركة فالكم للخدمات املالية

مدير االكتتاب

�شركة فالكم للخدمات املالية

امل�ست�شار املايل

�شركة فالكم للخدمات املالية

املجل�س �أو جمل�س الإدارة

جمل�س �إدارة ال�شركة

امل�ساهم �أو امل�ساهمون

حملة �أ�سهم ال�شركة لأي فرتة حمددة من الزمن

امل�ست�شارون

الأطراف التي تقوم بتقدمي خدمات خا�صة باالكتتاب والواردة �أ�سمائهم يف ال�صفحتني (و ،ز) من هذه الن�شرة

املكتتب

كل �شخ�ص يكتتب يف �أ�سهم حقوق الأولوية

اململكة

اململكة العربية ال�سعودية

هيئة ال�سوق املالية �أو الهيئة

هيئة ال�سوق املالية باململكة العربية ال�سعودية

التعريف

امل�صطلح �أو االخت�صار املعرف
تداول

النظام الآيل لتداول الأ�سهم يف ال�سوق املالية ال�سعودية

النظام الأ�سا�سي

النظام الأ�سا�سي لل�شركة

نظام ال�شركات

نظام ال�شركات ال�صادر مبوجب املر�سوم امللكي رقم (م )6/وتاريخ 1385/3/22هـ وتعديالته

وحدة املحا�صيل احلقلية

هي وحدة �أعمال ا�سرتاتيجية لإنتاج املحا�صيل احلقلية مثل( :القمح – احلبوب ب�أنواعها – الأعالف اخل�ضراء – ال�سيالج – تنب القمح)

امل�ساحات اخل�ضراء

تعني م�شتل ال�شركة الذي يقوم ب�إنتاج �شتالت �أ�شجار الفاكهة و�أ�شجار الزينة ،وتنفيذ العقود التجارية لعمليات الت�شجري وزراعة امل�سطحات اخل�ضراء

الأعالف املركبة

�أغذية حيوانية تتكون من خماليط مواد خام و�إ�ضافات علفية ،ويتم خلط مكوناتها بن�سب حمددة تتالءم مع احتياجات احليوان امل�ستهدف �سوا ًء كان
من الأبقار احللوب �أو الأبقار اجلافة �أو عجول ت�سمني �أو �أغنام تربية �أو �أغنام ت�سمني �أو �إبل وغريها .وت�صنع الأعالف املركبة فى �أ�شكال خمتلفة
كامل�صبعات (�شكل ا�سطواين ي�شبه الإ�صبع) واملكعبات وغريها ،ومتثل احلبوب ب�أنواعها املختلفة اجلافة والزيتية املكون الرئي�س للأعالف املركبة

منوذج طلب االكتتاب

منوذج طلب االكتتاب الذي يجب على املكتتبني تعبئته وتقدميه للجهة امل�ستلمة عند الرغبة يف االكتتاب

ن�شرة الإ�صدار

هذه الوثيقة املعدة من قبل ال�شركة فيما يتعلق باالكتتاب

املنتجات

املنتجات واخلدمات التي تقدمها ال�شركة

عوامل املخاطرة

هي جمموعة امل�ؤثرات املحتملة التي يجب الإملام بها والتحوط لها قبل اتخاذ قرار اال�ستثمار

الئحة حوكمة ال�شركات

الئحة حوكمة ال�شركات يف اململكة العربية ال�سعودية ،ال�صادرة عن هيئة ال�سوق املالية وفق ًا للقرار رقم 2006/212/1م بتاريخ 1427/10/21هـ
(املوافق 2006/11/12م) وتعديالته الالحقة.

الطرف ذو العالقة

يق�صد به يف قواعد الت�سجيل والإدراج ،ما يلي:
 .1تابعي امل�صدر
 .2امل�ساهمني الكبار يف امل�صدر
�	.3أع�ضاء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني للم�صدر
�	.4أع�ضاء جمال�س الإدارة وكبار التنفيذيني لتابعي امل�صدر
� .5أع�ضاء جمال�س الإدارة وكبار التنفيذيني لدى امل�ساهمني الكبار يف امل�صدر
 .6امل�ست�شار القانوين وامل�ست�شار املايل للم�صدر
�	.7أي �أقرباء للأ�شخا�ص امل�شار �إليهم يف (� ،4،3،2،1أو � )5أعاله
�	.8أي �شركة ي�سيطر عليها �أي �شخ�ص م�شار �إليه يف (� ،6،5،4،3،2،1أو � )7أعاله

ال�سيطرة

القدرة على الت�أثري على �أفعال �أو قرارات �شخ�ص �آخر ،ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر ،منفرد ًا �أو جمتمع ًا مع قريب �أو تابع ،من خالل � ٍأي من الآتي:
(�أ) امتالك ن�سبة ت�ساوي � %30أو �أكرث من حقوق الت�صويت يف �شركة
(ب) حق تعيني � %30أو �أكرث من �أع�ضاء اجلهاز الإداري ،وتف�سر كلمة “امل�سيطر” وفق ًا لذلك

يوم العمل

�أي يوم با�ستثناء �أيام اجلمعة وال�سبت والعطالت الر�سمية ،التي تفتح فيها اجلهات امل�ستلمة من �أجل مزاولة �أعمالها املعتادة
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2.2عوامل المخاطرة
يتعني على كل من يرغب يف اال�ستثمار يف �أ�سهم حقوق الأولوية درا�سة كافة املعلومات التي حتتويها ن�شرة الإ�صدار هذه بعناية مبا فيها عوامل املخاطرة املبينة �أدناه .قد
يت�أثر ن�شاط ال�شركة ومركزها املايل ونتائج �أعمالها وتدفقاتها النقدية ب�شكل �سلبي وجوهري يف حال حدوث �أوحتقق �أحد عوامل املخاطرة التي تعتقد الإدارة يف الوقت
احلايل �أنها جوهرية� ،أو �أي خماطر �أخرى مل يت�سن للإدارة �أن حتددها �أو التي تعتقد �أنها غري جوهرية� ،أو �إذا �أ�صبحت هذه الأخرية خماطر جوهرية .وقد ي�ؤدي حدوث
�إحدى �أو بع�ض هذه املخاطر �إلى انخفا�ض �سعر الأ�سهم يف ال�سوق ،وبالتايل يخ�سر امل�ساهم امل�ستثمر كامل �أو جزء من ا�ستثماره يف الأ�سهم.
�إن اال�ستثمار يف �أ�سهم حقوق الأولوية قد ال يكون مالئم ًا �سوى للم�ساهمني القادرين على تقييم خماطر ومزايا ذلك اال�ستثمار والذين ميتلكون موارد كافية لتحمل
�أية خ�سارة قد تنجم عن ذلك اال�ستثمار .ينبغي على امل�ساهم الذي ينتابه �أي �شك ب�ش�أن الإجراء الذي عليه اتخاذه �أن يرجع �إلى م�ست�شار مايل مرخ�ص له من
قبل هيئة ال�سوق املالية يف تقدمي امل�شورة ب�ش�أن �شراء الأ�سهم والأوراق املالية الأخرى.
�إن املخاطر املبينة �أدناه مقدمة برتتيب ال يعرب عن مدى �أهميتها .كما �أنه قد توجد خماطر �إ�ضافية -مبا يف ذلك تلك غري املعلومة حالي ًا -وقد تكون جوهرية �أو
التي تعتربها ال�شركة غري جوهرية ،والتي قد يكون لها الت�أثريات املبينة �أعاله.
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االعتماد على موظفين رئيسيين

تعتمد ال�شركة على قدرات وخربات املوظفني الرئي�سيني العاملني لديها الذين التحقوا بالعمل لديها منذ فرتة طويلة واكت�سبوا خربة وا�سعة يف تطوير �أعمالها
و�أهدافها وا�سرتاتيجياتها .وعليه ،ف�إن جناح ال�شركة يف عملياتها وحتقيقها لأهدافها املهنية واالقت�صادية واملالية يعتمد ب�شكل �أ�سا�سي على جناحها يف املحافظة
على ه�ؤالء املوظفني وا�ستقطاب وتوظيف �أف�ضل الكفاءات من ذوي ال�سمعة وال�شهرة واخلربة وامل�ؤهالت للعمل لديها ،و�إذا ما �أخفقت ال�شركة يف املحافظة على
ه�ؤالء املوظفني �أو ا�ستقطاب غريهم من ذوي اخلربة يف حال تركهم للعمل لديها ،فقد ي�ؤثر ذلك �سلب ًا وب�شكل جوهري على �أعمالها امل�ستقبلية ومركزها املايل
ونتائجها الت�شغيلية.
توفر األيدي العاملة

يعتمد ن�شاط ال�شركة على توفر العمالة الزراعية الكافية لتغطية احتياجات العمل بال�شركة ،لذلك ف�إن عدم توفر الأيدي العاملة الالزمة و�صعوبة وارتفاع تكلفة
ا�ستقدام العمالة من اخلارج �سيكون له ت�أثري �سلبي على �أعمال ال�شركة وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها.
االستعانة بالعمالة المستأجرة

يتم اال�ستعانة بالعمالة الزراعية امل�ست�أجرة لتعوي�ض النق�ص يف عدد العمالة الزراعية التي حتت كفالة ال�شركة (يقدر النق�ص فى العمالة الزراعية بحوالى %20
من �إجمايل موظفي ال�شركة) �إال �أنه يف �أوقات احل�صاد فقط يزداد احتياج ال�شركة حيث يبلغ متو�سط احتياج ال�شركة من العمالة الزراعية من � 750إلى 800
عامل زراعي علم ًا ب�أن هناك بع�ض املحا�صيل تتزامن �أوقات ح�صادها مع بع�ضها البع�ض كاخل�ضار والفاكهة � .إن ذلك ت�سبب يف زيادة تكاليف الرواتب ،حيث
يتم توقيع عقود توظيف ال�ستئجار تلك العمالة من �شركات مرخ�صة ومتخ�ص�صة يف توريد العمالة وتتحمل تلك امل�ؤ�س�سات امل�س�ؤولية النظامية جتاه تلك العمالة
وال يقع على عاتق ال�شركة �أي م�س�ؤولية فيما يخ�ص العمالة امل�ست�أجرة� ،إال �أن ا�ستمرار النق�ص املوجود قد يتطلب من ال�شركة اال�ستمرار يف البحث عن العمالة
وا�ستئجارها مما يت�سبب يف ا�ستمرار زيادة تكاليف الرواتب ،وتلك الزيادة �إ�ضافة �إلى عدم �ضمان ا�ستمرارية التعاقد مع تلك العمالة و�صعوبة توفرها قد ي�ؤثر
�سلب ًا على �أعمال ال�شركة ونتائجها الت�شغيلية.
مقر لودجلا لا املعدل ال�شهري لأجور العمالة يف ال�شركة والعمالة امل�ست�أجرة
2011م
البيان

2012م

متو�سط
العدد

�إجمايل التكلفة
(ريال �سعودي)

متو�سط تكلفة
العامل (ريال
�سعودي)

متو�سط
العدد

2013م

متو�سط تكلفة
�إجمايل التكلفة
العامل (ريال متو�سط العدد
(ريال �سعودي)
�سعودي)

الن�صف الأول 2014م

متو�سط تكلفة
�إجمايل التكلفة
العامل (ريال
(ريال �سعودي)
�سعودي)

متو�سط
العدد

متو�سط تكلفة
�إجمايل
التكلفة (ريال العامل (ريال
�سعودي)
�سعودي)

عمالة ال�شركة

251

4.875.752

1.619

189

3.666.507

1.617

142

3.857.479

2.264

149

1.924.871

2.153

عمالة
م�ست�أجرة

312

8.752.442

2.338

512

14.652.266

2.385

450

13.202.831

2.445

270

4.012268

2.477

الإجمايل/
املتو�سط

563

13.628.194

3.957

701

18.318.773

4.001

592

17.060.310

4.709

419

5.937139

2.362
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االعتماد على موزعين رئيسيين

تقوم ال�شركة بالتوزيع املبا�شر ملنتجاتها ،كما �أنها تعتمد على عدد من املوزعني الرئي�سيني يبلغ عددهم ( )2اثنني داخل اململكة العربية ال�سعودية و( )3ثالثة موزعني
خارج اململكة (كما هو مو�ضح يف اجلدول �أدناه) ،والتي ترتبط معهم بعالقات تعاقدية يتم جتديدها ب�شكل دوري ،حيث يتم �إعادة التفاو�ض ب�ش�أن عموالت البيع
وبع�ض ال�شروط املتفق عليها .وقد تت�أثر عالقة ال�شركة مع املوزعني �سلب ًا وت�صبح غري قادرة على التفاو�ض واحل�صول على �شروط تعاقدية من م�صلحة ال�شركة.
كما �أنه يف حال عدم مقدرة ال�شركة على توقيع عقود جديدة مع العمالء لأي �سبب من الأ�سباب ف�إن ذلك �سوف ي�ؤثر �سلب ًا على �أعمال ال�شركة امل�ستقبلية ومركزها
املايل ونتائجها الت�شغيلية.
مقر لودجلا لا املوزعون الرئي�سيون لل�شركة
م

ن�سبة املبيعات

اال�سم

1

ال�شركة الوطنية ل�صناعة الب�سكويت واحللويات

%9

2

م�ؤ�س�سة غرم �صالح الغامدي

%7

3

م�ؤ�س�سة مرموم ديرة للخ�ضار والفواكه

4

�شركة �أبو خليفة التجارية

5

�شركة نادر و�إبراهيم �أبناء ح�سن

الدولة
اململكة العربية ال�سعودية
الإمارات العربية املتحدة (دبي)

%4

قطر
مملكة البحرين
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وقد تخفق كذلك ال�شركة يف املحافظة على عالقاتها التعاقدية مع ه�ؤالء املوزعني الرئي�سيني ،ومن امل�سائل التي ميكن �أن تطر�أ على مثل هذه العالقات ما يلي:
 عدم قدرة ال�شركة على جتديد عقودها مع املوزعني الرئي�سيني عند انتهائها �أو عدم رغبة املوزع بتجديدها.
 تعديل �شروط العقد ب�صورة ال حتقق �أف�ضل م�صلحة مالية لل�شركة.
 عدم قدرة ال�شركة على الوفاء ب�شروط عقد ما ،مما ي�ؤدي �إلى �إنهائه �أو تغيري �شروطه.
 �إنهاء العقد باتفاق الطرفني.
�إن مثل هذه املخاطر �أو عدم مقدرة ال�شركة على تنويع قاعدة موزعيها �سوف ت�ؤثر �سلب ًا وب�شكل جوهري على �أعمال ال�شركة امل�ستقبلية ومركزها املايل ونتائجها
الت�شغيلية.
االعتماد على موردين رئيسيين

تعتمد ال�شركة على توريد بع�ض املواد الأولية من موردين رئي�سني ،فعلى �سبيل املثال ف�إن ال�شركة تعتمد على الأ�سمدة املوردة من �شركة �سابك والوقود املورد من
�شركة �أرامكو ال�سعودية .فيما يلي بع�ض من املوردين الرئي�سيني لل�شركة واملواد التي يتم توريدها وقيمتها على مدار الفرتة التاريخية :
مقر لودجلا لا املوردون الرئي�سيون لل�شركة
العام

2011م

2012م

املواد

ا�سم املورد

القيمة (ريال �سعودي)

�أرامكو

مواد برتولية

10.231225

�شركة �سابك

�أ�سمدة

7.503.574

�شركة تنمية املدخالت

مواد كيماوية

1.505.349

�شركة اليا�سني

مبيدات زراعية

1.011.148

�شركة اخلريف

معدات وقطع غيار و�صيانة

1.009.141

�شركة الزاهد

معدات وقطع غيار و�صيانة

3.914.569

�أرامكو

مواد برتولية

10.424.039

�شركة �سابك

�أ�سمدة

6.101.152

�شركة تنمية املدخالت

مواد كيماوية

3.150.027
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العام

2012م

2013م

ا�سم املورد

القيمة (ريال �سعودي)

املواد

�شركة اليا�سني

مبيدات زراعية

1.127.234

�شركة اخلريف

معدات وقطع غيار و�صيانة

1.889.823

�شركة الزاهد

معدات وقطع غيار و�صيانة

5.438.940

�أرامكو

مواد برتولية

8.519.004

�شركة �سابك

�أ�سمدة

9.063.054

�شركة تنمية املدخالت

مواد كيماوية

4.274.309

�شركة اليا�سني

مبيدات زراعية

1.712.912

�شركة اخلريف

معدات وقطع غيار و�صيانة

2.460.605

�شركة الزاهد

معدات وقطع غيار و�صيانة

2.788.033
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�إن �إلغاء اتفاقيات التوريد �أوعدم التزام ال�شركة ببنود االتفاقيات �أو يف حال ح�صول تغيري يف بنود �أو �أ�سعار �أو جودة املواد املوردة �أو ح�صول انقطاع مفاجئ
بالتوريد لأي �سبب �سي�ؤثر ب�شكل �سلبي ومبا�شر على �أعمال ال�شركة ونتائجها الت�شغيلية.
االعتماد على العمالء

يعتمد �أداء ال�شركة على قدرتها على بيع منتجاتها �إلى عمالئها من امل�ستهلكني �أفراد ًا و�شركات .ف�إذا �أخفقت ال�شركة يف املحافظة على عالقاتها بعمالئها ف�إن
ذلك �سوف ي�ؤثر �سلب ًا على �أعمالها امل�ستقبلية ومركزها املايل ونتائجها الت�شغيلية ،وجتدر الإ�شارة �إلى �أن حم�صول القمح يتم بيعه بالكامل للحكومة ،وقد مثلت
مبيعات القمح من �إجمايل مبيعات احلبوب ما ن�سبته  %66كما يف عام 2013م ،وهذه الن�سبة �آخذة يف االنخفا�ض بانخفا�ض مبيعات القمح متا�شي ًا مع قرار
جمل�س الوزراء رقم  335القا�ضي بخف�ض ح�ص�ص القمح للمزارعني بن�سبة � %12.5سنوي ًا بحيث �سيكون عام 2015م �آخر موعد لتخ�صي�ص وا�ستالم ح�ص�ص
من املزارعني .هذا وبانخفا�ض مبيعات القمح �ستنخف�ض مبيعات احلبوب وتقل ن�سبتها كذلك من �إجمايل مبيعات ال�شركة ،واجلدول التايل يو�ضح مبيعات القمح
واحلبوب كما يلي:
مقر لودجلا لا مبيعات القمح واحلبوب
�ألف ريال �سعودي

الن�صف الأول 2014م

2011م

2012م

2013م

مبيعات القمح

33.379

24.977

16.696

398

مبيعات احلبوب

41.516

30.165

25.385

3.553

مبيعات ال�شركة

171.667

156.079

120.988

49.789

ن�سبة مبيعات القمح من �إجمايل مبيعات احلبوب

%80

%83

%66

%11

ن�سبة مبيعات القمح من �إجمايل مبيعات ال�شركة

%19

%16

%14

%1

مبيعات القمح � إلى احلكومة

33.379

24.977

16.696

398

الن�سبة من �إجمايل مبيعات القمح

%100

%100

%100

%100
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كذلك ف�إنه كان لإحجام �شركتي ال�صايف وندى – وهما عميالن رئي�سيان  -عن �شراء ح�صة من حم�صول الرب�سيم دور ًا كبري ًا يف تراجع مبيعات ال�شركة من
الرب�سيم لعام 2013م (راجع «انخفا�ض مبيعات الأعالف وزيادة املخزون �أدناه).
انخفاض مبيعات األعالف وزيادة المخزون

االنخفا�ض امللحوظ يف مبيعات الأعالف يف عام 2013م يعزي بالدرجة الأولى �إلى تقلي�ص م�ساحات الأعالف مت�شي ًا مع ا�سرتاتيجية ال�شركة وجتاوبها مع �سيا�سات
وتوجيهات الدولة اخلا�صة برت�شيد ا�ستهالك املياه اجلوفية ،حيث كانت مبيعات الأعالف ت�شكل  %29.5من �إجمايل املبيعات عام 2011م وانخف�ضت لت�صل �إلى
 %8.1يف عام 2013م.
6

ثم هنالك �سبب �آخر ناجت عن مو�سم الأمطار اجليد الذي �أدى �إلى ازدهار املراعى الطبيعية مما ت�سبب يف �إحجام مربى املا�شية عن �شراء الأعالف لتوفرها يف
املراعي الطبيعية (املفتوحة) ،وبالتالى �أدى ذلك �إلى انخفا�ض الأ�سعار ال�سوقية ،وهنا قررت الإدارة حينها وقف البيع فى ظل الأ�سعار املتدنية ،مما كان له الأثر
على ارتفاع ر�صيد املخزون من الرب�سيم.
ويو�ضح اجلدول التايل مبيعات الأعالف والرب�سيم ون�سبها من �إجمايل املبيعات:
مقر لودجلا لا مبيعات الرب�سيم
2011م

2012م

2013م

الن�صف الأول
2013م

الن�صف الأول
2014م

مبيعات الرب�سيم

39.389

40.938

7.892

2.314

9.347

�إجمايل مبيعات الأعالف

50.691

42.419

9.760

3.248

10.438

�إجمايل مبيعات ال�شركة

171.667

156.079

120.988

49.327

49.789

ن�سبة مبيعات الأعالف لإجمايل مبيعات ال�شركة

%29.5

%27.2

%8.1

%6.6

%21.0

ن�سبة مبيعات الرب�سيم لإجمايل مبيعات الأعالف

%77.7

%96.5

%80.9

%71.2

%89.5

ن�سبة مبيعات الرب�سيم لإجمايل مبيعات ال�شركة

%22.9

%26.2

%6.5

%4.7

%18.8

�ألف ريال �سعودي
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لقد �شكل الرب�سيم ما ن�سبته  %26.2من مبيعات ال�شركة يف عام 2012م ،وانخف�ض �إلى  %6.5يف عام 2013م� .إن تكرار تلك العوامل امل�ؤثرة على مبيعات الرب�سيم
بالإ�ضافة �إلى ا�ستمرار تقلي�ص زراعة الأعالف متا�شي ًا مع توجهيات الدولة برت�شيد ا�ستهالك املياة اجلوفية �سي�ؤثر على مبيعات ال�شركة ،حيث �شكلت مبيعات
الأعالف ما ن�سبته  %29.5يف عام 2011م و انخف�ضت ب�شكل كبري لت�شكل حوايل  %8.1يف عام 2013م ،وبالتايل �أثرت على �إجمايل مبيعات ال�شركة.
كما �أنه كان لإحجام �شركتي ال�صايف وندى – وهما عميالن رئي�سيان  -عن �شراء ح�صة من حم�صول الرب�سيم دور ًا كبري ًا يف تراجع مبيعات ال�شركة من الرب�سيم
لعام 2013م (ب�سبب توفره يف املراعي املفتوحة) ،حيث �ساهما بحوايل  27.3مليون ريال من مقدار االنخفا�ض يف مبيعات ذلك العام .ويو�ضح اجلدول التايل
ح�صة ال�شركتني من مبيعات الرب�سيم
مقر لودجلا لا ح�صة �شركتي ندى وال�صايف من مبيعات ال�شركة من الرب�سيم
2011م

2012م

البيـ ــان
�شركة ندي

%8

%5

�شركة ال�صايف

%0.29

%12.4

2013م

الن�صف الأول 2013م

الن�صف الأول 2014م

-

-

-

%0.05

%0.125

-
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جتدر الإ�شارة �إلى �أن مبيعات و�أ�سعار الأعالف والرب�سيم تت�أثر �سلبي ًا مبوا�سم الأمطار و ازدهار املراعي و ال�صقيع مما ينتج عنها تقلبات يف �أ�سعار البيع وبالتايل
الت�أثري على مبيعات ال�شركة وم�ستوى املخزون ،كما �أن بقاء املخزون لفرتة طويلة قد ي�ؤدي �إلى تلفه وبالتايل تكبد ال�شركة قيمة تلك اخل�سائر .كما �أن الرب�سيم
وغريه من الأعالف ي�ستهلك كميات كبرية من املياه وبالتايل ف�إن ا�سرتاتيجية تر�شيد املياه اجلوفية التي تتبعها الدولة ت�ؤثر �سلبي ًا على زراعة ومبيعات الأعالف
والرب�سيم ،وبالتايل الت�أثري �سلب ًا على �أعمال ال�شركة ونتائجها ال�شتغيلية.
أخطار تذبذب نسب الفائدة وأسعار صرف العمالت وتكاليف التمويل

ت�ؤثر خماطر �أ�سعار �صرف العمالت على ال�شركة عندما تربطها عالقات جتارية مع �أطراف خارج اململكة حيث يتتطلب منها التعامل معهم بعملتهم عند القيام
بعمليات البيع وال�شراء ويف تذبذب قيمة ا�ستثمارات ال�شركة اخلارجية ب�سبب التغري يف �سعر �صرف العمالت الأجنبية .وال يوجد لدى ال�شركة �أي �سيا�سة للتحوط
�ضد تقلب �أ�سعار ال�صرف يف الوقت احلايل حيث �أن التعامالت املالية اخلارجية لل�شركة تتم بالريال ال�سعودي من خالل بيع الفاكهة لدول اخلليج العربي ،هذا
وجتدر الإ�شارة �إلى وجود ا�ستثمارات خارج اململكة لل�شركة يف جمهورية م�صر متمثلة يف ا�ستثمار �شركة جنات يف �شركة رخاء مب�صر ،بالإ�ضافة �إلى ا�ستثمار
ال�شركة يف �صندوق بيت التمويل الكويتي (يرجى االطالع على ق�سم “مناق�شة الإدارة وحتليلها للو�ضع املايل لل�شركة ونتائج العمليات”) ،وفيما يلي جدول يو�ضح
قيمة اال�ستثمارات اخلارجية لل�شركة:
مقر لودجلا لا اال�ستثمارات اخلارجية املعر�ضة لتذبذب �أ�سعار ال�صرف
�ألف ريال �سعودي
اال�ستثمار يف �شركة جنات

2011م

2012م

2013م

الن�صف الأول 2013م

الن�صف الأول 2014م

11.937

10.806

10.106

11.492

10.106

امل�صدر� :شركة تبوك للتنمية الزراعية

7

بالن�سبة لال�ستثمار يف �شركة جنات الزراعية كان التقلب يف �أ�سعار العملة من �ضمن الأ�سباب الرئي�سة التي �أدت �إلى انخفا�ض قيمة اال�ستثمار �إلى جانب خ�سائر
الن�شاط.
هذا وقد ح�صلت �شركة رخاء على قر�ض من ال�صندوق ال�سعودي للتنمية بقيمة  100مليون ريال ،ت�ضمن منه �شركة تبوك للتنمية الزراعية ما مقداره  18مليون
ريال �سعودي (ف�ض ًال راجع ق�سم “مناق�شة الإدارة وحتليلها للو�ضع املايل لل�شركة ونتائج العمليات”) ،مع العلم �أن �شركة رخاء ت�سدد القر�ض بالريال ال�سعودي،
ونظر ًا النخفا�ض العملة امل�صرية يف الآونة الأخرية ب�سبب الأو�ضاع ال�سيا�سية ف�إن قيمة القر�ض قد ارتفعت.
لذلك ف�إن ال�شركة معر�ضة ملخاطر �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية و�أن �أية تذبذبات كبرية غري متوقعة يف �أ�سعار ال�صرف �سوف ت�ؤثر �سلب ًا على الأداء املايل
لل�شركة.
كما �أن ارتفاع تكاليف التمويل ب�صورة كبرية خا�صة يف حالة منو حجم التمويل لدى ال�شركة� ،سيعر�ض ال�شركة لتكبد تكاليف متويل عالية ،الأمر الذي �سوف ي�ؤثر
�سلب ًا على ربحيتها امل�ستقبلية وقدرتها على الوفاء وب�سداد التزاماتها جتاه اجلهات املمولة.
األنظمة والقوانين المرتبطة بالقطاع الزراعي والقطاع الصناعي

يعد قطاعي الزراعة وال�صناعة الذين تعمل بهما ال�شركة من �أهم القطاعات يف اململكة ويخ�ضعان لأنظمة وقواعد وتعليمات متعددة ت�شرف على تطبيقها كل من
وزارة الزراعة ووزارة التجارة وال�صناعة منها على �سبيل املثال نظام احلجر الزراعي ونظام احلجر البيطري ونظام املبيدات الذي يعمل على تنظيم عمليات
ا�ستخدام و�إنتاج وا�سترياد وتداول املبيدات ونظام الأ�سمدة وحم�سنات الرتبة الزراعية الذي يعمل على تنظيم عمليات ا�ستخدام و�إنتاج وا�سترياد وتداول الأ�سمدة
ونظام املراعي والغابات الذي ينظم كيفية تنمية الغابات واملراعي وحمايتها من اال�ستغالل والإ�ستخدام وغريها مما يتعلق مب�شاريع الدواجن والزراعة الع�ضوية
وامل�ستودعات والبيوت املحمية واالجتار بالآالت الزراعية .وحيث ت�سعى كل من تلك الوزارتني �إلى تطبيق �أف�ضل املعايري على ال�شركات العاملة يف هذين القطاعني،
فقد تتغري اللوائح والتعليمات ال�صادرة من وقت لآخر .كما �أن الت�شريعات والقرارات التي ت�صدر من جهات ت�شريعية ورقابية �أخرى تخ�ضع دائم ًا للتغيري والتحديث
ح�سب العوامل ال�سيا�سية واالقت�صادية والفنية والبيئية والدولية والتي قد ت�ؤدي �إلى الت�أثري على ن�شاط و�إنتاجية تلك ال�شركات.
فعلى �سبيل املثال ال احل�صر� ،أ�صدر معايل وزير الزراعة قرار وزاري رقم  335بتاريخ 1428/11/09هـ (املوافق 2007/11/19م) والذي ق�ضى بوقف �شراء القمح
املنتج حملي ًا تدريجي ًا يف مدة �أق�صاهـا ثمان �سنوات تنتهى بنهاية عام 2015م مبعدل �سنوي قدره  .%12.5وبانتهاء املدة املحددة ف�سي�ؤدي ذلك �إلى عدم متكن
ال�شركة من اال�ستمرار يف �إنتاج القمح الذي ي�شكل �أحد �أهم منتجاتها .ويف حال عدم متكن ال�شركة من �إنتاج وزيادة املحا�صيل البديلة ف�إن القرار املذكور �سي�ؤثر
ب�شكل �سلبي على �أعمالها وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها.
ي�ضاف �إلى ذلك �أي�ض ًا االجتاه �إلى �إيقاف زراعة الأعالف اخل�ضراء خالل الثالث �سنوات القادمة ،حيث ت�شري امل�ؤ�شرات �إلى اجتاه احلكومة -يف �سبيلها لتطبيق
�سيا�سات لرت�شيد ا�ستهالك املياه� -إلى �إيقاف زراعة الأعالف اخل�ضراء ب�شكل تدريجي خالل ال�سنوات الثالث القادمة.
وحيث �أن االلتزام مبثل هذه الت�شريعات والتعليمات ي�ستلزم �إجراء تعديل على ن�شاط ال�شركة �أو تقييد تطورها �أو عملياتها �أو مبيعاتها �أو قاعدة عمالئها �أو
منتجاتها �أو زيادة الفر�صة ملناف�سة �إ�ضافية ،ف�إن حدوث �أي تغري يف البيئة النظامية التي تخ�ضع لها ال�شركة ي�ؤثر �سلب ًا على عملياتها ب�شكل جوهري بحيث حتد
من منو �إيراداتها �أو تعليق عملها �أو ترخي�صها .وبنا ًء على ما تقدم ،فقد تعترب ال�شركة ب�أن تعديل خدماتها ومنتجاتها �أو عملياتها الزم ًا وذلك من �أجل العمل مبا
يتما�شى مع تلك اللوائح والأنظمة مما قد يكون له ت�أثري �سلبي على �أرباح ال�شركة وتدفقاتها النقدية.
كما �أن عدم متكن ال�شركة من االلتزام بهذه الت�شريعات والأنظمة قد يعر�ضها �إلى خمالفات �أو غرامات �أو عقوبات قد تفر�ضها اجلهات الرقابية عليها والتي ميكن
�أن ت�ؤثر �سلبي ًا على عملياتها ب�شكل جوهري ومركزها املايل ونتائجها الت�شغيلية.
مخاطر االنقطاع غير المتوقع لألعمال

يعتمد دخل ال�شركة ب�شكل رئي�س على العمليات الت�شغيلية للن�شاط الزراعي واحليواين .وعليه ف�إن حدوث �أي انقطاع يف هذه العمليات لأي �سبب كان ك�صدور �أو
تغري �أي �أنظمة حكومية قد ي�ؤدي �إلى انقطاع يف هذه العمليات وبالتايل ت�أثر ايرادات و�أرباح ال�شركة و�سينعك�س ذلك �سلب ًا على عملياتها ب�شكل جوهري ومركزها
املايل ونتائجها الت�شغيلية.
مخاطر تضخم المخزون وتلف المنتجات

يتمثل الن�شاط الرئي�سي لل�شركة ب�إنتاج وتوزيع اخل�ضار والفاكهة والأعالف وغريها من املنتجات الزراعية التي حتتاج �إلى عناية خا�صة يف التخزين ولفرتات
حمدودة ،وبالرغم من امتالك ال�شركة لواحد من �أكرب امل�ستودعات املربدة يف اململكة بالإ�ضافة �إلى ال�صوامع اخلا�صة باحلبوب والتي ت�ستوعب الكميات املنتجة
حلني توريدها وكذلك اتخاذ ال�شركة كافة التدابري حلماية املنتجات من التقلبات اجلوية� ،إال �أنه يف حال ت�أخرت عملية بيع وتوزيع تلك املنتجات �أو ما تتعر�ض له
املنتجات �أثناء عملية الفرز والتعبئة ف�إنها قد تكون عر�ضة للتلف ،ويف حال تلف املنتجات قبل بيعها ف�إن ال�شركة �سوف تتكبد خ�سائر بقيمة املنتجات التالفة ،كما
جتدر الإ�شارة �إلى �أن قيمة خمزون ال�شركة من الرب�سيم بلغت  14.8مليون ريال كما يف  30يونيو 2014م (كانت  16مليون يف 31مار�س 2014م) ،وذلك ناجت عن
التغريات املناخية التي �أدت �إلى ظهور الرب�سيم ب�شكل طبيعي مما ت�سبب يف �إحجام العمالء عن ال�شراء لتوفره يف املراعي الطبيعية (املفتوحة) مما �أدى �إلى عدم
مقدرة ال�شركة على بيع هذا املخزون بالأ�سعار التي ترغبها خالل هذه الفرتة (راجع انخف�ض مبيعات الأعالف وزيادة املخزون �أعاله) ،والذي �أثر بدوره �سلب ًا
على عمليات ال�شركة ومركزها املايل ونتائجها الت�شغيلية.
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مخاطر عمليات تخزين منتجات ومحاصيل الشركة

لدى ال�شركة عدد من املنتجات التي حتتاج �إلى تخزين وهي :منتجات اخل�ضار (البطاط�س والب�صل) ومنتجات الفاكهة ب�أنواعها املختلفة (خوخ ،نكتارين،
م�شم�ش ،كمرثى ،برقوق ،عنب ) ،وفيما يلي �أبرز عمليات التخزين التي تقوم بها ال�شركة:
مقر لودجلا لا �آلية عملية التخزين
املدة

املنتجات

طريقة التخزين

احلبوب

احلبوب يتم الإنتاج وفق ًا للح�صة املقررة من �صوامع الدولة ،حيث يتم عادة توريد القمح خالل �شهرين
من انتهاء احل�صاد.
وبالن�سبة للذرة ال�صفراء يتم الإنتاج بناء على التعاقدات حيث ال تزيد فرتة الت�سليم عاد ًة عن �ستة �أ�شهر،
وت�سمح مواعني التخزين املتمثلة يف �صوامع الغالل اململوكة لل�شركة بالتخزين لفرتات طويلة متتد لأكرث
من ثالثة �سنوات.

�صوامع ال�شركة

الأعالف

كما �سبقت الإ�شارة يتم الإنتاج بغر�ض البيع الفورى ،وعادة يتم البيع مبوجب تعاقدات �أو عن طريق البيع
املبا�شر ،ولكن يف حالة حدوث ركود يتم اتخاذ التحوطات لتغطية املنتج ب�أغطية بال�ستيكية لتوفري احلماية
فى حالة �سقوط �أمطار ،وال توجد م�شكلة يف بقاء املنتج لفرتات طويلة متتد ل�سنوات.

يف احلقول بجوار وحدات الرى
املحورى (الر�شا�شات)

منتجات الفواكة واخل�ضروات

بالن�سبة ملنتجات الفاكهة مدة التخزين ت�صل �إلى � 6أ�شهر� ،أما بالن�سبة ملنتجات اخل�ضار (الب�صل،
البطاط�س) فلمدة ترتاوح من � 6أ�شهر لعام .

امل�ستودعات املربدة

زيت الزيتون

لي�ست هناك مدة حمددة للتخزين حيث يخ�ضع املنتج لتحليالت خمتربية دورية ،وتاريخي ًا مل يثبت وجود
�أى تدهور يف جودة املنتج.

امل�ستودعات

امل�صدر� :شركة تبوك للتنمية الزراعية

وحيث �أن هذه املنتجات لديها قابلية للتلف ف�إنه �إذا �أخفقت ال�شركة يف عمليات تخزين املنتجات واملحا�صيل التي تنتجها ف�إن ذلك �سوف ي�ؤثر �سلب ًا وب�شكل جوهري
على �إنتاج ال�شركة و�أعمالها وبالتايل �سي�ؤثر �سلب ًا على �إيراداتها ومركزها املايل ونتائجها الت�شغيلية.
مخاطر االستيراد والتصدير

قد يلحق املنتجات التي ت�صدرها �أو ت�ستوردها ال�شركة من و�إلى اململكة العربية ال�سعودية التلف �أو ال�ضرر �أثناء عملية النقل والتخزين اللوج�ستي بني الدول
امل�صدرة وامل�ستوردة ،كذلك ماقد يطر�أ من تغريات يف العالقات الدولية �أو �أية �أحداث �سيا�سية من �ش�أنها �أن ت�ؤثر �سلب ًا وب�شكل جوهري على �إنتاج ال�شركة و�أعمالها
وبالتايل مركزها املايل ونتائجها الت�شغيلية.
انتشار األمراض واألوبئة

قد ي�ؤثر �أي انت�شار للأمرا�ض والأوبئة يف املحا�صيل الزراعية على مبيعات ال�شركة و�أرباحها ،كما �أنه قد تن�ش�أ بع�ض الآفات العابرة مثل اجلراد ال�صحراوي ،حيث
�أنه يف حال انت�شار �أي مر�ض �أو وباء ومل تتمكن ال�شركة من ال�سيطرة عليه ،ف�إن ذلك �سوف ي�ؤثر �سلب ًا وب�شكل جوهري على �إنتاج ال�شركة و�أعمالها ،وبالتايل �سي�ؤثر
�سلب ًا على �إيراداتها ومركزها املايل ونتائجها الت�شغيلية.
مخاطر الجودة وأذواق العمالء

تعتمد قدرة ال�شركة على ت�سويق وبيع منتجاتها الغذائية �إلى حد ما على قدرتها على توقع �أذواق وعادات عمالئها الغذائية وتقدمي منتجات عالية اجلودة تر�ضي
العمالء .وهذه الأذواق عر�ضة �أي�ض ًا �إلى التغري ،لذلك ف�إن �أي ف�شل يف توقع �أو حتديد هذه التغريات والتجاوب معها من قبل ال�شركة ي�ؤدي �إلى انخفا�ض الطلب على
منتجات ال�شركة مما ي�ؤدي �إلى انخفا�ض حجم املبيعات والأرباح الت�شغيلية ،وبالتايل الت�أثري �سلب ًا على عملياتها ب�شكل جوهري ومركزها املايل ونتائجها الت�شغيلية.
موسمية األعمال وتقلب األحوال الجوية

�إن طبيعة مبيعات ال�شركة و�إنتاجها ب�صورة عامة يعترب عر�ضة للتقلبات املو�سمية ،وعليه ف�إن �إيرادات ال�شركة قد تت�أثر مع تقلبات العر�ض والطلب املو�سمية على
املنتجات والتي ت�ؤثر على �أ�سعار البيع وحجم الطلب ،كما �أنها ت�ؤثر �أي�ض ًا على حجم املخزون (ف�ض ًال راجع “خماطر ت�ضخم املخزون وتلف املنتجات”) .ومن جهة
�أخرى ف�إن الأحوال اجلوية ال�سيئة (ومنها الكوارث الطبيعية كالفيا�ضانات وال�سيول واجلفاف) قد تعوق �أو حتد من ن�شاط ال�شركة وقد ت�سبب تلف منتجات ال�شركة
مما ي�ؤثر ب�صورة مبا�شرة �سلب ًا على �أعمالها وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها.
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تملك األرض الممنوحة من الحكومة

يف عام 1405هـ ،مت تخ�صي�ص قطعة �أر�ض لل�شركة م�ساحتها  35.000هكتار تقع على طريق تبوك – بئر بن هرما�س وذلك لإحيائها وا�ستثمارها مب�شاريع زراعية
ملدة  12عام ،على �أن تتملك ال�شركة كامل ما يتم �إحياءه بعد انتهاء فرتة التخ�صي�ص ،وي�ستعاد منها ما مل يتم �إحياءه وحيث �أن ال�شركة قامت منذ ذلك احلني
وحتى تاريخ هذه الن�شرة �أي لفرتة �أطول من فرتة التخ�صي�ص ب�إحياء �أغلبية امل�ساحة املخ�ص�صة من الأر�ض (ما عدا جزء �صغري متنازع عليه مع وزارة النقل
بحجة �أنه م�سار خط �سكة حديد احلجاز القدمي) ،فقد مت تقدمي طلب بتاريخ 1431/5/10هـ من قبل معايل وزير الزراعة �إلى مقام خادم احلرمني ال�شريفني
حفظه اهلل لتمليك ال�شركة م�ساحة  32.175هكتار فقط من الأر�ض وما زال الطلب قيد النظر (ف�ض ًال راجع ق�سم “العقارات اململوكة من قبل ال�شركة” من ن�شرة
الإ�صدار هذه) ولن يتم الت�أكد من امل�ساحة االجمالية التي �ستفرغ با�سم ال�شركة �إال بعد �صدور مر�سوم ملكي من قبل خادم احلرمني ال�شريفني حفظه اهلل ،ويف
حال عدم �صدور املوافقات الالزمة لتملك ال�شركة للأر�ض املذكورة �أو يف حال ت�أخر املوافقة �أو احل�صول على املوافقة لكن ب�شروط معينة جديدة بحيث ال تتمكن
ال�شركة من مزاولة ن�شاطها وم�شاريعها احلالية املقامة عليها ،ف�إن ذلك قد ي�ؤدي �إلى �ضرورة �إعادة هذه الأر�ض �إلى اجلهات احلكومية املانحة لها ،مما �سي�ؤثر
على حجم �أ�صول ال�شركة �أو مقدرتها على اال�ستمرار يف القيام مبمار�سة �أعمالها �أو توقفها بالكلية وبالتايل الت�أثري �سلب ًا على عملياتها ب�شكل جوهري ومركزها
املايل ونتائجها الت�شغيلية ،بالإ�ضافة �إلى الأثر ال�سلبي الذي يلحق نتيجة لذلك على امل�ساهمني يف ال�شركة ،حيث ينطوي ذلك على خ�سارة امل�ساهم لبع�ض �أو كامل
ا�ستثماراته.
واعتبار ًا من  31دي�سمرب 2013م ،قيدت ال�شركة كامل قيمة الأر�ض كمنحة حكومية من �ضمن حقوق امل�ساهمني يف قائمة املركز املايل با�ستثناء م�ساحة 2.825
هكتار والتي قد ال يتم حتويل ملكيتها �إلى ال�شركة وذلك مببلغ  64.35مليون ريال �سعودي ،ومت تخفي�ض قيمة املنحة احلكومية مبقدار  5.65مليون ريال (ما يعادل
 2.825هكتار من م�ساحة الأر�ض) ،وبالتايل قيدت ال�شركة هذا املبلغ يف جانب االلتزامات يف بند “التزامات هبة احلكومة” من قائمة املركز املايل.
األراضي المؤهلة للزراعة

ت�شري �إح�صائيات وزارة الزراعة �إلى �أن ن�سبة الأرا�ضي امل�ؤهلة لال�ست�صالح الزراعي داخل اململكة حوايل  %1من �إجمايل م�ساحة اململكة مما يحد ب�شدة من
�إمكانية تو�سع ومنو �أعمال ال�شركات الزراعية داخل �أرا�ضي اململكة مبا يف ذلك ال�شركة ،ويف حالة حاجة ال�شركة �إلى متلك �أرا�ضي �إ�ضافية لتو�سيع عملياتها داخل
اململكة وعدم توفر هذه الأرا�ضي لأي �سبب كان ف�إن ذلك �سوف ي�ؤثر ب�صورة مبا�شرة على �أعمالها وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها.
الموارد المائية

يعتمد ن�شاط ال�شركة داخل اململكة على وفرة املوارد املائية .كما يتوجب على ال�شركة االلتزام بالت�شريعات والتعليمات ال�صادرة فيما يتعلق با�ستخدام املوارد املائية.
فعلى �سبيل املثال ال احل�صر يجب على ال�شركة االلتزام مبا جاء يف نظام املحافظة على م�صادر املياه ال�صادر مبر�سوم ملكي رقم م 34/بتاريخ 1400/8/24هـ
بوجوب احل�صول على الرتاخي�ص الالزمة حلفر الآبار ،ولذلك ف�إن �أي نق�ص يف املوارد املائية �أو فر�ض �إجراءات تنظيمية تهدف �إلى تقنني ا�ستخدامها قد ي�ؤثر
ب�شكل �سلبي على �أعمال ال�شركة وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها.
خفض أو توقف الدعم للقطاع الزراعي

يعترب القطاع الزراعي يف اململكة من القطاعات املدعومة من قبل احلكومة ،فعلى �سبيل املثال مت منح وتخ�صي�ص �أرا�ضي زراعية لبع�ض ال�شركات الزراعية يف
اململكة لإحيائها و�إقامة م�شاريع زراعية عليها مبا فيها ال�شركة ،كذلك الت�سهيالت املالية التي حت�صل عليها تلك ال�شركات وبفرتات �سماح يف الت�سديد تعترب جيدة،
هذا بالإ�ضافة �إلى الدعم املقدم لبع�ض مدخالت �صناعة الأعالف وبع�ض مكوناتها� .إن الدعم احلكومي للقطاع الزراعي �أي ًا كانت �أ�شكاله (والذي ال ي�شمل الآالت
واملعدات) عر�ضة لالنخفا�ض �أو التوقف متام ًا ،مما قد ي�ؤثر �سلب ًا على الإنتاج الزراعي يف اململكة ب�شكل عام وعلى �إنتاج و�أعمال ال�شركة ب�شكل خا�ص ،وبالتايل
الت�أثري �سلب ًا على عملياتها ب�شكل جوهري ومركزها املايل ونتائجها الت�شغيلية.
وقف شراء القمح المنتج محليًا

�أ�صدر معايل وزير الزراعة قرار وزاري رقم  335بتاريخ 1428/11/09هـ (املوافق 2007/11/19م) والذي ق�ضى بوقف �شراء القمح املنتج حملي ًا تدريجي ًا يف
مدة �أق�صاهـا ثمان �سنوات تنتهى بنهاية عام 2015م مبعدل �سنوي قدره  .%12.5و�إذا ما انق�ضت املدة التي حددها هذا القرار والذي يعترب من املخاطر املرتبطة
بتغري الأنظمة والقوانني ،ف�إن ذلك �سوف ي�ؤدي �إلى عدم متكن ال�شركة من اال�ستمرار يف �إنتاج القمح الذي ي�شكل �أحد �أهم منتجاتها ،ويبني اجلدول التايل ن�سبة
مبيعات القمح من �إجمايل مبيعات احلبوب و�إجمايل مبيعات ال�شركة وهوام�ش الربح خالل الفرتة التاريخية:
مقر لودجلا لا مبيعات القمح واحلبوب
�ألف ريال �سعودي

2011م

2012م

2013م

مبيعات القمح

33.379

24.977

16.696

398

مبيعات احلبوب

41.516

30.165

25.385

3.553
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الن�صف الأول 2014م

2011م

2012م

2013م

الن�صف الأول 2014م

�ألف ريال �سعودي
مبيعات ال�شركة

171.667

156.079

120.988

49.789

ن�سبة مبيعات القمح من �إجمايل مبيعات احلبوب

%80

%83

%66

%11

ن�سبة مبيعات القمح من �إجمايل مبيعات ال�شركة

%19

%16

%14

%1

تكلفة مبيعات احلبوب

32.347

24.936

20.337

7.800

هام�ش الربح للحبوب

9.169

5.229

5.048

1.322

معدل هام�ش الربح للحبوب

%22.1

%17.3

%19.9

%14.4
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ويف حال عدم متكن ال�شركة من �إنتاج وزيادة املحا�صيل البديلة ف�إن القرار املذكور �سي�ؤثر ب�شكل �سلبي على �أعمال ال�شركة وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها.
ارتفاع مدخالت ومواد اإلنتاج والمواد األولية

تقوم ال�شركة بت�أمني احتياجاتها من املدخالت يف �أوقات مبكرة �سابقة ملوا�سم اال�ستخدام تفادي ًا الرتفاع الأ�سعار يف املوا�سم� ،إال �أن االرتفاع امل�ستمر واملتزايد يف
�أ�سعار املدخالت و املواد الأولية ومواد الإنتاج الرئي�سية من �أ�سمدة ومبيدات ح�شرية وح�شائ�ش وقطع غيار ومواد برتولية يزيد التكلفة الت�شغيلية لأعمال ال�شركة
مما ي�ؤثر �سلب ًا وب�صورة مبا�شرة على و�ضعها املايل ونتائج عملياتها.
ارتفاع أجور الموظفين والعمالة

يعود �سبب االرتفاع يف �أجور املوظفني والعمالة �إلى رفع احلد الأدنى لأجور املوظفني ال�سعوديني ،وكذلك �شغل بع�ض الوظائف القيادية ،وعلى الرغم من االنخفا�ض
يف �أعداد املوظفني والعمالة يف ال�شركة خالل الفرتة التاريخية من 2011م �إلى 2013م� ،إال �أن الرواتب واملزايا �شهدت ازدياد ًا ملحوظ ًا مما يجعل لذلك ت�أثري �سلبي
على �أعمال ال�شركة وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها.
مقر لودجلا لا ا  عدد املوظفني وتكلفة �أجورهم
البيان

2011م

2013م

2012م

الن�صف الأول 2014م

عدد املوظفني

826

701

731

773

معدل التغري يف العدد

%12-

%15-

%4

%5.7

تكلفة الأجور (ريال �سعودي)

7.671.331

7.570.969

8.405.884

3.929.959

معدل التغري يف التكلفة

%11.68

%1.31-

%11.03

%6
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ارتفاع أجور نقل وتسويق المنتجات

يعتمد ن�شاط ال�شركة على نقل وتو�صيل منتجاتها �إلى الأ�سواق وت�سويقها ،وتعمل ال�شركة با�ستمرار على البحث عن �أف�ضل خدمات النقل والت�سويق ب�أقل التكاليف
املمكنة ،وتقوم مبراجعة �أ�سعار منتجاتها با�ستمرار لتغطية تكاليف النقل والت�سويق ،لكن ال�شركة ال ت�ضمن �إمكانية توفر خدمات النقل والت�سويق ب�أ�سعار معقولة.
وعليه ف�إن ارتفاع �أجور وتكاليف النقل والت�سويق �سي�ؤثر ب�شكل �سلبي على مبيعات ال�شركة وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها.
التراخيص والتصاريح

يتوجب على ال�شركة كغريها من ال�شركات العاملة يف جمال الإنتاج الزراعي واحليواين احل�صول على الرتاخي�ص والت�صاريح والف�سوحات واملوافقات النظامية
املتعلقة ب�أن�شطتها� .إن بع�ض هذه الرتاخي�ص تعترب م�ؤقتة ،ويتوجب جتديدها وفق ًا ل�شروط معينة حتددها اجلهات التنظيمية ذات العالقة والتي قد يطر�أ عليها
تعديل من وقت لآخر كت�صاريح �آليات النقل وبرامج احلا�سب الآيل وغريها .وعليه ،لي�س هناك �أي �ضمان مبقدرة ال�شركة على جتديد هذه الرتاخي�ص عند انتهاء
مدتها ،ويف حال عدم متكن ال�شركة من احل�صول على ترخي�ص معني �أو جتديده ،ف�إنها قد ت�ضطر �إلى وقف �أعمالها املرتبطة بالرتخي�ص املطلوب �إلى حني
احل�صول عليه ،الأمر الذي ميكن �أن ي�ؤدي �إلى الت�أثري ب�شكل �سلبي على و�ضع ال�شركة املايل ونتائجها املالية.
جتدر الإ�شارة �إلى �أن ال�شركة متار�س ن�شاط التن�سيق الزراعي وخدمات �إجراء الفح�ص املخربي الزراعي للمزارعني الآخرين على نطاق �ضيق ويف بع�ض الأحيان
دون �أية ر�سوم� ،إال �أنها مل تقم بتحديث �سجلها التجاري ب�إ�ضافة هذين الن�شاطني .وقد يعر�ض ذلك ال�شركة للم�ساءلة من وزارة التجارة وال�صناعة �أو اجلهات
امل�س�ؤولة الأخرى ،وبالتايل تغرميها مما قد ي�ؤثر على و�ضعها املايل .و تعمل ال�شركة حالي ًا على تعديل �سجلها التجاري ليعك�س ممار�ستها لتلك الأن�شطة.
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السعودة

ت�شكل ال�سعودة توجه ًا حكومي ًا يطلب من املن�ش�آت (�شركات وم�ؤ�س�سات) العاملة يف اململكة العربية ال�سعودية توظيف عدد حمدد من املواطنني ال�سعوديني .ووفق ًا
لتعميم وزارة العمل ال�صادر بتاريخ 1423/5/1هـ (املوافق 2002/8/10م) ،يتعني على املن�ش�آت احل�صول على �شهادة بذلك من وزارة العمل .وقد مت م�ؤخر ًا
اعتماد برنامج حتفيز املن�ش�آت لتوطني الوظائف «نطاقات» مبوجب قرار وزير العمل رقم ( )4040وتاريخ 1432/10/12هـ واملبني على قرار جمل�س الوزراء رقم
( )50وتاريخ 1415/5/21هـ .ويقوم نطاقات بت�صنيف املن�ش�آت �إلى نطاقات ممتاز و�أخ�ضر و�أ�صفر و�أحمر ،وعلى املن�ش�آت التقيد باحلد الأدنى لل�سعودة كما هو
حمدد يف النطاق الأخ�ضر ،و�إذا تو�صلت املن�شئات لن�سبة �سعودة �أعلى كما هو حمدد يف النطاق املمتاز ف�سوف ت�ستفيد من املميزات والت�سهيالت املقدمة لتلك
املن�ش�آت� ،أما املن�ش�آت الواقعة يف النطاق الأحمر ف�سوف يطبق عليها الإجراءات والعقوبات املعنية ،وتعطى املن�ش�آت يف النطاق الأ�صفر مهلة لزيادة ن�سبة ال�سعودة
لديها .وتعتمد �آلية عمل برنامج نطاقات على التعامل مع املن�ش�آت بح�سب حجمها ون�شاطها.
بلغ عدد العاملني يف ال�شركة كما يف  30يونيو 2014م  773موظف ًا منهم � 166سعودي  607غري �سعودي ،وبذلك تكون ن�سبة ال�سعودة يف ال�شركة  %21.5وبالتايل
ت�صنف ال�شركة �ضمن النطاق الأخ�ضر.
وعلى الرغم من ذلك فقد تقوم وزارة العمل بزيادة ن�سبة ال�سعودة يف امل�ستقبل يف الوقت الذي قد ي�صعب على ال�شركة فيه اال�ستمرار يف توظيف �أو املحافظة على
توظيف الن�سبة املطلوبة من ال�سعوديني ،ونتيجة لذلك تت�أثر �أعمال ال�شركة ونتائجها املالية على نحو �سلبي.
المطلوبات الرأسمالية المستقبلية والتمويل

قد تن�ش�أ لدى ال�شركة التزامات مل�صروفات ر�أ�سمالية وا�ستثمارات م�ستقبلية ،ولي�س هناك �أي �ضمانات �أو ت�أكيدات ب�أن ال�شركة �ست�ستطيع ت�أمني تلك امل�صروفات
يف حال احتياجها لذلك يف الوقت املنا�سب �أو ب�شروط مواتية ومقبولة بالن�سبة لل�شركة.كما ح�صلت ال�شركة على قرو�ض وت�سهيالت من �صندوق التنمية الزراعية
والبنك الأهلي وبنك الريا�ض (ف�ض ًال راجع “ملخ�ص العقود الهامة” من الق�سم  .14املعلومات القانونية)� .إال �أنه يف حال عدم قدرة ال�شركة على احل�صول على
متويل وت�سهيالت مماثلة �أو كافية يف امل�ستقبل فيمكن �أن يكون لذلك ت�أثري �سلبي على عمليات ال�شركة و�أدائها املايل وكذلك قدرتها يف احلفاظ على �أعمالها
وتو�سعها .كذلك ف�إن الت�سهيالت البنكية جتعل ال�شركة عر�ضة ملخاطر تغري تكلفة التمويل ،ويف حال ح�صول �أي زيادة يف تكلفة التمويل م�ستقب ًال قد ت�ؤدي هذه
الزيادة �إلى انخفا�ض معدالت الربحية لل�شركة.
الدعاوى القضائية

ال ت�ستطيع ال�شركة �أن تتوقع ب�شكل دقيق حجم تكلفة الدعاوى �أو االجراءات الق�ضائية التي ميكن �أن تقيمها �أو تقام �ضدها �أو النتائج النهائية لتلك الدعاوى
�أو الأحكام التي ت�صدر فيها وما تت�ضمنه من تعوي�ضات وجزاءات .وبالتايل ف�إن �أي نتائج �سلبية ملثل هذه الق�ضايا قد ت�ؤثر �سل ًبا على ال�شركة .ورمبا ت�شمل هذه
الدعاوى – على �سبيل املثال ال احل�صر – امل�سائل الزكوية وال�ضريبية ونظام العمل والأ�ضرار الأخرى التي تنجم عن الإهمال �أو االحتيال من قبل �أ�شخا�ص �أو
م�ؤ�س�سات ب�شكل يكون خارج عن نطاق �سيطرة ال�شركة (ف�ض ًال راجع “الدعاوى الق�ضائية” من الق�سم  .14املعلومات القانونية).
االسم والعالمات التجارية للشركة

يدعم اال�سم والعالمات التجارية لل�شركة �أعمالها وقدرتها الت�سويقية ،وبنا ًء عليه ف�إن عدم قدرة ال�شركة على حماية �أ�صولها غري امللمو�سة املتمثلة يف عالماتها
التجارية� ،أو عدم قدرة ال�شركة على ا�ست�صدار موافقة وزارة التجارة وال�صناعة على ت�سجيل �أي عالمة جتارية� ،أو يف بع�ض احلاالت ،احلاجة �إلى اتخاذ �إجراء
قانوين الزم حلمايتها ،قد ي�ؤثر �سلب ًا على عالمات ال�شركة التجارية ،وقد يجعل من مزاولة الأعمال �أكرث كلفة ،وبالتايل ي�ؤثر �سلب ًا على نتائج �أعمال ال�شركة (ملزيد
من املعلومات فيما يتعلق بالعالمة التجارية لل�شركة ف�ض ًال راجع “امللكية الفكرية” من الق�سم  .14املعلومات القانونية).
التأمين

قد تتكبد ال�شركة تكاليف باهظة يف القيام ب�إ�صالحات ناجمة عن احلوادث �أو الكوارث الطبيعية �أو غريها من الأخطار التي قد تت�سبب بخ�سائر كبرية ،وعلى
الرغم من �أن ال�شركة حتافظ على توفري غطاء ت�أميني لتغطية مثل هذه التكاليف �أو اخل�سائر ،ف�إن بع�ض التكاليف �أو اخل�سائر قد تتجاوز حدود التغطية �أو قد يتم
رف�ض تغطية بع�ضها ،وال ت�ضمن ال�شركة �أن تتم تغطية جميع هذه التكاليف واخل�سائر التي قد تكون ال�شركة عر�ضة لها ب�صورة كاملة مبوجب وثائق الت�أمني ذات
العالقة ،وقد ال تتمكن ال�شركة من احل�صول على غطاء ت�أميني كاف نظر ًا الرتفاع معدالت �أق�ساط الت�أمني �أو عدم توفرها� .إن عدم قدرة ال�شركة على احل�صول
على الغطاء الت�أميني الكايف �أو عدم تغطية التكاليف �أو اخل�سائر التي تتكبدها ال�شركة من قبل �شركات الت�أمني قد ي�ؤثر �سلب ًا على عمليات ونتائج ال�شركة.
استثمارات الشركة

متتلك ال�شركة ما ن�سبته  %27.78يف �شركة جنات لال�ستثمار الزراعي (�شركة �سعودية ذات م�س�ؤولية حمدودة) والتي بدورها متتلك ما ن�سبته  %77.7من �شركة
رخاء لال�ستثمار الزراعي (�شركة م�ساهة م�صرية) ،وقد قامت �شركة تبوك بتخفي�ض ر�صيد اال�ستثمار يف �شركة جنات نظر ًا لتكبدها خل�سائر يف الأعوام من
2009م وحتى 2012م ،وحيث �أن ال�شركة بد�أت بقيد اخل�سائر من ا�ستثمارها يف �شركة جنات يف قائمة الدخل بداي ًة من عام 2013م ،ف�إن ا�ستمرار حتقق اخل�سائر
يف امل�ستقبل من هذا اال�ستثمار� ،سي�ؤدي �إلى الت�أثري على و�ضع ال�شركة املايل ونتائجها املالية ب�شكل �سلبي .ويو�ضح اجلدول التايل اخل�سائر املرتتبة على اال�ستثمار
يف �شركة جنات منذ بداية اال�ستثمار كما يلي:
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مقر لودجلا لا ا  اال�ستثمار يف �شركة جنات
2008م

2009م

2010م

2011م

2012م

2013م

الن�صف الأول 2014م

�ألف ريال �سعودي
ر�صيد �أول العام

17.500

17.399

17.220

16.699

11.937

10.806

10.106

خ�سائر اال�ستثمار

100.84

179.16

521.18

4.761.64

1.131

700

ر�صيد نهاية العام

17.399

17.220

16.699

11.937

10.806

10.106

10.106
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�إ�ضاف ًة �إلى �أن عمليات �شركة جنات ترتكز يف جمهورية م�صر العربية حالي ًا مما يجعلها عر�ض ًة ملخاطر تقلبات �أ�سعار ال�صرف خا�صة يف ظل الأو�ضاع ال�سيا�سية
التي ت�شهدها م�صر يف هذه الآونة ،وهو ما ت�سبب بالفعل يف االنخفا�ض يف قيمة اال�ستثمار يف �شركة جنات خالل الفرتة التاريخية من 2011م وحتى 2013م،
ويتمثل ذلك يف قيمة قر�ض ال�صندوق ال�سعودي للتنمية املمنوح ل�شركة رخاء بقيمة  100مليون ريال �سعودي والذي هو م�ضمون من �شركة تبوك مبا مقداره 18
مليون ريال �سعودي ،وحيث �أن العملة امل�صرية قد تعر�ضت لالنخفا�ض يف الآونة الأخرية ب�سبب الأو�ضاع ال�سيا�سية التي ت�شهدها ،ف�إن قيمة القر�ض قد ارتفعت
باعتبارها التزام على �شركة رخاء .
�إن �أي انخفا�ض يف �أ�سعار ال�صرف يف تلك الدولة جمدد ًا �سي�ؤدي �إلى الت�أثري ال�سلبي على و�ضع ال�شركة املايل ونتائجها املالية.
وجتدر الإ�شارة �إلى �أنه يف عام 2009م ح�صلت �شركة رخاء على قر�ض من ال�صندوق ال�سعودي للتنمية قدره  100مليون ريال �سعودي ال�سترياد �سلع زراعية
و�صناعية من اململكة ،حيث تبلغ مدة القر�ض � 10سنوات (تت�ضمن فرتة �سماح يف �أول ثالث �سنوات قبل التمديد) ،ولقد تعهدت �شركة جنات ب�ضمان  %65من قيمة
القر�ض ( 65مليون ريال �سعودي) .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،تعهدت �شركة تبوك الزراعية ب�ضمان  %27.78من قيمة �ضمان �شركة جنات (ن�سبة ملكيتها يف �شركة
جنات) �أي حوايل  18مليون ريال �سعودي ،وقد مت الإف�صاح عن هذا ال�ضمان يف القوائم املالية املراجعة لعام 2013م ل�شركة تبوك الزراعية.
�إن عدم قدرة �شركة رخاء على ال�سداد �سينتج عنه التزام من �شركة تبوك للتنمية الزراعية ب�سداد قيمة �ضمانها الذي يبلغ  18مليون ريال �سعودي ،كما �أن �أي
تغري يف قيمة القر�ض نتيجة لتقلبات �أ�سعار �صرف العمالت �سي�ؤدي بدوره �إلى انخفا�ض قيمة اال�ستثمار وت�سجيل خ�سائر ل�شركة تبوك للتنمية الزراعية ،وهو ما
�سي�ؤثر على و�ضع ال�شركة املايل ونتائجها املالية ب�شكل �سلبي.
هذا وبالإ�ضافة �إلى ملكية �شركة تبوك يف �شركة جنات ف�إنها متلك ما ن�سبته  %28.57من ر�أ�س مال �شركة �شرق �آ�سيا للتنمية واال�ستثمار الزراعي (�شركة م�ساهمة
مقفلة �سعودية) ،ومل تبد�أ هذه ال�شركة عملياتها الت�شغيلية حتى وقت �إعداد هذه الن�شرة ،حيث مت �إ�صدار �سجل جتاري رقم  1010373176بتاريخ 1434/06/27هـ
كما بد�أت ال�شركة يف ا�ستكمال هياكلها الوظيفية وال�شروع يف مزاولة الن�شاط ،وحتى بداية ال�شركة لأعمالها يتم حالي ًا ا�ستثمار ر�أ�س مال ال�شركة يف ح�ساب
مرابحة ،وهناك خماطرة من �أن هذا اال�ستثمار قد ال يجلب املنفعة االقت�صادية املرجوة ،وبالتايل ي�ؤثر ب�شكل �سلبي على و�ضع ال�شركة املايل ونتائجها املالية.
كما جتدر الإ�شارة �أي�ض ًا �إلى �أن �شركة تبوك دخلت يف مطلع عام 2006م يف ا�ستثمارات يف �أوراق مالية �صنفتها ك�أوراق متاحة للبيع “ا�ستثمارات يف �صندوق بنك
الريا�ض وبيت التمويل اخلليجي” ،وكانت قيمتها متذبذبة ،وكانت ال�شركة تقوم �سنوي َا بتقييم تلك الأوراق بقيمتها العادلة يف نهاية العام املايل وتدرج خ�سائرها
�أو مكا�سبها �ضمن بند “التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات” ،ولقد �شهدت ال�سنوات الأخرية حت�سن يف انخفا�ض اخل�سائر ب�شكل وا�ضح ،ويف نهاية عام 2013م
وحني �إعداد املوازنة التقديرية لعام 2014م وجه جمل�س الإدارة ب�إعادة ت�صنيف تلك الأوراق �إلى “�أوراق مالية لالجتار بغر�ض البيع” ،وهو ما نتج عنه �إدراج
اخل�سائر غري املحققة يف قائمة الدخل لعام 2013م ،ولقد متت الإ�شارة �إلى ذلك يف تقرير مراجع احل�سابات ،حيث بلغت خ�سائر �إعادة تقييم اال�ستثمار ب�صندوق
الريا�ض كما يف  31دي�سمرب 2013م  11.5مليون ريال وكانت تكلفة اال�ستحواذ  25مليون ريال ،وبلغت �إعادة تقييم خ�سائر اال�ستثمار يف �صندوق بيت التمويل
اخلليجي  1.2مليون ريال وكانت تكلفة اال�ستحواذ  3.8مليون ريال.
ويو�ضح اجلدوالن التاليان قيمة اال�ستثمار يف كال ال�صندوقني خالل الفرتة التاريخية كما يلي:
مقر لودجلا لا ا  اال�ستثمار يف �صندوق الريا�ض
2011م

2012م

2013م

الن�صف الأول 2014م

�ألف ريال �سعودي
ر�صيد �أول العام

9.373

9.376

10.683

13.167

مكا�سب (خ�سائر) اال�ستثمار

3

1.307

2.484

1.614

ر�صيد نهاية العام

9.376

10.683

13.167

14.781
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مقر لودجلا لا ا  اال�ستثمار يف �صندوق بيت التمويل اخلليجي
�ألف ريال �سعودي
ر�صيد �أول العام
مكا�سب (خ�سائر) الإ�ستثمار
ر�صيد نهاية العام*

2011م

2012م

2013م

الن�صف الأول 2014م

3.788

3.788

3.753

2.578

35

1.175

-

3.753

2.578

2.578

3.788

امل�صدر� :شركة تبوك للتنمية الزراعية
*بالن�سبة ال�ستثمار بيت التمويل اخلليجي فاالنخفا�ض يف قيمة اال�ستثمار يتعلق ب�إعادة تقييم م�شروع مدينة الطاقة مبومباي وت�أخر �أعمال الت�أ�سي�س.

�إن �أي انخفا�ض يف قيمة � ٍأي من تلك االوراق املالية م�ستقب ًال �سي�ؤدي بدوره �إلى الت�أثري ال�سلبي على و�ضع ال�شركة املايل ونتائجها املالية (ف�ض ًال راجع ق�سم “مناق�شة
الإدارة وحتليلها للو�ضع املايل لل�شركة ونتائج العمليات”).
هذا بالإ�ضافة �إلى �أن خماطر ا�ستثمارات ال�شركة تنطبق �أي�ض ًا على اال�ستثمارات وامل�شاريع اجلديدة التي رغم جدواها االقت�صادية ح�سب درا�سة اجلدوى �إال
�أن عدم حتقق الأرباح والنتائج املالية املرجوة من هذه امل�شاريع �سوف ي�ؤثر على و�ضع ال�شركة املايل ونتائجها املالية (ف�ض ًال راجع ق�سم “ا�ستخدام متح�صالت
االكتتاب”).
التعامالت المالية مع العمالء واألطراف األخرى

حتكم ال�شركة �شروط عمليات البيع املتعارف عليها يف ال�سوق ،والتي تتمثل يف البيع الآجل يف مقابل ال�شيكات امل�ؤجلة �أو خطابات ال�ضمان املقدمة لل�شركة وغريها
من الو�سائل ،ويف حال عدم وفاء � ٍأي من العمالء بالتزاماته مع ال�شركة وال�سداد يف الأوقات املتفق عليها ،ف�إن ذلك ي�ؤثر �سلب ًاعلى و�ضع ال�شركة املايل ونتائجها
املالية ،ويف مواجهة مثل هذه املخاطر فقد قامت ال�شركة عام 2013م برفع خم�ص�ص الديون املعدومة �أو امل�شكوك يف حت�صيلها من � 752ألف ريال �سعودي �إلى
 1.4مليون ريال �سعودي.
عدم االلتزام بالمعايير المحاسبية

�إن عدم التزام ال�شركة باملعايري املحا�سبية ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني يف �إعداد القوائم املالية يف �أي وقت ،وخا�ص ًة تلك املتعلقة بتبويب
وت�صنيف بنود املركز املايل وقائمة الدخل ،ي�ؤدي �إلى تقدمي ال�شركة لقوائم مالية غري دقيقة وال تعك�س الواقع ،مما يجعلها م�ضلل ًة للم�ساهمني.

2 22 -2المخاطر المتعلقة بالمشاريع المستقبلية
تعتزم ال�شركة من خالل عملية زيادة ر�أ�سمالها عن طريق �إ�صدار �أ�سهم حقوق الأولوية مو�ضوع هذه الن�شرة �إلى متويل امل�شاريع امل�شار �إليها يف ق�سم “ا�ستخدام
متح�صالت االكتتاب” من ن�شرة الإ�صدار هذه .وعلى الرغم من قيام ال�شركة ب�إجراء درا�سات اجلدوى الالزمة لهذه امل�شاريع من الناحية املالية والفنية ،ف�إن
عملية اال�ستثمار يف مثل هذه امل�شاريع اجلديدة تنطوي على عدة عوامل خماطرة والتي ت�شمل على �سبيل املثال ال احل�صر ما يلي:
التأخر في تنفيذ المشاريع

لقد �أعدت ال�شركة خطة عمل لتنفيذ امل�شاريع اجلديدة وفق ًا جلدول زمني معني ،وقد مت �إعداد درا�سات جدوى لهذه امل�شاريع ا�ستناد ًا لهذا اجلدول الزمني
بالإ�ضافة �إلى عدد من العوامل �أخرى� ،إال �أن هناك عدة عوامل بع�ضها تخرج عن �سيطرة ال�شركة والتي ميكن �أن ت�ؤدي يف حال حتققها �إلى الت�أخر يف تنفيذ
هذه امل�شاريع �أو التوقف عن متابعة تنفيذها ب�شكل م�ؤقت �أو دائم ،وت�شمل هذه العنا�صر على �سبيل املثال ال احل�صر ،املوافقات والرتاخي�ص احلكومية والنظامية
الالزمة ،والتزام املقاولني الذين تعينهم ال�شركة يف �إجناز الأعمال املتعلقة بهذه امل�شاريع املوكلة �إليهم ،والتو�صل �إلى اتفاقيات �شراكة مع الأطراف الأخرى التي
ت�شرتك ال�شركة معها يف امتالك وتنفيذ تلك امل�شاريع ،وتوافر املواد والآالت الالزمة لإكمال هذه امل�شاريع ،والظروف املناخية وتوافر الأيدي العاملة املدربة وغريها
من العوامل ذات العالقة .و�إذا مل تتمكن ال�شركة من تنفيذ هذه امل�شاريع وفق ًا للجدول الزمني املحدد لها �أو اتخاذها قرار ًا بالتوقف عن متابعة تنفيذها ب�شكل
م�ؤقت �أو دائم نتيجة لأي �سبب يخرج عن �إرادتها وفق ًا ملا تق�ضي به م�صلحة ال�شركة ،فقد ي�ؤدي ذلك �إلى عدم متكن ال�شركة من حتقيق الفائدة االقت�صادية
املرجوة من هذه امل�شاريع طيلة فرتة الت�أخر يف تنفيذها وت�شغيلها مما �سي�ؤثر �سلب ًا على عمليات ال�شركة ونتائجها املالية.
توافر خدمات البنية التحتية الالزمة إلقامة وتنفيذ المشاريع

�إن توافر خدمات البنية التحتية الالزمة من الطرق والكهرباء وم�صادر املاء و�شبكات االت�صال وغريها من املرافق الالزمة لإقامة امل�شاريع اجلديدة �أمر �أ�سا�سي
ملقدرة ال�شركة على تنفيذ تلك امل�شاريع وفق ًا للجدول الزمني املعد لذلك� .إن عدم متكن ال�شركة من احل�صول على تلك اخلدمات يف الوقت املحدد قد يت�سبب يف
تعرث امل�شاريع �أوعدم قدرتهاعلى تنفيذ تلك امل�شاريع مما �سي�ؤثر �سلب ًا على عملياتها ونتائجها املالية.
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ت�شمل امل�شاريع اجلديدة املزمع متويلها عن طريق متح�صالت االكتتاب ب�أ�سهم حقوق الأولوية �إقامة م�شروع زراعي يف مدينة القولد �شمال جمهورية ال�سودان
على قطعة �أر�ض م�ساحتها � 30ألف فدان (ما يعادل حوايل 12.140هكتار) ،وحيث �أن ال�شركة ح�صلت مبدئي ًا على ت�صديق �شهادة بحث لإثبات ملكية منفعة تلك
الأر�ض لل�شركة لإقامة امل�شروع الزراعي بتاريخ 2012/08/01م ،ومدة العقد االبتدائية للم�شروع ت�سرى ملدة ثالث �سنوات قابلة للتمديد ملدة �سبع �سنوات �إ�ضافية
ما مل تخل ال�شركة ب�شروط الإيجارة املتمثلة يف ما يلي:






االلتزام بدفع ال�ضرائب والديون الواجبة من وقت لآخر عن الأر�ض �أو امل�ستحقة على املالك �أو �شاغل الأر�ض.
�أن يلتزم امل�ست�أجر خالل املدة االبتدائية ب�أن يحفر بئر ًا �أو يركب �آلة رافعة للمياه.
و�ضع عالمات حدود ثابتة على حدود الأر�ض واملحافظة عليها يف حالة جيدة.
عدم ا�ستعمال الأر�ض �أو �أي جزء منها يف �أي �أغرا�ض خالف ًا ملا مت الت�صديق عليه من اجلهات احلكومية.
عدم �إيجار الأر�ض من الباطن �أو حتويلها �أو رهن �أي جزء من الأر�ض �إال بعد موافقة مدير الأرا�ضي على ذلك.

علم ًا ب�أن املدة االبتدائية للعقد ال تزال �سارية وهناك �أعمال جارية مبوقع امل�شروع للتح�ضري حلفر �آبار (ف�ض ًال راجع ق�سم “املعلومات القانونية” من هذه الن�شرة).
بالإ�ضافة �إلى ذلك قامت ال�شركة با�ستئجار قطعة �أر�ض �أخرى يف مدينة دنقال بالوالية ال�شمالية بجمهورية ال�سودان على م�ساحة � 20ألف مرت مربع (م�شروع
�صناعي) لغر�ض درا�سة نقل حمطة تنقية بذور القمح واملحا�صيل الأخرى وذلك بتاريخ 2011/10/01م وت�سري ملدة ابتدائية مدتها �سنة واحدة ،ويتمثل ال�شرط
الوحيد يف حالة حمطة البذور ب�إقامة مباين بامل�شروع ،ويف حال �إقامة مباين بامل�شروع خالل هذه الفرتة االبتدائية ف�إن امل�شروع ي�صبح ملك للم�ستثمر والينزع
منه .وعلى الرغم من عدم متكن ال�شركة من �إقامة مباين خالل الفرتة الإبتدائية �إال �أن ال�شركة ح�صلت على موافقة من اجلهات الر�سمية امل�س�ؤولة عن اال�ستثمار
بالوالية ال�شمالية بتمديد املدة االبتدائية و�سريان عقد امل�شروع حلني متكن ال�شركة من مبا�شرة اال�ستثمار ،علم ًا ب�أن اال�ستثمار فى حمطة التقاوى مرتبط بقيام
امل�شروع الزراعى الذي �سيزود املحطة باملدخالت من حبوب القمح التي �ستقوم املحطة مبعاجلتها و�إنتاجها فى �شكل تقاوى (ف�ض ًال راجع ق�سم “املعلومات
القانونية” من هذه الن�شرة).
�إال �أن �أي معوقات قد تت�سبب بعدم احل�صول النهائي على تلك الأر�ض �أو غريها من الأرا�ضي م�ستقب ًال لإقامة امل�شاريع عليها ون�شوء معوقات نظامية �أو عملية �أو
ق�ضائية قد ت�ؤثر على �إمكانية احل�صول على الأرا�ضي لإقامة امل�شاريع عليها والذي �ش�أنه الت�أثري على مقدرة ال�شركة على تنفيذ هذا امل�شروع وفق ًا للجدول الزمني
املعد له� ،أو يدفع بال�شركة �إلى اتخاذ قرار بالتوقف عن تنفيذ هذا امل�شروع �سوا ًء ب�شكل م�ؤقت �أو دائم ،مما �سي�ؤثر �سلب ًا على عملياتها ونتائجها املالية.
مخاطر إيجاد عمالء للمنتجات الجديدة

ح�سب درا�سة اجلدوى ف�إن هناك عدد من املنتجات اجلديدة التي �سوف تقدمها ال�شركة مثل :الأعالف املركبة� ،أ�صابع البطاط�س ،زيت الزيتون ،منتجات م�شاريع
ال�سودان (القمح ،الفول ،الذرة ،الرب�سيم) ،وبالتايل ف�إن �أداء ال�شركة يعتمد على قدرتها على بيع منتجاتها �إلى عمالئها من امل�ستهلكني �أفراد ًا و�شركات ،ف�إذا
�أخفقت ال�شركة يف املحافظة على عالقاتها بعمالئها �أو مل تتمكن من تو�سيع قاعدة عمالئها مبا يتواكب مع املنتجات اجلديدة التي تهدف ال�شركة �إلى متويلها عن
طريق زيادة ر�أ�س املال من خالل طرح �أ�سهم حقوق الأولوية ف�إن ذلك �سوف ي�ؤثر �سلب ًا على �أعمالها امل�ستقبلية ومركزها املايل ونتائجها الت�شغيلية.
زيادة التكاليف الرأسمالية لتنفيذ المشاريع عن المبالغ المتوقعة

لقد قامت ال�شركة ب�إعداد الدرا�سات الالزمة لتحديد التكاليف الر�أ�سمالية للم�شاريع املذكورة والتي مت بنا ًء عليها حتديد قيمة الزيادة يف ر�أ�س مال ال�شركة
املتعلقة ب�إ�صدار حقوق الأولوية مو�ضوع هذه الن�شرة� .إال �أن التكلفة احلقيقية والنهائية لكل م�شروع ميكن �أن تكون �أقل �أو �أكرث من التكلفة املقدرة من قبل ال�شركة.
و�إذا ما زادت قيمة تكلفة هذه امل�شاريع عن التكلفة املتوقعة لها ب�شكل جوهري� ،سوف ت�ضطر ال�شركة عندئذ �إلى احل�صول على متويل جديد لتغطية هذه الزيادة
والتي من املمكن �أن ال تكون متوفرة عند ن�شوء احلاجة �إليها ،الأمر الذي قد ي�ؤدي �إلى تكبد ال�شركة تكاليف متويلية جديدة (كاالقرتا�ض من البنوك �أو �إ�صدار
ال�صكوك �أو اللجوء �إلى زيادة ر�أ�س مالها مرة �أخرى)� ،أو ا�ضطرار ال�شركة �إلى البحث عن م�صادر متويل بديلة �أخرى بتكلفة عالية �إذا مل تكن م�صادر التمويل
التقليدية متوافرة مما قد ي�ؤثر على ربحية ال�شركة.
التغير في السياسات القانونية والضرائب

يالحظ من خالل الرجوع �إلى ق�سم «ا�ستخدام متح�صالت االكتتاب» من ن�شرة الإ�صدار هذه �أن ال�شركة ب�صدد �إقامة م�شروع يف جمهورية ال�سودان .ويخ�ضع
امل�شروع للقوانني املطبقة يف هذه الدولة و�أن �أي تغيري يف هذه القوانني �سواء كانت القوانني املتعلقة بامل�شاريع الزراعية �أو اال�ستثمار الأجنبي �أو اال�سترياد والت�صدير
�أو ال�ضريبة �أو غريها من القوانني ميكن �أن ي�ؤدي �إلى الت�أثري �سلب ًا على ا�ستثمارات ال�شركة ،وبالتايل الت�أثري على ربحية ال�شركة.
األوضاع السياسية

�إن الأو�ضاع ال�سيا�سية التي متر بها املنطقة املحيطة باململكة ب�شكل عام تنطوي على عوامل وخماطر �سيا�سية قد ت�ؤثر على �أعمال ال�شركة ومركزها املايل ونتائجها
الت�شغيلية ،كما �أن ا�ستثمارات ال�شركة �أو �شركاتها التابعة خارج اململكة (جمهورية م�صر العربية على �سبيل املثال) معر�ضة ملخاطر من �ش�أنها �أن ت�ؤثر على عمليات
ال�شركة وبالتايل على مركزها املايل ونتائجها الت�شغيلية ،كما �أن تلك العوامل قد ت�ؤثر �أي�ض ًا على م�شاريع ال�شركة املزمع القيام بها يف جمهورية ال�سودان �أو �أي بلد
�آخر م�ستقب ًال ،الأمر الذي قد ي�ؤثر بدوره ب�شكل �سلبي وجوهري على مثل هذه امل�شاريع وبالتايل الت�أثري على �أعمال ال�شركة امل�ستقبلية ومركزها املايل ونتائجها
الت�شغيلية.
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ربحية المشاريع

�إن عدم حتقيق هذه امل�شاريع للأرباح املتوقعة وفق ًا لدرا�سات اجلدوى االقت�صادية اخلا�صة بامل�شاريع� ،أو يف حال تكبدها خ�سائر ف�إن ذلك قد ي�ؤثر �سلب ًا على �أرباح
ال�شركة ونتائجها املالية.
محدودية البيانات المالية

تعتمد البيانات املالية املتعلقة بامل�شاريع املذكورة على درا�سات اجلدوى التي قامت ال�شركة ب�إعدادها يف هذا اخل�صو�ص والتي تعتمد على افرتا�ضات وتوقعات
ومناذج وتقديرات و�ضعتها �إدارة ال�شركة بالتعاون مع م�ست�شاريها املعنيني .ومن املمكن �أن يحدث تغري �أو تفاوت جوهري بني البيانات املتوقعة والبيانات الفعلية
للم�شاريع املذكورة بعد دخولها يف مرحلة الت�شغيل الفعلي ،بحيث ال تعك�س هذه البيانات الأهداف املالية واالقت�صادية املتوقعة لتلك امل�شاريع� .أي مبعنى �آخر،
من املمكن �أن ال متثل تلك البيانات �أ�سا�س ًا دقيق ًا لتقييم الأداء املايل امل�ستقبلي للم�شاريع املذكورة (وبالتايل الأداء املايل العام لل�شركة) �أو �أ�سا�س ًا دقيق ًا ليتخذ
امل�ساهمون امل�ستثمرون على �أ�سا�سها قرار ًا باالكتتاب يف �أ�سهم حقوق الأولوية املطروحة .كما �أن ال�شركة ال ت�ضمن ب�أن التوقعات والنماذج والتقديرات التي مت
�إعداد درا�سات اجلدوى بنا ًء عليها �صحيحة �أو دقيقة �أو خالية من الأخطاء �أو غري ذلك ،على الرغم من بذل ال�شركة العناية املعقولة يف �إعدادها ،وبالتايل قد
يكون لذلك �آثار �سلبية على �أن�شطة ال�شركة و�أعمالها وعلى و�ضعها املايل ونتائج عملياتها وتقييم �أعمالها امل�ستقبلية.
مخاطر متعلقة بمنتج األعالف المركبة

�إن منتجات الأعالف املركبة والتي هي �أحد منتجات ال�شركة امل�ستقبلية ،معر�ضة ملخاطر قد ت�ؤثر على كمية املخزون ومبيعات ال�شركة وهي �شبيهة بتلك التي
تتعر�ض لها منتجات الرب�سيم (ف�ض ًال انظر «املخاطر املتعلقة بن�شاط ال�شركة – مبيعات و خمزون الرب�سيم”) .ومن تلك املخاطر التغريات املناخية التي قد ينتج
عنها توفر منتجات مماثلة �أو بديلة ب�أ�سعار مناف�سة قد ت�ؤدي �إلى �إحجام العمالء عن ال�شراء من منتجات ال�شركة ،كما �أن تغري الأ�سعار والكميات قد ي�ؤثر على
ن�سبة الإيرادات املقدرة لهذه املنتجات ،وبالتايل قد ي�ؤثر �سلب ًا على عمليات ال�شركة ومركزها املايل.
المخاطر التشغيلية األخرى

تخ�ضع امل�شاريع املذكور �أعاله �أي�ض ًا لعوامل املخاطر التي �سبق ذكرها حتت عنوان «املخاطر املتعلقة بن�شاط ال�شركة» من هذا الق�سم ،وجتنب ًا للتكرار ،يرجى
الرجوع �إلى هذه املخاطر عند قراءة هذا اجلزء من عوامل املخاطر.

2 22 -2المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع الذي تعمل فيه الشركة
اقتصاد المملكة واالقتصاد العالمي

يعتمد �أداء ال�شركة �إلى حد ما على الو�ضع االقت�صادي يف اململكة .وال يزال قطاع النفط ي�شكل ن�صيب ًا كبري ًا من �إجمايل الناجت املحلي للمملكة .وقد تطر�أ تقلبات
على �أ�سعار النفط مما قد ي�ؤثر �سلب ًا على اقت�صاد اململكة والذي بدوره قد ي�ؤثر �سلب ًا على ال�شركات العاملة يف اململكة ومن �ضمنها تادكو .كما قد ي�ؤثر �أي تغري
يف عوامل االقت�صاد الأخرى من تراجع يف النمو االقت�صادي �أو تذبذب يف �صرف العمالت �أو �أ�سعار الفائدة �أو الت�ضخم �أو غريه ت�أثري ًا �سلبي ًا على �أعمال ال�شركة
و�أرباحها ونتائجها املالية.
جتدر الإ�شارة �إلى انطباق هذه املخاطر على �أ�سواق واقت�صاديات الدول التي ت�ستثمر فيها ال�شركة واملتمثلة يف جمهوريتي م�صر وال�سودان ،وخا�ص ًة املعوقات
والأزمات االقت�صادية التي ت�شهدها هاتني الدولتني والتي انعك�ست عن الأو�ضاع ال�سيا�سية التي ت�شهدها املنطقة� .إن هذه الأو�ضاع قد تت�سبب يف عزوف امل�ستثمرين
عن اال�ستمرار يف هذه البلدان جتنب ًا للم�شاكل واخل�سائر التي تنجم عنها والتي ت�ؤثر على البيئة التنظيمية مثل التغري يف الأنظمة واللوائح والقوانني والتغريات يف
ال�سيا�سات ال�ضريبية وغريها ،وبالتايل يلج�أ امل�ستثمرين �إلى البحث عن مناطق �أخرى �أكرث جاذبية .
المنافسة

تعمل ال�شركة يف بيئة تناف�سية يوجد بها عدد كبري من ال�شركات املحلية املناف�سة ،كما �إن ان�ضمام اململكة العربية ال�سعودية �إلى منظمة التجارة العاملية يف عام
2005م قد �سمح لل�شركات الأجنبية والعاملية املعروفة بالدخول ل�سوق اململكة املحلي ،مما �سي�ؤدي �إلى ازدياد حدة املناف�سة فيما بني ال�شركات ال�سعودية وال�شركات
الأجنبية ،وقد ي�ؤدي ذلك �إلى خف�ض ح�صة ال�شركة يف ال�سوق وبالتايل الت�أثري �سلب ًا على �أرباح ال�شركة ونتائجها املالية ،واجلدول التايل يو�ضح ح�صة ال�شركة يف
ال�سوق لبع�ض املنتجات كما يلي:
مقر لودجلا لا ا  احل�صة ال�سوقية لل�شركة
املنتج

م

احل�صة ال�سوقية ()%

1

الفاكهة

%46

2

البطاط�س

%6
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املنتج

م

احل�صة ال�سوقية ()%

3

الب�صل

%3

4

زيت الزيتون

%9

امل�صدر� :شركة تبوك للتنمية الزراعية

إعادة هيكلة السوق

�إن من �ش�أن االندماجات اجلوهرية التي ميكن �أن تطر�أ يف قطاع الزراعة فيما بني ال�شركات العاملة يف هذا القطاع الت�أثري على معطيات ال�سوق وتركيز اجلهات
امل�سيطرة فيه .كما �أنه من املمكن �أن ت�ؤثر هذه االندماجات فيما بني هذه ال�شركات على �أداء ال�شركة وتنفيذ خططها الت�سويقية والت�سعريية وح�صتها ال�سوقية،
مما ي�ؤثر �سلب ًا على �أرباح ال�شركة ونتائجها املالية.

2 22 -2المخاطر المتعلقة باألسهم العادية وباألسهم الجديدة
السيطرة من قبل كبار المساهمين

�إن امل�ساهمني الذين ميتلكون عدد ًا كبري ًا من �أ�سهم ال�شركة �سيكون مبقدورهم الت�أثري مع ًا على جميع امل�سائل التي تتطلب موافقة امل�ساهمني ،وممار�سة هذه القدرة
على نح ٍو ميكن �أن يكون له ت�أثري كبري على �أعمال ال�شركة وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها ،مبا يف ذلك انتخاب �أع�ضاء جمل�س الإدارة وعمليات ال�شركة الهامة،
وتعديل ر�أ�س املال .وقد ت�ستخدم هذه ال�سيطرة بطريقة قد ت�ؤثر �سلب ًا على �أعمال ال�شركة و�أرباحها ونتائجها املالية.
توزيع أرباح األسهم

يعتمد توزيع �أرباح الأ�سهم يف امل�ستقبل على عدة عوامل من بينها الو�ضع املايل والأرباح امل�ستقبلية ،ومتطلبات ر�أ�س املال ،واالحتياطات القابلة للتوزيع يف ال�شركة،
والظروف االقت�صادية العامة ،و�أي عوامل �أخرى ذات �صلة يراها جمل�س �إدارة ال�شركة ذات �أهمية من حني �إلى �آخر ،وبالتايل ف�إن ال�شركة الت�ضمن ب�أي �شكل من
الأ�شكال توزيع �أي �أرباح م�ستقب ًال.
مخاطر التذبذبات المحتملة في سعر األسهم

ال�سعر ال�سوقي لأ�سهم ال�شركة يف فرتة طرح حقوق الأولوية قد ال يكون م�ؤ�شر ًا لل�سعر ال�سوقي لأ�سهم ال�شركة بعد االنتهاء من الطرح ،كما قد ال يكون �سعر �سهم
ال�شركة م�ستقر ًا وقد يتعر�ض لدرجة كبرية من التذبذب ب�سبب تغيري يف توجهات ال�سوق فيما يتعلق بحقوق الأولوية �أو �أ�سهم ال�شركة احلالية ،و�إ�ضافة لذلك ،قد
تنتج مثل هذه التذبذبات ب�سبب العديد من العوامل التي ت�شمل دون ح�صر ظروف ال�سوق املتعلقة بالأ�سهم ،وتغريات يف ظروف واجتاهات القطاع الذي تعمل به
ال�شركة� ،أو تدهور �أداء ال�شركة وعدم القدرة على تنفيذ اخلطط امل�ستقبلية ،ودخول �شركات مناف�سة جديدة ،والإعالنات من قبل ال�شركة �أو مناف�سيها املتعلقة
بعمليات االندماج وعمليات اال�ستحواذ والتحالفات اال�سرتاتيجية وامل�شاريع امل�شرتكة ،والتغريات يف تقديرات الأداء املايل من خالل خرباء وحمللي الأوراق املالية.
�إن بيع كميات كبرية من الأ�سهم من قبل امل�ساهمني �أو ت�صور �أن هذه املبيعات قد تتحقق ميكن �أن ي�ؤثر �سلب ًا على �سعر ال�سهم يف ال�سوق ،بالإ�ضافة �إلى ذلك ف�إن
امل�ستثمرين يواجهون خطر احتمال عدم التمكن من بيع الأ�سهم يف ال�سوق الثانوي دون �أن ي�ؤثر ذلك �سلب ًا على ال�سعر.
لي�س هناك ما ي�ضمن �أن ال�سعر ال�سوقي لأ�سهم ال�شركة لن يقل عن �سعر الطرح ،و�إن مت ذلك بعد ممار�سة امل�ستثمرين حلقوق الأولوية ،ف�إن تلك املمار�سة الميكن
�إلغا�ؤها �أو تعديلها ،وبالتايل قد يعاين امل�ستثمرين من خ�سائر غري حمققة على الفور .وعالو ًة على ذلك ،لي�س هناك ما ي�ضمن �أن امل�ستثمر �سوف يكون قادر على
بيع �أ�سهمه ب�سعر ي�ساوي �أو �أعلى من �سعر الطرح بعد ممار�سة حقوق الأولوية.
مخاطر التذبذبات المحتملة في سعر حقوق األولوية

قد يخ�ضع ال�سعر ال�سوقي حلقوق الأولوية لتذبذبات كبرية ب�سبب تغري يف توجهات ال�سوق فيما يتعلق ب�أ�سهم ال�شركة ،وقد تكون هذه التذبذبات كبرية نظر ًا
الختالف نطاق التغيري امل�سموح به لأ�سعار تداول حقوق الأولوية مقارنة بنطاق التغيري امل�سموح به للأ�سهم ،بالإ�ضافة �إلى ذلك ونظر ًا لأن �سعر تداول حقوق
الأولوية يعتمد على �سعر تداول �سهم ال�شركة وت�صور ال�سوق لل�سعر املحتمل لأ�سهم حقوق الأولوية ،فقد ت�ؤثر هذه العوامل بالإ�ضافة �إلى العوامل املذكورة يف عامل
املخاطرة �أعاله «خماطر التذبذبات املحتملة يف �سعر الأ�سهم» على �سعر حقوق الأولوية.
مخاطر نقص الطلب على حقوق األولوية وأسهم الشركة

كاف على حقوق �أولوية اكتتاب ال�شركة خالل فرتة تداول حقوق الأولوية ،وذلك لتمكني حامل حقوق الأولوية (�سوا ًء كان
لي�س هناك �ضمان �أنه �سيكون هناك طلب ٍ
ً
م�ساهم ًا مقيد ًا �أو م�ستثمر ًا جديد ًا) من بيع حقوق الأولوية وحتقيق ربح منها� ،أو متكينه من البيع متاما ،كما �أنه لي�س هناك �أي �ضمان ب�أنه �سيكون هناك طلب
كاف على �أ�سهم ال�شركة من قبل امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية خالل فرتة الطرح املتبقي ،ويف حال مل تقم امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية بتقدمي عرو�ض للأ�سهم املتبقية ب�سعر
ٍ
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كاف يف
عايل ،قد ال يكون هناك تعوي�ض كاف لتوزيعه على �أ�صحاب حقوق الأولوية غري املمار�سة ،وعالوة على ذلك لي�س هناك �ضمان �أنه �سيكون هناك طلب ٍ
ال�سوق على الأ�سهم التي ح�صل عليها املكتتب �إما�( :أ) من خالل ممار�سة حقوق الأولوية لهذه الأ�سهم� ،أو (ب) خالل الطرح املتبقي� ،أو (ج) من ال�سوق املفتوحة.
مخاطر المضاربة في حقوق األولوية

تخ�ضع امل�ضاربة يف حقوق الأولوية ملخاطر قد تت�سبب يف حدوث خ�سائر جوهرية� .إن نطاق التغيري امل�سموح به لأ�سعار تداول حقوق الأولوية («قيمة احلق
الإر�شادية») يفوق الن�سبة التي تخ�ضع لها �أ�سعار الأ�سهم (� %10صعود ًا �أو هبوط ًا) ،كما �أن هنالك عالقة طردية بني �سعر �سهم ال�شركة وقيمة احلق الإر�شادية.
وبنا ًء عليه تت�أثر احلدود ال�سعرية اليومية لتداول احلق باحلدود ال�سعرية اليومية لتداول ال�سهم.
ويف حال عدم قيام امل�ضارب ببيع حقوق الأولوية املوجودة قبل نهاية فرتة تداول هذه احلقوق ف�إنه �سي�ضطر �إلى ا�ستخدام هذه احلقوق ملمار�سة االكتتاب بالأ�سهم
اجلديدة وقد يتكبد بع�ض اخل�سائر .وعلى ذلك يجب على امل�ستثمرين االطالع على كامل تفا�صيل �آلية �إدراج وتداول حقوق الأولوية ،وطريقة عملها والإملام بكل
العوامل امل�ؤثرة فيها للت�أكد من �أن �أي قرار ا�ستثماري �سيكون مبني ًا على وعي و�إدراك كاملني.
مخاطر انخفاض نسبة الملكية

�إذا مل يكتتب �أ�صحاب حقوق الأولوية بكامل حقهم يف احل�صول على �أ�سهم جديدة يف الطرح� ،سوف تنخف�ض ملكيتهم وحقوق الت�صويت التابعة لها .كما �أنه لي�س
هناك �أي �ضمان يف حال رغب حامل حقوق الأولوية املقيد ببيع حقوق الأولوية اخلا�صة به خالل فرتة التداول ب�أن يكون العائد الذي يتلقاه كافي ًا لتعوي�ضه بالكامل
عن انخفا�ض ن�سبة ملكيته يف ال�شركة نتيجة لزيادة ر�أ�س مالها.
مخاطر عدم ممارسة حقوق االكتتاب في الوقت المناسب

تبد�أ فرتة ممار�سة االكتتاب يف يوم الثالثاء 1436/03/22هـ (املوافق 2015/01/13م) ،وتنتهي يف يوم الثالثاء 1436/04/07هـ (املوافق 2015/01/27م).
يجب على امل�ساهمني امل�ستحقني والو�سطاء املاليني بالنيابة عنهم الت�صرف مبا ي�ضمن ا�ستيفاء جميع تعليمات املمار�سة املطلوبة وال�شهادات التي يتم ا�ستالمها
قبل انق�ضاء فرتة املمار�سة� .إذا مل يتمكن �أ�صحاب حقوق الأولوية والو�سطاء املاليني من اتباع الإجراءات التي تنطبق على االكتتاب يف حقوق الأولوية ب�شكل
�صحيح ،قد يتم رف�ض طلب االكتتاب "يرجى االطالع على ق�سم �شروط االكتتاب وتعليماته".
جتدر الإ�شارة �إلى �أنه يف حال مل ميار�س امل�ساهمني امل�ستحقني حقهم باالكتتاب �أو مل يكتتبوا ب�شكل �صحيح بحلول نهاية فرتة االكتتاب الثانية ،بنا ًء على ما ميلكونه
من حقوق الأولوية ،ف�إنه ال يوجد �ضمان �أن يكون هناك مبلغ تعوي�ض يوزع عليهم ،و يح�صل هذا يف حال �أن اكتتاب امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية مت على نف�س �سعر الطرح
�أو يف حال �أن امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية مل تقم باالكتتاب ،وقام متعهد التغطية ب�شراء الأ�سهم ب�سعر الطرح.
مخاطر دائنو توزيعات األرباح

ميثل دائنو توزيعات الأرباح توزيعات الربح املعلنة وغري امل�ستلمة من قبل امل�ساهمني ،حيث �أن �إقبال �صغار امل�ساهمني على ا�ستالم الأرباح املرتاكمة قليل (تبلغ
ن�سبة �أ�سهم امل�ساهمني غري امل�ستلمني لأرباحهم ال�سنوية نحو  %4من �إجمايل �أ�سهم ال�شركة) ،ويف�ضل �أغلب �أولئك امل�ساهمني تراكم �أرباحهم لت�صل �إلى مبالغ
معقولة ،وبافرتا�ض مطالبة �أ�صحاب تلك الأرباح ملبالغهم يف �آنٍ واحد والتي بلغت حوايل  22مليون ريال �سعودي كما يف  30يونيو 2014م ،ف�إن ال�شركة تكون ملزمة
برد هذه املبالغ فور طلبها وبالتايل يت�أثر مركزها املايل ب�شكل �سلبي (ف�ض ًال راجع “دائنو توزيعات الأرباح بني عامي 1990م و 2013م” من الق�سم  .6مناق�شة
الإدارة وحتليلها للو�ضع املايل لل�شركة ونتائج العمليات") .كما جتدر الإ�شارة �إلى �أن تراكم هذه الأرباح يزيد من الأعباء املالية على ال�شركة من خالل دخول هذه
الأرباح �ضمن الوعاء الزكوي وبالتايل يت�أثر مركزها املايل ونتائجها الت�شغيلية ب�شكل �سلبي.
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3.3معلومات عن السوق والقطاع
3 33 -3مقدمة
يت�ضمن هذا الق�سم معلومات عن القطاع الزراعي يف اململكة العربية ال�سعودية ،وقد مت الرتكيز فيه على املنتجات الزراعية التي تنتجها �شركة تبوك للتنمية
الزراعية والأ�سواق التي تعمل �أو ت�ستثمر فيها ،كما يت�ضمن هذا الق�سم على معلومات عامة عن االقت�صاد ال�سعودي وعن الو�ضع ال�سكاين للمملكة.
لقد مت اقتبا�س معظم املعلومات اخلا�صة بالقطاع الزراعي من الدرا�سة ال�سوقية التي �أعدها م�ست�شار ال�سوق �شركة �إرن�ست ويونغ ( )EYب�شكل ح�صري لل�شركة،
�أما بالن�سبة للمعلومات العامة عن االقت�صاد ال�سعودي والو�ضع ال�سكاين للمملكة فقد مت اقتبا�س بع�ضها من الدرا�سة ال�سوقية ،والبع�ض الآخر مت اقتبا�سه من
م�صادر املعلومات العامة مثل التقارير ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي �أو تلك ال�صادرة عن � ٍأي من الوزارات �أو اجلهات احلكومية املعنية الأخرى،
غري �أن ال�شركة تعتقد �أن املعلومات الواردة يف هذا الق�سم مل يطر�أ عليها تغيري جوهري منذ تاريخ �إعدادها حتى تاريخ هذه الن�شرة.
وجتدر الإ�شارة �إلى �أنه مل يتم التحقق من مدى دقة �أو اكتمال املعلومات الواردة يف هذا الق�سم من قبل �أطراف �أخرى ،علم ًا ب�أن دقة واكتمال تلك املعلومات تعتمد
بدرجة كبرية على م�صادرها الأ�سا�سية و�أ�ساليب البحوث الإح�صائية امل�ستخدمة يف جتميعها وتلخي�صها وحتليلها.

3 33 -3االقتصاد السعودي
يعد االقت�صاد ال�سعودي من بني �أكرب االقت�صادات العاملية وحتديد ًا يف املرتبة رقم  ،20الأمر الذي ي�ضيف للأهمية الن�سبية للمملكة والتي ترتبع على عر�ش ت�صدير
النفط .ولي�س من امل�ستبعد زيادة حجم الناجت املحلي الإجمايل ال�سعودي خالل الفرتة احلالية لأ�سباب واقعية منها القدرة على تعزيز الإنتاج النفطي وبقاء �أ�سعار
النفط مرتفعة ف�ض ًال عن فر�ص رفع م�ستويات الإنفاق.
فح�سب �أحدث الإح�صاءات املتوافرة بلغ حجم الناجت املحلي الإجمايل اال�سمي �أي ب�أ�سعار ال�سوق دومنا الأخذ بعني االعتبار مع�ضلة الت�ضخم نحو  577مليار دوالر
يف عام 2011م .وعلى هذا الأ�سا�س يفوق حجم االقت�صاد ال�سعودي نظراءه يف عدد من الدول الأوروبية مثل ال�سويد وبولندا وبلجيكا والرنويج والنم�سا .وهذا يعني
عملي ًا تفوق اقت�صادات  19دولة يف العامل من حيث القيمة املالية على االقت�صاد ال�سعودي.
ويعد الناجت املحلي الإجمايل ال�سعودي الأكرب على الإطالق بني الدول العربية بال منازع الأمر الذي يف�سر ب�شكل جزئي ع�ضوية اململكة يف جمموعة الع�شرين والتي
جتمع فيما بينها كربى االقت�صادات العاملية.
كما يعد االقت�صاد ال�سعودي �أكرب اقت�صاد يف منطقة ال�شرق الأو�سط ،حيث ي�ساهم بحوايل  %24من الناجت املحلي الإجمايل للمنطقة .وح�سب توقعات الدرا�سة
ال�سوقية نق ًال عن تقارير جلوبال �إن�سايت ،ف�إن ن�سبة م�ساهمة الناجت املحلي ال�سعودي من الناجت املحلي للمنطقة �ستبقى م�ستقرة بحوايل  %24خالل بقية هذا
العقد.
ويف ال�سياق نف�سه ،تقدر ن�سبة م�ساهمة االقت�صاد ال�سعودي يف الناجت املحلي لدى دول جمل�س التعاون اخلليجي بحوايل  %42يف عام 2011م .هذا ومن املتوقع �أن
تبقى هذه الن�سبة م�ستقرة خالل بقية هذا العقد.
مقر لودجلا لا بع�ض امل�ؤ�شرات االقت�صادية الرئي�سة للمملكة العربية ال�سعودية
2010م

2011م

2012م

2013م

2014م

2015م

2016م

2017م

2018م

البيان
الناجت املحلي الإجمايل اال�سمي
(مليار ريال �سعودي)

1.691

2.163

2.356

2.554

2.772

2.986

3.212

3.396

3.957

ن�صيب الفرد من �إجمايل الناجت
املحلي اال�سمي (ريال �سعودي)

61.591

77.031

82.091

87.103

92.604

97.784

103.137

106.930

125.951

م�ؤ�شر �أ�سعار امل�ستهلك ( %التغري)

%5.36

%4.98

%4.71

%5.08

%4.74

%4.46

%3.89

%3.38

%3.3

�سعر ال�صرف (ريال �سعودي  /دوالر
�أمريكي)

3.75

3.75

3.75

3.75

3.75

3.75

3.75

3.75

3.75

�سعر الفائدة للمدى الق�صري

%0.74

%0.69

%0.83

%0.81

%0.91

%2.37

%5.54

%5.97

%6.05

امل�صدر :م�صلحة الإح�صاءات العامة واملعلومات ،وم�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.

ويتوقع �أن يتوا�صل الناجت املحلي الإجمايل اال�سمي للمملكة العربية ال�سعودية بالنمو �سنوي ًا مبعدل  %7خالل الفرتة من 2012م �إلى 2018م ،كما يتوقع �أن ينمو
ن�صيب الفرد من �إجمايل الناجت املحلي اال�سمي ب�شكل م�ستقر وبن�سب ترتاوح ما بني  %5و  %6خالل الفرتة نف�سها.
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ويعد م�ستقبل االقت�صاد ال�سعودي واعد ًا ،فمن املنتظر �أن يحقق مزيد ًا من النمو يف امل�ستقبل القريب و�إن كان بن�سب �أقل من معدالت الزيادة يف الأعوام ال�سابقة
وذلك يف �ضوء الأ�س�س القوية لالقت�صاد و�أهمية اململكة اال�سرتاتيجية بالن�سبة لباقي دول العامل.
هذا ويعد املركز املايل القوي لدى احلكومة ال�سعودية من الأ�سباب الأ�سا�سية وراء قوة االقت�صاد ال�سعودي ،حيث تتمتع احلكومة ال�سعودية مب�ستويات دين عام
قليلة جد ًا ،مما يتيح للحكومة الفر�صة لال�ستجابة لأي م�ستجدات اقت�صادية عن طريق تعديل ال�سيا�سات النقدية واملالية مبرونة وب�شكل ي�ضمن �سالمة االقت�صاد.
ويتوقع �أن يحافظ الناجت املحلي الإجمايل للمملكة على معدالت منو جيدة على مدى ال�سنوات املقبلة على الرغم من التقلبات يف �أ�سعار النفط والإنتاج ،ويرجع ذلك
�إلى الآثار الإيجابية املحتملة من امل�شاريع اجلديدة ال�ضخمة والإ�صالحات االقت�صادية التي تنفذها احلكومة ،وذلك من خالل �سيا�سة احلكومة لزيادة الإنفاق
ال�سنوي بغ�ض النظر عن وجود عجز حمتمل ،واجلدول التايل يعر�ض توقعات الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي للمملكة للأعوام (2011م – 2018م).
مقر لودجلا لا الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي املتوقع للأعوام 2011م – 2018م
( مليار ريال �سعودي)
الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي

2011م

2012م

2013م

2014م

2015م

2016م

2017م

2018م

1.450

1.512

1.581

1.651

1.726

1.808

1.889

1.972

امل�صدر :الدرا�سة ال�سوقية.

ويعترب التنوع االقت�صادي بعيد ًا عن قطاع النفط املحرك الأ�سا�سي للنمو االقت�صادي باململكة على املدى الطويل ،مع ا�ستمرار برنامج اخل�صخ�صة ك�أحد
اال�سرتاتيجيات الهامة لدى احلكومة ال�سعودية يف �إطار جهودها لتقلي�ص االعتماد على قطاع النفط ،واجلدير بالذكر �أن قطاع النفط �ساهم بحوايل  %44.7من
الناجت املحلي الإجمايل للمملكة خالل العام 2013م.
وفيما يتعلق بامليزانية العامة للمملكة وكما ت�شري �أرقام تقارير وزارة املالية ،فقد �سجلت قفزات كبرية من حيث الإنفاق والإيرادات خالل الأعوام اخلم�سة ال�سابقة،
حيث تبنت امليزانية عدد ًا من امل�شاريع الكبرية بالإ�ضافة �إلى تخ�صي�ص مبالغ �ضخمة لتطوير التعليم وال�صحة والبنية التحتية وغريها ،كما كان الرتفاع �أ�سعار
النفط دور كبري يف القفزات التي حتققت يف الإيرادات وكان على �إثرها حتقيق �أعلى فائ�ض يف امليزانية عام 2008م مما �ساعد يف تكون احتياطيات كبرية لدى
اململكة كان لها دور كبري يف اال�ستقرار املايل يف �أوقات الأزمات االقت�صادية ،وبالنظر �إلى امليزانية العامة للدولة لعامي 2010م و 2011م جند �أنه يف عام 2010م
قد حتقق فائ�ض ًا بلغ نحو  108.5مليار ريال ،حيث بلغت الإيرادات العامة الفعلية نحو  735مليار ريال ،بزيادة بلغت ن�سبتها نحو  %56عن الإيرادات املقدرة
بامليزانية منها  %91تقريب ًا �إيرادات برتولية ،ويرجع ذلك ب�شكل �أ�سا�سي �إلى ارتفاع �أ�سعار البرتول والكميات امل�صدرة منه ،كما بلغت امل�صروفات العامة الفعلية
لنف�س العام نحو  626.50مليار ريال بزيادة بلغت ن�سبتها نحو  %6عن املخطط له ،ويف عام 2011م ووفق املوازنة التقديرية فقد قدرت امل�صروفات بنحو 580
مليار ريال والإيرادات بنحو  540مليار ريال ،وهذا يعني �أن بناء املوازنة العامة قد مت على �سعر متحفظ لربميل النفط (ال يزيد عن  60دوالر للربميل) رغم �أن
الأ�سعار وقتها كانت قد جتاوزت الـ  90دوالر ًا للربميل ،وما حتقق فعلي ًا كان �إيرادات بقيمة  1.110مليار ريال يف مقابل م�صروفات بقيمة  804مليار ريال �أي
حتقيق فائ�ض مبقدار  306مليار ريال تقريب ًا ،ويف عام 2012م حققت اململكة ثاين �أكرب فائ�ض يف امليزانية حيث حققت �إيرادات مبقدار  1.239مليار ريال بينما
جاءت امل�صروفات مبقدار  853مليار ريال وهو ما يعني حتقيق فائ�ض مبقدار  386مليار ريال ،ويف عام 2013م كانت امليزانية التقديرية للملكة ت�شري �إلى توقع
حتقيق �إيرادات قيمتها  829مليار ريال يف مقابل م�صروفات بقيمة  820مليار ريال وهو ما يعني حتقيق فائ�ض بقيمة  9مليار ريال� ،إال �أن ما حتقق فعلي ًا كان
�إيرادات بقيمة  1.131مليار ريال يف مقابل  925مليار ريال للم�صروفات ،وهو ما يعني حتقيق فائ�ض كبري بقيمة  206مليار ريال ،وكانت احلكومة قد �أعلنت مع
بداية عام 2014م تقديراتها للميزانية حيث توقعت �أن يكون هناك تعادل بني جانبي الإيرادات وامل�صروفات بقيمة  855مليار ريال لكل منهما ،واجلدول وال�شكل
التاليني يو�ضحان ذلك كما يلي:
مقر لودجلا لا  -ميزانية اململكة2010 ،م – 2013م
(مليار ريال
�سعودي)

2010م

2011م

املقدر

الفعلي

الفرق
%

املقدر

الإيرادات

470

735

%56.4

540

1.110

امل�صروفات

540

626

%15.9

580

804

الفائ�ض/
العجز

70-

109

-

40-

306

امل�صدر :م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،وزارة املالية.
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2012م

2013م

الفعلي

الفرق
%

املقدر

%105.5

702

1.240

%38.6

690

853

%23.6

12

387

-

-

2014م

الفعلي

الفرق
%

الفعلي

الفرق
%

املقدر

املقدر

%36.4

855

%76.6

829

1.131

855

820

925

%12.8

9

206

-

0

 3مقر لكشلااشلااا مقارنة بني الإيرادات وامل�صروفات يف ميزانية اململكة العربية ال�سعودية (املقدرة والفعلية)
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امل�صدر :م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،وزارة املالية.

ووفق ًا مليزانية عام 2013م فقد بلغ املبلغ املخ�ص�ص لقطاع التعليم العام والتعليم العايل وتدريب القوى العاملة ما يقارب  204مليار ريال �سعودي �أي حوايل %25
من النفقات املعتمدة يف امليزانية ،بينما يبلغ خم�ص�ص خم�ص�صات قطاعات املياه وال�صناعة والزراعة واملوارد االقت�صادية الأخرى  57مليار ريال �سعودي �أي
حوايل  %7من �إجمايل النفقات.
وت�سعى اململكة �إلى حت�سني البيئة اال�ستثمارية وجذب املزيد من اال�ستثمارات وهو ما ر�سخته خطة التنمية التا�سعة التي تعترب احللقة الثانية يف �إطار اال�سرتاتيجية
الراهنة بعيدة املدى لالقت�صاد ال�سعودي التي ميتد �أفقها الزمني �إلى خم�سة ع�شر عام ًا قادمة.

3 33 -3الوضع السكاني
ت�شري االح�صائيات �إلى �أن �إجمايل عدد ال�سكان يف اململكة العربية ال�سعودية بلغ حوايل  29.99مليون ن�سمة يف عام 2013م مقابل  23.21مليون ن�سمة يف عام
2004م .يف حني من املتوقع �أن ي�صل �إجمايل عدد ال�سكان يف اململكة �إلى  31.75مليون ن�سمة بحلول عام 2017م.
ويغلب عن�صر ال�شباب على الرتكيبة ال�سكانية للمملكة فنحو  %60من ال�سكان يف عمر الثالثني �أو �أن الفئة ال�شابة ما بني عمر  39 – 15عام ت�شكل ما يقرب من
 %47من �إجمايل ال�سكان ،ووفق ًا لتقديرات التقارير والدرا�سات ال�سوقية ،ف�إنه يتوقع �أن يزداد عدد �سكان اململكة مبعدل منو �سنوي مركب ي�صل �إلى  %2.07خالل
الأعوام من 2012م2017 -م ،ويو�ضح اجلدول التايل ملخ�ص النتائج الأولية لإح�صاءات ال�سكان باململكة كما يلي:
مقر لودجلا لا ملخ�ص نتائج �إح�صاءات ال�سكان باململكة العربية ال�سعودية
اجلن�سية واجلن�س

2009م

2010م

2011م

2012م

2013م*

الن�سبة املئوية
لعام 2013م

�سعوديون
ذكور

9.307.550

9.527.173

9.743.626

9.962.397

10.181.018

%33.94

�إناث

9.235.696

9.180.403

9.662.059

9.876.051

10.090.040

%33.64

�إجمايل

18.543.246

18.707.576

19.405.685

19.838.448

20.271.058

%67.58

غري ال�سعوديني
ذكور

5.706.050

5.932.974

6.297.735

6.581.439

6.643.278

%22.15

�إناث

2.411.561

246.427

2.672.935

2.776.008

3.079.936

%10.27

�إجمايل

8.117.611

8.429.401

8.970.670

9.357.447

9.723.214

%32.42
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اجلن�سية واجلن�س

2009م

2010م

2011م

2012م

الن�سبة املئوية
لعام 2013م

2013م*

الإجمايل
ذكور

15.013.600

15.460.147

16.041.361

16.543.836

16.824.296

%56.09

�إناث

11.647.257

11.646.830

12.334.994

12.652.059

13.169.976

%43.91

�إجمايل

26.660.857

27.136.977

28.376.355

29.195.895

29.994.272

%100

امل�صدر :م�صلحة الإح�صاءات العامة واملعلومات – وزارة االقت�صاد والتخطيط.
* تقديرات ال�سكان مبنية على النتائج الأولية للتعداد العام لل�سكان وامل�ساكن لعام 2010م.

3 33 -3قطاع الزراعة في المملكة العربية السعودية
تعترب اململكة العربية ال�سعودية من �أكرث الدول ت�صحر ًا يف العامل حيث تقدر ن�سبة م�ساحة الأرا�ضي الزراعية من �إجمايل م�ساحة اململكة بحوايل  .%1.5مع ذلك
مت حتويل م�ساحات وا�سعة من الأرا�ضي ال�صحراوية �إلى �أرا�ضي زراعية منتجة لأنواع عديدة وخمتلفة من املحا�صيل الزراعية .وكان ذلك الإجناز نتيجة للحوافز
التي تقدمها احلكومة للقطاع حيث تقدم قرو�ض طويلة الأجل بدون فوائد ،واخلدمات والدعم الفني ،وتقدم كذلك حوافز مثل البذور والأ�سمدة املجانية ،واملياه
ذات التكلفة املخف�ضة والوقود والكهرباء و�إعفاءات من الر�سوم املفرو�ضة على الواردات من املواد اخلام واملعدات.
ومن اجلدير ذكره �أنه بالرغم من كل هذه التطورات والتي طر�أت على القطاع الزراعي يف اململكة ،ف�إن الإنتاج الزراعي ي�ساهم فقط مبا يقدر بحوايل  %1.9من
الناجت املحلي الإجمايل للدولة للفرتة ما بني 2011م و 2013م ،وهذا �شيء متوقع نظر ًا حلجم االقت�صاد ال�سعودي الكبري ن�سبي ًا وكونه مكون ب�شكل �أ�سا�سي من
قطاع النفط حيث ميثل هذا القطاع ما ن�سبته  %45من الناجت املحلي الإجمايل للمملكة.
واجلدول �أدناه يبني �إنتاج اململكة من جمموعة من املحا�صيل املختارة والتي تنتجها �شركة تبوك للتنمية الزراعية.
مقر لودجلا لا �إنتاج اململكة من املحا�صيل الزراعية املنتجة من قبل تبوك للتنمية الزراعية خالل الأعوام 2006م 2011-م.
2006م

2007م

2008م

2009م

2010م

2011م

الإنتاج الزراعي (طن)
�إجمايل الإنتاج من احلبوب

3.042.477

2.966.953

2.438.241

1.592.405

1.570.944

1.418.160

القمح

2.630.394

2.558.502

1.985.556

1.152.447

1.349.389

1.184.454

�إجمايل الإنتاج من اخل�ضروات

2.616.555

2.596.188

2.696.426

2.676.354

2.521.450

2.647.952

الب�صل

58.187

53.736

56.138

61.687

93.360

104.504

اجلزر

52.245

48.254

50.573

48.704

66.655

57.034

�إجمايل الإنتاج من اجلذور والدرنات

468.596

463.000

446.953

444.138

495.100

البطاط�س

468.596

462.999

446.953

444.138

398.993

404.679

�إجمايل الإنتاج من الفواكه

1.549.070

1.581.968

1.615.699

1.619.438

1.548.792

1.609.182

العنب

136.235

144.430

161.516

160.177

138.576

139.327

�إجمايل الإنتاج من املحا�صيل الزيتية

3.500

3.486

3.417

3.328

2.320

الرب�سيم

1.580.893

1.781.825

1.963.386

1.999.703

2.528.441

-

2.550.789

امل�صدر :الدرا�سة ال�سوقية.

كما هو مبني يف اجلدول ال�سابق ،ف�إن �إنتاج اململكة من القمح �شهد انخفا�ض خالل الفرتة من 2006م �إلى 2011م وذلك نتيجة لقرار احلكومة بالتوقف التدريجي
عن �شراء منتجات القمح املحلية والتحول الكامل ال�سترياده من اخلارج بحلول عام 2015م .وكان القرار قد اتخذ يف ظل اخلالف حول الهدر يف ا�ستخدام املياه
من قبل املزارعني الذين ينتجون حما�صيل ذات قيمة قليلة كالقمح.
كما ذكر �سابق ًا ،فقد كان هناك نتائج عك�سية للقرار ،الذي �سعى �إلى توفري بيئة مائية �أوفر ،حيث حتول الكثري من مزارعي القمح �إلى زراعة الأعالف اخل�ضراء
التي ت�ستهلك � 4أ�ضعاف احلجم املائي الذي ت�ستهلكه زراعة القمح �سنوي ًا فارتفع �إنتاج اململكة من الرب�سيم كما هو مبني يف اجلدول �أعاله .ومن اجلدير بالذكر
�أن وزارة الزراعة علمت بهذه الق�ضية وقامت ب�إيقاف �إ�صدار تراخي�ص زراعة الأعالف و�إيقاف ت�صديرها للخارج �أي�ض ًا.
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�أما فيما يخ�ص �إنتاج اململكة من اخل�ضراوات والفواكه ،وهي حما�صيل تعد ذات قيمة عالية ن�سبي ًا ،ف�إن �إنتاجها قد �شهد منو ًا �ضعيف ًا جد ًا �أو حتى تراجع ًا يف بع�ض
الأحيان .يبني اجلدول ال�سابق �إنتاج كل من الب�صل واجلزر والبطاط�س والعنب بالإ�ضافة �إلى �إجمايل الإنتاج من اخل�ضراوات والفواكه واملحا�صيل الزيتية .وقد
�شهد �إنتاج الب�صل واجلزر والعنب منو يف حني �شهد �إنتاج اململكة من اخل�ضروات والفواكه والبطاط�س واملحا�صيل الزيتية ب�شكل عام تباط�ؤ مما يعك�س عدم فعالية
ال�سيا�سات املتبعة والرامية لزيادة الإنتاج من املحا�صيل ذات القيمة االقت�صادية العالية.
اجلدول التايل يبني امل�ساحة املزروعة من كل من املحا�صيل الزراعية املنتجة من قبل �شركة تبوك للتنمية الزراعية.
مقر لودجلا لا امل�ساحات املزروعة يف اململكة العربية ال�سعودية خالل الأعوام 2006م 2011-م
امل�ساحة املزروعة (هكتار)

2011م

2006م

2007م

2008م

2009م

2010م

�إجمايل امل�ساحة املزروعة باحلبوب

602.653

582.071

469.264

328.725

286.932

القمح

468.271

450.330

326.161

195.884

219.505

260.312

�إجمايل امل�ساحة املزروعة باخل�ضروات

110.566

112.163

109.023

106.761

108.845

111.168

الب�صل

2.316

2.268

2.224

2.529

3.773

4.110

اجلزر واللفت

3.111

2.804

3.071

2.938

3.787

3.422

البطاط�س

19.361

19.714

17.926

17.665

15.312

16.296

�إجمايل امل�ساحة املزروعة بالفواكه

223.579

229.423

232.513

239.147

226.443

العنب

11.302

11.675

10.740

11.039

12.383

�إجمايل امل�ساحة املزروعة بالفواكه ما عدا العنب

212.277

217.748

221.773

228.108

214.060

-

�إجمايل امل�ساحة املزروعة باملحا�صيل الزيتية

4.049

4.261

4.114

3.925

3.500

-

�إجمايل امل�ساحة املزروعة بالرب�سيم

87.124

95.589

100.442

102.106

122.563

-

12.487

123.837

امل�صدر :الدرا�سة ال�سوقية.

وعلى �صعيد التجارة اخلارجية للمنتجات الزراعية للمملكة فقد بلغت واردات اململكة من القمح واحلنطة حوايل  1.619.540طن يف حني بلغت �صادرات اململكة
من نف�س املح�صول حوايل  2.386طن ل�سنة 2010م ،م�سجلة بذلك عجز جتاري مقداره  1.617.154طن .على �صعيد �آخر ف�إن واردات اململكة من الب�صل
والثوم والكراث بلغت  350.082طن يف 2010م مقارنة مع �صادرات بحوايل  70.737طن ،مما ميثل عجز جتاري قرابة  279.345طن� .أما فيما يخ�ص واردات
ال�سعودية من اجلزرواللفت وال�شمندر ،فقد بلغت  21.820طن ل�سنة 2010م مقارنة مع �صادرات بحوايل  5.328طن ،ممثلة بذلك عجز مقداره  16.492طن.
بلغت واردات اململكة من البطاط�س  62.037طن يف 2010م بينما كانت �صادرات اململكة من البطاط�س  135.488طن ،م�سجلة بذلك فائ�ض جتاري مقداره
 73.451طن.
يبني اجلدول �أدناه �صادرات اململكة العربية ال�سعودية من املحا�صيل التي تنتجها �شركة تبوك للتنمية الزراعية .كما هو مو�ضح ،فان البطاط�س والتمر والب�صل هي
�أكرث املحا�صيل التي مت ت�صديرها يف 2010م .فيما يبني اجلدول �أدناه حجم واردات اململكة ال�سعودية من املحا�صيل الزراعية حيث يظهر القمح واحلنطة والب�صل
والثوم والكراث والتفاح والكمرثي وال�سفرجل ك�أكرث ال�سلع امل�ستوردة.
مقر لودجلا لا �صادرات وواردات اململكة العربية ال�سعودية من املحا�صيل الزراعية املنتجة من قبل ال�شركة
الواردات (طن)

2010م

قمح وحنطة

1.619.540

الب�صل والثوم والكراث

350.082

اجلزر واللفت وال�شمندر

21.820

البطاط�س

62.037

العنب

46.316

امل�شم�ش والكرز والدراق والنكتارين واخلوخ والربقوق الربي

44.058
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الواردات (طن)

2010م

التفاح والكمرثى وال�سفرجل

201.577

التمر والتني والأنانا�س واملاجنو والأفوكادو واجلوافة

76.274

زيت الزيتون وم�شتقاته

45.748

امل�صدر :الدرا�سة ال�سوقية.

ال�صادرات (طن)

2010م

قمح وحنطة

2.386

الب�صل والثوم والكراث

70.737

اجلزر واللفت وال�شمندر

5.328

البطاط�س

135.488

العنب

2.244

امل�شم�ش والكرز والدراق والنكتارين واخلوخ والربقوق الربي

213

التفاح والكمرثى وال�سفرجل

7.459

التمر والتني والأنانا�س واملاجنو والأفوكادو واجلوافة

74.833

زيت الزيتون وجزيئاته

277

امل�صدر :الدرا�سة ال�سوقية.

وميكن التعر�ض �إلى اجتاهات ال�سوق والعوامل الرئي�سية التي ت�ؤثرعلى القطاع الزراعي من خالل الآتي:
عوامل جانب العرض

�إن القدرة الزراعية يف منطقة اخلليج ككل تعتمد ب�شكل كبري على الدعم احلكومي ،فحكومات املنطقة تقوم بتحفيز الإنتاج الزراعي من خالل تقدمي الدعم
املبا�شر وغري املبا�شر للمزارعني من خالل طرق عدة منها:
1.1تقدمي املزارع والبذور والأ�سمدة وغريها من املدخالت جمان ًا �أو ب�أ�سعار مدعومة من قبل احلكومات ،ويختلف م�ستوى الدعم املقدم من بلد �إلى
�آخر ،فاململكة على �سبيل املثال ،توفر الأرا�ضي الزراعية من دون �أي تكلفة ،بينما توفر دولة الإمارات العربية املتحدة ن�صف تكلفة حماية املحا�صيل
واخلدمات البيطرية وغريها من املدخالت مثل الأ�سمدة ،ومن ناحية �أخرى ،تدعم قطر تكلفة ت�سوية الأرا�ضي والبذور والأ�سمدة وغريها.
2.2احلكومات تقدم الدعم النقدي لتعزيز جاذبية عملية الزراعة املكلفة يف املنطقة ،فاململكة على �سبيل املثال ،كانت توفر �أ�سعار ًا حمدد ًة وم�ضمون ًة
للقمح واحلبوب الأخرى (والتي يتم حالي ًا الإلغاء التدريجي لها) ،يف حني تقوم الإمارات العربية املتحدة ب�شراء التمور والأعالف يف بع�ض الإمارات
ب�أ�سعار حمددة وم�ضمونة.
3.3تتعهد احلكومات املخازن العمومية ل�ضمان الأمن الغذائي.
4.4معظم احلكومات ت�سمح باال�ستخراج املجاين للمياه اجلوفية ال�ستخدامها يف الزراعة.
ونظر ًا للقيود يف القطاع الزراعي ب�سبب الظروف املناخية غري املواتية وحمدودية توافر الأرا�ضي ال�صاحلة للزراعة يف املنطقة ،ت�سعى حكومات دول جمل�س
التعاون حالي ًا �إلى اتباع ا�سرتاتيجية ذات �شقني من �أجل ت�أمني الإمدادات الغذائية:
1.1اال�ستثمار يف الزراعة يف البلدان التي يتوفر فيها فائ�ض يف الأرا�ضي ال�صاحلة للزراعة واملناخ املالئم لها ،وقد با�شرت اململكة العربية ال�سعودية
والإمارات العربية املتحدة باال�ستثمار يف الأرا�ضي الزراعية يف البلدان التي لديها معها عالقات اقت�صادية وثقافية وثيقة بالإ�ضافة �إلى القرب
اجلغرايف ،وبالرغم من �أن هذه اال�سرتاتيجية �أ�سا�س ًا كانت تقودها احلكومات ،فقد بد�أت ال�شركات اخلا�صة يف تطبيق ذات اال�سرتاتيجية.
2.2ت�شجيع �صناعة الأغذية املجهزة حملي ًا لتخفي�ض الواردات من املواد الغذائية امل�صنعة ،بهدف ا�سترياد املواد اخلام من اخلارج ومن ثم القيام
بت�صنيعها حملي ًا.
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عوامل جانب الطلب

بينما يعد ارتفاع الدخل الفردي وازدياد عدد ال�سكان من �أهم العوامل الرئي�سة التي ت�سهم يف النمو يف ا�ستهالك املواد الغذائية ب�صفة عامة يف دول جمل�س التعاون
اخلليجي� ،إال �أن هناك عوامل �أخرى لعبت دور ًا يف تعزيز منو جمال الأغذية يف املنطقة ،وت�شمل هذه العوامل ما يلي:
ارتفاع الدخل

.1

�شهدت دول جمل�س التعاون اخلليجي وعلى ر�أ�سهم اململكة منو ًا اقت�صادي ًا قوي ًا ب�سبب االرتفاعات التي �شهدتها �أ�سعار النفط اخلام منذ عام 2000م بالإ�ضافة �إلى
النقلة �إلى التنويع االقت�صادي ،فقد �شهد ن�صيب الفرد من الناجت املحلى الإجمايل ،على الرغم من نك�سة الن�شاط االقت�صادي يف عام 2009م ب�سبب الأزمة املالية
العاملية ،زيادة مبعدل �سنوي مركب ن�سبته حوايل  %9.5لي�صل �إلى ما يقارب  33.000دوالر �أمريكي يف 2011م وفق ًا لقاعدة املعلومات الإح�صائية اخلليجية
ال�شاملة ،ومن املتوقع �أن ي�ستمر ارتفاع ن�صيب الفرد من الناجت املحلى الإجمايل مبعدل �سنوي مركب ن�سبته حوايل  %7ليفوق الـ  40.000دوالر �أمريكي خالل
اخلم�س �سنوات املقبلة ،وو�سط هذا الرثاء املتزايد ي�شهد ا�ستهالك الأغذية وخ�صو�ص ًا املجهزة منها والغنية بالربوتني ارتفاع ًا متزايد ًا.
ارتفاع عدد السكان

.2

وفق ًا لقاعدة املعلومات الإح�صائية اخلليجية ال�شاملة فقد ازداد عدد �سكان دول جمل�س التعاون اخلليجي مبعدل �سنوي مركب ي�ساوي حوايل � %4إلى  46مليون
ن�سمة خالل الفرتة ما بني 2000م و 2011م ،وعلى الرغم من �أنه من املرجح �أن يتباط�أ النمو يف عدد �سكان دول جمل�س التعاون اخلليجي� ،إال �أنه من املتوقع �أن
يرتفع مبعدل �سنوي مركب ن�سبته حوايل  %2.4خالل اخلم�س �سنوات املقبلة ليفوق  50مليون ن�سمة ،كما �أنه من املرجح �أن يزداد عدد �سكان اململكة وحدها خالل
ذات الفرتة بنحو  3ماليني ن�سمة ،و تزايد عدد ال�سكان من الطبيعي �أن يعني زيادة يف اال�ستهالك الغذائي.
التحضر والتمدن

.3

التح�ضر (والتح�سني الناجت يف البنية التحتية ملجال الت�سويق والتوزيع) لديه ت�أثري عميق على ا�ستهالك الغذاء ،فهو ي�ساعد على جذب املحالت التجارية
الكبرية ،كما �أنه يح�سن �إمكانية هذه املواقع من الو�صول �إلى الإمدادات اخلارجية والواردات ،مما يزيد اخليارات الغذائية املتوفرة ل�سكان هذه املناطق ،وت�شري
الإح�صائيات �إلى �أن �سكان احل�ضر يف دول جمل�س التعاون اخلليجي قد تزايدت �أعدادهم �أكرث من ثالث مرات من  9.5مليون ن�سمة يف عام 1980م �إلى نحو 32
مليون يف عام 2010م ،وقد كان م�ستوى التح�ضر يف اململكة حول  %82.1خالل العام ،والذي يعترب منخف�ض ًا ن�سبي ًا مقارن ًة مبعدل التح�ضر الإجمايل يف دول جمل�س
التعاون اخلليجي التي بلغ  ،%85.8ولهذا ال�سبب من املرجح �أن ي�ستمر التح�ضر يف اململكة العربية ال�سعودية.
أداء أهم منتجات الشركة في السوق السعودي
القمح

.1

مقر لودجلا لا امل�ساحة املزروعة والإنتاج ملح�صول القمح يف حمافظات اململكة
2007م
املنطقة

الـريــا�ض

امل�ساحة
(هكتار)

2008م

2010م

2009م

2011م

الإنتاج
(طن)

امل�ساحة
(هكتار)

الإنتاج
(طن)

امل�ساحة
(هكتار)

الإنتاج
(طن)

امل�ساحة
(هكتار)

الإنتاج
(طن)

امل�ساحة
(هكتار)

523.845 108.908

61.897

321.243

30.896

157.258

38.205

194.508

36.901

الإنتاج
(طن)

امل�ساحة
(هكتار)

الإنتاج
(طن)

%22.54- %23.71- 188.564

795

312

1.069

371

1.268

117

420

139

475

%12.08- %14.74-

2.792

520

2.287

194

815

66

303

63

264

%44.55- %45.76-

الق�صي ــم

84.621

410.413

45.654

233.452

22.792

117.038

26.426

144.761

22.951

%25.66- %27.83- 125.346

ال�شـرقيــة

42.230

190.034

42.027

184.080

30.691

125.221

30.963

154.883

29.656

ع�سـ ـيـر

3.808

12.916

3.342

10.334

3.155

9.528

625

1.785

838

2.530

تب ــوك

31.527

199.857

28.374

185.000

17.889

114.725

25.396

151.900

23.751

%6.84- 156.592

ح ــائـل

58.222

374.593

44.559

315.926

23.558

164.673

28.048

203.680

27.196

%14.97- %17.33- 195.810

مكـة املكـرمة

263

املعدل ال�سنوي املركب
للتغيري

املدينة املنورة 728

احلدود
ال�شمالية

-

-

-

-

-

-

-

-

-

%8.46- 148.875

%5.92-

%33.47- %31.51%5.92-

-

25

2007م
املنطقة

امل�ساحة
(هكتار)

2008م
الإنتاج
(طن)

ج ــازان

44

159

2010م

2009م

املعدل ال�سنوي املركب
للتغيري

2011م

امل�ساحة
(هكتار)

الإنتاج
(طن)

امل�ساحة
(هكتار)

الإنتاج
(طن)

امل�ساحة
(هكتار)

الإنتاج
(طن)

امل�ساحة
(هكتار)

الإنتاج
(طن)

-

-

-

-

-

-

-

-

امل�ساحة
(هكتار)

الإنتاج
(طن)

%100.00- %100.00-

جن ــران

868

3.319

866

3.363

763

2.907

257

1.006

587

2.235

%9.32-

%9.41-

البـاح ــة

225

803

244

892

413

1.501

90

257

136

495

%11.83-

%11.39-

اجلــوف

838.976 118.886

98.366

727.910

65.162

457.513

69.312

495.886

50.600

363.268

%19.23-

%18.88-

2.558.502

326.161

1.985.556

195.884

1.152.447

219.505

1.349.389

192.818

1.184.454

%19.11-

%17.51-

جمموع اململكة

450.330

امل�صدر :الدرا�سة ال�سوقية.

ي�شري اجلدول �أعاله �إلى �أن �إنتاج القمح يف جميع مناطق اململكة قد �شهد انخفا�ض ًا خالل ال�سنوات اخلم�س املا�ضية ،والذي هو وفق ًا لقرار احلكومة بوقف جميع
عمليات �إنتاج القمح يف اململكة بحلول عام 2015م ،حيث كان املعدل ال�سنوي املركب للتغيري حوايل  %19.11من ناحية الإنتاجية خالل الفرتة من عام 2007م
�إلى عام 2011م لي�صل �إجمايل �إنتاج القمح داخل اململكة �إلى 1.184.454طن ،وتعد منطقة اجلوف �أكرب منتج للقمح يف اململكة حالي ًا ،حيث تنتج حوايل %31
من �إجمايل �إنتاج القمح الداخلي.
وميكن حتديد ح�صة �شركة تبوك للتنمية الزراعية من �إجمايل الإنتاج يف اململكة لعام 2010م ا�ستناد ًا �إلى كمية الإنتاج املحققة تلك ال�سنة والتي تبلغ حوايل
 43.911طن� ،أو حوايل  %3.3من جمموع �إنتاج القمح داخل اململكة و  %28.9من �إنتاج منطقة تبوك للقمح.
البطاطس

.2

مقر لودجلا لا امل�ساحة املزروعة والإنتاج ملح�صول البطاط�س يف حمافظات اململكة
2007م
امل�ساحة
(هكتار)

املنطقة

2008م
امل�ساحة
(هكتار)

الإنتاج (طن)

2009م
امل�ساحة
(هكتار)

الإنتاج (طن)

2010م
امل�ساحة
(هكتار)

الإنتاج (طن)

2011م

امل�ساحة
الإنتاج (طن)
(هكتار)

الـريــا�ض

3.947

85.619

3.105

68.729

3.446

75.245

4.588

109.692

4.953

املعدل ال�سنوي املركب للتغيري

الإنتاج
(طن)

امل�ساحة
(هكتار)

%5.84 110.648

الإنتاج (طن)
%6.62

مكـة املكـرمة

250

2.098

207

2.873

172

3.524

116

1.954

109

2.270

%18.74-

%1.99

املدينة املنورة

2

35

2

81

2

93

3

54

3

64

%10.67

%16.29

الق�صي ــم

4.841

100.804

3.983

89.032

3.826

86.969

3.633

84.611

3.828

88.023

%5.70-

%3.33-

ال�شـرقيــة

21

355

135

2.774

135

2.872

16

289

18

375

%3.78-

%1.38

ع�سـ ـيـر

49

356

67

1.535

67

1.256

51

901

71

1.684

%9.71

%47.48

تب ــوك

2.083

52.330

2.156

55.777

2.342

60.192

1.249

34.889

1.279

32.888

%11.48-

%10.96-

ح ــائـل

6.878

181.846

6.354

179.522

5.800

165.938

4.374

130.846

4.787

%8.66- 136.821

احلدود ال�شمالية

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ج ــازان

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

%6.87-

جن ــران

21

323

21

636

32

1.029

11

178

11

367

%14.93-

%3.24

البـاح ــة

8

114

7

208

6

175

12

196

12

318

%10.67

%29.24

اجلــوف

1.614

39.119

1.889

45.786

1.837

46.845

1.259

35.383

1.225

31.221

%6.66-

%5.48-

جمموع اململكة

19.714

462.999

17.926

446.953

17.665

444.138

15.312

398.993

16.296

404.679

%4.65-

%3.31-

امل�صدر :الدرا�سة ال�سوقية.

26

ي�شري اجلدول �أعاله �إلى �أن �إنتاج البطاط�س قد �شهد انخفا�ض ًا تدريجي ًا خالل ال�سنوات اخلم�س املا�ضية يف معظم مناطق مبعدل �سنوي مركب ي�ساوي حوايل
 ،%4.65لينخف�ض �إنتاج البطاط�س باململكة من  462.999طن يف عام 2007م �إلى  404.679طن يف عام 2011م ،ومن اجلدير بالذكر �أن مناطق حائل والريا�ض
والق�صيم هي �أكرب منتجني للبطاط�س داخل اململكة حيث بلغت ن�سبة م�ساهمة هذه املناطق من الناجت املحلي الكلي  %34و  %27و  %22على التوايل.
وميكن حتديد ح�صة �شركة تبوك للتنمية الزراعية من �إجمايل الإنتاج يف اململكة لعام 2010م ا�ستناد ًا �إلى كمية الإنتاج املحققة تلك ال�سنة والتي تبلغ حوايل
 21.386.8طن� ،أو حوايل  %5.4من جمموع �إنتاج البطاط�س داخل اململكة ،و  %61.3من �إنتاج منطقة تبوك للبطاط�س.
.3

البصل

مقر لودجلا لا ا  امل�ساحة املزروعة والإنتاج ملح�صول الب�صل يف حمافظات اململكة
2007م
املنطقة

امل�ساحة
(هكتار)

2008م
الإنتاج
(طن)

امل�ساحة
(هكتار)

2009م
الإنتاج
(طن)

امل�ساحة
(هكتار)

2010م

املعدل ال�سنوي املركب للتغيري

2011م

الإنتاج
(طن)

امل�ساحة
(هكتار)

الإنتاج
(طن)

امل�ساحة
(هكتار)

الإنتاج
(طن)

امل�ساحة
(هكتار)

الإنتاج (طن)

الـريــا�ض

594

14.846

591

15.459

637

16.881

1.086

30.619

1.285

34.083

%21.28

%23.09

مكـة املكـرمة

181

2.213

118

1.518

201

2.451

245

3.970

246

3.006

%7.97

%7.96

املدينة املنورة

7

110

11

202

23

325

11

170

7

97

%0.00

%3.10-

الق�صي ــم

160

4.071

128

3.398

212

4.795

307

6.920

299

6.759

%16.92

%13.51

ال�شـرقيــة

235

3.264

284

4.064

218

3.113

109

2.133

104

1.481

%18.44-

%17.93-

ع�سـ ـيـر

8

141

8

315

9

256

21

364

24

672

%31.61

%47.75

تب ــوك

201

5.578

237

6.772

265

7.549

351

7.085

392

11.180

%18.17

%18.98

ح ــائـل

166

3.826

53

1.177

151

3.317

422

9.930

380

8.325

%23.00

%21.45

-

-

احلدود ال�شمالية

-

-

-

-

-

-

-

-

ج ــازان

3

16

4

43

5

54

2

11

2

27

%9.64-

%13.98

جن ــران

25

353

20

583

18

574

12

158

12

383

%16.76-

%2.06

البـاح ــة

1

13

1

22

1

27

-

-

%100-

%100-

اجلــوف

687

19.305

769

22.585

789

22.345

1.207

31.998

1.359

38.491

%18.59

%18.83

جمموع اململكة

2.268

53.736

2.224

56.138

2.529

61.687

3.773

93.360

4.110

104.504

%16.02

%18.09

-

2

امل�صدر :الدرا�سة ال�سوقية.

ي�شري اجلدول �أعاله �إلى �أن �إنتاج الب�صل يف معظم مناطق اململكة قد �شهد تزايد ًا ملحوظ ًا خالل ال�سنوات اخلم�س املا�ضية مبعدل منو �سنوي مركب ي�ساوي حوايل
 ،%18.09لريتفع �إنتاج اململكة من  53.736طن يف عام 2007م �إلى  104.504طن يف عام 2011م ،ومن اجلدير بالذكر �أن منطقتي اجلوف والريا�ض تعتربان
�أكرب منتجني للب�صل داخل اململكة حيث بلغت ن�سبة �إنتاج هاتني املنطقتني من الناجت املحلي الكلي  %37و  %33على التوايل.
وميكن حتديد ح�صة �شركة تبوك للتنمية الزراعية من �إجمايل الإنتاج يف اململكة لعام 2010م ا�ستناد ًا �إلى كمية الإنتاج املحققة تلك ال�سنة والتي تبلغ حوايل
 4.324.8طن� ،أو حوايل  %4.6من جمموع �إنتاج الب�صل داخل اململكة ،و  %61.0من �إنتاج منطقة تبوك للب�صل.
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الفاكهة

.4

مقر لودجلا لا ا  امل�ساحة املزروعة والإنتاج للفاكهة يف حمافظات اململكة
2007م
املنطقة

2008م

2010م

2009م

املعدل ال�سنوي املركب
للتغيري

2011م

امل�ساحة
(هكتار)

الإنتاج
(طن)

امل�ساحة
(هكتار)

امل�ساحة
(هكتار)

امل�ساحة
(هكتار)

امل�ساحة
(هكتار)

الإنتاج (طن)

امل�ساحة
(هكتار)

الإنتاج (طن)

الإنتاج (طن)

الإنتاج (طن)

الإنتاج (طن)

%2.60

335.975

%1.90

335.432

53.148

297.755

53.473

الـريــا�ض

49.290

303.179

50.916

307.528

52.556

%3.74-

%3.73-

13.264

93.850

13.015

98.180

مكـة املكـرمة

15.447

109.270

16.058

112.135

16.488

116.887

%1.40

176.725

%2.34-

170.376

22.565

املدينة املنورة

24.811

167.161

23.867

163.946

23.795

165.235

22.349

%1.42

%1.78

43.767

236.955

الق�صي ــم

41.369

220.815

42.582

217.649

44.129

222.602

44.493

232.101

%0.22

198.563

%2.24

ال�شـرقيــة

16.357

196.837

16.782

209.598

17.905

222.893

17.998

204.646

17.876

%4.76-

%2.59-

ع�سـ ـيـر

8.579

65.252

8.329

63.655

8.628

59.034

6.825

44.463

7.058

58.762

%5.79-

تب ــوك

10.999

113.670

10.444

92.338

9.893

74.978

9.836

69.730

10.069

89.560

%2.18-

ح ــائـل

22.691

167.685

23.136

161.649

24.018

159.074

21.046

149.078

20.965

146.867

%1.96-

%3.26-

احلدود ال�شمالية

53

277

50

340

40

381

68

284

68

251

%6.43

%2.43-

ج ــازان

5.525

32.365

5.682

42.738

5.428

57.040

4.374

56.720

3.692

34.625

%9.59-

%1.70

جن ــران

6.311

57.868

6.585

64.298

5.958

48.942

5.662

38.606

6.050

52.272

%1.05-

%2.51-

البـاح ــة

3.457

28.005

3.081

25.823

3.311

27.927

2.397

25.333

2.662

30.326

%6.32-

%2.01

اجلــوف

24.534

119.584

25.001

154.002

26.998

166.690

24.907

123.843

27.997

154.451

%3.36

%6.61

جمموع اململكة

229.423

1.581.968

232.513

1.615.699

239.147

1.619.438

226.443

1.548.792

229.181

1.609.182

%0.03-

%0.43

امل�صدر :الدرا�سة ال�سوقية.

ي�شري اجلدول �أعاله �إلى �أن �إنتاج الفاكهة يف اململكة مل ي�شهد �أي تغيريات ملحوظة خالل ال�سنوات اخلم�س املا�ضية ،ليكون �إنتاج اململكة من الفاكهة يف عام 2011م
حوايل  1.609.182طن مقارن ًة بحوايل  1.581.968طن يف عام 2007م ،ومن اجلدير بالذكر �أن مناطق الريا�ض والق�صيم وال�شرقية تعترب �أكرث املناطق �إنتاج ًا
للفاكهة داخل اململكة حيث بلغت ن�سب �إنتاج هذه املناطق من الناجت املحلي الكلي من الفواكه لعام 2011م  %21و  %15و  %12على التوايل.
وميكن حتديد ح�صة �شركة تبوك للتنمية الزراعية من �إجمايل الإنتاج يف اململكة لعام 2010م ا�ستناد ًا �إلى كمية الإنتاج املحققة تلك ال�سنة والتي تبلغ حوايل
 8.661.1طن� ،أو حوايل  %0.6من جمموع �إنتاج الفاكهة داخل اململكة ،و  %12.4من �إنتاج منطقة تبوك للفاكهة.
.5

الزيتون

مقر لودجلا لا ا  �إنتاج الزيتون يف اململكة
عدد الأ�شجار املجمعة

الريا�ض

5.933

80.770

80.463

65

71

161.369

%6.0

1.619.7

%11.2

تبوك

13.511

231.597

121.355

1.452

859

355.263

%13.1

3.791.4

%26.3

حائل

6.052

16.412

94.049

217

1.176

111.854

%4.1

459.1

%3.2

اجلوف

46.322

453.705

1.049.991

2.326

762

1.506.784

%55.7

4.314.6

%30.0

298.863

208.557

465

املديرية

القريات
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امل�ساحة
(دومن)

عدد الأ�شجار املبعرثة

%

الإنتاج
(طن)

%

31.230

مثمرة

غري مثمرة

مثمرة

غري مثمرة

580

جملة
الأ�شجار

508.465

%18.8

3.650.7

%25.3

املديرية

امل�ساحة
(دومن)

عدد الأ�شجار املجمعة
مثمرة

عدد الأ�شجار املبعرثة

غري مثمرة

مثمرة

غري مثمرة

جملة
الأ�شجار

الإنتاج
(طن)

%

%

�أخرى

1.760

18.630

28.021

1.800

14.840

63.291

%2

567

%4

�إجمايل اململكة

104.808

1.099.977

1.582.436

6.325

18.288

2.707.026

%100.0

14.402.8

%100.0

امل�صدر :الدرا�سة ال�سوقية.

يالحظ من اجلدول �أعاله �أن عدد �أ�شجار الزيتون مبنطقة اجلوف ميثل حوايل  %55.6من جملة عدد الأ�شجار باململكة ،تليها منطقة القريات (احلدود ال�شمالية)
بن�سبة  ،%18.7ثم منطقة تبوك بن�سبة  ،%13.1ثم منطقة الريا�ض بن�سبة  ،%5.9ومنطقة حائل بن�سبة � ،%4.1أما من ناحية الإنتاج في�شكل �إنتاج منطقة تبوك
نحو  %26.3من جملة �إنتاج الزيتون باململكة ،ويبلغ عدد �أ�شجار الزيتون باململكة ح�سب بيانات التعداد الزراعي ال�شامل الذي �أجرى يف عام 1999م حوالى
� 2.707.026شجرة منها � 2.682.413شجرة  %99جممعة ومنتظمة يف حقول ،وحوايل � 24.613شجرة  %1مبعرثة ومتفرقة على مناطق خمتلفة ،ويبلغ عدد
الأ�شجار التي و�صلت مرحلة الإنتاج التجاري حوايل � 1.099.977شجرة متثل ن�سبة  %41من جملة الأ�شجار املزروعة ،بينما تبلغ ن�سبة الأ�شجار التي مل تبلغ ن�سبة
الإنتاج التجاري حوايل  ،%59ولعل هذا ي�شري �إلى �أن زراعة الزيتون وبالتايل �إنتاج الزيت �سي�شهد تطور ًا كبري ًا يف امل�ستقبل املنظور.
ولقد �أ�شارت نتائج التعداد الزراعي ال�شامل الذي �أجرته وزارة الزراعة عام 1999م �إلى �أن �أعداد �أ�شجار الزيتون مبنطقة تبوك تبلغ حوايل � 355.263شجرة
و�أن متو�سط الإنتاج ال�سنوي للمنطقة من ثمار الزيتون يف نف�س العام بلغ حوايل  3.791.4طن ،وبافرتا�ض زيادة يف عدد الأ�شجار تقدر بنحو  %10خالل فرتة
اخلم�س �سنوات املا�ضية ي�صبح عدد الأ�شجار مبنطقة تبوك حالي ًا حوايل � 390.790شجرة ،وبخ�صم عدد الأ�شجار احلايل ب�شركة تادكو والبالغ نحو 107.994
�شجرة ي�صبح عدد �أ�شجار الزيتون لدى املزارعني نحو � 282.796شجرة ،وبا�ستخدام معدل �إنتاجية يبلغ حوايل  30كيلو جرام لل�شجرة الواحدة ي�صبح متو�سط
�إنتاج املزارعني يف عام 2005م نحو  8.484طن ًا من الثمار.
وقد �أ�شارت بع�ض التقديرات التي قامت بها �شركة تبوك للتنمية الزراعية متمثلة يف وحدة تطوير الأعمال من خالل الزيارات امليدانية يف بداية عام 2003م،
والتي �شملت منطقة اجلوف �إلى �أن �أعداد �أ�شجار الزيتون مبنطقة اجلوف تزيد عن  3مليون �شجرة ،تتوزع باملناطق املختلفة (�سكاكا ،ميقوع ،دومة اجلندل،
ب�سيطا) ،كما ت�شري هذه التقديرات �إلى �أن ن�سبة الأ�شجار املثمرة حالي ًا من الزيتون باملنطقة ترتاوح بني � %10إلى  %15من كمية الأ�شجار املزروعة ،و�أن الزيادة يف
عدد الأ�شجار املزروعة �سنوي ًا تقدر بحوايل  ،%5ومواكبة لهذا التو�سع يف زراعة �أ�شجار الزيتون فقد �شهدت املنطقة قيام العديد من معا�صر الزيتون تبلغ حوايل
 9معا�صر ( 4معا�صر مبنطقة �سكاكا 3 ،معا�صر مبنطقة القريات ،و مع�صرتني مبنطقة ميقوع).
.6

أصابع البطاطس

ت�شري البيانات �إلى وجود م�صنعني فقط لإنتاج �أ�صابع البطاط�س يف اململكة وهما �شركة املنتجات الغذائية ( )FPCو�شركة �أ�سرتا الغذائية ،واجلدول �أدناه يو�ضح
حجم الإنتاج املحلي من �أ�صابع البطاط�س خالل الفرتة 2000م2011-م .ويبلغ متو�سط كمية الإنتاج ال�سنوية من املنتج نحو  10.273طن خالل الفرتة املذكورة،
وبافرتا�ض �أن العام 2000م ميثل عام �أ�سا�س للفرتة املذكورة فمن املالحظ �أن الأعوام التالية قد �شهدت ارتفاع ًا ملحوظ ًا يف الكميات املنتجة ،خالف ًا للعام 2001م
والذي �شهد انخفا�ض ًا يف الكمية مبعدل بلغ حوايل .%8.2
مقر لودجلا لا ا  الإنتاج املحلي لأ�صابع البطاط�س باململكة
ال�سنة

الإنتاج املحلي (طن)

املعدل املركب للنمو ()%

2000م

6.481.0

-

2001م

5.949.0

%8.2-

2002م

8.426.0

%14.0

2003م

7.977.0

%7.2

2004م

11.780.0

%16.1

2005م

12.238.0

%13.6

2006م

12.721.0

%11.9

2007م

13.137.0

%10.6
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ال�سنة

الإنتاج املحلي (طن)

املعدل املركب للنمو ()%

2008م

10.675.0

%6.4

2009م

11.242.0

%6.3

2010م

10.682.0

%5.1

2011م

11.967.0

%5.7

10.272.9

املتو�سط
امل�صدر :الدرا�سة ال�سوقية.

هذا ويو�ضح اجلدول التايل احل�صة ال�سوقية املتوقعة ل�شركة تبوك للتنمية الزراعية من بع�ض املنتجات التي تقوم ب�إنتاجها ،وهي كما يلي:
مقر لودجلا لا ا  احل�صة ال�سوقية املتوقعة لبع�ض حما�صيل ال�شركة
2012م

البيان

2014م

2013م

2016م

2015م

القمح
�إجمايل اال�ستهالك (طن)

2.539.289

2.593.628

2.647.596

2.701.436

2.755.289

�إجمايل كمية �إنتاج �شركة تبوك للتنمية الزراعية املتوقعة (طن)

33.600

29.568

26.020

22.897

20.150

احل�صة ال�سوقية ل�شركة تبوك للتنمية الزراعية

%1.3

%1.1

%1.0

%0.8

%0.7

البطاط�س
�إجمايل حجم ال�سوق (طن)

812.300

856.000

906.200

959.600

1.011.200

�إجمايل كمية �إنتاج �شركة تبوك للتنمية الزراعية املتوقعة (طن)

35.840

36.960

41.440

43.680

46.480

احل�صة ال�سوقية ل�شركة تبوك للتنمية الزراعية

%4.4

%4.3

%4.6

%4.6

%4.6

الب�صل
�إجمايل حجم ال�سوق (طن)

396.700

422.400

453.900

489.700

524.500

�إجمايل كمية �إنتاج �شركة تبوك للتنمية الزراعية املتوقعة (طن)

21.600

24.000

24.000

24.000

24.000

احل�صة ال�سوقية ل�شركة تبوك للتنمية الزراعية

%5.4

%5.7

%5.3

%4.9

%4.6

الفاكهة
�إجمايل حجم ال�سوق (طن)

2.714.440

2.806.621

2.905.496

3.007.719

3.106.080

�إجمايل كمية �إنتاج �شركة تبوك للتنمية الزراعية املتوقعة (طن)

12.341

12.949

13.776

13.794

14.158

احل�صة ال�سوقية ل�شركة تبوك للتنمية الزراعية

%0.5

%0.5

%0.5

%0.5

%0.5

زيت الزيتون
�إجمايل الطلب (طن)

11.382

11.655

11.935

12.221

12.515

�إجمايل كمية �إنتاج �شركة تبوك للتنمية الزراعية املتوقعة ( 1000لرت)

150

409

451

490

565

576

583

592

�إجمايل كمية الإنتاج املتوقعة ( 1000لرت)

150

409

1.027

1.073

1.158

�إجمايل كمية الإنتاج املقدرة بالطن ( 1000لرت =  0.91طن)

137

372

935

977

1.054

احل�صة ال�سوقية املتوقعة

%1.2

%3.2

%7.8

%8.0

%8.4

�إجمايل كمية �إنتاج م�شروع مع�صرة الزيتون املتوقعة ( 1000لرت)

30

-

-

2012م

البيان

2014م

2013م

2016م

2015م

�أ�صابع البطاط�س
�إجمايل الطلب (طن)

40.971

41.780

42.590

43.400

44.171

�إجمايل كمية �إنتاج م�شروع �أ�صابع البطاط�س املتوقعة (طن)

6.250

6.250

6.250

6.250

6.250

احل�صة ال�سوقية مل�شروع �أ�صابع البطاط�س املتوقعة

%15.3

%15.0

%14.7

%14.4

%14.1

امل�صدر :الدرا�سة ال�سوقية

3 33 -3الوضع االقتصادي في الدول التي تستثمر بها الشركة
3 33 -33 -3اقتصاد جمهورية السودان

تعترب الزراعة هي الن�شاط االقت�صادي الرئي�س يف ال�سودان ،حيث تقدر الأرا�ضي ال�صاحلة للزراعة بحوايل � 840ألف كم 2وت�شغل حالي ًا  ٪18فقط من الأرا�ضي
ال�صاحلة للزراعة ،وت�شمل �أهم املنتجات الزراعية  :القطن وال�سم�سم والفول ال�سوداين وال�صمغ العربي ،ويعد ال�سودان �أكرب منتج عاملي لل�صمغ العربي ،ويحتل
املرتبة الثالثة يف �إنتاج ال�سكر يف �أفريقيا.
وبعد االكت�شافات النفطية يف البالد ،حت�سنت الظروف االقت�صادية للمواطنني يف هذا البلد ،وتقع م�صايف النفط يف �شمال البالد والتي تتولى توزيع عائدات
النفط ،وتغطي الطاقة الكهرومائية ثلثي ا�ستهالك البالد من الطاقة ،كما يبلغ �إنتاج الذهب حوايل  1.8طن يف ال�سنة ،كما �أن قطاع الرثوة احليوانية �شهد تطور ًا
ملحوظ ًا حيث ميتلك ال�سودان حوايل  20مليون ر�أ�س من ال�ض�أن ،و  22مليون من اخلرفان و  18مليون من املاعز.
مل ي�ؤدي ارتفاع �أ�سعار النفط العاملية �إلى جتنب ال�سودان �آثار توقف �إنتاج النفط يف جنوب ال�سودان ،مما �سيعرقل منو ال�صادرات والإيرادات على املدى القريب.
الوردات بدورها ،هي �أي�ض ًا عر�ض ًة للت�أثر يف ظل �ضعف الطلب املحلي واال�ضطرابات ال�سيا�سية التي طال �أمدها بني ال�شمال واجلنوب .ولذلك فمن املتوقع
�أن ي�سجل امليزان التجاري عجز ًا على املدى القريب مما يعك�س التوقف �شبه التام لل�صادرات حتى �إذا تابعت �أ�سعار النفط العاملية ال�صعود ب�سبب اخلالفات
اجليو�سيا�سية يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا .من ناحية �أخرى ،من املتوقع �أن يرتفع العجز يف ح�سابات الدخل واخلدمات .باملقابل فمن املحتمل �أن
تت�أثر �أي�ض ًا احتياطات العملة الأجنبية يف ال�سودان �إذا ما توقف النفط لفرتة طويلة.
ويتوقع �أن ي�ستقر معدل الت�ضخم على املدى املتو�سط ،و�أن يتح�سن الو�ضع الأمني يف ال�سنوات القادمة بالإ�ضافة �إلى حت�سن توريد ال�سلع مما �سي�ساعد على احلد
من ارتفاع �أ�سعار ال�سلع الأ�سا�سية� .أي�ض ًا فمن املتوقع �أن تتقدم م�ساعي ال�سالم مما �سي�سهل من و�صول املعونات الغذائية والإن�سانية للمناطق املنكوبة من جراء
النزاع يف ال�سودان مما �سيخفف من الت�ضخم يف العر�ض .اجلدول �أدناه يبني م�ؤ�شرات االقت�صاد ال�سوداين كما يلي:
مقر لودجلا لا ا  م�ؤ�شرات االقت�صاد ال�سودان
2008م

2009م

2010م

2011م

2012م

2013م

2014م

2015م

2016م

2017م

2018م

عدد ال�سكان (مليون ن�سمة)

41.4

42.5

43.6

34.3

34.9

35.5

36.2

36.9

37.7

38.5

39.4

الناجت املحلي الإجمايل (مليار دوالر
�أمريكي)

58.0

54.6

65.5

55.5

51.4

55.4

56.9

67.3

76.2

80.4

87.4

ح�صة الفرد من الناجت املحلي الإجمايل
( دوالر �أمريكي)

1.401.1

1.286.4

1.503.2

1.620.4

1.473.6

1.559.2

1.571.8

2.021.8 1.822.9

2.087.8

2.220.5

ن�سبة الت�ضخم

%14.3

%11.2

%13.0

%22.1

%37.4

%36.5

%27.2

%11.9

%7.8

%7.7

%6.6

�سعر �صرف اجلنيه ال�سوداين مقابل
الدوالر الأمريكي

2.09

2.30

2.34

2.68

4.41

5.70

5.70

5.78

5.97

6.13

6.24

امل�صدر :الدرا�سة ال�سوقية.

3 33 -33 -3اقتصاد جمهورية مصر العربية

االقت�صاد امل�صري هو ثاين �أكرب اقت�صاد يف املنطقة العربية بعد االقت�صاد ال�سعودي بناجت حملي �إجمايل يبلغ  257.3مليار دوالر (2012م) ،والثاين �إفريقي ًا
بعد جنوب �إفريقيا واحلادي ع�شر يف ال�شرق الأو�سط من حيث دخل الفرد ،ويتميز االقت�صاد امل�صري ب�أنه واحد من �أكرث اقت�صاديات دول منطقة ال�شرق الأو�سط
تنوع ًا ،حيث ت�شارك قطاعات الزراعة وال�صناعة وال�سياحة واخلدمات بن�سب �شبه متقاربة يف االقت�صاد امل�صري ،ويبلغ عدد القوى العاملة يف م�صر نحو 26.1
مليون (2012م) يتوزعون على القطاع اخلدماتي ( )%51والقطاع الزراعي ( )%32والقطاع ال�صناعي (.)%17
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و َيعتم ُد االقت�صاد امل�صري ب�شكل رئي�س على الزراعة ،ودخل قناة ال�سوي�س وال�سياحة وال�ضرائب والإنتاج الثقايف والإعالمي والنفط وحتويالت العمالة اخلارجية
من �أكرث ِمنْ  3مليون م�صري َي ْعملونَ يف اخلارج.كما تعترب م�صر دولة غنية باملوارد الطبيعية حيث يقدر احتياطي الغاز الطبيعي يف م�صر بحوايل  2.186تريليون
مرت مكعب والذي من �ش�أنه �أن يدعم قطاع ال�صناعة الذي ميثل ما يزيد عن ثلث االقت�صاد .بالإ�ضافة �إلى �أن م�صر تتمتع مب�ساحات وا�سعة من الأرا�ضي الزراعية
ومياه الري حيث حتظى م�صر بقطاع زراعي ميثل حوايل  ٪14من الناجت الإجمايل مل�صر.
كما تعد م�صر من �أكرث الدول العربية تعداد ًا لل�سكان حيث من املقدر �أن عدد ال�سكان يف م�صر قد و�صل �إلى  87مليون ن�سمة مع نهاية 2013م ،م�سج ًال بذلك معدل
منو مقداره  ٪1.8خالل اخلم�س �سنوات املا�ضية.
ومن املرجح �أن يظل النمو االقت�صادي امل�صري بطيئ ًا خالل ال�سنوات القليلة القادمة .و�أ�سرتعت احلكومة انخفا�ض احتياطيات النقد الأجنبي لأكرث من  ٪50يف
عامي 2011م و 2012م �إلى دعم اجلنية امل�صري ،ونتيجة لف�شل املفاو�ضات مع �صندوق النقد الدويل ب�ش�أن قر�ض بـ  4.8مليار دوالر التي ا�ستمرت �أكرث من 20
�شهر ًا ،ف�إن ذلك قد يعجل الأزمات املالية يف عام 2014م.
واجلدول التايل يلخ�ص بيانات االقت�صاد الكلي يف الآونة الأخرية واملتوقعة مل�صر كما يلي:
مقر لودجلا لا ا  م�ؤ�شرات االقت�صاد امل�صري
2006م

التعداد ال�سكاين (مليون ن�سمة) 75.6
الناجت املحلي اال�سمي (مليار
دوالر)

107.7

2007م

2008م

2009م

2010م

2012م

2011م

2014م

2013م

2016م

2015م

76.9

78.3

79.7

81.1

82.5

84.0

85.4

86.8

88.2

89.5

132.2

164.9

188.0

214.6

230.7

257.9

295.1

334.4

369.0

400.5

ن�صيب الفرد من �إجمايل الناجت 4.472.0 4.184.2 3.853.3 3.456.1 3.071.8 2.795.1 2.645.7 2.358.0 2.104.9 1.717.7 1.425.7
املحلي اال�سمي (دوالر)

م�ؤ�شر �أ�سعار امل�ستهلك (%
التغيري)

%7.6

%9.3

%18.3

%11.8

%11.3

%10.1

%9.4

%7.9

%6.5

%5.7

%4.4

�سعر ال�صرف (جنيه م�صري /
دوالر �أمريكي)

5.7

5.6

5.4

5.5

5.6

5.9

6.0

5.9

5.7

5.6

5.6

%12.5

%12.3

%12.0

%11.0

%11.0

%11.9

%11.9

%11.9

%11.0

%10.5

�سعر الفائدة على املدى الق�صري %12.6
()%

امل�صدر :الدرا�سة ال�سوقية

3 33 -3القطاعات الزراعية التي تستثمر فيها الشركة في الدول األخرى
3 33 -33 -3القطاع الزراعي في جمهورية السودان

تتمتع جمهورية ال�سودان بحوايل  206.980مليون مرت مربع من الأرا�ضي ال�صاحلة للزراعة و  2.080مليون مرت مربع من املحا�صيل الدائمة و 18.630مليون
مرت مربع من الأرا�ضي املروية .يعترب قطاع الزراعة من القطاعات املهمة يف ال�سودان حيث ي�ساهم القطاع بـ  %44.7من الناجت املحلي الإجمايل .بلغت قيمة
ال�صادرات الزراعية لعام 2010م يف ال�سودان  457مليون دوالر �أمريكي ،و  %3.7من �إجمايل ال�صادرات ،بينما بلغت الواردات الزراعية لنف�س العام 1.543
مليون دوالر �أمريكي و  %16.5من �إجمايل الواردات.
ويف عام 2010م ،بلغ �إجمايل الإنتاج الزراعي من احلبوب  3.562.350طن والقمح  403.000طن والذرة  35.000طن والبقول  317.640طن بالإ�ضافة
�إلى الفول  152.000طن واملحا�صيل الزيتية  447.458طن وبذور عباد ال�شم�س  200.000طن .اجلدول �أدناه يبني �إنتاج ال�سودان الزراعي للأعوام 2006م -
2010م .ومن اجلدير بالذكر �أنه مل تتوفر �إح�صائيات ر�سمية للأعوام 2011م و2012م و2013م.
مقر لودجلا لا ا  �إنتاج ال�سودان الزراعي للأعوام 2006م2010-م
الإنتاج الزراعي (الطن)

2006م

2007م

2008م

2009م

2010م

جمموع احلبوب

5.806.000

6.691.000

5.269.000

5.552.195

3.562.350

قمح

669.000

803.000

587.000

641.695

403.000

الذرة

109.000

70.000

62.000

66.000

35.000
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2006م

2007م

2008م

2009م

2010م

الإنتاج الزراعي (الطن)
�إجمايل البقول

278.961

290.645

346.176

237.935

317.640

فول

160.000

162.000

140.400

112.500

152.000

�إجمايل املحا�صيل الزيتية

401.952

341.550

433.471

559.395

447.458

بذور عباد ال�شم�س

44.000

73.000

100.000

247.000

200.000

امل�صدر :الدرا�سة ال�سوقية.

ونظر ًا لأن م�شاريع ال�شركة املقرتحة يف جمهورية ال�سودان تهدف �أن تكون باجلزء الأكرب عبارة عن امدادات لل�سوق ال�سعودي ،فلن يتم درا�سة ال�سوق ال�سوداين
لكل من املنتجات املخطط �إنتاجها يف ال�سودان.
3 33 -33 -3القطاع الزراعي في جمهورية مصر العربية

يعتمد االقت�صاد امل�صري عامة على قطاعي اخلدمات وال�صناعة اللذان ي�شكالن ما ن�سبته  %46و  %40من الناجت املحلي الإجمايل جلمهورية م�صر كما هو يف �سنة
2011م .كما تعترب م�صر دولة غنية باملوارد الطبيعية حيث يقدر احتياطي الغاز الطبيعي يف م�صر بحوايل  2.186تريليون مرت مكعب والذي من �ش�أنه �أن يدعم
قطاع ال�صناعة الذي ميثل ما يزيد عن ثلث االقت�صاد .باال�ضافة ف�إن م�صر تتمتع مب�ساحات وا�سعة من الأرا�ضي الزراعية ومياه الري حيث حتظى م�صر بقطاع
زراعي ميثل حوايل  %14من الناجت الإجمايل مل�صر.
يبني الر�سم �أدناه مقدار م�ساهمة القطاع الزراعي يف الناجت املحلي الإجمايل .كما هو مبني ،ف�إن ن�سبة امل�ساهمة ارتفعت من  %13.2يف عام 2006م �إلى %14.1
يف عام 2011م .من ناحية القيمة املنتجة من املحا�صيل الزراعية ،ف�إن الطماطم ،الأرز ،والقمح تعد من �أكرث املواد الزراعية املنتجة يف م�صر من ناحية القيمة.
ومن ناحية اخرى ف�إن �أكرب الكميات املنتجة من املنتجات الزراعية هي ق�صب ال�سكر ،الطماطم� ،سكر ال�شمندر ،القمح ،والذرة.
 3مقر لكشلااشلااام�ساهمة القطاع الزراعي يف الإنتاج املحلي الإجمايل
%14^5
%14^1
%14^0
%13^4

%13^3
%13^0

%13^2

%13^5
%13^0

%12^6

%12^5
%12^0
%11^5
2011

2010

2009

2008

2007

2006

‹ÉªL’G »∏ëŸG êÉàf’G ‘ »YGQõdG ´É£≤dG áªgÉ°ùe
امل�صدر :الدرا�سة ال�سوقية.

�أما بخ�صو�ص �إنتاج م�صر من البطاط�س ،الذرة ،القمح ،وفول ال�صويا ،ف�إنه مو�ضح يف اجلدول التايل .ومن اجلدير بالذكر �أنه مل تتوفر اح�صائيات ر�سمية
للأعوام 2011م و2012م و2013م.
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مقر لودجلا لا ا  �إنتاج م�صر من حما�صيل حمددة (طن)
الإنتاج الزراعي (الطن)

2006م

2007م

2008م

2009م

2010م

�إجمايل الإنتاج من اجلذور والدرنات

2.794.544

3.267.733

3.982.004

4.135.108

4.137.704

البطاط�س

2.312.790

2.760.460

3.567.050

3.659.280

3.643.220

�إجمايل الإنتاج من احلبوب

22.503.430

21.565.234

23.693.016

22.706.931

19.407.742

الذرة

6.374.300

6.243.220

7.401.410

7.686.090

7.041.100

القمح

8.274.230

7.379.000

7.977.050

8.523.000

7.177.400

�إجمايل الإنتاج من املحا�صيل الزيتية

265.592

267.115

233.265

238.224

274.236

فول ال�صويا

23.020

25.607

29.169

22.436

43.342

امل�صدر :الدرا�سة ال�سوقية.

هذا وقد بلغت واردات م�صر من البطاط�س حوايل  283.215طن يف حني بلغت �صادرات م�صر من نف�س املح�صول حوايل  299.961طن ل�سنة 2010م ،م�سجلة
بذلك فائ�ض جتاري مقداره  16.746طن .على �صعيد �آخر ف�إن واردات م�صر من الذرة بلغت  5.197.963طن يف عام 2010م مقارنة مع �صادرات بحوايل
 27.036طن ،مما ميثل عجز جتاري قرابة  5.170.927طن� .أما فيما يخ�ص واردات م�صر من القمح فقد بلغت  9.926.578طن ل�سنة 2010م مقارنة مع
�صادرات بحوايل  4.957طن قمح ،ممثلة بذلك عجز مقداره  9.921.621طن .كما بلغت واردات م�صر من فول ال�صويا بلغت  496.095طن يف عام 2010م
بينما كانت �صادرات م�صر من فول ال�صويا قليلة جد ًا حيث بلغت  1.796طن ،م�سجلة بذلك عجز جتاري مقداره  494.299طن.
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4.4الشركة وطبيعة أعمالها
4 44 -4التأسيس ورأس المال
�شركة تبوك للتنمية الزراعية (تادكو) ت�أ�س�ست ك�شركة م�ساهمة �سعودية مبوجب املر�سوم امللكي الكرمي رقم (م )11/بتاريخ  7جمادى الثاين 1403هـ (املوافق 22
مار�س 1983م) ،وم�سجلة بال�سجل التجاري يف مدينة تبوك برقم ( )3550005403وتاريخ � 15شعبان 1404هـ (املوافق  17مايو 1984م) .وعنوان املقر الرئي�س
لل�شركة هو:
�شركة تبوك للتنمية الزراعية (تادكو)
تبوك– �شارع حالة عمار
�ص.ب  808الرمز الربيدي 71421
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+ 966 14 4500000 :
فاك�س+ 966 14 4500025 :

الربيد الإلكرتوينtadco@tadco-agri.com :
املوقع الإلكرتوينwww.tadco-agri.com :

ويبلغ ر�أ�س مال ال�شركة ( )200.000.000ريال �سعودي مق�سم �إلى (� )20.000.000سهم عادي مدفوعة بالكامل بقيمة ا�سمية ( )10رياالت لل�سهم الواحد.
ويتمثل ن�شاط ال�شركة الرئي�س يف الإنتاج الزراعي والت�صنيع الزراعي وت�سويق املنتجات ،ومتار�س ال�شركة هذه الأن�شطة وفق ًا للتعليمات والنظم املعمول بها يف
اململكة العربية ال�سعودية وبعد احل�صول على الرتاخي�ص الالزمة من اجلهات املتخ�ص�صة.
ووفق ًا للنظام الأ�سا�سي وال�سجل التجاري لل�شركة ف�إن الأغرا�ض التي قامت ال�شركة من �أجلها هي كما يلي:
1.1امتالك وا�ست�صالح الأرا�ضي الزراعية بغر�ض ا�ستغاللها يف �إقامة امل�شاريع الزراعية.
2.2مزاولة حفر و�صيانة الآبار.
�3.3إقامة امل�شاريع الزراعية ب�شقيه النباتي واحليواين.
4.4تربية وت�سمني الأغنام والعجول و�إنتاج الدجاج الالحم والبيا�ض و�إن�شاء املزارع.
�5.5إن�شاء امل�شاتل الزراعية و�إنتاج �شتالت الفاكهة والأ�شجار احلرجية والزينة والعطرية والطبية.
6.6ت�صنيع املنتجات الزراعية واحليوانية والنباتية وال�سمكية وم�شتقاتها.
7.7احل�صول على الوكاالت التجارية وجتارة اجلملة والتجزئة يف املواد والآليات وامل�ستلزمات الزراعية.
8.8العمل يف جمال الت�سويق الزراعي باال�سترياد والت�صدير للمنتجات الزراعية والنباتية واحليوانية وال�سمكية وم�شتقاتها.
�9.9شراء الأرا�ضي لإقامة مباين عليها وا�ستثمار هذه املباين بالبيع �أو الإيجار ل�صالح ال�شركة.
�1010إقامة م�صانع املنتجات الغذائية ومنتجات الألبان والع�صائر واملياه واللحوم والأعالف ومعا�صر الزيتون.
�1111إقامة و�إدارة و�صيانة وت�شغيل امل�شاريع ال�صناعية.
�1212إدارة وت�شغيل امل�شاريع الزراعية ب�شقيه النباتي واحليواين وخدمات الب�ستنة والتن�سيق الزراعي و�أنظمة الري ب�أنواعها وحمطات تنقية البذور.
1313امتالك و�إدارة وت�شغيل �صوامع الغالل ومطاحن الدقيق.
1414جتارة اجلملة والتجزئة يف املواد الغذائية واحلبوب واملحا�صيل واخل�ضار والفاكهة والأعالف واملوا�شي والدواجن والأ�سماك.
1515يجوز لل�شركة �أن تكون لها م�صلحة �أو ت�شرتك ب�أي وجه من الوجوه مع الهيئات �أو ال�شركات التي تزاول �أعما ًال �شبيهة ب�أعمالها �أو التي تعاونها على
حتقيق غر�ضها ولها �أن متتلك الأ�سهم �أو احل�ص�ص يف هذه ال�شركات و�أن تندمج فيها �أو ت�شرتيها ،كما يجوز �أن تكون لها م�صلحة �أو �أن ت�شرتك ب�أي
وجه من الوجوه مع ال�شركات الأخرى مبا ال يتجاوز ع�شرين باملائة من احتياطياتها احلرة وال يزيد على ع�شرة باملائة من ر�أ�س مال ال�شركة التي
ت�شرتك فيها و�أن ال يتجاوز �إجمايل هذه امل�شاركات قيمة هذه االحتياطيات مع �إبالغ اجلمعية العامة العادية يف �أول اجتماع لها.

4 44 -4تطور رأس مال الشركة
ت�أ�س�ست �شركة تبوك للتنمية الزراعية ك�شركة م�ساهمة عامة �سعودية مبوجب املر�سوم امللكي رقم (م )11/وتاريخ 1403/06/07هـ (املوافق 1983/03/22م)
وال�سجل التجاري رقم ( )3550005403وتاريخ 1404/08/15هـ (املوافق 1984/05/17م) بر�أ�س مال قدره مائتا مليون ريال �سعودي مق�سم على مليوين �سهم
بقيمة ا�سمية قدرها  100ريال �سعودي لل�سهم الواحد ،وقد مت االكتتاب يف �أ�سهم ال�شركة على النحو التايل:
	.3قام امل�ؤ�س�سون باالكتتاب مبا جمموعة � 750.000سهم بقيمة ا�سمية قدرها  100ريال �سعودي لل�سهم الواحد والتي متثل مان�سبته  %37.5من ر�أ�س مال
ال�شركة ،وقد قاموا بدفع مبالغ االكتتاب خالل عام الت�أ�سي�س (1983م) على ثالث دفعات:




الدفعة الأولى  18.750.000ريال �سعودي.
الدفعة الثانية  28.125.000ريال �سعودي.
الدفعة الثالثة  28.125.000ريال �سعودي.
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	.4مت طرح ماتبقى من �أ�سهم ال�شركة والبالغة � 1.250.000سهم لالكتتاب العام بقيمة ا�سمية و�سعر اكتتاب قدره  100ريال �سعودي لل�سهم الواحد والتي متثل
مان�سبته  %62.5من ر�أ�س مال ال�شركة ،وقد مت دفع مبالغ االكتتاب يف الأ�سهم من قبل اجلمهور خالل عام (1984م) على دفعتني كالتايل:
 الدفعة الأولى  62.500.000ريال �سعودي.
 الدفعة الثانية  62.500.000ريال �سعودي.
ويف عام 1998م مت تعديل القيمة اال�سمية للأ�سهم من  100ريال �سعودي لت�صبح  50ريال �سعودي ،بعد ذلك ويف عام 2006م مت تعديل القيمة اال�سمية للأ�سهم
من  50ريال �سعودي لت�صبح  10رياالت �سعودية لل�سهم الواحد وحتى تاريخه.
وت�ؤكد ال�شركة على �أنها مل تقم منذ ت�أ�سي�سها وحتى تاريخ هذه الن�شرة بزيادة ر�أ�س املال عن طريق طرح �أ�سهم حقوق �أولوية �أو غري ذلك.

 4 44 -4أهم األحداث والتطورات في تاريخ الشركة
 4مقر لكشلااشلااا�أهم الأحداث والتطورات يف تاريخ ال�شركة
´É£b AÉ°ûfEG
≥jƒ°ùàdGh äÉ©«ÑŸG

2012

2011

äÉ©«Ñe π°üa
´É£b øY ¿ƒàjõdG
≥jƒ°ùàdGh äÉ©«ÑŸG

á©°SƒJ ´hô°ûe
äÉYOƒà°ùe
π°üÑdGh ÉWÉ£ÑdG
15 ábÉ£H IOÈŸG
øW ∞dCG

2010

á£ÿG OÉªàYEG
á«é«JGÎ°SE’G
ΩGƒYCÓd ácô°û∏d
2015-2011

2009

IóMh ¢ù«°SCÉJ
¿ƒàjõdG ∫ÉªYCG
ácGƒØdGh

2008

≈∏Y ∫ƒ°ü◊G
áeÓ°S IOÉ¡°T
AGò¨dG
2005:22000

IOƒ÷G IOÉ¡°Th
áKóëŸG

2007

äGóMh ¢ù«°SCÉJ
,ÜƒÑ◊G ∫ÉªYCG
±ÓYC’G
QÉ°†ÿGh

•É°ûf ∫ÉNOEG
π°üÑdG

1999

2006

(IOƒ÷G) hõjC’G IOÉ¡°T
IOÉ¡°Th 2000:9001
π«∏– IOÉ¡°T) Ö°SÉ¡dG
(á«ë°üdG ôWÉîŸG

1994

áéàæe ácô°T ∫hCG
¢ùWÉ£H ihÉ≤àd

1990

∫hG ¢ù«°SCÉJ
á£fi
QhòH á«≤æJ
áãjóM

1989

∫hCG ¢ù«°SCÉJ
¿ƒàjR Iô°ü©e

2008:9001
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مقر لودجلا لا �أهم الأحداث والتطورات يف تاريخ ال�شركة
م

الأحداث والتطورات

التاريخ

1

1983م

ت�أ�س�ست �شركة تبوك للتنمية الزراعية

2

1986م

ت�أ�سي�س �أول م�شروع فاكهة

3

1988م

ت�أ�سي�س �أول حمطة تنقية بذور

4

1988م

�إدخال ن�شاط زراعة الأعالف �إلى �أن�شطة ال�شركة

5

1988م

�إن�شاء �أول م�ستودع مربد للبطاط�س بطاقة  1500طن

6

1989م

ت�أ�سي�س �أول مع�صرة زيتون

7

1990م

اعتربت ال�شركة �أو �شركة منتجة لتقاوي البطاط�س

8

1994م

�إدخال ن�شاط زراعة الب�صل

9

1999م

ت�أ�سي�س �أول حمطة حديثة لتنقية البذور

10

2006م

ح�صلت ال�شركة على �شهدة الآيزو (اجلودة)  2000 : 9001و�شهادة نظام حتليل املخاطر و�ضبط النقاط احلرجة (ها�سب)

11

2007م

ت�أ�سي�س وحدة �أعمال الزيتون والفواكه

12

2008م

ت�أ�سي�س وحدتي �أعمال احلبوب والأعالف ووحدة اخل�ضار

13

2009م

ح�صلت ال�شركة على �شهادة �سالمة الغذاء  2005 : 22000و�شهادة الآيزو اجلودة املحدثة 2008 : 9001

14

2010م

اعتماد اخلطة اال�سرتاتيجية لل�شركة للفرتة من عام 2011م حتى 2015م
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á£fi ∫hCG ¢ù«°SCÉJ
QhòH á«≤æJ
•É°ûf ∫ÉNOEGh
±ÓYC’G

1988

â°ù°SCÉJ
∑ƒÑJ ácô°T
á«YGQõdG

1986

∫hCG ¢ù«°SCÉJ
´hô°ûe
á¡cÉa

1983

م

الأحداث والتطورات

التاريخ

15

2010م

البدء يف تو�سعة م�ستودعات البطاط�س والب�صل املربدة بطاقة � 15ألف طن ،نتج عن هذه التو�سعة ارتفاع الطاقة التخزينية املربدة الإجمالية ملنتجات اخل�ضار
والفاكهة �إلى � 35ألف طن مرتي

16

2011م

�إن�شاء قطاع املبيعات والت�سويق والذي �أ�سندت �إليه مهام البيع والت�سويق بعدما كانت تقوم بها وحدات الأعمال كل فيما يخ�صه من منتجات ب�شكل م�ستقل ،حيث
�أ�صبح هذا القطاع يقوم بهذه املهام كخدمة م�شرتكة جلميع وحدات الأعمال ال�س ّيما وحدتي اخل�ضار والفاكهة ذات الأ�سواق والعمالء امل�شرتكني

17

2012م

ف�صل مبيعات الزيتون عن قطاع املبيعات والت�سويق و�إعادة هيكلتها حتت مظلة وحدة مبيعات الزيتون وذلك لتخ�ص�صية املنتجات واختالف الأ�سواق وقنوات
التوزيع
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4 44 -4استثمارات الشركة في الشركات والجمعيات وعضويتها في اللجان
 4مقر لكشلااشلاااا�ستثمارات ال�شركة وع�ضويتها يف اللجان واجلمعيات
á«YGQõdG á«ªæà∏d ∑ƒÑJ ácô°T
)(ƒcOÉJ

äÉ«©ª÷Gh ¿Éé∏dG ájƒ°†Y

%33^33

%14^3

%1^40

áYƒªéŸG
á«YGQõdG
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÷áæ
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QhòÑdG

‘ AÉ°†YC’G OóY
AÉ°†YCG 3 áYƒªéŸG
:ƒcOÉJ º¡«aÉÃ
 %33^33 ƒcOÉJ%66^66 ¿hôNBG -

‘ AÉ°†YC’G OóY
ƒ°†Y 20 ácô°ûdG
:ƒcOÉJ º¡«aÉÃ
 %14^3 ƒcOÉJ%89 ¿hôNBG -

‘ AÉ°†YC’G OóY
ƒ°†Y 37 áæé∏dG
:ƒcOÉJ º¡«aÉÃ
 %1^40 ƒcOÉJ%98^60 ¿hôNBG -

%2^16
á«©ªL
»éàæe
íª≤dG
‘ AÉ°†YC’G OóY
ƒ°†Y 48 á«©ª÷G
:ƒcOÉJ º¡«aÉÃ
 %2^16 ƒcOÉJ%97^84 ¿hôNBG -

á∏«eõdG äÉcô°ûdG ‘ äGQÉªãà°S’G

%27^78

%28^57

äÉæL ácô°T
QÉªãà°SÓd
»YGQõdG

É«°SBG ¥ô°T ácô°T
á«ªæà∏d
QÉªãà°S’Gh
»YGQõdG

 %27^78 ƒcOÉJ %27^78 á«YGQõdG á«ªæà∏d ¿GRÉL %11^11 ∞jôÿG %11^11 »YGôŸG %11^11 á«FGò¨dG äÉéàæŸG%11^1 á«YGQõdG á«ªæà∏d ±ƒ÷G -

º¡«aÉÃ ôªãà°ùe 23 ácô°ûdG ‘ øjôªãà°ùŸG OóY
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%28^57 ƒcOÉJ .1
%14^285 ôµHÉH ácô°T .2
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%7^14 OGó◊G ˆGóÑY /Ω .5
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4 44 -44 -4عضوية اللجان والجمعيات:
1 11 -11 -11 -1املجموعة الزراعية ال�سعودية (�ساق)

بد�أت املجموعة الزراعية ال�سعودية ن�شاطها يف عام 2003م بتكتل ل�سبع �شركات زراعية �سعودية م�ساهمة وغري م�ساهمة وهي تبوك للتنمية الزراعية ونادك
واجلوف للتنمية الزراعية وحائل للتنمية الزراعية وجازان للتنمية الزراعية والق�صيم للتنمية الزراعية والوطنية الزراعية (الراجحي) ،وذلك بهدف التن�سيق
والتعاون فيما يخدم امل�صالح امل�شرتكة لهذه ال�شركات ويزيد من فاعلية دورها يف تطوير القطاع الزراعي ال�سعودي ،ثم حتولت م�ؤخر ًا �إلى �شركة املجموعة
الزراعية ال�سعودية وهي �شركة �سعودية ذات م�س�ؤولية حمدودة م�سجلة ب�سجل جتاري رقم  1010310766وتاريخ 1432/07/13هـ ،يقع مقرها الرئي�س يف مدينة
الريا�ض ويبلغ ر�أ�س مال هذه ال�شركة ثالثمائة �ألف ريال �سعودي مق�سم �إلى ( )30.000ثالثني �ألف ح�صة مت�ساوية تبلغ قيمتها اال�سمية ع�شرة ( )10رياالت
�سعودية للح�صة الواحدة ،حيث اقت�صرت ملكيتها فقط على ثالث �شركات زراعية من ال�سبعة املذكورة �أعاله وهي :تبوك للتنمية الزراعية ونادك والوطنية
الزراعية .ومتتلك �شركة تبوك للتنمية الزراعية يف �شركة املجموعة الزراعية ال�سعودية ع�شرة �آالف ( )10.000ح�صة متثل  %33.33من ر�أ�سمالها.
ويتمثل الن�شاط الذي من �أجله مت ت�أ�سي�س �شركة املجموعة الزراعية ال�سعودية يف كافة الأعمال الزراعية واحليوانية مبا يف ذلك التجارة باملنتجات الزراعية
واملوا�شي واملواد الغذائية و�إقامة امل�صانع للإنتاج الزراعي واحليواين و�إدارة وت�شغيل امل�شاريع الزراعية وم�شاريع الإنتاج احليواين وامل�صانع وغريها من الأن�شطة.
وتعترب هذه ال�شركة مبثابة جتمع مهني للم�ستثمرين ال�سعوديني يف قطاع الزراعة.
ومل متار�س ال�شركة �أية �أعمال جتارية حتى الآن ،وهي حالي ًا تقوم بدرا�سة بع�ض امل�شروعات اال�ستثمارية مثل �إن�شاء جممعات ت�صنيع الزيتون يف مناطق تبوك
وحائل واجلوف و�إعداد درا�سات اجلدوى االقت�صادية لها بالتن�سيق مع جهات بحثية ومتويلية بغر�ض تطوير قطاع الزيتون.
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ويو�ضح اجلدول التايل هيكل ملكية هذه ال�شركة:
مقر لودجلا لا هيكل ملكية �شركة املجموعة الزراعية ال�سعودية
عدد احل�ص�ص

الن�سبة

ال�شركاء
�شركة تبوك للتنمية الزراعية

10.000

%33.33

ال�شركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)

10.000

%33.33

م�ؤ�س�سة �سليمان العبدالعزيز الراجحي

10.000

%33.33

الإجمايل

30.000

%100
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1 11 -11 -11 -1ال�شركة الوطنية لإنتاج البذور واخلدمات الزراعية (بذور):

ال�شركة الوطنية لإنتاج البذور واخلدمات الزراعية – �شركة �سعودية ذات م�س�ؤولية حمدودة م�سجلة ب�سجل جتاري رقم  1010064975وتاريخ 1407/6/11هـ،
يقع مقرها الرئي�س يف مدينة الريا�ض ،ويبلغ ر�أ�س مال ال�شركة ( )29.515.200ريال �سعودي مق�سم �إلى ( )295.152ح�صة مت�ساوية تبلغ القيمة اال�سمية لكل
ح�صة ( )100ريال �سعودي ،ومتتلك �شركة تبوك للتنمية الزراعية يف ال�شركة الوطنية لإنتاج البذور واخلدمات الزراعية ( )4.128ح�صة متثل ( )%1.4من
ر�أ�س مالها.
ويتمثل ن�شاط ال�شركة الوطنية لإنتاج البذور واخلدمات الزراعية يف التايل:
�إنتاج وجتارة البذور والأن�سجة النباتية وتكثريها وتطويرها وحت�سينها واكت�شاف ال�سالالت التي تتالءم مع الظروف اجلغرافية واملناخية باململكة وتوفريها
للمزارعني وت�صدير الفائ�ض منها �إلى اخلارج والقيام ب�أعمال اخلدمات الزراعية وجتارة الأ�سمدة وجتارة املبيدات الكيماوية و�شراء �أو ا�ستئجار طائرات ر�ش
املبيدات و�إن�شاء ور�ش ل�صيانة املعدات الزراعية والقيام بنقل املحا�صيل الزراعية وتخزينها و�إن�شاء امل�ستودعات الالزمة لها ،وذلك بعد احل�صول على الرتاخي�ص
الالزمة.
ويو�ضح اجلدول التايل هيكل ملكية هذه ال�شركة:
مقر لودجلا لا هيكل ملكية ال�شركة الوطنية لإنتاج البذور واخلدمات الزراعية
عدد الأ�سهم

الن�سبة

امل�ساهمون
�شركة تبوك للتنمية الزراعية

4.128

%1.4

م�ساهمون �آخرون

291.024

%98.6

�إجمايل اال�سهم

295.152

%100
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1 11 -11 -11 -1جمعية منتجي البطاط�س

جمعية منتجي البطاط�س هي تكتل لل�شركات العاملة يف زراعة حم�صول البطاط�س باململكة العربية ال�سعودية يهدف لالرتقاء ب�إنتاج وت�سويق حم�صول البطاط�س،
وقد ح�صلت تادكو على ع�ضوية اجلمعية منذ عام 2007م ،كما متلك �شركة تبوك للتنمية الزراعية يف اجلمعية مقابل ع�ضويتها عدد ( )2.000ح�صة من �إجمايل
( )14.000ح�صة وبن�سبة (.)%14.3
1 11 -11 -11 -1جمعية منتجي القمح

جمعية منتجي القمح هي تكتل لل�شركات العاملة يف جمال �إنتاج تقاوي القمح لتح�سني �إنتاجية املح�صول ،وقد ح�صلت �شركة تبوك للتنمية الزراعية على ع�ضوية
اجلمعية يف عام 2006م ،كما متلك �شركة تبوك للتنمية الزراعية يف اجلمعية مقابل ع�ضويتها عدد ( )200ح�صة من �إجمايل (� )9.245سهم وبن�سبة (.)%2.16
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4 44 -44 -4االستثمارات
�1 11 -11 -11 -1شركة جنات لال�ستثمار الزراعي:

�شركة جنات لال�ستثمار الزراعي وهي �شركة �سعودية ذات م�س�ؤولية حمدودة م�سجلة ب�سجل جتاري رقم  1010241588وتاريخ 1428/12/01هـ ،يقع مقرها
الرئي�س يف مدينة الريا�ض ،ويبلغ ر�أ�س مال ال�شركة ( )63.000.000ثالثة و�ستون مليون ريال �سعودي مق�سم �إلى (� )6.300.000ستة ماليني وثالثمائة
�ألف ح�صة مت�ساوية تبلغ القيمة اال�سمية لكل ح�صة ( )10ع�شرة رياالت �سعودية ،ومتتلك �شركة تبوك للتنمية الزراعية يف �شركة جنات لال�ستثمار الزراعي
( )1.750.000مليون و�سبعمائة وخم�سون �ألف ح�صة متثل  %27.78من ر�أ�س مالها.
ويتمثل ن�شاط �شركة جنات لال�ستثمار الزراعي يف الأن�شطة التالية:
�1.1إقامة امل�شاريع الزراعية.
�2.2إقامة و�إدارة وت�شغيل م�صانع ال�صناعات الغذائية.
�3.3إقامة م�شاريع الإنتاج احليواين والدواجن.
�4.4إقامة م�صانع منتجات الألبان واللحوم والأعالف.
�5.5إقامة وت�شغيل م�صانع جتهيز الإنتاج ال�سمكي وتغليفه.
6.6جتارة اجلملة والتجزئة يف احلبوب واملحا�صيل واخل�ضار والفاكهة والأعالف واملوا�شي والدواجن والأ�سماك.
�7.7إقامة م�صانع الع�صائر وجتفيف وتعليب اخل�ضار والفاكهة.
�8.8إقامة م�صانع التربيد والتجميد والتعبئة والتغليف.
�9.9أعمال النقل الربي والبحري واجلوي.
1010الوكاالت والتعهدات التجارية.
ويو�ضح اجلدول التايل هيكل ملكية هذه ال�شركة:
مقر لودجلا لا هيكل ملكية جنات لال�ستثمار الزراعية
عدد احل�ص�ص

الن�سبة

ال�شركاء
�شركة تبوك للتنمية الزراعية

1.750.000

%27.78

�شركة جازان للتنمية

1.750.000

%27.78

�شركة �أبناء عبداهلل �إبراهيم اخلريف

700.000

%11.11

�شركة املراعي

700.000

%11.11

�شركة املنتجات الغذائية

700.000

%11.11

�شركة اجلوف للتنمية الزراعية

700.000

%11.11

الإجمايل

6.300.000

%100
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واجلدير بالذكر �أن �شركة جنات قد بد�أت ا�ستثماراتها باال�ستحواذ على �شركة رخاء لال�ستثمار الزراعي (�شركة م�ساهة م�صرية) بن�سبة  % 77.7من ر�أ�سمالها
املدفوع والبالغ  80.000.000جنيه م�صري (ما يعادل حوايل  44.4مليون ريال �سعودي) ،حيث متتلك �شركة رخاء م�شروع زراعي يف منطقة �شرق العوينات
بجمهورية م�صر العربية لإنتاج احلبوب والأعالف اخل�ضراء مب�ساحة ( )10.000ع�شرة �آالف فدان ما يعادل (� )4.202أربعة �آالف ومائتني و�أثنني هكتار ،وبد�أ
اال�ستثمار فيها يف عام 2008م واكتمل العمل فيه على عدة مراحل خالل الفرتة من (2008م2012-م) ،ول�شركة جنات ثالثة �شركاء �آخرين يف م�شروع رخاء وهم
ال�شركة العامة للأبحاث واملياه اجلوفية (ريجوا) ،و�شركة �أبناء عبد اهلل اخلريف ،و �شركة ال�شيخ حممد بن عبداهلل بن ابراهيم اخلريف.
�1 11 -11 -11 -1شركة �شرق �آ�سيا للتنمية واال�ستثمار الزراعي:

�شركة �شرق �آ�سيا للتنمية واال�ستثمار الزراعي وهي �شركة م�ساهمة مقفلة �سعودية م�سجلة ب�سجل جتاري رقم  1010373176وتاريخ 1434/06/27هـ ،ويقع مقرها
الرئي�س يف مدينة الريا�ض ،ويبلغ ر�أ�س مال ال�شركة ( )100.000.000مائة مليون ريال �سعودي مق�سم �إلى ( )10.000.000ع�شرة ماليني �سهم مت�ساوية تبلغ
القيمة اال�سمية لكل �سهم ( )10ع�شرة رياالت �سعودية ،ومتتلك �شركة تبوك للتنمية الزراعية يف �شركة �شرق �آ�سيا للتنمية واال�ستثمار الزراعي ()2.857.100
مليونني وثمامنائة و�سبعة وخم�سون �ألف ومائة �سهم ًا متثل  %28.57من ر�أ�سمالها ،ومت �سداد  %70من القيمة اال�سمية لتلك الأ�سهم مببلغ ()20.000.000
ع�شرين مليون ريال �سعودي.
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ويتمثل ن�شاط �شركة �شرق �آ�سيا للتنمية واال�ستثمار الزراعي فيما يلي:
اال�ستثمار الزراعي و�إقامة امل�شاريع الزراعية لإنتاج املحا�صيل واحلبوب والأرز وال�شعري والفاكهة والزيتون واخل�ضروات والأعالف وكافة املنتجات الزراعية
واحلا�صالت احلقلية و�إن�شاء و�إدارة و�صيانة م�صانع ال�صناعات الغذائية و�إقامة م�شاريع الإنتاج احليواين ،وي�شمل تربية املا�شية والدواجن و�إن�شاء و�إدارة منتجات
الألبان واللحوم والأعالف.
وقد بد�أت ال�شركة يف ا�ستكمال هياكلها الوظيفية وال�شروع فى مزاولة الن�شاط ،وحتى بداية ال�شركة لأعمالها يتم حالي ًا ا�ستثمار ر�أ�س مال ال�شركة يف ح�ساب
مرابحة.
ويو�ضح اجلدول التايل هيكل ملكية هذه ال�شركة:
مقر لودجلا لا هيكل ملكية �شركة �شرق �آ�سيا للتنمية واال�ستثمار الزراعي
عدد الأ�سهم

الن�سبة

امل�ساهمون
�شركة تبوك للتنمية الزراعية

2.000.000

%28.57

م�ساهمون �آخرون

5.000.000

%71.43

الإجمايل

7.000.000

%100

امل�صدر� :شركة تبوك للتنمية الزراعية

4 44 -44 -4الفروع داخل المملكة العربية السعودية

لل�شركة عدد من ال�سجالت الفرعية والرتاخي�ص ال�صناعية داخل اململكة ،ولل�شركة عدد من املكاتب التابعة لها يف �أنحاء اململكة (يف كل من الريا�ض وجدة
والدمام وتبوك) والتي تعمل مبوجب ال�سجل التجاري الأ�سا�سي لل�شركة.
مقر لودجلا لا ال�سجالت التجارية والرتاخي�ص ال�صناعية
نوع الرتخي�ص

تاريخ االنتهاء

رقم الرتخي�ص

�شهادة �سجل جتاري لل�شركة

3550005403

1438/05/30هـ (املوافق 2017/02/27م)

�شهادة �سجل جتاري لفرع ال�شركة

3550033015

1440/04/01هـ (املوافق 2018/12/08م)

ترخي�ص �صناعي

941

1438/04/26هـ (املوافق 2017/01/25م)

ترخي�ص �صناعي

1630

1438/07/10هـ (املوافق 2017/04/07م).

امل�صدر� :شركة تبوك للتنمية الزراعية

4 44 -4رؤية الشركة
تتمثل ر�ؤية ال�شركة بزيادة مبيعاتها �إلى  200مليون ريال �سعودي وزيادة �صايف الربح الت�شغيلي �إلى �أكرث من  30مليون ريال بنهاية فرتة اخلطة اخلم�سية لل�شركة
املنتهية بعام 2015م.

4 44 -4رسالة الشركة
ر�سالة ال�شركة تكمن يف االلتزام بتوريد منتجات وخدمات زراعية ذات جودة عالية تلبي احتياجات العمالء يف الأ�سواق اال�ستهالكية وال�صناعية على النحو
املطلوب مع مراعاة االلتزام بامل�س�ؤولية االجتماعية الن�شطة والتقليل من ا�ستهالك املياه واالمتثال التام لن�ص وروح قوانني اململكة.

4 44 -4قيم الشركة
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امل�صداقية والنزاهة.
خدمة عمالئنا من خالل جهود تكاملية بني وحدات �أعمال وقطاعات ال�شركة املختلفة.
االلتزام بتلبية متطلبات جميع �أ�صحاب امل�صلحة يف ال�شركة.
ال�سعي اليومي �إلى التعلم امل�ستمر.
احرتام الثقافات الوطنية ملوظفينا متعددي اجلن�سيات.
اجلدية واملثابرة.





احرتام قيمة الوقت وا�ستخدامه بال�شكل الأمثل يف �أداء مهام العمل.
احت�ضان التغيري واملبادرات.
توفري بيئة ال�سالمة للعاملني.

4 44 -4المزايا التنافسية ونقاط القوة
(أ)

الكفاءة

عال من الكفاءة والت�أهيل العلمي والفني .كما �أن ال�شركة جنحت يف ك�سب والء ر�ؤ�ساء الوحدات والأق�سام ل�سنوات طويلة
لدى ال�شركة فريق �إداري على م�ستوى ٍ
ً
فقد بلغ متو�سط عدد ال�سنوات التي عملها ر�ؤ�ساء الوحدات والأق�سام لدى ال�شركة  15عاما مما ي�ضفي على ال�شركة اال�ستقرار واملزيد من اخلربات التي تعزز
الدراية بتفا�صيل �أعمال ال�شركة.
(ب) الموقع

تقع مزارع ال�شركة يف مدينة تبوك �شمال غرب اململكة وتتمتع مدينة تبوك مبناطق خ�صبة ،حتيط بها اجلبال والتالل ،وتتميز هذه املناطق كذلك مبناخها املعتدل
وخ�صوبة تربتها ،ف�ض ًال عن املياه اجلوفية العذبة ،ما يجعلها موقع ًا مثالي ًا لإنتاج �أجود �أنواع الفواكه واخل�ضراوات والزيتون والأعالف والقمح.
(ج) الجودة

ت�سعى ال�شركة �إلى تقدمي منتجات ب�أف�ضل جودة ،ويظهر ذلك من خالل جناح ال�شركة يف احل�صول على �شهادات واعتمادات عديدة ،فقد ح�صلت ال�شركة عام
2006م على �شهادة الهيئة الدولية للموا�صفات واملقايي�س الآيزو ،كما ح�صلت يف عام 2009م على �شهادة نظام حتليل املخاطر و�ضبط النقاط احلرجة «ها�سب»
من هيئة االعتماد املعروفة “م�ؤ�س�سة ت�سجيل الأنظمة الأمريكية”.
(د) التخزين

تعد ال�شركة مبتكرة ومبدعة يف جمال تقنية التخزين البارد حيث متتلك اليوم �أحدث مرافق للتخزين يف منطقة ال�شرق الأو�سط ب�أ�سرها.
(ه) مزايا تنافسية ونقاط قوة أخرى















تعترب ال�شركة الأولى يف اململكة التي تقوم بتق�سيم �أعمالها �إلى “وحدات عمل ا�سرتاتيجية” ويكون لكل وحدة مدير عام وفريق كامل خا�ص بها للإنتاج
واملبيعات وقطاعات خا�صة باخلدمات الت�شغيلية امل�شرتكة وال�ش�ؤون املالية واملوارد الب�شرية.
تعد ال�شركة الزراعية الأولى يف اململكة التي تنتج منتجاتها عن طريق ا�ستخدام جمموعة من املواد ال�صديقة للبيئة يف ال�سيطرة على احل�شرات التي
تنقل الأمرا�ض ،وبدون �إحلاق الأذى باحل�شرات النافعة للبيئة ،وقد متكنت ال�شركة من احلد من ا�ستخدام املواد الكيمائية التي ت�ضر بالبيئة ب�شكل
كبري.
حتقيق الكفاءة يف ا�ستخدام موارد املياه املحدودة يف اململكة.
تعد ال�شركة من �أكرب ال�شركات الزراعية امل�ساهمة باململكة املتخ�ص�صة يف جمال �إنتاج اخل�ضار (البطاط�س والب�صل) والفاكهة ذات النواة احلجرية
والعنب.
تعد �إحدى �أكرب �شركتني باململكة ت�سيطران على �سوق البطاط�س الت�صنيعية.
تعترب ال�شركة الزراعية الأولى يف اململكة التي ت�ستخدم منهج الإدارة اال�سرتاتيجية التي ت�سعى من خالله لبناء متيز م�ستمر ملنتجاتها مقارنة
باملناف�سني ،وخدمة �شرائح �سوقية معينة من خالل منتجات تلبي احتياجاتها.
تعترب �شركة تبوك للتنمية الزراعية ال�شركة الزراعية الوحيدة يف اململكة التي ت�ستخدم نظام بطاقات قيا�س الأداء املتوازن (وهي �أداة من �أدوات
الإدارة اال�سرتاتيجية مل�ساعدة ال�شركات على و�ضع م�ؤ�شرات قيا�س �أداء ترتجم �أهدافها اال�سرتاتيجية لتحقيق ر�ؤيتها ور�سالتها) يف �إعداد ومتابعة
تنفيذ اال�سرتاتيجية الكلية وا�سرتاتيجيات وحدات الأعمال.
ً
متتلك �أكرب طاقة تخزينية مربدة بحدود � 35ألف طن مرتى ت�سمح بالتو�سع فى �إنتاج اخل�ضروات والفاكهة وفقا ملا هو م�ستهدف يف ا�سرتاجتية ال�شركة
و�أعمالها امل�ستقبلية.
تتيح الطاقة التخزينية الكبرية املتوفرة لل�شركة فر�صة اال�ستثمار فى جمال ت�صنيع البطاط�س بد ًال من االعتماد على ت�سويق الإنتاج اخلام كما هو
احلال الآن.
متتلك م�شروع فاكهة مب�ساحة  1500هكتار قابل للتو�سع والإحالل امل�ستمر للأ�شجار القدمية مبا يتيح الفر�صة لزيادة احل�صة ال�سوقية لل�شركة من
منتجات الفاكهة.
تعترب ال�شركة من كبار موردي البطاط�س الت�صنيعية وتعترب العميل الأول ل�شركات املنتجات الغذائية املتخ�ص�صة فى �إنتاج �أ�صابع البطاط�س.
موقع ال�شركة بالقرب من �ساحل البحر الأحمر ي�ؤهلها لأن تكون من كبار م�صنعي الأعالف املركبة امل�ستهدفة فى خططتها امل�ستقبلية والتي تتطلب
ا�سترياد املدخالت من املكونات املختلفة للعلف املركب.
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لدى ال�شركة خربة وا�سعة فى ا�ستخدام تقنيات تر�شيد ا�ستهالك املياه التي ت�شكل املكون الرئي�س يف تكلفة الإنتاج ،مما ي�ساهم فى تقليل التكلفة ورفع
تناف�سية املنتجات.
لدى ال�شركة نظام تخطيط موارد ا�ستطاعت من خالله �أمتتة جميع املعامالت الت�شغيلية و�إجراءات العمل الأمر الذي �ساعد فى رفع الكفاءة الت�شغيلية.

4 44 -4فرص النمو المستقبلية
توا�صل ال�شركة العمل على تنفيذ خطتها اال�سرتاتيجية الرابعة لل�سنوات (2011م – 2015م) والتي ت�ستهدف الرتكيز على �إنتاج حما�صيل اخل�ضار والفاكهة عالية
العائد من خالل التو�سع يف �إنتاج �أ�صناف البطاط�س الت�صنيعية (وذلك التزام ًا بروح ون�ص قوانني و�سيا�سات الدولة اخلا�صة برت�شيد ا�ستهالك املياه اجلوفية)،
حيث تعترب ال�شركة امل�صدر الرئي�س لتوريد �أ�صناف البطاط�س الت�صنيعية �إلى �شركات ت�صنيع البطاط�س واملواد الغذائية يف اململكة ،وكذلك التو�سع يف �إنتاج
الفواكه ذات النواة احلجرية والعنب حيث تعترب ال�شركة املورد الرئي�س لهذه االنواع من املنتجات على م�ستوى اململكة بال مناف�س.
ولقد قامت ال�شركة بدعم هذا التوجه اال�سرتاتيجي بتو�سعة كبرية يف م�ستودعاتها املربدة (ملنتجات الفاكهة واخل�ضار) وذلك عن طريق �إن�شاء م�ستودع جديد
للبطاط�س والب�صل بطاقة تخزينية ( )15.000طن بتقنيات تربيد حديثة ومنظومة �آلية متكاملة من معدات املناولة والفرز والتدريج والذي بد�أت �أعمال الت�شييد
فيه منت�صف عام 2010م واكتملت الأعمال املدنية واحلديدية والكهروميكانيكية يف 2012م ،والزالت بع�ض مكوناته حتت التجهيز مثل خطوط الفرز والتدريج
والتعبئة و�صناديق التخزين ،وب�إن�شاء هذه امل�ستودع ارتفع �إجمايل الطاقة التخزينية املربدة لل�شركة �إلى حوالى ( )35.000طن وهي الطاقة الأكرب على م�ستوى
ال�شركات الزراعية امل�ساهمة باململكة ،وهي بذلك متثل �أحد املوارد التناف�سية الهامة لل�شركة غري املتاحة للمناف�سني الآخرين يف املنظور امل�ستقبلي القريب.
ويتيح التو�سع امل�ستمر يف زراعات الفاكهة واخل�ضار �إلى ت�أهيل ال�شركة على مدى � 5إلى � 10سنوات قادمة �أن تكون ال�شركة الأولى يف �إنتاج وت�سويق منتجات اخل�ضار
والفاكهة على امل�ستوى املحلي والإقليمي.
وعلى امل�ستوى اخلارجي فقد قطعت ال�شركة �شوط ًا كبري ًا يف التح�ضري لال�ستثمار اخلارجي يف جمهورية ال�سودان يف جمال تنقية البذور وجتارة املدخالت الزراعية
وعلى ر�أ�سها بذور القمح ،ويف جمال �إنتاج احلبوب (ب�صفة خا�صة القمح) والأعالف التي �سيتم ت�صديرها �إلى اململكة ل�سد الفجوة اال�ستهالكية يف هذه املنتجات
حيث يجري العمل على تخ�صي�ص الأرا�ضي ال�صناعية والزراعية الالزمة لهذه الأغرا�ض وت�سجيل فرع ًا ل�شركة تادكو يف جمهورية ال�سودان ،والبدء ب�إجراءات
الت�سجيل ل�شركتي اخلدمات الزراعية و�شركة الإنتاج الزراعي اللتان �ستقومان بتنفيذ هذه اال�ستثمارات.

4 4 4 -4المساهمون الذين يملكون  %5أو أكثر
يو�ضح اجلدول �أدناه �أ�سماء امل�ساهمني يف �شركة تبوك للتنمية الزراعية الذين ميلكون � %5أو �أكرث من �أ�سهم ال�شركة حتى تاريخ �إعداد هذه الن�شرة ،وهي كما يلي:
مقر لودجلا لا امل�ساهمون الذين ميلكون � %5أو �أكرث
امل�ساهمون
عبداهلل بن عبدالعزيز بن �صالح الراجحي

اجلن�سية
�سعودي

عدد الأ�سهم

القيمة اال�سمية

ن�سبة امللكية

5.002.000

50.020.000

%25

امل�صدر :ال�سوق املالية ال�سعودي (تداول)

4 4 4 -4اإليرادات
يو�ضح اجلدول التايل �إيرادات ال�شركة ح�سب املنتجات للأعوام من 2011م وحتى 2013م والفرتة املنتهية يف  30يونيو 2014م:
مقر لودجلا لا �إيرادات ال�شركة ح�سب املنتجات
البيان

2011م

2012م

2013م

مبيعات احلبوب

41.515.675

30.165.394

25.384.913

3.552.805

مبيعات الأعالف

50.690.027

42.418.920

9.759.769

10.438.316

مبيعات خ�ضروات وفواكه

76.404.823

81.911.402

81.399.875

32.584.495

مبيعات مواد غذائية منتجة

2.736.938

1.081.502

3.820.000

2.102.289.15

مبيعات �أ�شجار

319.263

396.848

519.000

311.554

105.000

104.759

89.875

م�ساحات خ�ضراء

-

مبيعات املتاجرة

-

-

-

�إجمايل املبيعات

171.666.726

156.079.066

120.988.316
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709
49.788.598

4 4 4 -4الطبيعة العامة ألعمال الشركة والمنتجات الرئيسة
يتمثل ن�شاط ال�شركة يف الإنتاج الزراعي واحليواين والت�صنيع الزراعي وت�سويق املنتجات .وا�ستجاب ًة لبيئة ال�سوق التي تت�سم ب�سرعة التغري ومن �أجل ك�سب ميزة
تناف�سية يف القطاع الزراعي �أ�صبحت �شركة تبوك للتنمية الزراعية �أول �شركة زراعية يف اململكة العربية ال�سعودية تتبنى منوذج وحدة الأعمال اال�سرتاتيجية
( ،)”Strategic Business Unit model “SUBحيث قامت ال�شركة ب�إعادة هيكلة خطوط �إنتاجها من املحا�صيل احلقلية والفواكه واخل�ضروات �إلى �أربع
وحدات �أعمال منف�صلة ،لكل وحدة مدير عام وفريقها اخلا�ص للإنتاج واملبيعات وقطاعات على م�ستوى الرئا�سة خا�صة بعمليات الت�شغيل امل�شرتكة واملالية واملوارد
الب�شرية وتطوير الأعمال .واجلدير بالذكر �أنه خالل عام 2011م مت دمج كل من وحدتي احلبوب والأعالف بنا ًء على ا�سرتاتيجية ال�شركة امل�ستقبلية لتُك ّونا وحدة
املحا�صيل احلقلية.
4 44 -4 4 -4وحدة أعمال محاصيل الخضار

تتكون وحدة �أعمال اخل�ضار من ق�سمي �إنتاج البطاط�س و�إنتاج الب�صل ،وتقوم هذه الوحدة ب�إنتاج ثالث �أنواع من منتجات اخل�ضروات وهي الب�صل والبطاط�س
واجلزر.
البصل

يبلغ متو�سط �إنتاج ال�شركة من الب�صل حوايل  18.000طن �سنوي ًا ،وينتج هذا الق�سم ثالثة �أنواع من الب�صل وهي الب�صل الأحمر والأبي�ض والأ�صفر ،وتبلغ امل�ساحة
املزروعة من هذا املنتج حوايل  400هكتار ،ويبلغ معدل �إنتاجية الب�صل حوايل  45طن للهكتار الواحد حالي ًا ،ويتوقع �أن ي�صل �إلى  60طن للهكتار الواحد خالل
اخلم�س �سنوات القادمة ،وتتم زراعة الب�صل خالل �شهري يناير وفرباير ،ويتم ح�صاده خالل �شهري يوليو و�أغ�سط�س.
البطاطس

يبلغ متو�سط �إنتاج ال�شركة من البطاط�س حوايل  25.500طن �سنوي ًا ،وينتج هذا الق�سم ثالثة �أنواع من البطاط�س ،وهي بطاط�س املائدة والبطاط�س املخ�ص�صة
ل�صناعة رقائق البطاط�س والبطاط�س املخ�ص�صة ل�صناعة �أ�صابع البطاط�س ،وتبلغ امل�ساحة املزروعة من هذا املنتج حوايل  1.020هكتار ،ويتوقع �أن تزيد �إلى
 1.660هكتار خالل اخلم�س �سنوات القادمة ،ويرتاوح معدل �إنتاجية البطاط�س بني � 20إلى  30طن للهكتار الواحد ،وتتم زراعة البطاط�س يف عروتني خالل العام،
الأولى :العروة الربيعية تزرع خالل �شهري يناير وفرباير ويتم احل�صاد خالل �شهر يونيو ،والثانية :العروة اخلريفية تزرع خالل �شهر �أغ�سط�س ويتم احل�صاد
خالل �شهري نوفمرب ودي�سمرب.
الجزر

يتم التخطيط لإدخال اجلزر يف الرتكيبة املح�صولية لل�شركة يف عام 2015م ،ويتوقع �أن يكون متو�سط �إنتاج ال�شركة من اجلزر حوايل  1.400طن �سنوي ًا على
م�ساحة تقدر بـ  40هكتار ،على �أن تزيد هذه امل�ساحة تدريجي ًا لت�صل �إلى  120هكتار بحلول عام 2017م ،ويبلغ معدل �إنتاجية اجلزر حوايل  35طن للهكتار الواحد.
وتتم زراعة اجلزر يف �شهر �أغ�سط�س ويتم ح�صاده يف �شهر فرباير.
4 44 -4 4 -4وحدة أعمال الفاكهة

تتميز منطقة تبوك باملناخ املعتدل وخ�صوبة الرتبة مما يجعل املنطقة املوقع املثايل لإنتاج العديد من �أنواع الفاكهة ،وبالتايل �أ�صبح �إنتاج ال�شركة مناف�س ًا للمنتج
امل�ستورد �سوا ًء �أكان ذلك من ناحية اجلودة �أو االهتمام باملظهر من ناحية التغليف واحلفظ ،وقد مت تنفيذ املرحلة الأولى من م�شروع ب�ساتني الفاكهة خالل مو�سم
1985م – 1986م وذلك بزراعة � 72.762شجرة فاكهة ،وا�ستمرت ال�شركة يف التو�سع خالل املوا�سم التالية حتى بلغ عدد �أ�شجار الفاكهة املزروعة 712.804
�شجرة فاكهة كما يف  31دي�سمرب 2013م ،وتقوم هذه الوحدة ب�إنتاج � 8أنواع من منتجات الفاكهة وهي العنب وامل�شم�ش والدراق والكمرثى والربقوق والنكتارين
والتمر والتني.
ومل يقت�صر �إنتاج ال�شركة على �صنف واحد لكل نوع من �أنواع الفاكهة بل تعددت الأ�صناف لتكون على النحو التايل:








� 11صنف من اخلوخ.
� 17صنف من امل�شم�ش.
� 4أ�صناف من الكمرثى.
� 10أ�صناف من العنب.
� 14صنف من الربقوق.
� 7أ�صناف من النكتارين.
� 7أ�صناف من البلح.
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ومت اختيار هذه الفاكهة بعد الت�أكد من منا�سبتها لأذواق امل�ستهلكني املختلفة ،حيث �أن الأ�صناف املختلفة لكل نوع من �أنواع الفاكهة تختلف عن بع�ضها البع�ض يف
اللون والطعم واحلجم �أي�ض ًا.
العنب

يبلغ �إنتاج ال�شركة من العنب حاليا حوايل  4.500طن �سنوي ًا ،وتبلغ امل�ساحة املزروعة من هذا املنتج حوايل  188هكتار ،ويتوقع �أن تزيد حتى  335هكتار خالل
اخلم�س �سنوات القادمة ،ويبلغ معدل �إنتاجية العنب بني � 15إلى  17كيلو جرام لل�شجرة الواحدة ويقدر عدد الأ�شجار حالي ًا بحوايل � 280.000شجرة تقريب ًا.
المشمش

يبلغ �إنتاج ال�شركة من امل�شم�ش حالي ًا حوايل  2.100طن �سنوي ًا ،وتبلغ امل�ساحة املزروعة من هذا املنتج حوايل  134هكتار ،ويتوقع �أن تزيد حتى  197هكتار خالل
اخلم�س �سنوات القادمة ،ويبلغ معدل �إنتاجية امل�شم�ش بني � 40إلى  45كيلو جرام لل�شجرة الواحدة ويقدر عدد الأ�شجار بحوايل � 50.000شجرة تقريب ًا تزيد �إلى
حوايل � 73.500شجرة تقريب ًا خالل اخلم�س �سنوات القادمة.
الدراق (الخوخ)

يبلغ �إنتاج ال�شركة من الدراق حالي ًا حوايل  2.500طن �سنوي ًا ،وتبلغ امل�ساحة املزروعة من هذا املنتج حوايل  182هكتار ،ويتوقع �أن تزيد حتى  200هكتار خالل
اخلم�س �سنوات القادمة ،ويبلغ معدل �إنتاجية الدراق بني  35 – 30كيلو جرام لل�شجرة الواحدة ويقدر عدد الأ�شجار بحوايل � 80.000شجرة تقريب ًا تزيد �إلى
حوايل � 90.000شجرة تقريب ًا خالل اخلم�س �سنوات القادمة.
الكمثرى

يبلغ �إنتاج ال�شركة من الكمرثى حالي ًا حوايل  1.300طن �سنوي ًا ،وتبلغ امل�ساحة املزروعة من هذا املنتج حوايل  52هكتار ،ويتوقع �أن تزيد حتى  62هكتار خالل
اخلم�س �سنوات القادمة ،ويبلغ معدل �إنتاجية الكمرثى بني  35 – 30كيلو جرام لل�شجرة الواحدة ويقدر عدد الأ�شجار بحوايل � 42.000شجرة.
البرقوق

يبلغ �إنتاج ال�شركة من الربقوق حالي ًا حوايل  250طن �سنوي ًا ،وتبلغ امل�ساحة املزروعة من هذا املنتج حوايل  15.4هكتار ،ويتوقع �أن تزيد حتى  37هكتار خالل
اخلم�س �سنوات القادمة ،ويرتاوح معدل �إنتاجية الربقوق ما بني � 18إلى  25كيلو جرام لل�شجرة الواحدة ويقدر عدد الأ�شجار بحوايل � 12.000شجرة تقريب ًا تزيد
�إلى حوايل � 35.000شجرة تقريب ًا خالل اخلم�س �سنوات القادمة.
النكتارين

يبلغ �إنتاج ال�شركة من النكتارين حالي ًا حوايل  49طن �سنوي ًا ،وتبلغ امل�ساحة املزروعة من هذا املنتج حوايل  3.5هكتار ،ويتوقع �أن تزيد حتى  6.5هكتار خالل
اخلم�س �سنوات القادمة ،ويبلغ معدل �إنتاجية النكتارين بني  20 - 16كيلو جرام لل�شجرة الواحدة ويقدر عدد الأ�شجار بحوايل � 3.000شجرة تقريب ًا تزيد �إلى
حوايل � 5.500شجرة تقريب ًا خالل اخلم�س �سنوات القادمة.
البلح

يبلغ �إنتاج ال�شركة من البلح حالي ًا حوايل  220طن �سنوي ًا ،وتبلغ امل�ساحة املزروعة من هذا املنتج حوايل  13هكتار ،ويتوقع �أن تزيد حتى  24هكتار خالل اخلم�س
�سنوات القادمة ،ويبلغ معدل �إنتاجية البلح بني � 219إلى  225كيلو جرام للنخلة الواحدة ويقدر عدد الأ�شجار بحوايل � 1.000شجرة تقريب ًا تزيد �إلى حوايل
� 1.900شجرة تقريب ًا خالل اخلم�س �سنوات القادمة.
واجلدول التايل يو�ضح الإنتاج املتوقع (بالطن) لكل نوع من �أنواع الفاكهة التي تنتجها ال�شركة خالل الفرتة من عام 2015م �إلى 2020م.
مقر لودجلا لا الإنتاج املتوقع (بالطن) لكل نوع من �أنواع الفاكهة التي تنتجها ال�شركة خالل الفرتة من 2015م �إلى 2020م.
2015م

2016م

2017م

2018م

2019م

2020م

نوع الفاكهة
امل�شم�ش

2٫100

2٫300

2٫350

2٫450

2٫670

3٫000

اخلوخ

2٫600

2٫850

2٫950

3٫000

3٫000

3٫100

النكتارين

50

70

100

125

165

165

الربقوق

44

230

230

250

250

275

300

2015م

2016م

2017م

2018م

2019م

2020م

نوع الفاكهة
الكمرثى

1٫275

1٫275

1٫270

1٫270

1٫270

1٫270

التمر

240

300

350

400

427

427

العنب

4٫583

5٫523

7٫375

7٫375

7٫969

8٫653

اجلملة

11٫078

12٫548

14٫645

1٫4870

1٫5776

1٫6915
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تقوم هذه الوحدة ب�إنتاج نوعني من املحا�صيل احلقلية وهما القمح والرب�سيم� ،إ�ضاف ًة �إلى ذلك ف�إنها تقوم ب�إنتاج منتجات ثانوية مرافقة للقمح وهي تنب القمح
وتقاوي القمح حيث يباع جزء من تقاوي القمح مل�صادر خارج ال�شركة وي�ستخدم اجلزء الآخر لزراعة القمح داخلي ًا يف ال�شركة.
القمح ومنتجاته الثانوية

�أولت احلكومة اهتمام ًا خا�ص ًا بالقطاع الزراعي لينه�ض وي�ساهم يف الأمن الغذائي للبلد ،ولقد تنامى هذا الدعم وتزايد حتى و�صل ذروته يف اخلطة اخلم�سية
الثالثة للأعوام من 1981م – 1985م والتي حققت اململكة خاللها االكتفاء الذاتي من القمح ،بل و�سجلت فائ�ض ًا للت�صدير مما جعلها الدولة ال�ساد�سة امل�صدرة
للقمح يف العامل يف ذلك الوقت.
وتقوم وحدة �أعمال املحا�صيل احلقلية يف ال�شركة ب�إنتاج اثنني من املنتجات الثانوية املرافقة للقمح هما تنب القمح وتقاوي القمح ،وح�سب خطة عمل ال�شركة املعدة
من قبل الإدارة ومتا�شي ًا مع اخلطة الزراعية للمملكة التي مبوجبها �ستقوم �صوامع الدولة بوقف ا�ستالم ح�ص�ص القمح بعد عام 2015م ،ف�سوف ت�ستمر ال�شركة
يف �إنتاج القمح حتى نهاية عام 2015م مع االلتزام باخلف�ض التدريجي للكميات املنتجة بن�سبة � %12.5سنوي ًا� ،أما فيما يتعلق بالإنتاجية لكل هكتار ،فتبلغ حوايل
 8طن قمح للهكتار الواحد ،وتبلغ امل�ساحة املزروعة حالي ًا حوايل  3.600هكتار تقريب ًا ،كذلك تعترب ال�شركة �أحد �أع�ضاء جلنة منتجي البذور وتعترب الرائدة يف
�إنتاج تقاوي القمح حيث �أنها �أولى ال�شركات التي ا�ستثمرت يف هذا املجال وطورت هذه ال�صناعة حتى �أ�صبح �إنتاجها يف الأ�سواق يعترب مقيا�س اجلودة بالن�سبة
للمنتجني الآخرين ،وحتافظ ال�شركة على �إنتاجها من التقاوي بتخ�صي�ص جزء من حقولها لإنتاج تقاوي القمح ،ومتتلك ال�شركة �أول حمطة لتنقية ومعاجلة البذور
باململكة بطاقة  3طن يف ال�ساعة ،كما مت �إن�شاء حمطة تنقية ومعاجلة بذور �أخرى بطاقة  20طن يف ال�ساعة ،وبالتايل �أ�صبح لل�شركة احل�صة الأكرب يف ال�سوق
املحلي ملنتج تقاوي القمح.
ومن اجلدير بالذكر �أن  %15من �إنتاج القمح ال�سنوي لل�شركة ي�ستخدم لإنتاج تقاوي القمح حيث ي�ستخدم جزء من التقاوى املنتجة داخلي ًا يف �إنتاج حم�صول
القمح للمو�سم اجلديد ،يف حني يباع ما تبقى من تقاوي القمح للم�ؤ�س�سات العاملة يف جمال جتارة املدخالت والتي تتعامل مبا�شرة مع املزارعني يف ت�سويق التقاوي
وغريها من مدخالت الإنتاج.
�أما فيما يخ�ص منتج ال�شركة الثانوي من تنب القمح ،ف�إن ال�شركة تقوم ببيع كامل �إنتاج امل�ساحة املزروعة والبالغة  3.600هكتار ،وي�ستفاد من تنب القمح يف تغذية
املوا�شي وي�ستفيد منه مربوا وجتار املوا�شي يف املقام الأول.
البرسيم

نظر ًا ملا متتاز به منطقة تبوك من مناخ معتدل وخ�صوبة �أرا�ضيها فهذا يجعلها موقع ًا مثالي ًا لإنتاج حم�صول الرب�سيم ،وميتاز هذا املح�صول ب�أهمية ا�سرتاتيجية
يف الرتكيبة املح�صولية يف ال�شركة لكونه املخ�صب الأ�سا�سي للأر�ض يف الدورة الزراعية.
وحر�ص ًا من ال�شركة على تر�شيد ا�ستهالك مياه الري فقد مت تخفي�ض امل�ساحة املزروعة بالرب�سيم �إلى �أكرث من  %50عما بد�أت به ال�شركة ،وحتر�ص ال�شركة على
�أن ي�صل منتجها من الرب�سيم �إلى مربي الأبقار بجودة عالية على مدار العام ،وتقوم با�ستخدام �أحدث املعدات امل�صنعة بداية من الزراعة واحل�صاد والتلبني
واالنتهاء بالتحميل الآيل ،كذلك تبد�أ برامج الوقاية �ضد �آفات حم�صول الرب�سيم من بعد الإنبات مبا�شرة لتاليف التلوث �أو الأمرا�ض التي قد ت�ؤثر على نوعية
املنتج وجودته.
وتبلغ امل�ساحة املزروعة مبح�صول الرب�سيم حوايل  2.000هكتار ،ويبلغ �إنتاج ال�شركة من الرب�سيم حوايل � 44.000ألف طن �سنوي ًا مبعدل حوايل  22طن للهكتار.
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4 44 -4 4 -4وحدة أعمال الزيتون

ت�شتهر منطقة تبوك ب�إنتاجها للزيتون ملا متتاز به من مناخ معتدل وخ�صوبة للرتبة ،لذا فلي�س من امل�ستغرب �أن تكون ال�شركة من �أكرب منتجي الزيتون يف اململكة،
حيث يبلغ عدد �أ�شجار الزيتون املزروعة بال�شركة حوايل � 79.000شجرة ،ومل يقت�صر الإنتاج على �صنف واحد بل تعددت حتى بلغت � 8أ�صناف ،ولل�شركة التميز
يف كونها متتلك �أول مع�صرة ال�ستخال�ص زيت الزيتون باململكة.
ثمار الزيتون

يرتاوح �إنتاج ال�شركة من ثمار الزيتون ما بني � 1.500إلى  2.500طن �سنوي ًا بح�سب ظاهرة املعاومة (تذبذب الإنتاج من عام �إلى �آخر) التي يت�صف بها �إنتاج
�أ�شجار الزيتون ،و�ستزيد هذه الكمية نظر ًا لزيادة عدد الأ�شجار النا�ضجة ،حيث �أنه بحلول عام 2016م �ستكون كل �أ�شجار الزيتون البالغ عددها  79.500كاملة
الن�ضج ،و�سي�صل الإنتاج �إلى حوايل  2.700طن �سنوي ًا (علم ًا ب�أن مو�سم ح�صاد ثمار الزيتون يتم يف �شهر �سبتمرب من كل عام).
زيت الزيتون

تقدم ال�شركة عدد من منتجات زيت الزيتون التي حتمل الأ�سماء التجارية «زيتونة» و «ال�شمال» هذا بالإ�ضافة �إلى �أنها تقوم با�سترياد كميات من زيت الزيتون
وتقوم بتعبئته و�إعادة بيعه يف الأ�سواق ال�سعودية ،كذلك تقوم ال�شركة بتقدمي خدمة ع�صر الزيتون للمزارعني الآخرين ،وتبلغ كمية ثمار الزيتون املخ�ص�صة
للع�صر حوايل  1.176طن (حوايل  %80من �إجمال الثمار املنتجة) ،ويتوقع �أن تزيد هذه الكمية بزيادة �إنتاج �أ�شجار الزيتون حيث ت�صل �إلى حوايل  2.400طن
خالل اخلم�س �سنوات القادمة .
العسل

تنتج ال�شركة ع�سل النحل الطبيعي املُغذى من رحيق �أزهار م�شاريع الفاكهة والرب�سيم ،وبلغ عدد اخلاليا يف ال�شركة  1.716خلية تنتج �أكرث من  6.000كجم
من الع�سل ال�صايف الطبيعي ،والذي ميتاز مبطابقته للموا�صفات واملقايي�س ال�سعودية ،مما �أهله للح�صول على عالمة اجلودة ،وتبيع ال�شركة عبوات الع�سل حتت
اال�سم التجاري «ع�سل ال�شمال».
الشتالت

تقدم ال�شركة منتجاتها من ال�شتالت الزراعية �إلى املزارعني وغريهم ،ويبلغ حجم الإنتاج احلايل من ال�شتالت حوايل � 450.000شتلة ،ويقدر �أن ي�صل �إنتاجها
�إلى حوايل � 800.000شتلة خالل اخلم�س �سنوات القادمة.
صناديق البوليستيرين

كذلك تقوم ال�شركة ب�إنتاج �صناديق البولي�ستريين لقطاعات ال�شركة املختلفة (مبيعات داخلية).
4 44 -4 4 -4الخدمات

تقدم ال�شركة خدمات تن�سيق احلدائق يف منطقة تبوك ،بالإ�ضافة �إلى خدمات ع�صر ثمار الزيتون للمزارعني واملزارع الأخرى املنتجة لثمار الزيتون ،كما تقدم
خدمات الفح�ص املختربي الزراعي ملزارعي املنطقة.
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4 4 4 -4اإلدارات التشغيلية والدعم والمساندة
4 44 -4 4 -4الوظائف التشغيلية

 4مقر لكشلااشلااا هيكل تنظيمي يو�ضح الأق�سام الت�شغيلية يف ال�شركة
…ò«ØæàdG ¢ù«FôdG

äÉ«∏ª©dG ´É£b ¢ù«FQ

QÉ°†ÿG ∫ÉªYCG IóMh

á¡cÉØdG ∫ÉªYCG IóMh

∫ÉªYCG IóMh
á«∏≤◊G π«°UÉëŸG

¿ƒàjõdG ∫ÉªYCG IóMh

امل�صدر� :شركة تبوك للتنمية الزراعية.

وحدة أعمال الخضار

وتخت�ص ب�إنتاج البطاط�س (الأ�صناف الت�صنيعية ) والب�صل (الأ�صناف احلمراء وال�صفراء والبي�ضاء) وت�ستهدف ب�إنتاجها م�صانع �أ�صابع البطاط�س وال�شيب�س،
بالإ�ضافة �إلى �أ�سواق اجلملة الأولية والثانوية باململكة ،وير�أ�س الوحدة مدير عام ي�ساعده مديرو �إنتاج متخ�ص�صون ملح�صول البطاط�س وم�شرفو �إنتاج ومراقبو
عمليات لكل حم�صول ،ورئي�س للمحا�سبة واملخزون ،وم�شرف م�ستودعات مربدة ،بالإ�ضافة �إلى مدير خلدمات املبيعات (عمليات الفرز والتدريج والتعبئة والتوزيع
للأ�سواق) ،وفريق مبيعات.
وحدة أعمال الفاكهة

وتخت�ص ب�إنتاج الفاكهة ذات النواة احلجرية والعنب والكمرثى يف وحدات ب�ستانية متخ�ص�صة لكل نوع من �أنواع الفاكهة وت�ستهدف ب�إنتاجها �أ�سواق اجلملة الأولية
والثانوية و�سال�سل التجزئة يف الأ�سواق الرئي�سة باململكة ،وير�أ�س الوحدة مدير عام ي�ساعده مديرو �إنتاج متخ�ص�صون لكل نوع فاكهة وم�شرفو �إنتاج ومراقبو
عمليات لكل حم�صول ،ورئي�س للمحا�سبة واملخزون ،وم�شرف م�ستودعات مربدة ،بالإ�ضافة �إلى مدير خلدمات املبيعات (عمليات الفرز والتدريج والتعبئة والتوزيع
للأ�سواق) ،وفريق مبيعات ،كما �أن ال�شركة تقوم بت�صدير منتجاتها من الفاكهة حالي ًا من م�شروعها يف مدينة تبوك باململكة �إلى دول جمل�س التعاون اخلليجي.
وحدة أعمال المحاصيل الحقلية

وتخت�ص ب�إنتاج حما�صيل احلبوب وخملفاتها (القمح وتقاوي القمح) ،والأعالف (الرب�سيم احلجازي) ،وت�ستهدف ب�إنتاجها �صوامع الدولة بالن�سبة ملح�صول
القمح و�شركات الألبان ومربيي املا�شية ملنتجات الأعالف (الرب�سيم والتنب) ،وير�أ�س الوحدة مدير عام ي�ساعده مديرو �إنتاج متخ�ص�صون للحبوب والأعالف
ومهند�سو مناطق ومراقبو عمليات لكل حم�صول ،ورئي�س للمحا�سبة واملخزون ،وم�شرف م�ستودعات مربدة ،بالإ�ضافة �إلى مدير خلدمات املبيعات (عمليات الفرز
والتدريج والتعبئة والتوزيع للأ�سواق) ،وفريق مبيعات.
وحدة أعمال الزيتون

وتخت�ص ب�إنتاج ثمار الزيتون وزيت الزيتون ،وت�ستهدف ب�إنتاجها امل�ستهلكون من خالل قنوات التجزئة ب�أ�سواق اململكة املختلفة ومن خالل التوزيع عن طريق وكالء
البيع ،وير�أ�س الوحدة مدير عام ي�ساعده مدير �إنتاج وم�شرفون زراعيون متخ�ص�صون يف عمليات الزيتون ،ومراقبو عمليات ،ورئي�س للمحا�سبة واملخزون ،وفريق
مبيعات.
4 44 -4 4 -4وظائف الدعم والمساندة

تتمحور مهام قطاعات الدعم وامل�ساندة يف تلبية االحتياجات الت�شغيلية اليومية لوحدات الأعمال اال�سرتاتيجية فيما يخت�ص باخلدمات املالية واملحا�سبية والتحقق
من �صحة املعامالت املالية ،وت�شغيل و�صيانة املعدات والآليات وال�سيارات ،وت�شغيل و�صيانة مرافق �ضخ وتوزيع مياه الري ،وت�شغيل و�صيانة مرافق التخزين املربد،
ومراقبة �إمدادات الطاقة الكهربائية ،وتوفري القوى العاملة وت�أمني احتياجاتها الوظيفية واخلدمية ،وتطوير �أنظمة املراقبة وو�سائل الأمن وال�سالمة املنا�سبة
للبيئة املحيطة ،وخدمات امل�شرتيات و �إجراءات التخلي�ص اجلمركي و�ضمان و�صول مدخالت الإنتاج واملنتجات امل�ستوردة يف �أوقاتها املحددة وفق ًا ملا ي�ضمن �إنتاج
وتقدمي منتجات تلبى تطلعات العمالء.
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 4مقر لكشلااشلاااهيكل تنظيمي يو�ضح قطاعات الدعم وامل�ساندة يف ال�شركة
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امل�صدر� :شركة تبوك للتنمية الزراعية.

قطاع العمليات

يقوم مبهام الإ�شراف على �إعداد وتنفيذ اخلطط اال�سرتاجتية والت�شغيلية لوحدات الأعمال اال�سرتاتيجية ،كما يقوم بالإ�شراف على �إعداد وتنفيذ اخلطط
اال�سرتاجتية والت�شغيلية للإدارات التي تقدم اخلدمات امل�ساندة لوحدات الأعمال اال�سرتاتيجية مثل ت�شغيل و�صيانة املعدات والآليات الزراعية وعمليات الري
املحوري ،واخلدمات الهند�سية امل�ساندة مثل ت�شغيل �صيانة مرافق التخزين املربد ومراقبة �إمدادات الطاقة الكهربائية و�أعمال الهند�سة املدنية و�صيانة ال�سيارات
وامل�شرتيات وامل�ستودعات العامة.
القطاع اإلداري

ي�شرف على �إعداد وتنفيذ مهام �إدارة املوارد الب�شرية واخلدمات الإدارية والأمن وال�سالمة وفروع ال�شركة ،ويقدم القطاع خدمات تقنية املعلومات من خالل نظام
تخطيط املوارد و�شبكات االت�صال املحلية واخلارجية وخدمات الإنرتنت وتطوير �إجراءات العمل.
قطاع المالية

يقوم مبهام املحا�سبة الإدارية واملالية واملراجعة الداخلية من خالل مدراء وحما�سبون خمت�صون ،وكل من هذه املهام حتت �إ�شراف مبا�شر من رئي�س القطاع.
قطاع تطوير األعمال

يقوم مبهام تخطيط ومتابعة تنفيذ اال�سرتاتيجيات و�إعداد الدرا�سات االقت�صادية ودرا�سة وتقييم واختيار الفر�ص اال�ستثمارية ومتابعة تنفيذ امل�شروعات ذات
ال�صلة بالأن�شطة القائمة �أو اال�ستثمارات اجلديدة ،كما يقوم القطاع مبهام التخطيط والبحوث الت�سويقية الداعمة خلطط مبيعات وحدات الأعمال.
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4 4 4 -4نشاطات الشركة خارج المملكة العربية السعودية
لي�س لدى ال�شركة �أي �أ�صول جوهرية خارج اململكة يف الوقت احلايل ،كما �أنها قامت بت�أ�سي�س فرع لها يف جمهورية ال�سودان وقد مت ت�سجيله ب�إدارة ال�سجالت
التجارية لوزارة العدل مبوجب �شهادة ت�سجيل رقم �ش 37100/وتاريخ 2010/6/27م («فرع ال�سودان») .و�سيقوم فرع ال�سودان بالإ�شراف على و�إدارة م�شروعني
حتت الإن�شاء وهما م�شروع احلبوب والأعالف (با�سم م�شروع تادكو لزراعة املحا�صيل واخل�ضار والفاكهة والأعالف) ،وم�شروع �آخر لتنقية البذور وجتارة
املدخالت (با�سم م�شروع تادكو للخدمات الزراعية) ،و ال يدخل هذا امل�شروع من �ضمن امل�شاريع املقرتح متويلها من خالل زيادة ر�أ�س املال .وقد بلغت �إجمايل
امل�صروفات على ت�أ�سي�س فرع ال�سودان كما يف  30يونيو 2014م ما مقداره ( )766.875ريال �سعودي عبارة عن ر�سوم ت�سجيل الفرع وتكاليف درا�سات جدوى
اقت�صادية وا�ست�شارات زراعية وانتدابات وغريها حيث �سيخ�صم هذا املبلغ من متح�صالت االكتتاب ،مع الت�أكيد على �أنه حتى تاريخ هذه الن�شرة ف�إنه اليوجد
�أ�صول لل�شركة يف جمهورية ال�سودان ،واجلدول التايل يو�ضح �أهم التطورات يف م�شروعي ال�شركة يف جمهورية ال�سودان كما يلي:
مقر لودجلا لا ا  �أهم التطورات يف امل�شاريع يف جمهورية ال�سودان
�أهم التطورات يف امل�شاريع يف جمهورية ال�سودان
ا�ستخراج ا�سم عمل للم�شروع الزراعي با�سم «تادكو لزراعة املحا�صيل واخل�ضر والفاكهة والأعالف».
�إعداد درا�سة اجلدوى االقت�صادية
احل�صول على قطعة الأر�ض الزراعية للم�شروع مب�ساحة � 30ألف فدان مبنطقة القولد ( 12.605هكتار).
�سداد ر�سوم �أر�ض امل�شروع الزراعي لل�سلطات ال�سودانية واحل�صول على عقد �إيجار الأر�ض الزراعية.
ا�ستالم �إحداثيات املوقع وا�ستخراج الكروكي و�شهادة بحث امل�شروع الزراعي.
امل�شروع الزراعي
(الأعالف واحلبوب)

منح امل�شروع الإعفاء من الر�سوم اجلمركية على الآالت واملعدات واملاكينات والأجهزة ومدخالت الإنتاج ،والهياكل احلديدية ،و�ضريبة القيمة امل�ضافة على
التجهيزات الر�أ�سمالية.
�إعداد خرائط موقعية و�صور ف�ضائية للم�شروع من خالل التعاقد مع �شركة متخ�ص�صة يف �إطار العمل التن�سيقي بني �شركات تبوك الزراعية واملراعي وال�صايف.
�إعداد درا�سة هيدرولوجية مبوقع امل�شروع بال�سودان للوقوف على م�ستوى وطبيعة املياه بامل�شروع (بوا�سطة بيت خربة عاملي).
�إعداد درا�سة لرتبة امل�شروع بوا�سطة بيت خربة عاملي.
تكوين جمل�س تن�سيقي بني �شركات تبوك وال�صايف واملراعي (�شركات جماورة مل�شروع تبوك بال�سودان) والتباحث مع احلكومة ال�سودانية يف �ضرورة �إن�شاء حمطة
حتويلية لت�شغيل امل�شاريع الزراعية الثالث من خالل الكهرباء.
جاري حالي ًا �إعداد درا�سة بوا�سطة جمموعة من املتخ�ص�صني يف جمال الطاقة الكهربائية والري بال�سودان لتقدير كمية الطاقة الكهربائية الالزمة لت�شغيل
امل�شاريع الثالثة متهيد ًا لإن�شاء حمطة كهرباء حتويلية مبنطقة القولد يتم من خاللها ت�شغيل امل�شروع بالتن�سيق مع �شركتي املراعي وال�صايف ال�سعوديتني.
ا�ستخراج ا�سم عمل مل�شروع حمطة تنقية البذور با�سم «م�شروع تادكو للخدمات الزراعية» باعتبار �أن �أعمال امل�شروع ت�شمل �إلى جانب �إكثار وتنقية البذور جتارة
املدخالت واخلدمات الهند�سية الزراعية.
�إعداد درا�سة اجلدوى االقت�صادية

م�شروع اخلدمات
الزراعية (حمطة
تنقية البذور) *

احل�صول على قطعة �أر�ض لإن�شاء حمطة التنقية باملنطقة ال�صناعية مبدينة دنقال مب�ساحة � 20ألف مرت مربع.
ت�سديد ر�سوم الإيجار واحل�صول على عقد الأر�ض املخ�ص�صة للمحطة.
ا�ستخراج �شهادة البحث لأر�ض املحطة.
منح امل�شروع الإعفاء من الر�سوم اجلمركية على الآالت واملعدات واملاكينات والأجهزة ومدخالت الإنتاج  ،والهياكل احلديدية ،و�ضريبة القيمة امل�ضافة على
التجهيزات الر�أ�سمالية.
ا�ستخراج ت�صريح بناء املحطة من ال�سلطات احلكومية.

امل�صدر� :شركة تبوك للتنمية الزراعية.
* ال يدخل من �ضمن امل�شاريع املقرتح متويلها من خالل زيادة ر�أ�س املال.
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قامت ال�شركة خالل الثالثة �أعوام ال�سابقة لتاريخ هذا الطرح ب�إعداد عدة درا�سات فنية خا�صة مب�شروع احلبوب والأعالف متثلت يف درا�سة الرتبة لتحديد
مالءمتها للمحا�صيل ،ودرا�سة هايدرولوجية للتعرف على كمية ونوعية مياه الري ،وي�أتي ذلك �ضمن توجهات ال�شركة لتطوير املنتجات وطرق الإنتاج.
هذا ومل يوجد �أي انقطاع يف �أعمال ال�شركة ميكن �أي ي�ؤثر �أو يكون قد �أثر ت�أثري ًا ملحوظ ًا يف الو�ضع املايل لل�شركة خالل الإثنى ع�شر �شهر ًا الأخرية.

4 4 4 -4الموظفون (توزيع حسب فئات النشاط الرئيسة ونسبة السعودة)
مقر لودجلا لا ا  �أعداد موظفي ال�شركة
2012م

2011م

الن�صف الأول 2014م

2013م

العدد

الن�سبة

العدد

الن�سبة

العدد

الن�سبة

العدد

الن�سبة

ال�سعوديون

97

%12

95

%13

84

%11.49

166

%21

غري ال�سعوديني

729

%88

606

%87

647

%88.51

607

%79

املجموع

826

%100

701

%100

731

%100

773

%100

امل�صدر� :شركة تبوك للتنمية الزراعية

مقر لودجلا لا ا  موظفي ال�شركة موزعون على الإدارات والفروع
2011م
الإدارة

2012م
ال�سعوديون

غري
ال�سعوديني

ال�سعوديون

غري
ال�سعوديني

مكتب الرئي�س التنفيذي

3

6

2

8

2

16

2

19

قطاع املالية

1

15

1

19

1

22

3

18

قطاع الت�شغيل

10

145

16

152

16

187

18

216

وحدة الفاكهة

1

72

0

82

0

105

67

153

وحدة الزيتون

1

29

1

32

1

37

5

48

وحدة املحا�صيل

2

44

4

44

4

51

5

52

الت�سويق واملبيعات

8

14

7

13

3

27

-

-

القطاع الإداري

69

303

60

156

51

77

47

24

تطوير الأعمال

1

22

1

21

3

30

2

13

وحدة اخل�ضار

1

29

2

27

2

33

17

64

الري

0

50

1

52

1

62

-

-

�إجمايل املوظفني

97

729

95

606

84

647

166

607

ال�سعوديون

غري
ال�سعوديني

2013م

ال�سعوديون

غري
ال�سعوديني

الن�صف الأول 2014م

امل�صدر� :شركة تبوك للتنمية الزراعية.

ويعزى التغري يف �أعداد املوظفني خالل ال�سنوات االخرية �إلى زيادة معدل دوران العمالة ب�سبب طول فرتة اخلدمة للعمال الوافدين ورغبتهم يف اال�ستقرار يف
�أوطانهم من جانب ،ومن جانب �آخر ب�سبب زيادة معدل دوران العمالة ال�سعودية التي تف�ضل العمل يف القطاع العام متى ما �سنحت الفر�صة لذلك.
4 44 -4 4 -4التدريب والتطوير

قامت ال�شركة يف عام 2008م بتحديث نظام املوارد الب�شرية من خالل درا�سة �شاملة لكافة عنا�صر النظام بد�أت ب�إعادة الهيكلة لل�شركة بالتحول من نظام
الإدارات الهرمي التقليدي الذي تدار مهام ووظائف العمل فيه عن طريق �إدارات خمت�صة تتبع جميعها ر�أ�سي ًا املدير العام �إلى نظام وحدات الأعمال اال�سرتاتيجية
الذي ينظم فيه العمل ح�سب املنتجات وتفردها من حيث تقنيات الإنتاج والأ�سواق والعمالء بحيث تخت�ص كل وحدة �أعمال مبنتج �أو جمموعة منتجات م�شرتكة يف
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تقنيات الإنتاج والأ�سواق امل�ستهدفة والعمالء ،وتتمتع الوحدة با�ستقاللية �إدارية ومالية يف كل ما يت�صل بعملياتها الرئي�سة وتكون مرتبطة مع بقية وحدات الأعمال
من خالل اخلدمات امل�شرتكة مثل التوظيف واخلدمات الإدارية والتمويل والتدريب وغريها ،و�إلى جانب الهيكل التنظيمي الوظيفي ي�شتمل نظام املوارد الب�شرية
على �أنظمة متطورة للتوظيف والأجور واحلوافز واالمتيازات والتدريب ،ولقد مت تطوير نظام املوارد الب�شرية يف نظام �إلكرتوين مرتبط بنظام تخطيط املوارد
امل�ستخدم بال�شركة الذي تدار من خالله عمليات الت�شغيل لوحدات الأعمال املختلفة بح�سب االعتمادات املر�صودة لها يف امليزانية التقديرية ال�سنوية.
ومن خالل نظام تخطيط املوارد يتم �أي�ض ًا اعتماد الأهداف ال�سنوية للوظائف العليا والتنفيذية واملهنية والفنية والإدارية امل�ساعدة ،والتي بنا ًء على نتائجها
املتحققة يتم �صرف احلوافز ال�سنوية للعاملني يف نهاية العام .ومن نتائج تقييم الأداء والنتائج املتحققة يتم التعرف على فجوات الأداء واالحتياجات التدريبية
الالزمة ل�سدها ،حيث يتم اختيار الربامج التدريبية املنا�سبة والتي يتم تنفيذها من خالل دورات تدريبية متنوعة منها التدريب الفني على ر�أ�س العمل والدورات
التي تعقد للمجموعات داخل ال�شركة والتدريب اخلارجي ،وي�أتي اهتمام ال�شركة بالتدريب وتطوير الأداء من منطلق حتقيق �أهدافها اال�سرتاجتية الرامية �إلى
حتقيق التميز التناف�سي يف الأ�سواق .كما �أن الإدارة العليا حري�صة كل احلر�ص على توفري البيئة املثالية واملناخ املنا�سب للموظفني وفق ا�سرتاتيجية التوا�صل
امل�ستمر معهم وتلم�س والوقوف على احتياجاتهم وتوطيد العالقة معهم بغية ك�سب والئهم لل�شركة.
4 44 -4 4 -4سياسات السعودة

ت�سعى ال�شركة دائم ًا �إلى اال�ستفادة من الكوادر الوطنية امل�ؤهلة ت�أهي ًال علمي ًا وعملي ًا ومهني ًا ،وذلك لتحقيق �أف�ضل درجات الأداء يف العمل ،وقد بلغ عدد العاملني يف
ال�شركة كما يف  30يونيو 2014م  773موظف ًا منهم � 166سعودي  607غري �سعودي ،وبذلك تكون ن�سبة ال�سعودة يف ال�شركة  %21٫5وبالتايل ت�صنف ال�شركة �ضمن
النطاق الأخ�ضر ح�سب اجلدول التايل الذي يحدد ن�سب ال�سعودة للمن�ش�آت يف قطاع الإنتاج الزراعي واحليواين ح�سب برنامج نطاقات والذي ينطبق على ال�شركة.
مقر لودجلا لا ا  توزيع النطاقات ح�سب ن�سبة التوطني كما هي معلنة من قبل وزارة العمل
توزيع النطاقات ح�سب ن�سبة التوطني كما هي معلنة من وزارة العمل
عدد املوظفني

النطاق الأحمر

النطاق الأ�صفر

النطاق الأخ�ضر

النطاق املمتاز

من

�إلى

من

�إلى

من

�إلى

�أكرث من

�صغرية ()49-10

�صفر%

%1

%2

%4

%5

%24

%25

متو�سطة ()499-50

�صفر%

%3

%4

%7

%8

%26

%27

كبرية ()2999-500

�صفر%

%5

%6

%9

%10

%26

%27

عمالقة ( 3000ف�أكرث)

�صفر%

%5

%6

%9

%10

%26

%27

امل�صدر :وزارة العمل.

وعلى الرغم من ذلك فقد تقوم وزارة العمل بزيادة ن�سبة ال�سعودة يف امل�ستقبل �أو قد ي�صعب على ال�شركة اال�ستمرار يف توظيف �أو املحافظة على توظيف الن�سبة
املطلوبة من ال�سعوديني ،ونتيجة لذلك فقد تت�أثر �أعمال ال�شركة ونتائجها املالية على نحو �سلبي.
وتقر �إدارة ال�شركة بعدم وجود نية لإجراء �أي تغيري جوهري لطبيعة الن�شاط ،والذي من �ش�أنه �أن يحافظ على ن�شاط و�سمعة ال�شركة وا�ستمرار حتقيقها للأرباح.
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5.5هيكل الشركة التنظيمي وحوكمتها
5 55 -5الهيكل التنظيمي
 5مقر لكشلااشلاااالهيكل التنظيمي لل�شركة

›∏IQGOE’G ¢ù

ájò«ØæàdG áæé∏dG

÷á©LGôŸG áæ

…ò«ØæàdG ¢ù«FôdG

÷QÉªãà°S’G áæ

äBÉaÉµŸGh äÉë«°TÎdG

…ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ÖFÉf

IOƒ÷G IQGOEG ôjóe

…ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG

IOƒ÷G ó«cƒJ IóMh ¢ù«FQ

áeÉ©dG äÉbÓ©dG IQGOEG ôjóe

¢ù«FQ
äÉ«∏ª∏©dG ´É£b

QÉ°†ÿG ∫ÉªYCG IóMh ΩÉY ôjóe
á¡cÉØdG ∫ÉªYCG IóMh ΩÉY ôjóe
¿ƒàjõdG ∫ÉªYCG IóMh ΩÉY ôjóe

¢ù«FQ
…QGOE’G ´É£≤dG

´É£b ¢ù«FQ
∫ÉªYC’G ôjƒ£J

¢ù«FQ
á«dÉŸG ´É£b

IQGOEG ôjóe
ájô°ûÑdG OQGƒŸG

º°ùb ¢ù«FQ
á«∏NGódG äÉ©LGôŸG

IQGOEG ôjóe
≥jƒ°ùàdG

IQOEG ôjóe
äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤J

ôjóe
á«dÉŸG IQGOE’G

Öàµe ôjóe
á«é«JGÎ°S’G IQGOEG

º°ùb ¢ù«FQ
äÉHÉ°ù◊G

äÉYhô°ûŸG IQGOEG ôjóe
ájOÉ°üàb’G çÉëHC’Gh

IQGOEG ôjóe
á«∏≤◊G π«°UÉëŸG ∫ÉªYCG IóMh

º°ùb ¢ù«FQ
∞«dÉµàdG

IófÉ°ùŸG äÉeóÿG IQGOEG ôjóe
IQGOEG ôjóe
áfÉ«°üdGh á«YGQõdG äÉ«∏ª©dG
OGƒŸG IQGOEG ôjóe
امل�صدر� :شركة تبوك للتنمية الزراعية.

5 55 -5أعضاء مجلس اإلدارة
جمل�س �إدارة ال�شركة هو امل�س�ؤول املبا�شر عن تطبيق �سيا�سات ال�شركة و�إدارتها ،ويعتمد ال�سيا�سات التخطيطية واملحا�سبية والتنظيمية والتمويلية التي تطبقها
ال�شركة ،ومن م�س�ؤوليات املجل�س تعيني املديرين التنفيذيني واملفو�ضني بالتوقيع عن ال�شركة ،بالإ�ضافة �إلى الإ�شراف على �إدارة ال�شركة ،كما �أن املجل�س م�س�ؤول
عن تنظيم اجتماعات امل�ساهمني وتنفيذ قرارات املجل�س ،ويتكون جمل�س �إدارة ال�شركة احلايل من �سبعة �أع�ضاء منتخبني من اجلمعية العامة لل�شركة وهم كما
يلي:
مقر لودجلا لا �أع�ضاء جمل�س الإدارة
م

اال�سم

املن�صب

اجلن�سية

العمر

�صفة الع�ضوية

�أ�سهم امللكية*

تاريخ
الع�ضوية

التمثيل /ا�سم
امل َمثل

1

حممد بن عبد اهلل بن عبد العزيز الراجحي

الرئي�س

�سعودي

63

غري تنفيذي

8.000

1989م

-

2

في�صل بن �سعود بن في�صل بن معمر

ع�ضو

�سعودي

78

م�ستقل غري
تنفيذي

1.000

1988م

-

3

د .حممد جنيب بن جميل بن حممد خ�ضر

ع�ضو

�سعودي

63

م�ستقل غري
تنفيذي

1.000

2008م

-

52

م

املن�صب

اال�سم

اجلن�سية

العمر

�صفة الع�ضوية

�أ�سهم امللكية*

تاريخ
الع�ضوية

التمثيل /ا�سم
امل َمثل

4

�أحمد بن عبد العزيز بن عبد اهلل ال�سماري

ع�ضو

�سعودي

53

م�ستقل غري
تنفيذي

1.000

2009م

-

5

فهد بن عبد اهلل بن عبد العزيز الراجحي

ع�ضو

�سعودي

54

غري تنفيذي

1.000

2011م

-

6

عبد اهلل بن �إبراهيم بن علي العبد املنعم
(ممثل امل�ؤ�س�سة العامة للتقاعد التي متلك
� 500ألف �سهم)**

ع�ضو

�سعودي

51

م�ستقل غري
تنفيذي

-

2011م

7

حممد بن عبد الهادي بن حممد الب�شري

ع�ضو

�سعودي

47

م�ستقل غري
تنفيذي

3.000

2009م

ممثل للم�ؤ�س�سة
العامة للتقاعد
-

امل�صدر� :شركة تبوك للتنمية الزراعية
*ال يوجد ل ٍأي من الأع�ضاء ملكية غري مبا�شرة يف ال�شركة.
**الأ�سهم مملوكة با�سم امل�ؤ�س�سة العامة للتقاعد ولي�ست با�سم ممثل امل�ؤ�س�سة الأ�ستاذ /عبداهلل بن ابراهيم العبد املنعم.
مالحظة :متثل الأ�سهم التي ميلكها �أع�ضاء جمل�س الإدارة (� 1.000سهم) �أ�سهم ت�أهيل لع�ضوية جمل�س الإدارة بح�سب املادة  86من نظام ال�شركات باململكة العربية ال�سعودية .وال ميلك ع�ضو جمل�س الإدارة عبد
اهلل بن �إبراهيم بن علي العبد املنعم لأ�سهم الت�أهيل هذه لكونه ممث ًال للم�ؤ�س�سة العامة للتقاعد.

وفيما يلي نبذة خمت�صرة عن �أع�ضاء و�سكرتري جمل�س الإدارة احلايل:
م
1

نبذة خمت�صرة عن �أع�ضاء و�سكرتري جمل�س الإدارة احلايل
اال�سم

حممد بن عبداهلل بن عبد العزيز الراجحي

اجلن�سية

�سعودي

العمر

63

املن�صب

رئي�س جمل�س الإدارة

امل�ؤهالت العلمية

حا�صل على درجة البكالوريو�س يف العلوم الإدارية عام 1976م ،من جامعة الريا�ض (امللك �سعود حالي ًا)

اخلربات العملية

خربة طويلة متتد �إلى � 45سنة يف �إدارة الأعمال يف القطاع التجاري والزراعي والعقاري.
رئي�س جمموعة الراجحي الكيماوية يف الفرتة من عام 1985م وحتى عام 2008م ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف جمال �صناعة
املنظفات واملطهرات املنزلية والزراعية والبيطرية.
ع�ضو جمل�س �إدارة م�صرف الراجحي ،منذ عام 1988م وحتى تاريخه ،وهي �شركة م�ساهمة �سعودية مدرجة يف ال�سوق املالية ال�سعودية ،وتعمل يف
جمال اخلدمات البنكية وامل�صرفية للأفراد وال�شركات.
ع�ضو جمل�س �إدارة يف �شركة تبوك للتنمية الزراعية منذ عام 1989م وحتى 1994م.
نائب رئي�س جمل�س �إدارة �شركة تبوك للتنمية الزراعية منذ عام 1994م وحتى عام 2010م.
رئي�س جمل�س املديرين يف �شركة جنات لال�ستثمار الزراعي ،منذ منت�صف عام 2007م وحتى تاريخه ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف
املجال الزراعي.
رئي�س جمل�س �إدارة �شركة تبوك للتنمية الزراعية منذ عام 2010م وحتى تاريخه.
رئي�س جمل�س �إدارة �شركة رخاء لال�ستثمار الزراعي ،منذ عام 2013م وحتى تاريخه ،وهي �شركة م�ساهمة م�صرية تعمل يف املجال الزراعي.
رئي�س جمل�س �إدارة �شركة �شرق �آ�سيا للتنمية واال�ستثمار الزراعي ،منذ عام 2013م وحتى تاريخه ،وهي �شركة م�ساهمة مقفلة �سعودية تعمل يف
جمال اال�ستثمار الزراعي.
رئي�س اللجنة التنفيذية يف �شركة تبوك للتنمية الزراعية ،منذ عام 1409هـ وحتى تاريخه.
رئي�س جلنة اال�ستثمار يف �شركة تبوك للتنمية الزراعية ،منذ عام 2009م وحتى تاريخه.

53

م
2

3

54

نبذة خمت�صرة عن �أع�ضاء و�سكرتري جمل�س الإدارة احلايل
اال�سم

في�صل بن �سعود بن في�صل بن معمر

اجلن�سية

�سعودي

العمر

78

املن�صب

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

امل�ؤهالت العلمية

حا�صل على درجة البكالوريو�س يف املحا�سبة و�إدارة الأعمال من جامعة امللك �سعود بالريا�ض يف عام 1383ﻫ.
حا�صل على درجة املاج�ستري يف املحا�سبة و�إدارة الأعمال من جامعة تك�سا�س للتكنولوجيا بالواليات املتحدة االمريكية يف عام 1970م.

اخلربات العملية

خربة طويلة متتد �إلى �أكرث من  40عام ًا يف جماالت اخلدمة املدنية احلكومية يف وظائف قيادية.
�شغل من�صب مدير عام احل�سابات بوزارة املالية باململكة يف الفرتة من عام 1393هـ وحتى عام 1395هـ.
�شغل من�صب مدير عام بامل�ؤ�س�سة العامة للتقاعد يف الفرتة من عام 1395هـ وحتى 1420هـ.
ع�ضو جمل�س �إدارة يف �شركة تبوك للتنمية الزراعية منذ عام 1409هـ وحتى تاريخه.
ع�ضو جمل�س الإدرة يف ال�شركة ال�سعودية ملركز املعيقلية التجاري ،منذ عام 1408هـ وحتى 1416هـ ،وهي �شركة م�ساهمة مقفلة �سعودية تعمل يف
جمال التجارة.
رئي�س جمل�س املديرين يف �شركة الت�أمني العقاري ،منذ 1414هـ وحتى 1420هـ ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف جمال الت�أمني للقطاع
العقاري.
ع�ضو جمل�س الإدارة يف �شركة �إ�سمنت املنطقة ال�شرقية ،منذ 2000م وحتى 2004م ،وهي �شركة م�ساهمة �سعودية مدرجة يف ال�سوق املالية
ال�سعودية ،وتعمل يف جمال �صناعة الإ�سمنت.
ع�ضو اللجنة التنفيذية يف �شركة تبوك للتنمية الزراعية ،منذ 1409هـ وحتى تاريخه.
رئي�س جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت يف �شركة تبوك للتنمية الزراعية منذ عام 2009م وحتى تاريخه.

اال�سم

الدكتور /حممد جنيب بن جميل بن حممد خ�ضر

اجلن�سية

�سعودي

العمر
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املن�صب

ع�ضو جمل�س الإدارة

امل�ؤهالت العلمية

حا�صل على درجة البكالوريو�س يف الهند�سة الكيميائية من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن عام 1975م.
حا�صل على درجة املاج�ستري يف �إدارة وتقنيات احلبوب من جامعة كان�سا�س عام 1978م.
حا�صل على درجة الدكتوراة يف �إدارة الأعمال من جامعة وا�شنطن عام 1998م.

اخلربات العملية

عمل يف امل�ؤ�س�سة العامة ل�صوامع الغالل ومطاحن الدقيق لفرتة 15عام يف وظائف قيادية منذ عام 1975م وحتى عام 1989م.
 وعمل يف �شركة الإ�سمنت العربية (�شركة م�ساهمة �سعودية تعمل يف قطاع �صناعة الإ�سمنت) ملدة � 10أعوام منذ عام 1989م وحتى عام 1998م.
وعمل يف ال�شركة العربية للخدمات الزراعية (�أرا�سكو) (�شركة م�ساهمة مقفلة �سعودية تعمل يف جمال �صناعة الدواجن والأعالف وملحقاتها)
ملدة � 4أعوام منذ عام 2002م وحتى عام 2006م.
رئي�س و�صاحب مكتب الدكتور خ�ضر لال�ست�شارات الإدارية ،منذ عام 2006م وحتى تاريخه ،ويعمل يف جمال اال�ست�شارات الإدارية.
ع�ضو جمل�س �إدارة يف �شركة تبوك للتنمية الزراعية منذ عام 2008م وحتى تاريخه.
ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة �شرق �آ�سيا للتنمية واال�ستثمار الزراعي ،منذ عام 2013م وحتى تاريخه ،وهي �شركة م�ساهمة مقفلة �سعودية تعمل يف
جمال اال�ستثمار الزراعي.
ع�ضو جلنة اال�ستثمار يف �شركة تبوك للتنمية الزراعية ،منذ منت�صف عام 2009م وحتى تاريخه.
ع�ضو اللجنة التنفيذية يف �شركة تبوك للتنمية الزراعية يف الفرتة من منت�صف عام 2009م وحتى من�صف عام 2013م.
ع�ضو جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت يف �شركة تبوك للتنمية الزراعية ،منذ من�صف عام 2009م وحتى من�صف عام 2010م.
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نبذة خمت�صرة عن �أع�ضاء و�سكرتري جمل�س الإدارة احلايل
اال�سم

�أحمد بن عبدالعزيز بن عبد اهلل ال�سماري

اجلن�سية

�سعودي

العمر
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املن�صب

ع�ضو جمل�س الإدارة

امل�ؤهالت العلمية

حا�صل على درجة البكالوريو�س يف االقت�صاد الزراعي من جامعة امللك �سعود بالريا�ض عام 1984م.

اخلربات العملية

مدير مبيعات اللحوم واملنتجات الغذائية بال�شركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) منذ عام 1997م وحتى 1998م ،وهي �شركة م�ساهمة عامة
�سعودية تعمل يف جمال الزراعة وال�صناعات الغذائية.
�شغل من�صب املدير العام لل�شركة الوطنية للت�سويق الزراعي (ثمار) ،منذ عام 1999م وحتى 2005م ،وهي �شركة م�ساهمة �سعودية مدرجة يف
ال�سوق املالية ،وتعمل يف جمال ت�سويق املنتجات الزراعية.
رئي�س مكتب �أحمد ال�سماري للدرا�سات ،منذ منت�صف عام 2005م وحتى تاريخه ،ويعمل يف جمال الدرا�سات واال�ست�شارات الزراعية.
ع�ضو جمل�س �إدارة يف �شركة تبوك للتنمية الزراعية منذ عام 2009م وحتى تاريخه.
ع�ضو جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت يف �شركة تبوك للتنمية الزراعية ،منذ عام 2009م وحتى تاريخه.
ع�ضو اللجنة التنفيذية يف �شركة نبوك للتنمية الزراعية منذ بداية عام 2014م وحتى تاريخه.

اال�سم

فهد بن عبداهلل بن عبد العزيز الراجحي

اجلن�سية

�سعودي

العمر
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املن�صب

ع�ضو جمل�س الإدارة

امل�ؤهالت العلمية

حا�صل على درجة البكالوريو�س العلوم يف الإدارة ال�صناعية من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن عام 1987م.

اخلربات العملية

نائب مدير عام اال�ستثمارات والعالقات الدولية مب�صرف الراجحي (�شركة م�ساهمة �سعودية مدرجة يف ال�سوق ال�سعودية ،وتعمل يف القطاع
امل�صريف) ،منذ عام 1988م وحتى 1995م.
مدير عام ملجموعة اخلزينة وامل�ؤ�س�سات املالية ب�شركة الراجحي امل�صرفية لال�ستثمار (�شركة م�ساهمة مقفلة �سعودية ،مرخ�صة من هيئة ال�سوق
املالية وتعمل يف جمال اال�ستثمار امل�صريف وامل�شورة و�إدارة الأ�صول واحلفظ) ،منذ عام 1995م وحتى 2008م.
ع�ضو جمل�س �إدارة يف �شركة �إ�سمنت جنران ،منذ عام 1426هـ وحتى تاريخه ،وهي �شركة م�ساهمة عامة �سعودية تعمل يف جمال �صناعة الإ�سمنت.
ع�ضو جمل�س �إدارة يف �شركة تبوك للتنمية الزراعية منذ منت�صف عام 2011م وحتى تاريخه.
ع�ضو جلنة اال�ستثمار يف �شركة تبوك للتنمية الزراعية منت�صف عام 2012م وحتى منت�صف عام 2013م
ع�ضو اللجنة التنفيذية يف �شركة تبوك للتنمية الزراعية ،منذ منت�صف عام 2013م وحتى نهاية نف�س العام.
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نبذة خمت�صرة عن �أع�ضاء و�سكرتري جمل�س الإدارة احلايل
اال�سم

عبداهلل بن ابراهيم بن علي العبد املنعم

اجلن�سية

�سعودي

العمر
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املن�صب

ع�ضو جمل�س الإدارة

امل�ؤهالت العلمية

حا�صل على درجة البكالوريو�س يف اجلغرافيا من جامعة امللك �سعود عام 1403ﻫ.
حا�صل على دبلوم رقابة مالية من معهد الإدارة العامة بالريا�ض عام 1406هـ.

اخلربات العملية

عمل يف امل�ؤ�س�سة العامة للتقاعد ،منذ عام 1986م وحتى تاريخه ،تقلد خاللها عدة منا�صب كما يلي:
 -عمل كمحا�سب يف الفرتة من عام 1986م وحتى 2003م. �-شغل من�صب مدير �إدارة �ش�ؤون املتقاعدين املدنيني يف الفرتة من عام 2003م وحتى 2006م. �-شغل من�صب مدير عام الإدارة العامة ل�ش�ؤون املتقاعدين منذ عام 2006م وحتى تاريخه.ع�ضو جمل�س �إدارة يف �شركة تبوك للتنمية الزراعية منذ منت�صف عام 2011م وحتى تاريخه.
رئي�س جلنة املراجعة ب�شركة تبوك للتنمية الزراعية ،منذ منت�صف عام 2011م وحتى منت�صف عام 2012م.
ع�ضو جلنة املراجعة ب�شركة تبوك للتنمية الزراعية ،منذ منت�صف عام 2012م وحتى منت�صف عام 2013م.
ع�ضو جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت ب�شركة تبوك للتنمية الزراعية ،منذ منت�صف عام 2013م وحتى تاريخه.

اال�سم

حممد بن عبدالهادي بن حممد الب�شري

اجلن�سية

�سعودي

العمر

47

املن�صب

ع�ضو جمل�س الإدارة

امل�ؤهالت العلمية

حا�صل على درجة البكالوريو�س يف العلوم من جامعة امللك عبد العزيز عام 1994م.
حا�صل على درجة املاج�ستري يف �إدارة الأعمال من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن عام 2005م.

اخلربات العملية

�شغل من�صب مدير عام الت�سويق وتطوير الأعمال يف ال�شركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) يف الفرتة من عام 2004م وحتى 2007م ،وهي
�شركة م�ساهمة �سعودية مدرجة يف ال�سوق املالية ال�سعودية ،وتعمل يف القطاع الزراعي و�إنتاج الألبان وملحقاتها.
رئي�س و�صاحب م�ؤ�س�سة �إ�شراقة الأمل للمقاوالت منذ عام 2007م وحتى تاريخه.
ع�ضو جمل�س �إدارة يف �شركة تبوك للتنمية الزراعية منذ عام 2009م وحتى تاريخه.
رئي�س جلنة املراجعة يف �شركة تبوك للتنمية الزراعية ،منذ منت�صف عام 2009م حتى منت�صف عام 2011م.
ع�ضو جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت يف �شركة تبوك للتنمية الزراعية ،منذ منت�صف عام 2011م وحتى منت�صف عام 2013م.
ع�ضو جلنة املراجعة يف �شركة تبوك للتنمية الزراعية ،منذ منت�صف عام 2013م وحتى تاريخه.

5 55 -5سكرتير مجلس اإلدارة
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نبذة خمت�صرة عن �أع�ضاء و�سكرتري جمل�س الإدارة احلايل
اال�سم

�سعد بن حممد ال�سواط

اجلن�سية

�سعودي

العمر
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املن�صب

�سكرتري جمل�س الإدارة

امل�ؤهالت العلمية

حا�صل على البكالوريو�س يف الهند�سة تخ�ص�ص هيدرولوجيا من جامعة �أريزونا عام 1983م.

اخلربات العملية

عمل يف وظيفة هيدرولوجي يف وزارة الزراعة واملياه باململكة العربية ال�سعودية ،منذ عام 1984م حتى عام 1989م ،حيث كان م�س�ؤو ًال
عن عدد من املناطق الهيدرولوجية وم�شرف على املنطقة اجلنوبية الغربية.
رئي�س ق�سم امل�ضخات يف �شركة تبوك للتنمية الزراعية ،منذ عام 1989م حتى 1990م.
مدير الإدارة الهند�سية ب�شركة تبوك للتنمية الزراعية ومكلف ب�أعمال املدير العام بالإنابة ،منذ عام 1990م حتى عام 1993م.
مدير ًا عام ًا ل�شركة تبوك للتنمية الزراعية ،منذ عام 1993م وحتى تاريخه ،ويف عام 2007م مت تغيري امل�سمى الوظيفي لي�صبح الرئي�س
التنفيذي لل�شركة.
رئي�س جمل�س �إدارة ال�شركة العربية للمحا�صيل بجمهورية ال�سودان ،منذ عام 2010م وحتى تاريخه ،وهي �شركة تعمل يف جمال
املحا�صيل الزراعية.
ع�ضو جلنة اال�ستثمار يف �شركة تبوك للتنمية الزراعية ،منذ عام 2009م وحتى تاريخه.
رئي�س جمل�س �إدارة �شركة رخاء لال�ستثمار الزراعي ،منذ عام 2007م وحتى تاريخه ،وهي �شركة م�ساهمة م�صرية تعمل يف املجال
الزراعي.
املن�سق العام للمجموعة الزراعية ال�سعودية (�ساق) ،منذ عام 2000م حتى عام 2007م ،وهي �شركة �سعودية ذات م�س�ؤولية حمدودة
(غري ربحية) تعمل يف تنويع القاعدة الإنتاجية للحا�صالت الزراعية وزيادة الإنتاج الزراعي املحلي وحت�سني الكفاءة االقت�صادية
والت�سويقية الزراعية.
رئي�س جلنة تقنية املعلومات باملجموعة الزراعية (�ساق) ،منذ عام 2009م وحتى تاريخه.
ع�ضو اللجنة الت�أ�سي�سية لل�شركة العربية لال�ستثمار (حتت الت�أ�سي�س) ورئي�س الفريق الفني لها.
رئي�س الفريق التوجيهي للمبادرة الثانية لل�صندوق التنمية الزراعية (مبادرة تر�شيد املياه يف املحا�صيل الزراعية) ،منذ عام 1431هـ
وحتى �شهر �صفر عام 1435هـ
ع�ضو دائم بلجنة جائزة �صاحب ال�سمو امللكي الأمري فهد بن �سلطان ،للمزارع املثالية.
ي�شغل ع�ضوية جمال�س �إدارة العديد من اجلمعيات املهنية والعلمية باململكة.

5 55 -5اإلدارة العليا
مقر لودجلا لا �أع�ضاء الإدارة العليا
م

امل�سمى الوظيفي

اال�سم

اجلن�سية

ال�سن

تاريخ
االلتحاق
بال�شركة

1

املهند�س �سعد حممد ال�سواط

الرئي�س التنفيذي

�سعودي

53

1989م

2

املهند�س �سعيد �سامل العمر

نائب الرئي�س التنفيذي ومدير عام وحدة �أعمال الزيتون املكلف

�سعودي

48

1988م

3

عبدالقادر ح�سن علي

رئي�س القطاع املايل

�سوداين

61

1984م

4

الدكتور عبداملنعم علي ال�سيد

رئي�س قطاع تطوير الأعمال

�سوداين

60

1995م

5

ريجنالد باري همبي

رئي�س قطاع العمليات

جنوب �إفريقي

56

2010م

6

ناظر بن احل�سن احلكمي

رئي�س القطاع الإداري

�سعودي

41

2014م

7

املهند�س يحيى �أحمد مباركي

مدير عام وحدة �أعمال املحا�صيل احلقلية

�سعودي

37

2003م

57

م

امل�سمى الوظيفي

اال�سم

اجلن�سية

8

املهند�س فهد بن حممد بن فهد الق�صيمي

مدير عام وحدة �أعمال اخل�ضار

�سعودي

9

�أندرو ميخائيل ورين بي�سون

مدير عام وحدة �أعمال الفواكه

جنوب �إفريقي

ال�سن
53
39

تاريخ
االلتحاق
بال�شركة
2001م
2010م

امل�صدر� :شركة تبوك للتنمية الزراعية.
*ال ميلك �أي من �أع�ضاء الإدارة العليا �أي �أ�سهم ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر.
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نبذة خمت�صرة عن �أع�ضاء الإدارة العليا
اال�سم

�سعد بن حممد ال�سواط

اجلن�سية
العمر
املن�صب

ف�ض ًال راجع ق�سم (�“ )3-5سكرتري جمل�س الإدارة” لالطالع على النبذة املخت�صرة

امل�ؤهالت العلمية
اخلربات العملية
2

58

اال�سم

�سعيد بن �سامل العمر

اجلن�سية

�سعودي

العمر

48

املن�صب

نائب الرئي�س التنفيذي ومدير عام وحدة �أعمال الزيتون املكلف

امل�ؤهالت العلمية

حا�صل على درجة البكالوريو�س يف الزراعة تخ�ص�ص �إنتاج نباتي من جامعة امللك �سعود عام 1987م.
تلقى العديد من الدورات التدريبية يف جمال �إدارة العمليات الزراعية والإدارة العامة والتخطيط اال�سرتاتيجي والت�سويق.

اخلربات العملية

عمل يف بداية حياته العملية يف البنك الأهلي التجاري لفرتة حمدودة.
التحق بالعمل لدى ال�شركة يف �شهر �أكتوبر من عام 1988م يف وظيفة مهند�س زراعي ،وتدرج يف الوظائف القيادية حيث �شغل وظيفة م�ساعد
رئي�س ق�سم الفاكهة يف �شهر نوفمرب من عام1991م ،ثم رئي�س ًا لق�سم الفاكهة يف �شهر �أكتوبر من عام 1994م ،ثم مدير ًا لإدارة الب�ساتني يف �شهر
�أكتوبر من عام 1998م ،ثم رقي لي�شغل من�صب مدير عام لوحدة �أعمال الفاكهة يف �شهر يناير من عام 2007م ،ثم عني رئي�س ًا لقطاع املوارد يف
�شهر �إبريل عام 2008م ،ثم عني رئي�س ًا لقطاع املبيعات والت�سويق يف �شهر �إبريل من عام 2012م حتى دي�سمرب 2013م ،بعد ذلك تقلد من�صب
م�ست�شار الرئي�س التنفيذي حتى تاريخ 2014/04/30م ،و�أخري ًا عني مبن�صب نائب الرئي�س التنفيذي اعتبار ًا من تاريخ 2014/05/01م.
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نبذة خمت�صرة عن �أع�ضاء الإدارة العليا
اال�سم

عبدالقادر ح�سن علي

اجلن�سية

�سوداين

العمر

61

املن�صب

رئي�س القطاع املايل

امل�ؤهالت العلمية

حا�صل على درجة البكالوريو�س يف التجارة تخ�ص�ص املحا�سبة من جامعة القاهرة فرع اخلرطوم عام 1970م.
حا�صل على دبلوم درا�سات عليا يف متويل التنمية من جامعة برمنغهام عام 1982م.

اخلربات العملية

�شغل عدة وظائف قيادية خالل الفرتة 1984-1977م يف م�ؤ�س�سات حكومية كبرية بجمهورية ال�سودان ،حيث عمل رئي�س ح�سابات يف �شركة �سكر
اجلنيد (�إحدى �شركات م�ؤ�س�سة ال�سكر ال�سودانية) ،ثم مدير ًا لل�ش�ؤون املالية والإدارية يف امل�ؤ�س�سة العامة لت�سويق املا�شية واللحوم.
التحق ب�شركة تبوك الزراعية يف �شهر مايو من عام 1984م يف وظيفة مراقب احل�سابات وامليزانية ،حيث �أ�شرف على ت�أ�سي�س الإدارة املالية
بال�شركة وو�ضع النظام املايل ولوائح املراجعة الداخلية مبا يتوافق مع القواعد املحا�سبية ال�سعودية واللوائح واملتطلبات النظامية ،ثم ترقى �إلى
من�صب املدير املايل يف عام 1987م ،ثم رئي�س ًا لقطاع املالية عام 2008م.

اال�سم

عبداملنعم علي ال�سيد

اجلن�سية

�سوداين

العمر

60

املن�صب

رئي�س قطاع تطوير الأعمال

امل�ؤهالت العلمية

حا�صل على درجة البكالوريو�س يف الزراعة من جامعة اخلرطوم كلية الزراعة عام 1977م.
حا�صل على درجة املاج�ستري يف االقت�صاد الزراعي من جامعة اخلرطوم كلية الزراعة عام 1984م.
حا�صل على درجة الدكتوراة يف االقت�صاد من جامعة اخلرطوم كلية االقت�صاد والدرا�سات االجتماعية عام 1998م.

اخلربات العملية

التحق للعمل لدى ال�شركة يف �شهر يوليو من عام 1995م ،تدرج يف عدة منا�صب منها وظيفة تعاقدية (م�ست�شار اقت�صادي) حتى عام 1995م،
ومن ثم م�شرف لوحدة التخطيط واملتابعة و�أخري ًا تقلد من�صب رئي�س تطوير الأعمال منذ عام 2008م حتى تاريخه.
عمل يف عدة مواقع بجمهورية ال�سودان يف القطاع العام واخلا�ص والتعاوين ،وتدرج يف القطاع احلكومي من وظيفة مدير منطقة زراعية �إلى
نائب مدير �إدارة التخطيط واالقت�صاد الزراعي مب�ؤ�س�سة الرهد الزراعية ثاين �أكرب م�شروع زراعي حكومي يف جمهورية ال�سودان بعد م�شروع
اجلزيرة (مب�ساحة  126.000هكتار) منذ عام 1977م وحتى عام 1990م.
مدير للت�سويق ب�شركة بايونري للبذور بال�سودان (فرع �شركة بايونري للبذور العاملية) منذ عام 1991م وحتى عام 1993م.
 مدير �إنتاج مل�شروع الواحة الزراعي (يف جمهورية ال�سودان) واململوك لل�شركة الكويتية ال�سودانية للإنتاج احليواين منذ عام 1990م وحتى عام
1992م.

اال�سم

ريجنالد باري همبي

اجلن�سية

جنوب �إفريقي

العمر

56

املن�صب

رئي�س قطاع العمليات

امل�ؤهالت العلمية

حا�صل على درجة البكالوريو�س يف الزراعة مع تخ�ص�ص يف علم زراعة الفاكهة وزراعة الكروم ،وتربية احليوانات الزراعية من كلية الزنربغ
بدولة جنوب �أفريقيا عام 1980م.
حا�صل على درجة املاج�ستري يف �إدارة الأعمال من جامعة �ستيلينبو�ش بدولة جنوب �أفريقيا عام 1992م.

اخلربات العملية

ميتلك خربات متنوعة يف الإدارة العامة و�إدارة املزارع والإدارة املالية والت�سويق الزراعي والتخطيط اال�سرتاتيجي� ،شغل العديد من الوظائف
الو�سطى والقيادية حيث تدرج من وظيفة مدير مزرعة يف عام � 1981إلى م�ساعد رئي�س تنفيذي يف عام 2010م يف جمال �إنتاج الفاكهة بدولة
جنوب �إفريقيا.
التحق ب�شركة تبوك الزراعية يف �شهر يونيو من عام 2010م يف وظيفة مدير عام وحدة �أعمال الفاكهة ،ومن ثم �أ�صبح رئي�س قطاع العمليات
بال�شركة.
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نبذة خمت�صرة عن �أع�ضاء الإدارة العليا
اال�سم

ناظر بن احل�سن احلكمي

اجلن�سية

�سعودي

العمر

37

املن�صب

رئي�س القطاع الإداري

امل�ؤهالت العلمية

حا�صل على بكالوريو�س نظم املعلومات من كلية احلا�سب واملعلومات بجامعة امللك �سعود بالريا�ض عام 2002م.
حا�صل على التميز مع مرتبة ال�شرف الأولى يف اللغة الإجنليزية من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن عام 1997/1996م.
حا�صل على عدد من الدورات وال�شهادات يف جماالت القيادة والإدارة ،مثل �إدارة امل�شاريع االحرتافية ،وهند�سة التطوير ،والتنظيم الإداري،
والتخطيط اال�سرتاتيجي ،واملوارد الب�شرية ،واجلودة ،و �إدارة الأزمات ،وغريها.

اخلربات العملية

تولى قبل التحاقه ب�شركة تبوك الزراعية مبا�شر ًة من�صب املدير التنفيذي للموارد الب�شرية مبجموعة الأمار الغذائية بال�شرق الأو�سط و�شمال
�إفريقيا يف الفرتة من منت�صف عام 2012م وحتى منت�صف عام 2014م ،حيث تولى �إدارة التحول يف ال�شركة و�إعادة الهيكلة وتو�سع العمليات من
خالل تطوير ا�سرتاتيجيات وتنظيم وحدات الأعمال والقوى العاملة.
عمل يف بداية حياته العملية مدير ًا مل�ؤ�س�سة عودي يف الفرتة من 2000م وحتى 2004م ،ثم يف الفرتة بني عامي 2005م و2006م ،وذلك ك�أحد
مبادرات امل�شاريع ال�صغرية والنا�شئة ،اكت�سب خالل هذه التجربة خربة جيدة يف �إدارة امل�شاريع من الت�أ�سي�س �إلى الربحية ،وح�صل على خربات
متنوعة يف جماالت الإنتاج والت�سويق واملبيعات.
عمل كمدير لأكادميية الفي�صل العاملية  -فرع الريا�ض -يف الفرتة بني عامي 2004م و 2005م.
�شغل من�صب مدير �إدارة التطوير وامل�شاريع يف جمموعة البالغة القاب�ضة يف الفرتة من عام 2006م �إلى 2007م.
�شغل �أي�ض ًا من�صب مدير �إدارة اجلودة وامل�شاريع يف البنك ال�سعودي للت�سليف والإدخار يف الفرتة من عام 2008م وحتى 2009م ،ومت اختياره
امل�شرف التنفيذي على م�شروع �إعادة الهيكلة والتطوير ،وم�شروع حا�ضنات الأعمال لتمويل ورعاية املن�ش�آت بالتعاون مع برنامج بادر يف مدينة
امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
ً
انتقل بعدها �إلى من�صب مدير �إدارة التنظيم بالهيئة العامة للغذاء والدواء يف الفرتة بني عام 2009م وحتى عام 2012م ،وكان مديرا مل�شاريع
�إعادة الهيكلة وتطوير الفروع واملنافذ ،وع�ضو ًا يف الفريق التنفيذي اال�سرتاتيجي للهيئة ،كما كان رئي�س ًا لفريق �إدارة الأزمات بالهيئة.

اال�سم

يحيى �أحمد مباركي

اجلن�سية

�سعودي

العمر

37

املن�صب

مدير عام وحدة �أعمال املحا�صيل احلقلية

امل�ؤهالت العلمية

حا�صل على درجة البكالوريو�س يف الزراعة من جامعة امللك �سعود عام 1422هـ.
تلقى العديد من الدورات التدريبية يف جماالت تخطيط الإنتاج الزراعي واجلودة ح�صل خاللها على العديد من ال�شهادات املعتمدة منها ما هو
متخ�ص�ص يف جمال �إدارة وتر�شيد ا�ستهالك مياه الري يف املحا�صيل احلقلية

اخلربات العملية

مهند�س زراعي يف مزارع �أ�سرتا بتبوك خالل الفرتة 2001م2003-م.
التحق ب�شركة تبوك الزراعية يف �شهر �إبريل من عام 2003م يف وظيفة مهند�س زراعي ،ويف �شهر �سبتمرب من عام 2008م رقي �إلى وظيفة
م�ساعد مدير عام وحدة احلبوب والتقاوي التي دجمت فيما بعد مع وحدة �أعمال الأعالف حتت م�سمى وحدة �أعمال املحا�صيل احلقلية ،ثم عني
يف من�صب مدير �إنتاج احلبوب يف �شهر يناير من عام 2009م �إلى جانب مهام م�ساعد مدير عام الوحدة ،ثم �سمى مدير ًا عام ًا لوحدة �أعمال
املحا�صيل احلقلية يف �شهر يناير من عام 2012م.
ع�ضو يف املجموعة ال�سعودية الزراعية (ع�ضو جلنة الري) منذ عام 2006م وحتى تاريخه.
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نبذة خمت�صرة عن �أع�ضاء الإدارة العليا
اال�سم

فهد بن حممد بن فهد الق�صيمي

اجلن�سية

�سعودي

العمر

53

املن�صب

مدير عام وحدة �أعمال اخل�ضار

امل�ؤهالت العلمية

حا�صل على درجة البكالوريو�س يف الزراعة من جامعة امللك في�صل عام 1988م.
حا�صل على درجة املاج�ستري يف االقت�صاد الزراعي من جامعة ايداهو يف الواليات املتحدة الأمريكية عام 1998م.

اخلربات العملية

عمل م�شرف ًا مل�شروع �شركة الراجحي للأعمال الزراعية خالل الفرتة من  1990وحتى 1991م.
مدير ًا للقطاع الزراعي بال�شركة الوطنية الزراعية خالل الفرتة من 1994م وحتى 1996م.
نائب ًا ملدير ال�شركة الوطنية الزراعية خالل الفرتة من 1998م �إلى 1999م.
التحق بالعمل يف �شركة تبوك الزراعية يف �شهر �سبتمرب من عام 2001م كمدير لإدارة املحا�صيل احلقلية ،ثم �سمي مدير ًا عام ًا لوحدة �أعمال
احلبوب والتقاوي يف �شهر يناير من عام 2008م ومدير ًا عام ًا مكلف ًا لوحدة �أعمال الأعالف ،ثم عني مدير ًا عام ًا لوحدة �أعمال املحا�صيل
احلقلية التي دمج فيها ن�شاطي احلبوب والأعالف ،و يف عام 2012م مت تعيينه مدير ًا لوحدة �أعمال اخل�ضار حتى تاريخه.

اال�سم

�أندرو ميخائيل ورين بي�سون

اجلن�سية

جنوب �إفريقي

العمر

39

املن�صب

مدير عام وحدة �أعمال الفواكه

امل�ؤهالت العلمية

حا�صل على دبلوم �إدارة �أعمال تخ�ص�ص �إدارة عامة من كلية �أ�ستاند الفنية يف جنوب �أفريقيا عام 1991م

اخلربات العملية

م�ساعد مدير مزرعة لدى �شركة ويدرويل فارم يف جنوب �أفريقيا خالل الفرتة من 1994م وحتى 1997م.
مدير الري لدى �شركة �إمدادات املزارع واحلدائق يف جنوب �أفريقيا خالل الفرتة من 1998م وحتى 1999م.
عمل يف م�ؤ�س�سة �سومر�ست خلدمات الري يف جنوب �أفريقيا ب�صفته مالك ًا لها خالل الفرتة من 2000م وحتى 2003م.
مدير مزرعة يف �شركة قلني �أبلز يف جنوب �أفريقيا خالل الفرتة من 2004م وحتى 2008م.
التحق بالعمل لدى �شركة تبوك للتنمية الزراعية عام 2010م بوظيفة مدير ت�شغيل و�صيانة معدات الفاكهة حتى عام 2012م ثم عمل كمدير
�إنتاج حتى نهاية عام 2013م ،و�أخري ًا يف �شهر يناير 2014م عني مدير ًا مكلف ًا لوحدة �أعمال الفاكهة حتى تاريخه.
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5 55 -5إقرارات عن اإلفالس والمصالح المباشرة ألعضاء مجلس اإلدارة والمدراء التنفيذيين
يقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي ورئي�س القطاع املايل و�سكرتري جمل�س الإدارة واملوظفون يف الإدارة العليا مبا يلي:

















�أنه مل يتم الإعالن عن �إفال�س �أي ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة �أو � ٍأي من �أع�ضاء الإدارة العليا بال�شركة �أو �سكرتري جمل�س الإدارة.
�أنه مل يتم الإعالن عن �أي �إع�سار يف ال�سنوات اخلم�س ال�سابقة ل�شركة كان � ٍأي من �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة �أو �أي من �أع�ضاء الإدارة العليا بال�شركة
�أو �سكرتري جمل�س الإدارة معين ًا فيها يف من�صب �إداري �أو �إ�شرايف.
�أنه با�ستثناء ما ذكر يف جدول �أع�ضاء جمل�س الإدارة يف ال�صفحة (د) وما ذكر يف الق�سم (� 2-5أع�ضاء جمل�س الإدارة) ف�إنه ال يوجد لأي من �أع�ضاء
جمل�س �إدارة ال�شركة �أو �أي من �أع�ضاء الإدارة العليا لل�شركة �أو �سكرتري جمل�س الإدارة �أو �أي من �أقربائهم م�صلحة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة يف �أ�سهم
ال�شركة.
�أنه لي�س لهم �أو لأي من �أقربائهم �أو تابعيهم �أية م�صلحة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة يف �أي عقد �أو اتفاق خطي �أو �شفهي قائم �أو قيد النظر يف تاريخ هذه
الن�شرة ي�شكل عقد ًا �أو اتفاق ًا مهم ًا بالن�سبة لأعمال ال�شركة.
مل تقم ال�شركة يف ال�سابق ب�إ�صدار �أي �أدوات دين ومل ت�صرح ب�إ�صدار مثل هذه الأدوات.
با�ستثناء ما ذكر يف ن�شرة الإ�صدار هذه (الق�سم « »6-5-5ارتباطات والتزامات م�ستقبلية) ف�إنه لي�س على ال�شركة �أي التزامات حمتملة كما مل تقم
ال�شركة بتقدمي �أي �ضمانات ل�صالح �أي �أطراف �أخرى.
بعد مراجعة التدفقات النقدية لل�شركة تبني �أن لدى ال�شركة ر�أ�س مال عامل يكفي مدة الإثنى ع�شر (� )12شهر ًا التي تلي مبا�شرة تاريخ ن�شر ن�شرة
الإ�صدار.
لي�س لديهم �أي �صالحيات �أو حقوق لالقرتا�ض من ال�شركة.
لي�س لهم حق الت�صويت على مكاف�آتهم اخلا�صة �أو على �أي عقد �أو عر�ض يكون لهم فيها م�صالح جوهرية.
ي�ؤكد �أع�ضاء جمل�س الإدارة ب�أن جميع الأمور اجلوهرية املتعلقة بال�شركة و�أدائها املايل قد مت الإف�صاح عنها يف ن�شرة الإ�صدار هذه ،و�أنه ال توجد �أي
وقائع �أخرى ميكن �أن ي�ؤدي عدم ت�ضمينها يف هذه الن�شرة �إلى جعل �أي �إفادة واردة فيها م�ضللة.
كما يقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة بالتزامهم باملادة  69واملادة  70من نظام ال�شركات فيما يتعلق بالعقود مع الأطراف ذات العالقة كما يلي:
 -يتم عر�ض جميع العقود مع الأطراف ذات العالقة على جمل�س الإدارة للموافقة عليها ،ومن ثم يتم عر�ضها على اجلمعية العامة العاديةللموافقة عليها مع امتناع ع�ضو جمل�س الإدارة ذي العالقة عن الت�صويت على قرار جمل�س الإدارة واجلمعية العامة العادية املتعلق بها.
 -ي�ؤكد امل�ساهمون وامل�ؤ�س�سون و�أع�ضاء جمل�س الإدارة بعدم مناف�سة �أعمال ال�شركة والتعامل مع الأطراف ذات العالقة بناء على �أ�س�س جتارية�صرفة.
 �-إن النظام الأ�سا�سي لل�شركة ال يعطي �أي ع�ضو يف جمل�س الإدارة �أو املدير التنفيذي حق الت�صويت على �أي عقد �أو اقرتاح يكون لهم فيهم�صلحة ،وال يعطي �أي �صالحية لأي منهم للت�صويت على مكاف�أة خا�صة متنح لهم �أو �أي �صالحيات جتيز لأع�ضاء جمل�س الإدارة �أو لكبار
التنفيذيني االقرتا�ض من ال�شركة.
كما يقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة ب�أنه ال توجد نية �أو توجه لإجراء �أي تغيري جوهري يف طبيعة عمل ال�شركة.
كما �أنه ال يوجد �سيا�سات متبعة ومعلومات مهمة متعلقة بالأبحاث والتطوير ملنتجات جديدة وللطرق املتبعة يف الإنتاج على مدى ال�سنوات املالية الثالثة
ال�سابقة مبا�شرة لتاريخ ن�شر ن�شرة الإ�صدار .وال توجد حالي ًا عقود عمل قائمة �أو مقرتحة لأع�ضاء جمل�س الإدارة كما يف تاريخ هذه الن�شرة.
ال يوجد لدى ال�شركة يف الوقت احلايل برنامج تخ�صي�ص �أ�سهم ملوظفيها� ،أو �أي ترتيبات �أخرى ت�شرك املوظفني يف ر�أ�س مال ال�شركة.

5 55 -5مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
وفق ًا للنظام الأ�سا�سي لل�شركة ،تكون مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة كما تقدرها اجلمعية العامة العادية وذلك مبا يتوافق مع القرارات والتعليمات الر�سمية
ال�صادرة عن وزارة التجارة وال�صناعة يف هذا ال�ش�أن ويف حدود ما ن�ص عليه نظام ال�شركات �أو �أية �أنظمة �أخرى مكملة له ،بالإ�ضافة �إلى بدل ح�ضور وبدل انتقال
يحددهما جمل�س الإدارة وفق ًا للأنظمة والقرارات والتعليمات املتبعة يف اململكة العربية ال�سعودية ال�صادرة من اجلهات املخت�صة.
ووفق ًا للقرار الوزاري رقم ( )1071وتاريخ 1412/11/22هـ (املوافق 1992/5/5م) ال�صادر عن معايل وزير التجارة وال�صناعة يكون احل ّد الأق�صى للمكاف�أة
ال�سنوية لع�ضو جمل�س الإدارة يف ال�شركة ( )200.000مائتي �ألف ريال �سعودي ،بالإ�ضافة �إلى مبلغ (� )2.000ألفي ريال �سعودي عن ُكل جل�س ٍة من جل�سات جمل�س
الإدارة ،وتلتزم ال�شركة مبا جاء يف القرار الوزاري املذكور يف حتديد املكاف�آت ال�سنوية التي تقررها اجلمعية العامة لل�شركة بنا ًء على تو�صية جمل�س الإدارة.
ويجب �أن تتم املوافقة على مكاف�آت و و�أجور جمل�س الإدارة يف اجتماعات اجلمعية العامة مع مراعاة �أنه ال يحق لأع�ضاء جمل�س الإدارة الت�صويت على هذه املكاف�آت
والأجور ،كما مل يتقا�ضى �أع�ضاء جمل�س الإدارة يف ال�شركة �أو �أي من �أع�ضاء �إدارتها التنفيذية �أية مكاف�آت �أو تعوي�ضات عينية.
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وفيما يلي تف�صيل ملا تقا�ضاه �أع�ضاء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني يف ال�شركة مبا فيهم الرئي�س التنفيذي ورئي�س القطاع املايل خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة
للطرح:
مقر لودجلا لا مكاف�آت و�أتعاب جمل�س الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية خالل الفرتة ما بني 2011م2013-م
البيان

2011م

2012م

2013م

�أع�ضاء جمل�س الإدارة

707.000

1.012.500

913.000

جلنة املراجعة

238.000

226.000

242.000

جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت

162.000

330.000

224.000

جلنة اال�ستثمار

264.000

306.000

280.000

اللجنة التنفيذية

362.000

342.000

240.000

كبار التنفيذيني مبا فيهم الرئي�س التنفيذي ورئي�س القطاع املايل

2.721.451

3.256.844

2.295.786

املجموع

4.454.451

5.473.344

4.194.786

امل�صدر� :شركة تبوك للتنمية الزراعية.

5 55 -5تعيين أعضاء مجلس اإلدارة
يتم تعيني �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة من قبل اجلمعية العامة العادية باتباع �أ�سلوب الت�صويت الرتاكمي ،ويحدد نظام ال�شركات والئحة حوكمة ال�شركات
والنظام الأ�سا�سي لل�شركة ونظام احلوكمة الداخلي لل�شركة مهام وم�س�ؤوليات جمل�س الإدارة .وفيما يلي ملخ�ص مبهام وم�س�ؤوليات �أع�ضاء جمل�س الإدارة وعقدي
عمل الرئي�س التنفيذي ورئي�س القطاع املايل:
5 55 -55 -5رئيس مجلس اإلدارة

تت�ضمن واجبات وم�س�ؤوليات رئي�س جمل�س الإدارة ما يلي:





متثيل ال�شركة يف عالقاتها �أمام الغري.
التعاقد با�سم ال�شركة والدخول يف املناق�صات والقيام بكافة الأعمال والت�صرفات والتوقيع على كافة �أنواع العقود والوثائق وامل�ستندات.
رئا�سة اجتماعات جمل�س الإدارة.
رئا�سة اجتماعات اجلمعية العامة للم�ساهمني.

مكافأة رئيس مجلس اإلدارة

وفق ًا للنظام الأ�سا�سي لل�شركة ،يح�صل رئي�س جمل�س الإدارة على مكاف�أة �سنوية ال تتجاوز مبلغ  200.000ريال �سعودي ،بالإ�ضافة �إلى بدل ح�ضور مببلغ 3.000
ريال مقابل ح�ضور كل اجتماع من اجتماعات جمل�س الإدارة ،بالإ�ضافة �إلى مبلغ  10.000ريال �سعودي �شهري ًا� ،إ�ضاف ًة �إلى تعوي�ض عن امل�صروفات.
مدة عضوية رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة

وفق ًا للنظام الأ�سا�سي لل�شركة ،تكون مدة ع�ضوية رئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة � 3سنوات تبد�أ من التاريخ الذي حتدده اجلمعية العامة لل�شركة يف قرارها املتعلق
بانتخابهم.
5 55 -55 -5أعضاء مجلس اإلدارة

تت�ضمن واجبات وم�س�ؤوليات �أع�ضاء جمل�س الإدارة ما يلي:






توجيه وو�ضع ومتابعة اال�سرتاتيجية ال�شاملة لل�شركة والأهداف الرئي�سة لها والتي حتتوي على اخلطط ال�سنوية املالية والت�شغيلية لل�شركة ،وذلك يف
�ضوء التو�صيات املقدمة من التنفيذيني بال�شركة.
تعيني ومتابعة �أداء الرئي�س التنفيذي لل�شركة.
و�ضع وتوجيه �سيا�سة �إدارة املخاطر ومراجعتها.
حتديد الهيكل الر�أ�سمايل الأمثل لل�شركة وا�سرتاتيجيتها و�أهدافها املالية و�إقرار امليزانيات ال�سنوية.
الإ�شراف على النفقات الر�أ�سمالية الرئي�سة لل�شركة ،ومتلك الأ�صول والت�صرف بها.
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و�ضع �أهداف الأداء ومراقبة التمثيل والأداء ال�شامل لل�شركة.
املراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية يف ال�شركة واعتمادها.
و�ضع �سيا�سة مكتوبة تنظم تعار�ض امل�صالح ومعاجلة حاالت التعار�ض املحتملة لكل من �أع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية وامل�ساهمني ،وي�شمل
ذلك �إ�ساءة ا�ستخدام �أ�صول ال�شركة ومرافقها ،و�إ�ساءة الت�صرف الناجت عن التعامالت مع الأ�شخا�ص ذوي العالقة.
الت�أكد من �سالمة الأنظمة املالية واملحا�سبية ،مبا يف ذلك الأنظمة ذات ال�صلة ب�إعداد التقارير املالية.
الت�أكد من تطبيق �أنظمة رقابية منا�سبة لإدارة املخاطر ،وذلك من خالل حتديد الت�صور العام عن املخاطر التي قد تواجه ال�شركة وطرحها ب�شفافية.
املراجعة ال�سنوية لفعالية �إجراءات الرقابة الداخلية لل�شركة.

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

يح�صل كل ع�ضو على مكاف�أة �سنوية ال تتجاوز مبلغ  200.000ريال �سعودي ،كما يح�صل كل ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س الإدارة على بدل ح�ضور مببلغ  3.000ريال
مقابل ح�ضور كل اجتماع من اجتماعات جمل�س الإدارة ،بالإ�ضافة �إلى تعوي�ض عن امل�صروفات.
5 55 -55 -5الرئيس التنفيذي

تت�ضمن واجبات وم�س�ؤوليات الرئي�س التنفيذي ما يلي:





امل�س�ؤول التنفيذي الأول بال�شركة.
رئي�س جلنة �إعداد امليزانية التقديرية.
تقدمي التقارير الفنية والإدارية عن الأداء العام لل�شركة ملجل�س الإدارة.
ح�ضور االجتماعات الدورية ملجل�س الإدارة وجلانه املختلفة.

مكافأة الرئيس التنفيذي

يح�صل الرئي�س التنفيذي على راتب �شهري وبدل �سكن وبدل موا�صالت.
مدة الرئيس التنفيذي

يعمل الرئي�س التنفيذي مبوجب عقد عمل غري حمدد املدة.
5 55 -55 -5رئيس القطاع المالي

تت�ضمن واجبات وم�س�ؤوليات رئي�س القطاع املايل ما يلي:






الإ�شراف الإداري والفني للإدارة .
ع�ضو جلنة �إعداد امليزانية التقديرية.
�إعداد التقارير املالية.
تقدمي اال�ست�شارات املالية للإدارة العليا بال�شركة.
الرد على مالحظات مراقب احل�سابات.

مكافأة رئيس القطاع المالي

يح�صل رئي�س القطاع املايل على راتب �شهري و�سكن وبدل موا�صالت وتذاكر �سفر.
مدة خدمة رئيس القطاع المالي

يتم حتديد مدة خدمة رئي�س القطاع املايل وفق ًا لعقد عمله.
هذا ويقر �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة و�سكرتري جمل�س الإدارة و�أع�ضاء الإدارة العليا �أنه ال يوجد عقد �أو ترتيب �ساري املفعول �أو مزمع �إبرامه عند تقدمي ن�شرة
الإ�صدار فيه لهم �أو �أي من �أقاربهم م�صلحة يف �أعمال ال�شركة ،وذلك بخالف ما ذكر يف هذه الن�شرة يف ق�سم “تعامالت الأطراف ذات العالقة”.

5 55 -5حوكمة الشركة
تتمثل �سيا�سة ال�شركة يف تبني معايري متقدمة يف حوكمة ال�شركات مبا يف ذلك من ف�صل مل�س�ؤوليات ومهام جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية وال�سيا�سات التي
ت�ضمن عمل جمل�س �إدارة ال�شركة مبا يحقق م�صالح للم�ساهمني ،كما �ستلتزم ال�شركة بكافة الأحكام الإلزامية الواردة يف الئحة حوكمة ال�شركات ال�صادرة عن
هيئة ال�سوق املالية .والتزام ًا من ال�شركة مبعايري احلوكمة فلقد قامت ب�إعداد الئحة حكومة خا�صة بها اعتمدتها اجلمعية العامة العادية لل�شركة يف اجلل�سـة رقم
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 24املنعقدة بتاريخ 2009/04/12م (املوافق 1430/4/16هـ) ،والتي جرت عليها عدة تعديالت الحقة اعتمدت يف جل�سة اجلمعية العامة رقم  26املنعقدة بتاريخ
2011/4/12م (املوافق 1432/8/5هـ).
وتقر �شركة تبوك للتنمية الزراعية �أنها قد قامت بتطبيق كافة �أحكام الئحة حوكمة ال�شركات ال�صادرة من هيئة �سوق املال ال�سعودي ،وال توجد مادة من مواد
الالئحة املذكورة مل يتم االلتزام بها ،ولقد ومت �إثبات ذلك فى تقرير جمل�س االدارة لعام 2013م ،وهو �إقرار ال يزال �ساري املفعول حتى تاريخ هذه الن�شرة.
لقد �شكل جمل�س الإدارة عدة جلان مل�ساعدته على الوفاء مب�س�ؤولياته والتزاماته جتاه م�ساهمي ال�شركة وهي ،اللجنة التنفيذية وجلنة املراجعة وجلنة الرت�شيحات
واملكاف�آت وجلنة اال�ستثمار .وتعمل هذه اللجان وفق ًا ملهام العمل وامل�س�ؤوليات وال�صالحيات املن�صو�ص عليها يف الئحة احلوكمة املعتمدة من قبل اجلمعية العامة
لل�شركة ،وتوجد �شفافية و�إف�صاح كامل من اللجان �إلى جمل�س الإدارة حيث يزود ر�ؤ�ساء اللجان املجل�س بتقارير عن نتائج �أن�شطة جلانهم وبالتو�صيات املهمة ذات
ال�صلة مبهام عمل هذه اللجان ،علم ًا ب�أن حما�ضر اجتماعات هذه اللجان تعر�ض جلميع �أع�ضاء املجل�س لالطالع ،وجلان املجل�س خمولة التخاذ م�شورة م�ستقلة
من جهات مهنية خارجية متى ما دعت ال�ضرورة لذلك.
وفيما يلي نبذة عن جلان املجل�س ومهامها واملكاف�آت اخلا�صة بكل منها:
5 55 -55 -5اللجنة التنفيذية

تقوم مب�س�ؤوليات جمل�س الإدارة ذات ال�صلة ب�إدارة �أعمال ال�شركة خالل الفرتات بني االجتماعات الدورية املقررة للمجل�س �أو حينما يتعذر انعقاد اجتماعات
املجل�س لأي �أ�سباب طارئة �أو خارجة عن الإرادة ،وتقدم التو�صيات �إلى جمل�س الإدارة حول خمتلف املو�ضوعات ذات ال�صلة ب�إعداد وتنفيذ ا�سرتاتيجية ال�شركة،
ويفو�ض املجل�س اللجنة بالقيام ببع�ض مهامه مثل اعتماد �سيا�سات اال�ستثمار وتعيينات القيادات العليا وامل�شرتيات (فيما دون  2.000.000ريال �سعودي)،
وجتدر الإ�شارة هنا �إلى �أنه لدى ال�شركة الئحة �صالحيات متكاملة تو�ضح حدود ال�صالحيات املالية والت�شغيلية والإدارية لكل من جمل�س الإدارة واللجنة التنفيذية
والرئي�س التنفيذي وكبار التنفيذيني و�إلى �أدنى م�ستويات الإدارة التنفيذية وهي الئحة معتمدة من جمل�س الإدارة.
وتتكون اللجنة التنفيذية من:
مقر لودجلا لا �أع�ضاء اللجنة التنفيذية
اال�سم

املن�صب

حممد بن عبد اهلل بن عبد العزيز الراجحي

رئي�س

في�صل بن �سعود بن في�صل بن معمر

ع�ضو

�أحمد بن عبدالعزيز بن عبداهلل ال�سماري

ع�ضو

امل�صدر� :شركة تبوك للتنمية الزراعية.

ويتقا�ضى �أع�ضاء اللجنة بدل جل�سات ( )2.000ريال �سعودي لكل ع�ضو عن كل جل�سة ،عالو ًة على مكاف�أة يعتمدها املجل�س يف نهاية العام بنا ًء على موقف الأداء
املايل لل�شركة وتو�صية جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت.
ف�ض ًال راجع ق�سم (� « )2-5أع�ضاء جمل�س الإدارة» لالطالع على النبذة املخت�صرة عن �أع�ضاء اللجنة التنفيذية.
5 55 -55 -5لجنة المراجعة

تتولى جلنة املراجعة امل�س�ؤولية فيما يلي:











تعيني وا�ستبدال املراجع الداخلي بعد احل�صول على موافقة جمل�س الإدارة.
اعتماد نطاق خدمات املراجعة الداخلية وال�شروط املرجعية للمراجع الداخلي.
التو�صية ب�أتعاب املراجع الداخلي ومراجعة التقارير املراجعة التي ُي�صدرها.
التحقق من كفاءة نظام الرقابة والإف�صاح بال�شركة.
تقييم خربات وم�ؤهالت فريق املراجعة الداخلية والتحقق من مطابقتها للمعايري املهنية.
مناق�شة تقارير املراجع الداخلي ورفع املالحظات حيالها ملجل�س الإدارة.
التو�صية ملجل�س الإدارة بتعيني مراقب احل�سابات اخلارجي وحتديد �أتعابه.
مناق�شة نتائج املراجعة للقوائم املالية والتحقق من م�ستوى جودة �إعداد القوائم املالية.
التحقق من التزام ال�شركة بالقواعد املحا�سبية املتعارف عليها ودرا�سة ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة بال�شركة و�إبداء الر�أي حولها.
مراجعة الرتتيبات واملعامالت املالية والعقود مع اجلهات ذات العالقة (العمالء واملوردين وال�شركات الأخرى يف جمموعتها) والتو�صية ملجل�س الإدارة
ب�أي �إجراءات �ضرورية حيالها فيما يخت�ص بتجديدها �أو �إنهائها �أو تعديلها مبا يحقق م�صلحة ال�شركة.
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 مراجعة الرتتيبات اخلا�صة باملكاف�آت والتعوي�ضات لأع�ضاء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني واملعامالت املالية التي تتم مع امل�ساهمني من حملة �أ�سهم
ال�سيطرة (�أكرث من  )%5والتو�صية بالإجراءات الالزمة حيالها ملجل�س الإدارة.
 التحقق من وجود نظام لإدارة املخاطر.
 مناق�شة مالحظات املراجع الداخلي امل�ستقل مع ال�ش�ؤون املالية والرئي�س التنفيذي.
 حتليل النتائج املالية لل�شركة والتعرف على عنا�صر املخاطر املالية املحتملة.
وتتكون جلنة املراجعة من:
مقر لودجلا لا �أع�ضاء جلنة املراجعة
املن�صب

اال�سم
يو�سف عبد اهلل عبد العزيز الراجحي

رئي�س

وليد �أحمد با معروف

ع�ضو

حممد بن عبد الهادي بن حممد الب�شري

ع�ضو

علي بن �إبراهيم بن حممد املبارك

ع�ضو

امل�صدر� :شركة تبوك للتنمية الزراعية.

هذا ويتقا�ضى �أع�ضاء اللجنة بدل جل�سات ( )2.000ريال لكل ع�ضو عن كل جل�سة عالوة على مكاف�أة يعتمدها املجل�س يف نهاية العام بنا ًء على موقف الأداء املايل
لل�شركة وتو�صية جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت ،علم ًا ب�أن الئحة عمل اللجنة تن�ص على التجديد ال�سنوي للأع�ضاء ح�سب تو�صيات جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت.
م
1
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نبذة خمت�صرة عن �أع�ضاء جلنة املراجعة
اال�سم

يو�سف عبد اهلل الراجحي

اجلن�سية

�سعودي

العمر

54

املن�صب

ع�ضو جلنة املراجعة

امل�ؤهالت العلمية

حا�صل على درجة املاج�ستري يف �إدارة التنمية من جامعة وي�سترين ميت�شجن بالواليات املتحدة الأمريكية عام 1991م.
حا�صل على درجو البكالوريو�س يف �إدارة الأعمال تخ�ص�ص االقت�صاد والعلوم ال�سيا�سية من جامعة امللك �سعود بالريا�ض عام 1986م.

اخلربات العملية

ي�شغل من�صب املدير العام ل�شركة عبد اهلل عبد العزيز الراجحي و�أوالده ال�صناعية (�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف القطاع ال�صناعي) منذ
عام 2013م وحتى تاريخه.
وي�شغل من�صب املدير العام ل�شركة الراجحي لل�صناعة والتجارة (�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �سعودية تعمل يف جمايل ال�صناعة والتجارة) منذ عام
1996م وحتى عام 2013م.
كما ي�شغل من�صب املدير العام ل�شركة م�صنع الراجحي ملنتجات الإ�سمنت (�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �سعودية تعمل يف قطاع مواد البناء) منذ عام
1999م وحتى تاريخه.
�شغل من�صب م�س�ؤول ق�سم التحويالت ببنك الريا�ض (�شركة م�ساهمة �سعودية مدرجة يف ال�سوق املالية ال�سعودية تعمل يف القطاع امل�صريف) خالل
عامي 1981م و 1982م.
�شغل من�صب مدير فرع مب�صرف الراجحي (�شركة م�ساهمة �سعودية مدرجة يف ال�سوق املالية ال�سعودية تعمل يف القطاع امل�صريف) خالل عامي 1987م
و 1988م.
�شغل من�صب مدير متويل امل�شاريع مب�صرف الراجحي (�شركة م�ساهمة �سعودية مدرجة يف ال�سوق املالية ال�سعودية تعمل يف القطاع امل�صريف) يف الفرتة
من عام 1992م وحتى 1995م.
ي�شغل من�صب رئي�س جمل�س الإدارة لكلٍ من:
�شركة ريادة العاملية للفنادق واملنتجعات يف الفرتة من عام 2005م وحتى تاريخه ،وهي �شركة م�ساهمة مقفلة �سعودية تعمل يف جمال ال�ضيافة
وال�صناعات الغذائية.
وكالة عرب �سا�س لل�سياحة وال�سفر يف الفرتة من عام 1997م وحتى تاريخه ،تعمل يف جمال ال�سياحة وال�سفر وتنظيم الربامج ال�سياحية.
�شركة الراجحي لل�صناعات التحويلية يف الفرتة من عام 1996م وحتى تاريخه ،تعمل يف جمال ال�صناعات التحويلية.
�شركة الراجحي لل�صناعات املعدنية يف الفرتة من عام 1998م وحتى تاريخه ،تعمل يف جمال ال�صناعات املعدنية.
�شركة الراجحي للهيدروليك يف الفرتة من عام 1999م وحتى تاريخه ،تعمل يف جمال ال�صيانة و اخلدمات امل�ساندة.
كما �أنه ي�شغل من�صب نائب رئي�س جمل�س الإدارة يف بنك بنجالدي�ش الإ�سالمي يف الفرتة من عام 1996م وحتى تاريخه ،وهو بنك �إ�سالمي يف دولة
بنجالدي�ش.
هذا بالإ�ضافة �إلى ع�ضويته يف جمل�س �إدارة كلٍ من:
�شركة الراجحي لتنمية املوارد الب�شرية يف الفرتة من عام 1993م وحتى تاريخه ،تعمل يف قطاع التدريب والتطوير.
�شركة �شروق للتغليف (�شروق باك) بدولة الكويت يف الفرتة من عام 2001م وحتى عام 2010م ،وهي �شركة �شركة م�ساهمة مقفلة كويتية تعمل يف
جمال �صناعة مواد التغليف.

م
2

3

نبذة خمت�صرة عن �أع�ضاء جلنة املراجعة
اال�سم

وليد �أحمد بامعروف

اجلن�سية

�سعودي

العمر

43

املن�صب

ع�ضو جلنة املراجعة

امل�ؤهالت العلمية

حا�صل على درجة البكالوريو�س يف املحا�سبة من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن عام 1995م.
حا�صل على درجة املاج�ستري يف �إدارة الأعمال من جامعة امللك عبد العزيز عام 2009م.
حا�صل على زمالة املعهد الأمريكي للمحا�سبني القانونيني 1997م.
حا�صل على زمالة املعهد االمريكي للمحا�سبني الإداريني 2001م.
حا�صل على زمالة الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني عام 2005م.

اخلربات العملية

ع�ضو جمل�س الإدارة وع�ضو جلنة املراجعة ب�شركة ينبع الوطنية للبرتوكيماويات (�شركة م�ساهمة �سعودية مدرجة يف ال�سوق املالية ال�سعودي ،وتعمل يف
جمال �إنتاج مواد الإثيلني ،الربوبلني ،بويل �إثيلني منخف�ض الكثافة ،بويل �إثلني عايل الكثافة ،بويل بروبلني� ،إثيلني جاليكول ،ميثيل ثايل بيوتيل الإثري،
خليط املركبات العطرية) منذ �شهر مار�س من عام 2011م وحتى تاريخه.
�شريك وحما�سب قانوين مبكتب طالل �أبوغزالة يف اململكة العربية ال�سعودية منذ عام 2009م وحتى تاريخه.

اال�سم

حممد بن عبدالهادي بن حممد الب�شري

اجلن�سية
العمر
املن�صب

راجع الق�سم (� “ )2-5أع�ضاء جمل�س الإدارة” لالطالع على النبذة املخت�صرة

امل�ؤهالت العلمية
اخلربات العملية
4

اال�سم

علي بن ابراهيم املبارك

اجلن�سية

�سعودي

العمر

59

املن�صب

ع�ضو جلنة املراجعة

امل�ؤهالت العلمية

حا�صل على درجة البكالوري�س يف اللغة العربية و�آدابها من جامعة االمام حممد بن �سعود يف عام  1394هـ.
حا�صل على دبلوم متويل ال�صناديق احلكومية من املركز الدولى للتدريب ب�إيطاليا يف عام 2003م.
حا�صل على عدد من الدورات التدريبية واملهارية يف الإدارة وال�ش�ؤون املالية من معهد الإدارة بالريا�ض ،بالإ�ضافة �إلى دورات يف تطبيقات الإدارة و�إدارة
امل�شرتيات من كلٍ من م�صر و�سوريا.

اخلربات العملية

ع�ضو جمل�س �إدارة ال�شركة العقارية وهي �شركة مدرجة يف ال�سوق املالية ال�سعودية وتعمل يف جمال اال�ستثمارات العقارية وذلك يف الفرتة من عام
1998م وحتى عام 2006م.
ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة تبوك للتنمية الزراعية يف الفرتة من عام 2000م وحتى عام 2009م.
رئي�س جلنة املراجعة يف �شركة تبوك للتنمية الزراعية يف الفرتة من عام 2000م وحتى 2009م.
امل�شاركة يف عدد من اللجان يف هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء.
رئا�سة وع�ضوية عدد من اللجان املالية والتنظيمية االدارية يف امل�ؤ�س�سة العامة للتقاعد.
متثيل امل�ؤ�س�سة العامة للتقاعد يف عدد من اجلمعيات العامة العادية وغري العادية لكل من :بنك اال�ستثمار ،و�إ�سمنت ال�شرقية ،وال�شركة املوحدة
للكهرباء ،وع�سري لل�سياحة ،والنقل البحري.
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5 55 -55 -5لجنة الترشيحات والمكافآت

تتولى جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت امل�س�ؤولية عن:
 حتديد نوعية وحجم التعوي�ضات واملكاف�آت املمنوحة لأع�ضاء املجل�س نظري ح�ضور اجلل�سات ونفقات ال�سفر ذات ال�صلة بالإ�ضافة �إلى احلوافز التي
ميكن منحها نظري �إ�سهام كل ع�ضو يف حتقيق �أهداف ا�سرتاتيجية حمددة وفق ًا ملعايري �أداء يتم االتفاق عليها مع �أع�ضاء املجل�س.
 حتديد نوعية وحجم التعوي�ضات واملكاف�آت للرئي�س التنفيذي وكبار التنفيذيني ،على �أن يراعى يف ذلك اال�سرت�شاد مبا هو متبع يف ال�شركات املماثلة
وا�ستخدام معايري ترتبط بالأداء.
 التو�صية ملجل�س الإدارة بالأهداف الرئي�سية لل�شركة ايل يجب �أن تربط ب�أي خطة حوافز مقرتحة لكبار التنفيذيني �أو مدراء الإدارات ور�ؤ�ساء الأق�سام
وامل�شرفني على �أن ي�ؤخذ يف االعتبار العائد امل�ستهدف على حقوق امل�ساهمني وجتارب ال�شركات املناف�سة وحجم احلوافز املمنوحة يف ال�سنوات املا�ضية
بال�شركة.
 التو�صية للمجل�س مبقرتحات خطط التعوي�ضات املرتبطة مبنح الأ�سهم التحفيزية للرئي�س التنفيذي وكبار التنفيذيني وحتديد حجم الأ�سهم املمنوحة
والتعوي�ضات املماثلة الأخرى.
 ا�ستعرا�ض ومناق�شة تو�صيات الرئي�س التنفيذي حول تعوي�ضات كبار التنفيذيني مع جمل�س الإدارة و�إ�صدار القرارات الالزمة ب�ش�أنها.
 املراجعة ال�سنوية ملنظومة التعوي�ضات واملكاف�آت لأع�ضاء جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي وكبار التنفيذيني والتو�صية للمجل�س بالتعديالت املطلوبة
ويجوز للإدارة التنفيذية لل�شركة تزويد اللجنة بتقارير مقارنة عن موقف التعوي�ضات واملكاف�آت بال�شركة ومثيالتها من ال�شركات املحلية واالقليمية
العاملة يف نف�س املجال.
 املناق�شة ب�شكل دوري مع رئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي لتقييم �أداء كبار التنفيذيني ومدراء الإدارات الرئي�سية وفرتات عملهم بال�شركة
والتو�صية ملجل�س الإدارة مبدى احلاجة لتعيني قيادات �إدارية جديدة �أو بديلة.
 مراجعة تقييم الأداء ل�شاغلي الوظائف الإ�شرافية واملهنية للتحقق من مدى �إ�سهامهم الإيجابي يف حتقيق الأهداف الكلية لل�شركة والتو�صية للمجل�س
ب�أي مالحظات و�إجراءات �ضرورية مطلوبة لتح�سني الأداء الكلي لل�شركة.
 املراجعة ال�سنوية لهيكل الرواتب يف ال�شركة ونظام احلوافز واملكاف�آت والتو�صية للمجل�س بالتعديالت والإ�ضافات املطلوبة.
 الإ�شراف على �إجراء تقييم ذاتي �سنوي لأع�ضاء جمل�س الإدارة واللجان وحتديد طبيعة التقييم و�إعداد ومناق�شة التقرير اخلا�ص بذلك مع جمل�س
الإدارة.
 تقييم �أداء الرئي�س التنفيذي وحتديد طبيعة وفرتات �إجراء التقييم والإ�شراف على عملية التقييم وتقدمي تقارير تقييم �أداء الرئي�س التنفيذي
م�شفوعة بالتو�صيات ال�ضرورية ومناق�شتها مع جمل�س الإدارة.
 الإ�شراف على تقييم �أداء كبار التنفيذيني على �ضوء الأهداف ال�سنوية لل�شركة والأهداف ذات ال�صلة بوحدات الأعمال والقطاعات يف �إطار نظام
التقييم واملكاف�آت املعتمد بال�شركة والتو�صية للمجل�س باحلوافز واملكاف�آت امل�ستحقة.
 حتديد الوقت الذي يجب �أن يخ�ص�صه ع�ضو جمل�س الإدارة للم�ساهمة يف االطالع ب�أعمال ومهام املجل�س.
 التو�صية ملجل�س الإدارة ب�آلية اختيار �أع�ضاء جمل�س الإدارة على �أن تقوم يف �إطار ذلك بتحديد نوعية وطبيعة امل�ؤهالت والقدرات واملهارات املطلوب
توفرها يف ع�ضوية املجل�س ب�صفة عامة ويف كل ع�ضو من �أع�ضاء املجل�س.
 �إعداد م�صفوفة القدرات وامل�ؤهالت واملهارات املنا�سبة املطلوبة لع�ضوية جمل�س الإدارة واملراجعة ال�سنوية لها مبا ي�ستجد من احتياجات �إ�ضافية.
 التحديد والتقييم والتو�صية ملجل�س الإدارة بالأ�شخا�ص املر�شحني لع�ضوية املجل�س.
 التو�صية ملجل�س الإدارة بهيكلة وع�ضوية اللجان والأ�شخا�ص املر�شحني لع�ضويتها.
 املراجعة ال�سنوية لهيكل جمل�س الإدارة .
 حتديد جوانب القوة وال�ضعف يف جمل�س الإدارة واقرتاح الآليات والإجراءات الالزمة للبناء على نقاط القوة ومعاجلة نقاط ال�ضعف.
 الت�أكد ب�شكل �سنوي من ا�ستمرارية حتقق �شرط الإ�ستقاللية لدى الأع�ضاء امل�ستقلني.
 التحقق ب�شكل م�ستمر من عدم ن�شوء �أي تعار�ض م�صالح بني ال�شركة و�أع�ضاء جمل�س الإدارة �إذا كان الع�ضو ي�شغل ع�ضوية جمل�س �إدارة �شركة �أخرى.
 التو�صية للمجل�س مببادئ احلوكمة والقيم الأخالقية املطلوب تطبيقها ومراعتها يف ت�سيري �ش�ؤون ال�شركة.
 مراجعة نوعية اللجان ومهامها والتكليفات املوكلة �إليها ومراجعة لوائح عملها والتو�صية بالتعديالت والإ�ضافات املطلوبة.
وتتكون جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت من:
مقر لودجلا لا �أع�ضاء جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت
اال�سم

املن�صب

في�صل بن �سعود بن في�صل بن معمر

رئي�س

عبد اهلل بن �إبراهيم بن علي العبد املنعم

ع�ضو

حممد عبد الهادي حممد الب�شري

ع�ضو

امل�صدر� :شركة تبوك للتنمية الزراعية.
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هذا ويتقا�ضى �أع�ضاء اللجنة بدل جل�سات ( )2.000ريال لكل ع�ضو عن كل جل�سة عالوة على مكاف�أة يعتمدها جمل�س الإدارة يف نهاية العام بنا ًء على موقف الأداء
املايل لل�شركة وتو�صية جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت ،علم ًا ب�أن الئحة عمل اللجنة تن�ص على التجديد ال�سنوي للأع�ضاء.
ف�ض ًال راجع ق�سم (� « )2-5أع�ضاء جمل�س الإدارة» لالطالع على النبذة املخت�صرة عن �أع�ضاء جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت.
5 55 -55 -5لجنة االستثمار

ت�ضطلع مبهام درا�سة فر�ص اال�ستثمار الرامية لتطوير ومنو الن�شاط االقت�صادي لل�شركة ،والإ�شراف على �إعداد الدرا�سات ذات ال�صلة والتو�صية ملجل�س �إدارة
ال�شركة بامل�شروعات اال�ستثمارية املحلية واخلارجية والتي يثبت جدواها االقت�صادية على �ضوء �سيا�سة اال�ستثمار املعتمدة لل�شركة ،وتتكون اللجنة من:
مقر لودجلا لا �أع�ضاء جلنة اال�ستثمار
اال�سم

املن�صب

حممد بن عبد اهلل بن عبد العزيز الراجحي

رئي�س

د .حممد جنيب بن جميل بن حممد خ�ضر

ع�ضو

م� .سعد حممد ال�سواط

ع�ضو

امل�صدر� :شركة تبوك للتنمية الزراعية.

هذا ويتقا�ضى �أع�ضاء اللجنة بدل جل�سات ( )2.000ريال لكل ع�ضو عن كل جل�سة عالوة على مكاف�أة يعتمدها جمل�س الإدارة يف نهاية العام بنا ًء على موقف الأداء
املايل لل�شركة وتو�صية جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت.
ف�ض ًال راجع ق�سمي ( )2-5و (�« )3-5أع�ضاء جمل�س الإدارة» و «�سكرتري جمل�س الإدارة» لالطالع على النبذة املخت�صرة عن �أع�ضاء جلنة اال�ستثمار.
5 55 -55 -5برامج أسهم الموظفين

ال يوجد لدى ال�شركة يف الوقت احلايل برنامج تخ�صي�ص �أ�سهم ملوظفيها� ،أو �أي ترتيبات �أخرى ت�شرك املوظفني يف ر�أ�س مال ال�شركة.
5 55 -55 -5تضارب المصالح

ال مينح النظام الأ�سا�سي لل�شركة �أو � ٍأي من اللوائح وال�سيا�سات الداخلية �أية �صالحيات متكن ع�ضو جمل�س الإدارة من الت�صويت على عقد �أو عر�ض له فيه م�صلحة
جوهرية �سوا ًء ب�صفة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة ،وذلك تنفيذ ًا للمادة رقم ( )96من نظام ال�شركات التي تن�ص على �أنه اليجوز �أن يكون لع�ضو جمل�س الإدارة �أية
م�صلحة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة يف التعامالت والعقود التي تتم حل�ساب ال�شركة �إال مبوافقة من اجلمعية العمومية العادية يتم جتديدها كل �سنة ،ووفق ًا لن�ص
املادة املذكورة ف�إنه يتعني على ع�ضو جمل�س الإدارة �أن يبلغ جمل�س الإدارة مبا له من م�صالح �شخ�صية يف التعامالت والعقود التي تتم حل�ساب ال�شركة ،ويف�صح
رئي�س جمل�س الإدارة للجمعية العمومية عند انعقادها عن التعامالت والعقود التي يكون ل ٍأي من �أع�ضاء جمل�س الإدارة م�صلحة �شخ�صية فيها ،على �أن يكون
الإف�صاح م�شفوع ًا بتقرير خا�ص من مراقب احل�سابات ،ويتم �إثبات هذا التبليغ يف حم�ضر اجتماع جمل�س الإدارة ،وال يجوز للع�ضو ذي امل�صلحة اال�شرتاك يف
الت�صويت على القرار الذي يطرح للت�صويت يف هذا ال�ش�أن .وبنا ًء على ما �سبق ،يلتزم �أع�ضاء جمل�س الإدارة مبا يلي:
1.1االلتزام بالعمل طبق ًا للمادتني ( )69و ( )70من نظام ال�شركات ،واملادة رقم ( )18من الئحة حوكمة ال�شركات.
2.2عدم الت�صويت على جميع العقود املربمة مع الأطراف ذات العالقة يف اجتماعات اجلمعية العمومية.
3.3االلتزام بعدم الدخول يف مناف�سة �ضد �أعمال ال�شركة و�أن كافة التعامالت مع الأطراف ذات العالقة يف امل�ستقبل �سوف تتم على �أ�سا�س تناف�سي تطبيقاً
لن�ص املادة ( )70من نظام ال�شركات.
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6.6مناقشة اإلدارة وتحليلها للوضع المالي للشركة ونتائج العمليات
6 66 -6مقدمة
لقد مت �إعداد هذا الق�سم ا�ستناد ًا �إلى القوائم املالية ال�سنوية املراجعة لل�شركة والتي مت �إعدادها وفق ًا للمعايري املحا�سبية املعرتف بها يف اململكة العربية ال�سعودية،
وقد مت ا�ستخراج الأرقام املالية الواردة يف هذا الق�سم من نف�س هذه القوائم وبالتايل ال يجب �أن يقر�أ مبعزل عنها ،وهذه القوائم كما يلي:
 القوائم املالية للعام املايل املنتهي يف  31دي�سمرب للعامني 2011م2012 ،م واملراجعة بوا�سطة مكتب اخلرا�شي حما�سبون ومراجعون قانونيون.
 القوائم املالية للعام املايل املنتهي يف  31دي�سمرب لعام 2013م ،واملراجعة بوا�سطة مكتب الثنيان حما�سبون ومراجعون قانونيون.
 القوائم املالية للفرتة املنتهية يف  30يونيو 2014م ،واملفحو�صة بوا�سطة مكتب اخلرا�شي حما�سبون ومراجعون قانونيون.
وال ميلك مراجعو احل�سابات /مكتب اخلرا�شي حما�سبون ومراجعون قانونيون �أو مكتب الثنيان حما�سبون ومراجعون قانونيون وال � ٍأي من �شركائهم �أو موظفيهم
�أو � ٍأي من �أقاربهم �أية �أ�سهم �أو م�صلحة من �أي نوع يف ال�شركة ،وقد �أعطى مراجعو احل�سابات امل�شار �إليهم �أعاله موافقتهم اخلطية على الإ�شارة يف هذه الن�شرة
�إلى دورهم و�إفاداتهم ب�صفتهم مدققي ح�سابات ال�شركة للأعوام املالية 2011م و 2012م و 2013م وللفرتة املنتهية يف  30يونيو 2014م ،ومل يتم �سحب هذه
املوافقة حتى تاريخ هذه الن�شرة.
قد ي�شتمل هذا الق�سم على بيانات ذات طبيعة م�ستقبلية قد تنطوي على قدر من املخاطر والتوقعات غري امل�ؤكدة ،وقد تختلف النتائج الفعلية لل�شركة اختالف ًا
جوهري ًا ب�سبب جمموعة من العوامل املتعددة ،مبا يف ذلك العوامل التي متت مناق�شتها يف هذا الق�سم ويف �أق�سام �أخرى من هذه الن�شرة ،ال �سيما تلك الواردة يف
“الق�سم ( )2عوامل املخاطرة” من هذه الن�شرة.
جميع املبالغ الواردة يف هذه الن�شرة هي بالريال ال�سعودي مامل يرد خالف ذلك ،كما مت تقريب الأرقام �إلى �أقرب �ألف ،بينما تظهر الن�سب ب�شكل ع�شري.
يقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة مبا يلي :












�أنه قد مت �إعداد القوائم املالية املراجعة وفق ًا للمعايري املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني
القانونيني (.)SOCPA
�أن املعلومات املالية املقدمة يف هذا الق�سم قد مت ا�ستخال�صها دون �أي تغيريات جوهرية عن القوائم املالية املراجعة كما يف  31دي�سمرب 2013م.
�أن هذه الن�شرة حتتوي على معلومات مالية مقدمة ب�شكل يتفق مع املتبع يف القوائم املالية ال�سنوية لل�شركة ،مع الأخذ يف االعتبار التعديالت التي متت
على بع�ض البنود يف الفرتة املنتهية يف  31دي�سمرب 2013م والتي مت تو�ضيحها يف هذا الق�سم.
�أنه مل يتم �إغفال �أي معلومات �أو وثائق �أخرى قد ي�ؤدي �إغفالها �إلى جعل البيانات املالية واملعلومات الواردة يف هذه الن�شرة م�ضللة ب�أي �شكل من
الأ�شكال.
�أنه مل يطر�أ �أي تغيري �سلبي ملمو�س على الو�ضع املايل لل�شركة �أو توقعاتها كما يف تاريخ هذه الن�شرة.
�أنه مل يطر�أ �أي توقف على �أعمال ال�شركة قد يكون له ت�أثري جوهري على �أعمالها.
با�ستثناء ما ذكر يف هذا الق�سم من هذه الن�شرة ،ف�إنه اليوجد �أي تغيري �سلبي جوهري يف الو�ضع املايل والتجاري لل�شركة خالل الأعوام املالية املنتهية
يف  31دي�سمرب من الأعوام 2011م2012 ،م2013 ،م وحتى تاريخ هذه الن�شرة.
�أنه مل يقع هناك �أي تغيري �سلبي ملمو�س على ن�شاط ال�شركة منذ تاريخ �آخر قوائم مالية �سنوية مراجعة و�صادرة بتاريخ  31دي�سمرب 2013م وحتى
تاريخ هذه الن�شرة.
�أن جميع الأمور اجلوهرية املتعلقة بال�شركة و�أدائها املايل قد مت الإف�صاح عنها يف ن�شرة الإ�صدارهذه ،و�أنه التوجد �أي وقائع �أخرى ميكن �أن ي�ؤدي عدم
ت�ضمينها يف هذه الن�شرة �إلى جعل �أي �إفادة واردة فيها م�ضللة.
ً
كاف لفرتة االثنى ع�شر �شهرا التي تلي تاريخ "ن�شرة الإ�صدار" هذه.
�أنه يتوفر لدى ال�شركة ر�أ�سمال عامل ٍ
�أنه ال يوجد �أدوات دين لل�شركة.

6 66 -6خلفية عن الشركة
ت�أ�س�ست �شركة تبوك للتنمية الزراعية بتاريخ  22مار�س 1983م ك�شركة م�ساهمة عامة �سعودية وم�سجلة يف مدينة تبوك ،ويبلغ ر�أ�س مال ال�شركة  200مليون ريال
�سعودي مق�سم �إلى  20مليون �سهم بقيمة ا�سمية  10ريال �سعودي لل�سهم الواحد ،ويتمثل ن�شاط ال�شركة يف الإنتاج الزراعي واحليواين والت�صنيع الزراعي وت�سويق
املنتجات ،ومتتد �أر�ض ال�شركة على م�ساحة (� )35ألف هكتار من الأرا�ضي املمنوحة من قبل احلكومة ال�سعودية على طريق حالة عمار ،وقد بلغ عدد موظفي
ال�شركة يف دي�سمرب 2013م حوايل  731موظف ًا.
وانطلقت �أعمال ال�شركة من زراعة القمح واملحا�صيل املعانة (كال�شعري) ،وتطورت �أعمالها لت�صل �إلى التنوع املح�صويل والإنتاج التجاري والتعامل مع الأ�سواق
اال�ستهالكية وال�صناعية .وبذلك �أ�صبحت ال�شركة رائدة يف جمال �إنتاج اخل�ضار والفواكه واملحا�صيل احلقلية يف منطقة تبوك �شمال غرب اململكة ،وتغطي �شبكة
عمالئها كافة مناطق اململكة.
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وبالرغم من النجاحات املتوا�صلة التي حققتها ال�شركة خالل الثالثني �سنة املا�ضية منذ تاريخ ت�أ�سي�سها حتى �أ�صبحت �أحد �أهم معامل النه�ضة الزراعية غري
امل�سبوقة التي حققتها اململكة خالل عقود ال�سبعينات والثمانينيات من القرن املا�ضي ،وركيزة رئي�سية من ركائز القطاع الزراعي ال�سعودي ،و�أحد ال�شواهد
البارزة على جناح م�سرية التنمية االقت�صادية واالجتماعية باململكة� ،إال �أن ال�شركة ومن �أجل ت�أكيد ا�ستمراريتها امل�ستقبلية وموا�صلة منوها املايل واالقت�صادي
يف حاجة ما�سة �إلى ا�سرتاجتيات وعمليات ا�ستثمارية جديدة لدرء الآثار ال�سلبية لقرار جمل�س الوزراء اخلا�ص بتوقف �صوامع الدولة عن ا�ستالم ح�ص�ص القمح
من املزارعني بحلول عام 2015م وكذلك توجهات الدولة بالتوقف عن زراعة الأعالف اخل�ضراء والتي من املتوقع تبلورها يف قرارات مماثلة ملا مت بخ�صو�ص
حم�صول القمح .وحيث �أن حما�صيل احلبوب والأعالف متثل امل�صادر الرئي�سة ملبيعات و�أرباح ال�شركة ،وحتى ال تتعطل الطاقات الإنتاجية املرتبطة بهذه املحا�صيل
(امل�ستثمر فيها �سابق ًا) وتكون عبئ ًا على الأداء املايل لل�شركة ف�إن احلاجة ما�سة لإعادة ا�ستخدامها يف بدائل ا�ستثمارية �أخرى داخل وخارج اململكة ت�سهم يف ت�أكيد
ودعم اال�ستمرارية امل�ستقبلية لل�شركة و�ضمان ربحيتها.

6 66 -6التوقعات المستقبلية ألعمال الشركة
أ)	استئجار الشركة لقطعتي أرض قابلة للزيادة بجمهورية السودان إلنشاء مشروع خدمات زراعية (إكثار وتنقية بذور وتجارة
مدخالت زراعية) ومشروع إنتاج زراعي:

ا�ستجابة ملبادرة امللك عبداهلل بن عبد العزيز (حفظة اهلل) لال�ستثمار الزراعي يف اخلارج والتي تهدف �إلى توفري الأمن الغذائي للمملكة عن طريق اال�ستثمارات
اخلارجية الزراعية للمواطنني وال�شركات ال�سعودية والتي ت�شكل �ضمني ًا اعرتاف ًا بامل�شكالت التي يواجهها امل�ستثمرون املحليون جراء �سيا�سات تر�شيد ا�ستهالك
املياه اجلوفية ،فقد توجهت ال�شركة لال�ستثمار اخلارجي يف حما�صيل احلبوب والأعالف ،حيث قامت با�ستئجار قطعة �أر�ض يف مدينة دنقال بالوالية ال�شمالية
بجمهورية ال�سودان على م�ساحة � 20ألف مرت مربع (م�شروع �صناعي) لغر�ض درا�سة نقل حمطة تنقية بذور القمح واملحا�صيل الأخرى ،كما قامت با�ستئجار قطعة
�أر�ض زراعية مب�ساحة � 30ألف فدان (ما يعادل حوايل 12.140هكتار) قابلة للزيادة يف منطقة القولد بالوالية ال�شمالية بغر�ض �إن�شاء م�شروع زراعي لإنتاج
الأعالف واحلبوب وب�صفة خا�صة القمح والرب�سيم احلجازي لت�صديره �إلى اململكة ب�شكل �أ�سا�سي.
ب) الدخول في مجال تصنيع البطاطس

ا�ستناد ًا �إلى الدرا�سات التي �أجرتها ال�شركة والتي �أثبتت جدوى اال�ستثمار يف الت�صنيع الغذائي تعتزم ال�شركة الدخول يف جمال ت�صنيع البطاط�س ،حيث متتلك
املوارد الالزمة وذلك بغر�ض �إحداث التكامل الر�أ�سي مع املوارد الإنتاجية ال�ضخمة امل�ستخدمة حالي ًا يف �إنتاج البطاط�س الت�صنيعية واملتمثلة يف توفر الأر�ض
الزراعية وتقنيات الري احلديثة وامل�ستودعات املربدة بطاقات تخزينية تفوق الـ � 30ألف طن.
ج) التوسع في صناعة الزيتون

ا�ستناد ًا �إلى الدرا�سات التي �أجرتها ال�شركة والتي �أثبتت جدوى اال�ستثمار يف الت�صنيع الغذائي تعتزم ال�شركة التو�سع يف �صناعة الزيتون وذلك ب�إن�شاء مع�صرة
زيتون مبوا�صفات حديثة وطاقة �إنتاجية �أكرب لدعم م�شاريعها القائمة لإنتاج الزيتون وزيادة ح�صتها ال�سوقية من زيت الزيتون يف �أ�سواق اململكة والدول املجاورة.
د)

الدخول في مجال صناعة األعالف المركبة

بنا ًء على �سيا�سة الدولة الرامية �إلى حتفيز املزارعني للدخول يف �صناعة الأعالف املركبة كبديل لإنتاج الأعالف اخل�ضراء وثبوت جدوى هذا النوع من
اال�ستثمارات ،تعتزم ال�شركة �إن�شاء م�صنع للأعالف املركبة بغر�ض تغطية احتياجات منطقة تبوك من هذه املنتجات ،وت�شجيع مربي املا�شية باملنطقة ال�ستهالك
الأعالف املركبة ،وذلك مبا يخدم �سيا�سة الدولة الرامية �إلى التقليل من �إنتاج الأعالف اخل�ضراء امل�ستهلكة للمياه اجلوفية ،وامل�ساهمة يف املحافظة على هذا
املورد املائي غري املتجدد.
وجتدر اال�شارة هنا �إلى �أن تنفيذ اال�ستثمارات الداخلية واخلارجية ذات ال�صلة بالتوقعات امل�ستقبلية املذكورة �أعاله يتطلب توفري موارد متويلية كبرية حتتاج �إلى
زيادة ر�أ�س مال ال�شركة ،علم ًا ب�أن هذه التوقعات امل�ستقبلية خمطط تنفيذها يف اخلطة اال�سرتاتيجية لل�شركة للأعوام (2016م 2020 -م) واملبلورة يف خطة
الأعمال اخلا�صة بطلب زيادة ر�أ�س املال ،والتي �سيبد�أ تنفيذها عقب نهاية اخلطة اخلم�سية احلالية (2011م 2015 -م).

6 66 -6ملخص السياسات المحاسبية المهمة
يتم �إعداد القوائم املالية الأولية وفق ًا ملعايري املحا�سبة ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني ( )SOCPAمبا فيها معيار التقارير املالية الأولية
وبنف�س الأ�س�س وال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة يف �إعداد القوائم املالية ال�سنوية ،وفيما يلي ملخ�ص لأهم ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة:
أ.

أسس إعداد القوائم المالية:

يتم �إعداد القوائم املالية املبينة بالريال ال�سعودي وفق ًا للمعايري املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية ومبد�أ التكلفة التاريخية ومتطلبات نظام
ال�شركات ال�سعودي والنظام الأ�سا�سي لل�شركة.
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ب .النقدية وما في حكمها:

تتكون النقدية وما يف حكمها من النقد بال�صندوق و�أر�صدة احل�سابات اجلارية لدى البنوك واال�ستثمارات ق�صرية الأجل والتي ال تتجاوز فرتة ا�ستحقاقها ثالثة
�أ�شهر وال يوجد قيود على ت�سييلها ل�صالح ال�شركة.
ج.

الذمم المدينة التجارية:

يتم عر�ض الذمم املدينة التجارية �ضمن قائمة املركز املايل ب�صايف القيمة القابلة للتح�صيل وذلك بعد ح�سم خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها ،ويتم تقدير
خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها بنا ًء على درا�سة �أر�صدة الذمم املدينة وتقييم مدى قابلية حت�صيلها وذلك خالل كل �سنة مالية .
د.

المخزون:

يتم تقييم املخزون وفق ًا ملا يلي:



يتم تقييم خمزون الإنتاج التام بالتكلفة �أو �صايف القيمة البيعية �أيهما �أقل (ت�شتمل تكلفة الإنتاج التام على تكلفة املواد الأولية والأيدي العاملة
وم�صاريف الإنتاج الأخرى املبا�شرة وغري املبا�شرة).
املواد الأولية وامل�ستلزمات واملهمات وقطع الغيار فيتم التو�صل �إليها بطريقة املتو�سط املرجح.

هـ .االستثمارات:
 استثمارات الشركات:



يتم �إثبات ا�ستثمارات ال�شركة يف �شركات �أخرى وعوائدها مبا يتفق مع املعايري املحا�سبية ذات العالقة بح�سب م�ؤ�شرات ال�سيطرة ،وتعترب ن�سب ملكية
ال�شركة يف ر�ؤو�س �أموال هذه ال�شركات قرينة لل�سيطرة.
يتم �إثبات نتائج العمليات يف حالة اخل�سائر يف قائمة الدخل.

 استثمارات األواراق المالية:



و.

يتم قيا�س اال�ستثمار يف الأوراق املالية املتاحة للبيع يف قائمة املركز املايل على �أ�سا�س القيمة العادلة ،ويتم �إثبات املكا�سب واخل�سائر غري املحققة يف
بند م�ستقل �ضمن مكونات حقوق امللكية.
يتم قيا�س اال�ستثمار يف الأوراق املالية لالجتار يف قائمة املركز املايل على �أ�سا�س القيمة العادلة ،ويتم �إثبات املكا�سب واخل�سائر غري املحققة �ضمن
دخل الفرتة.

الموجودات الثابتة واالستهالك:



تظهر املوجودات الثابتة بالتكلفة بعد خ�صم جممع اال�ستهالك.
يتم احت�ساب ا�ستهالك املوجودات الثابتة بطريقة الق�سط الثابت بنا ًء على الأعمار الت�شغيلية التقديرية وفق ًا لن�سب ترتاوح ما بني  .%25 - %3واجلدول
التايل يو�ضح تفا�صيل ن�سب اال�ستهالك ملوجودات ال�شركة كما يلي:
البيان

ن�سب الإهالك

معدات زراعية

%15 - %10

مولدات كهربائية وم�ضخات

%17 - %10

جتهيزات الآبار والر�شا�شات

%10 - %7.5

مباين و�إن�شاءات

%20 - %4

�سيارات

%25

�أثاث ومفرو�شات

%17

معدات املكاتب والعيادة

%17 - %12.5

معدات و�آالت الور�ش

%15 - %10

حمطة تنقية البذور

%10

�شبكة الري مل�شروع الفاكهة

%10
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البيان

ن�سب الإهالك

خمازن التربيد

%10

م�صنع �صناديق البول�سرتين

%10

مع�صرة الزيتون

%10

�أ�شجار الفاكهة

%8.33 - %6.25




ز.

الموجودات الحيوية:




ح.

يتم �إدراج الأرباح واخل�سائر الر�أ�سمالية بقائمة الدخل �ضمن بند �إيرادات �أخرى.
اليوجد لدى ال�شركة �أي خطة لتعديل هذه ال�سيا�سة يف الوقت احلايل.
يتم ر�سملة التكاليف التاريخية (تكلفة ال�شراء زائد َا تكلفة النمو حتي تاريخ الإنتاج التجاري) للأ�صول احليوية بو�صول الأ�شجار �إلى مرحلة الإنتاج
التجاري �أو بلوغها �أربعة �سنوات من العمر ،وذلك بطريقة الق�سط الثابت على �أ�سا�س العمر االفرتا�ضي املقدر للإنتاج التجاري لها والذى يرتاوح ما
بني � 12إلى  44عام.
يتم �إدراج تكلفة الأ�شجار يف طور النمو حتت بند م�شروعات حتت التنفيذ يف قائمة املركز املايل.

تحقيق اإليراد:




يتم �إثبات �إيرادات املبيعات عند ت�سليم املنتجات للعمالء.
يتم �إثبات قيمة مبيعات القمح ل�صوامع الدولة ب�صايف القيمة البيعية وبعد ا�ستنزال الزكاة ون�سبة ال�شوائب املخ�صومة.
يتم �إثبات الإيرادات الأخرى عند حتققها.

ط .تكلفة المبيعات:

يتم احت�ساب تكلفة املبيعات وفق ًا لتكلفة �إنتاج الوحدات القابلة للبيع والتي مت حتميلها بالتكاليف الفعلية املبا�شرة ،وت�شتمل على تكلفة املواد وم�ستلزمات الإنتاج
وتكلفة الأيدي العاملة وا�ستهالكات املوجودات الثابتة املبا�شرة بالإ�ضافة �إلى ن�صيبها من امل�صاريف غري املبا�شرة.
وبالن�سبة ل�شركة تبوك للتنمية الزراعية ف�إنها ك�شركة زراعية تعترب الأ�شجار جزء من الأ�صول الثابتة ،كما �أن اقتالع الأ�شجار هو مبثابة ا�ستبعاد لهذه الأ�صول،
�إال �أنها ال جتلب عائد لل�شركة ،والحت�ساب تكلفة اقتالع الأ�شجار يف القوائم املالية لل�شركة تقوم ال�شركة بقيد القيمة الدفرتية املتبقية لهذه الأ�شجار يف قائمة
الدخل ،ومبا �أن اقتالع الأ�شجار ال يقع �ضمن التكاليف الت�شغيلية وال حت�صل على نحو متكرر �أو منتطم فيتم قيدها �ضمن بند «نتائج �أعمال �أخرى» �أ�سفل «الدخل
من العمليات الت�شغيلية» وبذلك هي ال تعد من �ضمن بند «تكلفة املبيعات».
كذلك ف�إن العنا�صر املنتهية ال�صالحية بالتقادم مثل الأ�صول املخردة وقطع الغيار غري امل�ستخدمة وغريها يتم قيدها يف قائمة الدخل �ضمن بند «نتائج �أعمال
�أخرى» باعتبار �أن هذه العنا�صر ال متثل تكاليف ت�شغيلية ل�سنة معينة وبالتايل ال ت�صنف كجزء من تكاليف الإنتاج ،ووفق ًا ملعايري الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني
القانونيني ،ف�إنه يتم قيد هذه امل�صاريف حتت بند «نتائج �أعمال �أخرى».
كما �أن املخلفات واخل�سائر والتالف تعترب جزء من فاقد ما بعد احل�صاد �أو الفاقد الت�سويقي ،وي�صنف فاقد ما بعد احل�صاد للمنتجات الزراعية «كتالف �إنتاج»
حيث يتم ا�ستبعاد الكميات التالفة خالل عمليات التنظيف القبلى والفرز للمنتجات النهائية ،بحيث يتم فقط قيد الكميات القابلة للبيع حتت بند «املخزون»،
وهذا يتيح لل�شركة �أن تقوم بقيد «تالف الإنتاج» �ضمن تكاليف الإنتاج.
�أما بالن�سبة للمنتجات النهائية التي تتلف �أثناء مرحلة التخزين �أو ال�شحن �إلى الأ�سواق ف�إنها ت�صنف كخ�سائر ت�سويقية ويتم قيدها �ضمن بند «م�صاريف البيع
والت�سويق» ،حيث �أنها غري مرتبطة بعملية الإنتاج.
ي.

المصروفات:



يتم ت�صنيف امل�صروفات الناجتة عن جمهودات ال�شركة املتعلقة بعمليات بيع وت�سويق منتجاتها كم�صروفات بيعية وت�سويقية.
يتم ت�صنيف امل�صروفات املبا�شرة وغري املبا�شرة املتعلقة بالإدارة والتي ال تتعلق بوظيفة الإنتاج �أو وظيفة البيع والت�سويق كم�صروفات �إدارية وعمومية.

ك .االحتياطات:

يتم تكوين االحتياطات طبق ًا لنظام ال�شركات باململكة والنظام الأ�سا�سي لل�شركة.
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ل.

الزكاة الشرعية:

يخ�ضع �صايف حقوق امل�ساهمني للزكاة ال�شرعية طبق ًا لتعليمات م�صلحة الزكاة والدخل ،ويتم تكوين خم�ص�ص للزكاة املقدرة.
م.

ربحية السهم:

يتم احت�ساب ربحية ال�سهم بتق�سيم �صايف ربح الفرتة على عدد الأ�سهم ال�صادرة كما يف نهاية الفرتة.
ن.

العمليات بالعمالت األجنبية:

يتم ت�سجيل العمليات بالعمالت الأجنبية وفق ًا لأ�سعار ال�صرف ال�سائدة عند �إجراء هذه العمليات ،ويتم يف نهاية ال�سنة حتويل �أر�صدة املوجودات واملطلوبات وفق ًا
لأ�سعار ال�صرف ال�سائدة يف ذلك التاريخ ،وي�سجل الربح �أو اخل�سارة الناجتة عن حتويل العمالت الأجنبية على قائمة دخل العام.
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6 66 -6نتائج عمليات التشغيل
6 66 -66 -6قائمة الدخل

فيما يلي حتليل لنتائج الأعمال لعمليات �شركة تبوك للتنمية الزراعية (تادكو)� ،إ�ضافة �إلى نتائج كل ن�شاط من ن�شاطات الأعمال لدى ال�شركة ،ويغطي ذلك
ال�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب للأعوام 2011م2012 ،م2013 ،م ,والفرتة املنتهية يف  30يونيو 2014م مقارنة بنف�س الفرتة من عام 2013م (وامل�شار �إليها فيما
بعد بعبارة «الفرتة التاريخية»).
مقر لودجلا لا قائمة الدخل
2011م

2012م

2013م

الن�صف الأول
2013م

الن�صف الأول
2014م

معدل النمو ال�سنوي
املركب
2011م2013-م

171.667

156.079

120.988

49.327

49.789

%16.1-

تكلفة املبيعات

()90.689

()86.049

()68.889

()28.944

()31.171

%12.8-

جممل الربح

80.978

70.030

52.099

20.383

18.618

%19.8-

امل�صروفات الت�سويقية

()31.439

()36.813

()34.120

()10.854

()12.508

%4.2

امل�صاريف العمومية والإدارية

()14.390

()18.342

()19.057

()5.008

()5.331

%15.1

(�ألف ريال �سعودي)
املبيعات

�صايف ربح العمليات الرئي�سية

35.149

14.875

()1.078

4.521

779

-

مكا�سب (خ�سائر) ا�ستثمارات

-

()3.702

()13.443

0

1.614

-

الإيرادات الأخرى

546

1.400

1.237

550

348

�صايف الربح قبل الزكاة

35.695

12.573

()13.284

5.070

2.740

الزكاة ال�شرعية

()2.588

()2.635

()1.555

()1.059

%50.5

()495

%22.5-

�صايف ربح ال�سنة

33.107

9.938

()14.838

4.012

2.245

-

ربحية ال�سهم العادي

1.66

0.50

()0.74

0.20

0.11

-

امل�صدر :القوائم املالية املراجعة للأعوام من 2011م2013-م والقوائم املالية املفحو�صة للن�صف الأول لعامي 2013م و 2014م.

تحليل قائمة الدخل كنسبة من اإليرادات

مقر لودجلا لا حتليل قائمة الدخل كن�سبة من الإيرادات
2011م

2012م

2013م

الن�صف الأول
2013م

الن�صف الأول
2014م

تكلفة املبيعات

%52.8

%55.1

%56.9

%58.7-

%63.2-

جممل الربح

%47.2

%44.9

%43.1

%41.3

%37.7

امل�صروفات الت�سويقية

%18.3

%23.6

%28.2

%22.0-

%25.4-

امل�صاريف العمومية والإدارية

%8.4

%11.8

%15.8

%10.2-

%10.8-

�صايف ربح العمليات الرئي�سية

%20.5

%9.5

%0.9-

%9.2

%1.6

خ�سائر ا�ستثمارات

%0.0

%2.4-

%11.1-

%0.0

%3.3

االيرادات االخرى

%0.3

%0.9

%1.0

%1.1

%0.7

�صايف الربح قبل الزكاة

%20.8

%8.1

%11.0-

%10.3

%5.6

البيان
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البيان

الن�صف الأول
2013م

الن�صف الأول
2014م
%1.0%4.6

2011م

2012م

2013م

الزكاة

%1.5

%1.7

%1.3

%2.1-

�صايف الربح لل�سنة

%19.3

%6.4

%12.3-

%8.1

امل�صدر� :شركة تبوك للتنمية الزراعية.

مقر لودجلا لا م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سة
امل�ؤ�شر

2011م

2012م

2013م

الن�صف الأول
2013م*

الن�صف الأول
2014م*

معدل النمو يف املبيعات

%14.1

%9.1-

%22.5-

%3

%0.9

هام�ش جممل الربح

%47.2

%44.9

%43.1

%41.3

%37.4

هام�ش الربح من العمليات الرئي�سية

%20.5

%9.5

%0.9-

%9.2

%1.6

هام�ش �صايف الربح

%19.3

%6.4

%12.3-

%8.1

%4.5

امل�صدر� :شركة تبوك للتنمية الزراعية.
*مقارنة بنف�س الفرتة من العام ال�سابق.

اإليرادات

على الرغم من تراجع مبيعات ال�شركة على مدى الفرتة التاريخية �إال �أن املبيعات �شهدت حتول �إيجابي فيما يخت�ص مبحا�صيل اخل�ضار التي ت�شكل �أهم م�صادر
الدخل الرئي�سة يف ا�سرتاتيجية ال�شركة للأعوام من 2011م حتى 2015م ،حيث ارتفعت مبيعات اخل�ضار خالل الفرتة بن�سبة  ،%18.8كما يتما�شى االنخفا�ض
الذي حدث يف مبيعات الأعالف واحلبوب مع توجه ال�شركة للتخل�ص من االعتماد على هذه املحا�صيل كم�صادر رئي�سة للدخل ا�ستجابة ل�سيا�سات الدولة امل�ستهدفة
لرت�شيد ا�ستهالك املياه اجلوفية.
ويعود تراجع الإيرادات خالل الفرتة التاريخية �إلى:
 نق�ص الطلب على الأعالف لوجود مراعي طبيعية وتدهور �أ�سعار الأعالف يف الأ�سواق وحتفظ ال�شركة من البيع بتلك الأ�سعـار ترقب ًا لتح�سن الأ�سواق
بنا ًء على جتارب ال�شركة ال�سابقـة يف هذا املجال ،مما ت�سبب يف انخفا�ض الإيرادات ،مع التوقع بارتفاعها الحق ًا مبا ينعك�س �إيجابي ًا على نتائج الفرتات
القادمة.
 انخفا�ض مبيعات احلبوب ب�سبب التناق�ص التدرجي حل�صة ال�شركة لدى �صوامع الغالل.
 انخفا�ض مبيعات منتجات الفاكهة ب�سبب نق�ص العمالة الزراعية حيث انخف�ض املح�صول لعدم وجود الأيدي العاملة الكافية يف عملية احل�صاد.
ويعزي تراجع �إيرادات ال�شركة من وحدة �أعمال املحا�صيل احلقلية �إلى انخفا�ض مبيعات احلبوب مبعدل �سنوي مركب %21.8خالل الفرتة التاريخية ،وذلك
متا�شي ًا مع برنامج التقلي�ص الذي قررته امل�ؤ�س�سة العامة ل�صوامع الغالل ومطاحن الدقيق يف عام 2008م للح�ص�ص املخ�ص�صة من القمح للمزارعني بن�سبة
� %12.5سنوي ًا �إلى عام 2015م ،وانخفا�ض مبيعات الأعالف مبعدل �سنوي مركب %56.1خالل الفرتة التاريخية.
ويتمثل �أثر تراجع �إيرادات ال�شركة من وحدة �أعمال املحا�صيل احلقلية على �إجمايل �إيرادات ال�شركة يف انخفا�ض ن�سبة م�ساهمتها يف الإيرادات الكلية من %54
يف عام 2011م �إلى  %47يف عام 2012م و�إلى  %29يف عام 2013م.
ويعود انخفا�ض مبيعات الأعالف �إلى عدة �أ�سباب ،وهي كما يلي:
 خف�ض امل�ساحات املزروعة متا�شي ًا مع ا�سرتاتيجية ال�شركة بالرتكيز على حما�صيل اخل�ضار والفاكهة كمحا�صيل غري م�ستنزفة للمياه اجلوفية
وتقلي�ص م�ساحات الأعالف.
 التغريات املناخية التي �أدت �إلى زيادة هطول الأمطار وظهور املراعي الطبيعية .
 توقف �شركتي ال�صايف وندى عن ال�شراء من ال�شركة الرتفاع �أ�سعار البيع عن �أ�سعار ال�سوق الذي انخف�ضت فيه الأ�سعار ب�شكل مريع نتيجة لتوفر
املراعى الطبيعية.
 قرار �إدارة ال�شركة بالتوقف عن البيع بالأ�سعار �شديدة االنخفا�ض واالنتظار �إلى حني حت�سن ال�سوق ا�ستناد ًا �إلى جتارب تاريخية �سابقة لل�شركة يف
هذا املجال.
ً
ً
�أما بالن�سبة لفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م ،فقد �شهدت مبيعات ال�شركة ارتفاعا طفيفا ن�سبته  %1مقارنة بنف�س الفرتة من العام ال�سابق.
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المبيعات بحسب وحدات األعمال

مقر لودجلا لا املبيعات بح�سب وحدات الأعمال
�ألف ريال ال�سعودي

2012م

2011م

الن�صف الأول
2013م

2013م

الن�صف الأول
2014م

معدل النمو
ال�سنوي املركب
2011م2013-م

وحدة �أعمال املحا�صيل احلقلية
مبيعات احلبوب

41.516

30.165

25.385

9.122

3.553

%21.8-

مبيعات الأعالف

50.690

42.419

9.760

3.248

10.438

%56.1-

وحدة �أعمال اخل�ضار
مبيعات البطاط�س

19.449

24.100

33.561

13.782

15.006

%31.2

مبيعات الب�صل

5.097

8.768

7.599

1.136

1.271

%22.1

وحدة �أعمال الفاكهة
مبيعات العنب

22.574

20.054

19.692

1.597

2.116

%6.6-

مبيعات اللوزيات

29.191

28.511

20.548

17.294

14.191

%16.1-

وحدة �أعمال الزيتون
مبيعات الزيتون والع�سل

2.831

1.560

3.820

2.779

2.102

%16.2

مبيعات �أ�شجار

319

397

519

317

312

%27.6

مبيعات م�ساحات خ�ضراء

0

105

105

53

90

-

مبيعات املتاجرة*

0

0

0

0

709

-

�إجمايل املبيعات

171.667

156.079

120.989

49.328

49.788

%16.1-

امل�صدر� :شركة تبوك للتنمية الزراعية.
* هي عبارة عن منتجات يتم �إ�ستريادها لغر�ض املتاجرة لدعم املبيعات واالرباح.

المساهمة في المبيعات بحسب وحدات األعمال

مقر لودجلا لا امل�ساهمة يف املبيعات بح�سب وحدات الأعمال
�ألف ريال ال�سعودي

2011م

2012م

2013م

الن�صف الأول 2013م

الن�صف الأول 2014م

وحدة �أعمال املحا�صيل احلقلية
مبيعات احلبوب

%24.2

%19.3

%21.0

%18.5

%7.1

مبيعات الأعالف

%29.5

%27.2

%8.1

%6.6

%21.0

وحدة �أعمال اخل�ضار
مبيعات البطاط�س

%11.3

%15.4

%27.7

%27.9

%30.1

مبيعات الب�صل

%3.0

%5.6

%6.3

%2.3

%2.6

وحدة �أعمال الفاكهة
مبيعات العنب

%13.1

%12.8

%16.3

%3.2

%4.2
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�ألف ريال ال�سعودي
مبيعات اللوزيات

2011م

2012م

2013م

الن�صف الأول 2013م

الن�صف الأول 2014م

%17.0

%18.3

%17.0

%35.1

%28.5

وحدة �أعمال الزيتون
مبيعات الزيتون والع�سل

%1.6

%1.0

%3.2

%5.6

%4.2

مبيعات �أ�شجار

%0.2

%0.3

%0.4

%0.6

%0.6

مبيعات م�ساحات خ�ضراء

%0.0

%0.1

%0.1

%0.1

%0.2

مبيعات املتاجرة

%0.0

%0.0

%0.0

%0.0

%1.4

الإجمايل

%100

%100

%100

%100

%100

امل�صدر� :شركة تبوك للتنمية الزراعية.

مبيعات الحبوب

يت�ضمن ن�شاط احلبوب مبيعات القمح للم�ؤ�س�سة العامة ل�صوامع الغالل ومطاحن الدقيق يف اململكة ح�سب احل�ص�ص املخ�ص�صة لكل مزارع ،وكذلك تقاوي القمح
ومبيعات الذرة ال�صفراء والتي مت البدء بزراعتها يف الدورة الزراعية لعام 2012م ،ولقد �شهد هذا الن�شاط انخفا�ض ًا ملحوظ ًا يف املبيعات وامل�ساهمة يف �إجمايل
املبيعات تدريجي ًا ابتدا ًء من عام 2008م ( تاريخ تخفي�ض ح�ص�ص القمح امل�سلمة ل�صوامع الدولة) ،حيث كانت مبيعات احلبوب ت�شكل  %46من �إجمايل املبيعات
وانخف�ضت لت�صل �إلى  %24.2يف عام 2011م ثم �إلى  %21عام 2013م ،وكان هذا االنخفا�ض متا�شي ًا مع قرار جمل�س الوزراء الذي �صرح ب�أن امل�ؤ�س�سة العامة
ل�صوامع الغالل ومطاحن الدقيق يف اململكة لن ت�شرتي قمح ًا حملي ًا اعتبار ًا من عام 2015م.
وكما هو مو�ضح يف اجلدول �أدناه فقد ا�ستحوذت مبيعات القمح على  %65.8من مبيعات احلبوب يف 2013م ثم تبعتها مبيعات التقاوي التي �شكلت  %10.9من
مبيعات احلبوب يف نف�س العام.
كما �شهدت مبيعات احلبوب انخفا�ض خالل فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م مقارنة بنف�س الفرتة من العام ال�سابق ،وذلك نتيجة انخفا�ض كميات
القمح املورد ل�صوامع غالل الدولة مقارنة بنف�س الفرتة من العام ال�سابق ،علم ًا ب�أنه جاري ا�ستكمال توريد باقي كميات القمح ل�صوامع الدولة ،وجتدر الإ�شارة �إلى
ارتفاع مبيعات حبوب الذرة ال�صفراء مبا ن�سبتة  %24.8عن الفرتة املماثلة من العام ال�سابق.
مقر لودجلا لا مبيعات احلبوب
2011م

2012م

2013م

�ألف ريال �سعودي
القمح

33.379

24.977

16.696

تقاوى القمح

7.893

4.527

2.762

-

-

-

�أخرى

244

661

5.927

الذرة ال�صفراء

الن�صف الأول
2013م

الن�صف الأول
2014م

6.596

398

-

3.155

2.526

-

-

�إجمايل مبيعات احلبوب

41.516

30.165

25.385

9.122

3.553

الكميات املباعة (�ألف طن مرتي)

42

31.2

28.1

10.5

5.6

ن�سبة مبيعات القمح لإجمايل مبيعات احلبوب

%80.4

%82.8

%65.8

%72.0

%11.2

ن�سبة مبيعات تقاوى القمح لإجمايل مبيعات احلبوب

%19

%15

%10.9

-

-

امل�صدر� :شركة تبوك للتنمية الزراعية.

مبيعات األعالف

ت�شمل مبيعات الأعالف مبيعات تنب القمح والرب�سيم ملزارع الأبقار و�صغار مربي املوا�شي يف منطقة تبوك ،ولقد �شهد هذا الن�شاط ارتفاع ًا ملحوظ ًا يف املبيعات
وامل�ساهمة يف �إجمايل املبيعات تدريجي ًا ابتدا ًء من عام 2009م� ،إال �أن االنخفا�ض امللحوظ يف مبيعات الأعالف يف عام 2013م ُيعزي �إلى تقلي�ص م�ساحات
الأعالف متا�شي ًا مع ا�سرتاتيجية ال�شركة وجتاوبها مع �سيا�سات وتوجيهات الدولة اخلا�صة برت�شيد ا�ستهالك املياه اجلوفية ،حيث كانت مبيعات الأعالف ت�شكل
 %29.5من �إجمايل املبيعات عام 2011م وانخف�ضت لت�صل �إلى  %8.1يف عام 2013م.
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وكما هو مو�ضح يف اجلدول �أدناه فقد ا�ستحوذت مبيعات الرب�سيم على  %80.9من مبيعات الأعالف يف 2013م ،بينما �شكلت مبيعات التنب  %14.4من مبيعات
الأعالف يف 2013م.
جدير بالذكر �أن االنخفا�ض يف مبيعات الرب�سيم يف عام 2013م ناجت عن التغريات املناخية التي �أدت �إلى �إزدهار املراعي الطبيعية والتي انعك�ست بدورها على
الطلب على الرب�سيم حيث انخف�ض الطلب يف الأ�سواق وبالتايل انخف�ضت �أ�سعار البيع ب�شكل كبري� ،أدى ذلك �إلى حتول العمالء الرئي�سيني (ال�صايف و ندى) �إلى
موردين �آخرين بعد �أن حتفظت ال�شركة على البيع ب�أ�سعار ال�سوق املنخف�ضة ،وبني قرار ال�شركة يف حينها على توقعات حت�سن الأ�سعار بنا ًء على جتارب تاريخية
لل�شركة يف هذااملجال على فر�ضية الت�أثري الإيجابي لهذا القرار على نتائج الفرتات القادمة كما وردت الإ�شارة �إلى ذلك �سابق ًا ،وبالنظر �إلى نتائج الن�صف الأول
من 2014م ومقارنتها بنف�س الفرتة لعام 2013م يت�ضح مدى �صحة قرار التوقف عن البيع وقتها.
�أما بالن�سبة لفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م فقد �شهد هذا الن�شاط ارتفاع ًا ملحوظ ًا خالل الفرتة مقارنة بنف�س الفرتة من العام ال�سابق ب�سبب
رحل تزامن مع ارتفاع الطلب على الرب�سيم يف بداية عام 2014م ،حيث بلغت م�ساهمة مبيعات الأعالف ما ن�سبته  %21من �إجمايل
وجود ر�صيد خمزون كبري ُم ّ
مبيعات ال�شركة مقارنة بن�سبة م�ساهمة بلغت  %6.6عن نف�س الفرتة من العام ال�سابق.
وكما هو مو�ضح يف اجلدول �أدناه ا�ستحوذت مبيعات الرب�سيم على  %89.5من مبيعات الأعالف يف الن�صف الأول من عام 2014م ،تبعتها مبيعات التنب التي �شكلت
 %9.3من مبيعات الأعالف يف الن�صف الأول من عام 2014م.
مقر لودجلا لا مبيعات الأعالف
�ألف ريال �سعودي

2011م

2012م

2013م

الن�صف الأول 2013م

الن�صف الأول 2014م

تنب القمح

10.915.0

1.476.0

1.407.0

567.1

977.8

الرب�سيم

39.389.0

40.938.0

7.892.0

2.313.5

9.346.9

�أخرى

387.0

5.2

461.0

366.9

113.5

�إجمايل مبيعات الأعالف

50.691.0

42.419.2

9.760.0

3.247.5

10.438.2

الكميات املباعة (�ألف طن مرتي)

77.5

49.5

14.1

4.4

15.8

ن�سبة مبيعات التنب لإجمايل مبيعات الأعالف

%21.5

%3.5

%14.4

%17.5

%9.4

ن�سبة مبيعات الرب�سيم لإجمايل مبيعات الأعالف

%77.7

%96.5

%80.9

%71.2

%89.5

امل�صدر� :شركة تبوك للتنمية الزراعية.

مبيعات الخضار

تت�ضمن مبيعات اخل�ضار مبيعات البطاط�س والب�صل ،والتي توجه �إلى م�صانع املنتجات الغذائية و�أ�سواق اجلملة ،ولقد �شهدت وحدة �أعمال اخل�ضار ارتفاع ًا يف
املبيعات ابتدا ًء من عام2011م ،وقد �شكلت مبيعات اخل�ضار نحو  %34من �إجمايل املبيعات خالل عام 2013م ،وقد ا�ستحوذت مبيعات البطاط�س على ما ن�سبته
 %81.5من �إجمايل مبيعات اخل�ضار يف عام 2013م ،يف حني �شكلت مبيعات الب�صل .%18.5
�أما بالن�سبة لفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م فقد �شهد هذا الن�شاط ارتفاع ًا يف املبيعات بلغت ن�سبته حوايل  %9مقارنة بالفرتة املماثلة من العام
ال�سابق ،وقد بلغت ن�سبة امل�ساهمة يف �إجمايل املبيعات خالل الن�صف الأول من عام 2014م نحو  %33مقارنة بـ  %30عن نف�س الفرتة من عام 2013م ،وقد �شكلت
مبيعات البطاط�س مان�سبته  %92.2من �إجمايل مبيعات اخل�ضار يف حني �شكلت مبيعات الب�صل ما ن�سبته  %7.8من �إجمايل مبيعات اخل�ضار كما يف  30يونيو
من عام 2014م.
وي�أتي االرتفاع يف الفرتات �أعاله متا�شي ًا مع خطة ال�شركة اال�سرتاتيجية لل�سنوات 2011م – 2015م والتي يتم الرتكيز فيها على مبيعات اخل�ضار والفواكه كبديل
ملبيعات احلبوب والأعالف.
مقر لودجلا لا مبيعات اخل�ضار
2011م

2012م

2013م

الن�صف الأول
2013م

الن�صف الأول
2014م

البطاط�س

19.449

24.100

33.561

13.782

15.006

الب�صل

5.097

8.768

7.599

1.136

1.271

�إجمايل مبيعات اخل�ضار

24.546

32.868

41.160

14.918

16.277

�ألف ريال �سعودي
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2011م

2012م

2013م

الن�صف الأول
2013م

الن�صف الأول
2014م

الكميات املباعة (�ألف طن مرتي)

23.08

31.6

34.8

12.4

15.1

ن�سبة مبيعات البطاط�س لإجمايل مبيعات اخل�ضار

%79.2

%73.3

%81.5

%92.4

%92.2

ن�سبة مبيعات الب�صل لإجمايل مبيعات اخل�ضار

%20.8

%26.7

%18.5

%7.6

%7.8

�ألف ريال �سعودي

امل�صدر� :شركة تبوك للتنمية الزراعية.

مبيعات الفواكه

ت�ستهدف ا�سرتاجتية ال�شركة الرتكيز على ن�شاط الفاكهة وزيادة م�ساهمة مبيعات الن�شاط يف الدخل الكلي لل�شركة علم ًا ب�أن �إنتاج الفاكهة يحتاج �إلى اال�ستخدام
املكثف للأيدي العاملة �سوا ًء يف الإنتاج �أو احل�صاد �أو التوزيع من خالل �أ�سواق اجلملة ،وكل هذه املجاالت قد ت�أثرت ب�سبب نق�ص العمالة خالل العامني املا�ضيني،
كما جتدر الإ�شارة �أي�ض ًا �إلى �أن �أ�سعار البيع مرتبطة بال�سعر ال�سوقي الذي يتحدد بنا ًء على العر�ض والطلب.
وتت�ضمن مبيعات الفواكه مبيعات امل�شم�ش والعنب والكمرثى واخلوخ والربقوق والتمر والنكرتين ،والتي توجه �إلى �أ�سواق اجلملة ،ونتيجة ملا ذكر �أعاله حول
م�شكالت توفر العمالة فلقد �شهدت وحدة �أعمال الفاكهة انخفا�ض ًا يف املبيعات ون�سبة امل�ساهمة يف �إجمايل املبيعات ابتدا ًء من عام 2012م ،وقد �شكلت مبيعات
الفواكه نحو  %33يف عام 2013م.
�أما بالن�سبة لفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م فقد �شهد هذا الن�شاط انخفا�ض ًا يف املبيعات بلغت ن�سبته حوايل %14مقارنة بالفرتة املماثلة من العام
الكاف خالل فرتة احل�صاد ،وقد بلغت ن�سبة امل�ساهمة
ال�سابق ،وذلك ب�سبب النق�ص ال�شديد فى العمالة الزراعية رغم اجلهود التي بذلتها ال�شركة يف ت�أمني العدد ِ
يف �إجمايل املبيعات خالل الن�صف الأول من عام 2014م نحو  %33مقارنة بـ  %38عن نف�س الفرتة من عام 2013م ،وقد ا�ستحوذت مبيعات العنب على %48.9
من �إجمايل مبيعات الفواكه يف عام 2013م ،يف حني �شكلت مبيعات اللوزيات (الفاكهة ذات النواة احلجرية) حوايل .%51.1
وعلى الرغم من االرتفاع يف الكميات املباعة (كما يت�ضح من اجلدول �أدناه) متا�شي ًا مع خطة ال�شركة اال�سرتاتيجية لل�سنوات 2011م – 2015م� ،إال �أن هناك
انخفا�ض يف �إجمايل مبيعات الفواكه ب�سبب قلة العمالة الزراعية خالل عام 2012م والذى زاد �أثره خالل عام 2013م نتيجة ت�أثر �أ�سعار البيع بحمالت ت�صحيح
و�ضع العمالة الوافدة ب�أ�سواق اجلملة يف املدن الرئي�سة باململكة.
مقر لودجلا لا مبيعات الفواكه
�ألف ريال ال�سعودي

2011م

2012م

2013م

الن�صف الأول 2013م

الن�صف الأول 2014م

امل�شم�ش

12.874

9.724

9.854

9.637

7.834

اخلوخ

9.940

11.743

7.703

7.261

5.843

1.024

559

45

201

180

328

328

269

كمرثى

4.101

5.067

1.305

22

44

عنب

22.574

20.054

19.692

1.597

2.116

بلح

569

772

800

-

-

�إجمايل مبيعات الفواكه

51.765

48.564

40.241

18.890

16.307

الكميات املباعة (�ألف طن مرتي)

11.3

10.4

11.8

5.5

3.5

ن�سبة مبيعات العنب لإجمايل مبيعات الفواكه

%43.6

%41.3

%48.9

%8.5

%13.0

ن�سبة مبيعات اللوزيات لإجمايل مبيعات الفواكه

%56.4

%58.7

%51.1

%91.5

%87.0

برقوق
النكتارين
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1.707
-

مبيعات وحدة أعمال الزيتون

تت�ضمن مبيعات وحدة �أعمال الزيتون مبيعات زيت الزيتون والع�سل و�شتالت الفاكهة والزينة وتن�سيق احلدائق ،ولقد �شهدت هذه الوحدة حت�سن يف قيمة املبيعات
خالل عام 2013م مقارنة بعام 2012م ،حيث �سجل معدل النمو ال�سنوي املركب منو ًا موجب ًا خالل الفرتة التاريخية بلغ نحو .%18.8
تكلفة المبيعات وهامش الربح لكل وحدات األعمال

بالرجوع �إلى اجلدول رقم (� )2-6أعاله ،جتدر الإ�شارة �إلى �أن ن�سبة تكلفة املبيعات �إلى املبيعات تت�أثر بالأتي:
 حجم تركيبة املنتجات املباعة من عام لآخر.
 التغيري يف متو�سط �أ�سعار بيع كل منتج من عام لآخر.
 التغري يف متو�سط تكلفة املنتج من عام لأخر.
 مبيعات العام تت�ضمن منتجات �سنوات �سابقة بتكاليف متغرية.
مقر لودجلا لا ا  التغيريات على ن�سبة تكلفة املبيعات �إلى املبيعات ما بني عامي 2011م 2012 ،م
املنتج

 %التغري يف تكلفة الوحدة
املباعة

 %تغري حجم املبيعات

 %التغري يف �سعر البيع

 %تغري حجم تكلفة املبيعات

احلبوب

%25-

%0.3-

%20-

%4

البذور

%43-

%1-

%38-

%7

التنب

%87-

%120

%86-

%7

الرب�سيم

%4

%17

%4

%17

البطاط�س

%24

%7

%17

%1

الب�صل

%72

%23-

%102

%10-

الفاكهة

%6-

%2

%3

%12

زيت الزيتون

%76-

%11

%81-

%10-
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مقر لودجلا لا ا  التغيريات على ن�سبة تكلفة املبيعات �إلى املبيعات ما بني عامي 2012م2013 ،م
 %تغري حجم املبيعات

 %التغري يف �سعر البيع

 %تغري تكلفة حجم املبيعات

 %التغري يف تكلفة الوحدة
املباعة

احلبوب

%12-

%8-

%15-

%9-

البذور

%39-

%0.2

%44-

%9-

التنب

%26

%38-

%114

%5

الرب�سيم

%81-

%17-

%78-

%5-

البطاط�س

%39

%6

%21

%7-

الب�صل

%13-

%32

%47-

%20-

الفاكهة

%17-

%26-

%4

%7-

زيت الزيتون

%417

%33-

%711

%5

املنتج
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من اجلدولني �أعاله يت�ضح ب�أن ارتفاع ن�سبة تكلفة املبيعات �إلى املبيعات يعود �إلى التغري يف حجم املبيعات وانخفا�ض �أ�سعار البيع وارتفاع تكاليف بع�ض املنتجات،
وجاء ذلك نتيج ًة للآتي:


النق�ص ال�شديد يف العمالة الزراعية ب�سبب حملة ت�صحيح و�ضع العمالة الوافدة لعجز امل�ؤ�س�سات املتعاقدة مع ال�شركة على ت�أمني العمالة املو�سمية
امل�ست�أجرة ،مما ت�سبب يف ارتفاع تكلفة الإنتاج من جهة وت�أثر �أ�سعار البيع ب�أ�سواق اجلملة من جهة �أخرى ،وتزامن ذلك مع مو�سم ح�صاد الفاكهة.
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 كذلك �سبب ارتفاع ن�سبة التالف ب�شكل غري م�ألوف على انخفا�ض حجم املبيعات ،وارتفاع تكلفة الوحدات املنتجة لنف�س ال�سبب �أعاله ،وكذلك ب�سبب
ت�أخر عمليات احل�صاد ملنتجي البطاط�س والب�صل ب�سبب نق�ص العمالة ال�شديد ،مما �أدى �إلى تعر�ض املنتج لفرتات طويلة حلرارة ال�شم�س مما �أثر
على جودة املنتج و�أ�صبح غري �صالح لطرحه يف الأ�سواق.
وفيما يلي تف�صيل ملكونات تكلفة املبيعات كما يف اجلدول التايل:
مقر لودجلا لا ا  عنا�صر تكلفة املبيعات
2011م

%

2012م

%

2013م

%

الن�صف الأول
2013م

%

الن�صف الأول
2014م

%

خامات ومواد �أولية

30.579.087

%34

26.801.369

%31

24.654.058

%36

10.734.684

%37

10.142.154

%33

قطع غيار

4.197.184

%5

3.996.370

%5

2.262.827

%3

879.333

%3

1.066.336

%3

مواد ا�ستهالكية

5.187.366

%6

4.967.281

%6

3.097.509

%4

1.214.104

%4

1.565.229

%5

مواد طاقة
(بنزين،ديزل)

10.355.262

%11

10.212.704

%12

6.066.386

%9

2.379.581

%8

2.883.695

%9

�إيجارات

2.168.818

%2

825.419

%1

1.527.597

%2

983.855

%3

1.183.803

%4

�إهالك (معدات،
مباين)...،

11.822.306

%13

11.732.674

%14

8.341.715

%12

3.167.574

%11

3.513.161

%11

�إهالك �أ�شجار فاكهة

1.996.873

%2

2.090.938

%2

2.153.391

%3

866.498

%3

939.442

%3

العمالة

22.320.257

%25

23.406.565

%27

19.361.043

%28

8.173.754

%28

9.313.828

%30

نفقات عامة

1.912.983

%2

1.852.250

%2

1.276.971

%2

506.679

%2

506.596

%2

التغليف

148.487

%0

163.288

%0.2

147.461

%0.2

38.119

%0.1

56.446

%0.2

الإجمايل

90.688.623

%100

86.048.858

%100

68.888.960

%100

28.944.181

%100

31.170.690

%100

البيان
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يت�ضح هنا �أنه يف الوقت الذي انخف�ضت فيه مبيعات ال�شركة من  171.7مليون ريال �سعودي يف عام 2011م �إلى حوايل  121مليون ريال �سعودي عام 2013م
ومبعدل منو �سنوي مركب �سالب بن�سبة  ،%16كان هناك انخفا�ض يف تكلفة املبيعات من  90.7مليون ريال �سعودي عام 2011م �إلى  68.9مليون ريال �سعودي عام
2013م ومبعدل منو �سنوي مركب �سالب بن�سبة  ،%12.8ويعزي هذا االنخفا�ض يف تكلفة املبيعات �إلى االنخفا�ض يف عنا�صر تكلفة املبيعات كما يلي:
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انخف�ضت تكلفة اخلامات واملواد الأولية من  30.6مليون ريال �سعودي عام 2011م �إلى  24.7مليون ريال �سعودي عام 2013م ومبعدل منو �سنوي
مركب �سالب ن�سبته .%10.2
انخف�ضت تكلفة قطع الغيار من  4.2مليون ريال �سعودي عام 2011م �إلى  2.3مليون ريال �سعودي عام 2013م ومبعدل منو �سنوي مركب �سالب ن�سبته
.%26.6
انخف�ضت تكلفة املواد اال�ستهالكية من  5.2مليون ريال �سعودي عام 2011م �إلى  3.1مليون ريال �سعودي عام 2013م ومبعدل منو �سنوي مركب �سالب
ن�سبته .%22.7
انخف�ضت تكلفة مواد الطاقة من  10.4مليون ريال �سعودي عام 2011م �إلى  6.1مليون ريال �سعودي عام 2013م ومبعدل منو �سنوي مركب �سالب
ن�سبته .%23.5
انخف�ضت تكلفة الإيجارات من  2.2مليون ريال �سعودي عام 2011م �إلى  1مليون ريال �سعودي عام 2013م ومبعدل منو �سنوي مركب �سالب ن�سبته
.%16.1
انخف�ضت �إهالكات املعدات واملباين ونظام الري من  11.8مليون ريال �سعودي عام 2011م �إلى  8.3مليون ريال �سعودي عام 2013م ومبعدل منو
�سنوي مركب �سالب ن�سبته .%16
ارتفعت �إهالكات �أ�شجار الفاكهة من  1.99مليون ريال �سعودي عام 2011م �إلى  2.2مليون ريال �سعودي عام 2013م ومبعدل منو �سنوي مركب ن�سبته
 .%3و يعزى �إرتفاع �إهالكات �أ�شجار الفاكهة خالل الفرتة التاريخية �إلى �إ�ضافة زراعات جديدة من �أ�شجار الفاكهة و�إحت�ساب ن�سبة الإهالك اخلا�صة
بها ،و ال ي�شمل ذلك املح�صول التالف .جتدر الإ�شارة �إلى �أن االرتفاع يف الإهالكات ح�صل يف وحدة �أعمال الفاكهة فقط.
انخف�ضت تكلفة العمالة من  22.3مليون ريال �سعودي عام 2011م �إلى  19.4مليون ريال �سعودي عام 2013م ومبعدل منو �سنوي مركب �سالب ن�سبته
.%6.9

 انخف�ضت تكلفة النفقات العامة من  1.9مليون ريال �سعودي عام 2011م �إلى  1.3مليون ريال �سعودي عام 2013م ومبعدل منو �سنوي مركب �سالب
ن�سبته .%18.3
 انخف�ضت تكلفة التغليف من � 148.5ألف ريال �سعودي عام 2011م �إلى  147.5ريال �سعودي عام 2013م ومبعدل منو �سنوي مركب �سالب ن�سبته
.%0.35
�إن انخفا�ض املبيعات بن�سبة �أعلى من االنخفا�ض يف تكلفة املبيعات �أدى �إلى انخفا�ض هام�ش الربح من حوايل  81مليون ريال �سعودي عام 2011م �إلى حوايل 52
مليون ريال �سعودي عام 2013م ،وهو ما يعني انخفا�ض معدل هام�ش الربح من � %47.2إلى  %43.1لنف�س الفرتة.
�أما بالن�سبة لفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م فقد ارتفعت تكلفة املبيعات مقارنة بالفرتة املماثلة من العام ال�سابق ب�سبب تغري الرتكيبة املح�صولية والرتكيز
على املحا�صيل املر�شدة للمياه من منتجات اخل�ضار والفاكهة املعتمدة على العمالة ،حيث ارتفع متو�سط تكلفة الطن من البطاط�س ما ن�سبتة  %24وارتفع متو�سط تكلفة
الطن من الفاكهة بن�سبة  %65ب�سبب ارتفاع تكلفة العمالة امل�ست�أجرة مع قلتها وعدم التمكن من ح�صاد كامل املنتجات ،مما ت�سبب يف ارتفاع تكلفة الوحدة .
�إن هذه العنا�صر تختلف من حم�صول لآخر فمث ًال يف املحا�صيل ذات الكثافة العالية للأعمال اليدوية مثل الفاكهة واخل�ضار ترتفع تكلفة العمالة بالن�سبة للوحدة املنتجة،
ويف حالة املحا�صيل املعتمدة على امليكنة تزداد فيها تكلفة فطع الغيار والديزل واال�ستهالك ،ومثال ذلك الرب�سيم ،وجتدر الإ�شارة �إلى �أن هناك تزايد يف تكاليف
املدخالت الزراعية حيث زادت بع�ض �أنوعها بن�سبة  ،%100وبنا ًء عليه ف�إن املحا�صيل ذات الكثافة العمالة ت�ضررت من نق�ص العمالة يف ارتفاع تكلفة الوحدة املنتجة
ال�صاحلة للبيع ،وذلك لأثر نق�ص العمالة على الإنتاجية ،حيث تعر�ضت منتجات الفاكهة واخل�ضار لنق�ص �شديد يف الإنتاجية ب�سبب م�شكلة نق�ص العمالة.
ويناق�ش اجلزء التايل تكلفة املبيعات وهام�ش الربح لكل وحدة �أعمال كما يلي:
مقر لودجلا لا ا  تكلفة املبيعات وهام�ش الربح لكل وحدات الأعمال
�ألف ريال �سعودي

2011م

2012م

2013م

الن�صف الأول
2013م

الن�صف الأول
2014م

معدل النمو ال�سنوي
املركب
2011م2013-م

وحدة �أعمال املحا�صيل احلقلية
�أ -مبيعات احلبوب

41.516

30.165

25.385

9.122

3.553

تكلفة املبيعات

32.347

24.936

20.337

7.800

2.891

هام�ش الربح

9.169

5.229

5.048

1.322

661

معدل هام�ش الربح

%22.1

%17.3

%19.9

%14.4

%18.6

ب -مبيعات الأعالف

50.690

42.419

9.760

3.248

10.438

تكلفة املبيعات

22.555

21.596

5.303

1.604

6.030

هام�ش الربح

28.135

20.823

4.457

1.644

4.408

معدل هام�ش الربح

%56

%49

%46

%50.6

%42.2

وحدة �أعمال اخل�ضار
مبيعات اخل�ضار

24.546

32.868

41.160

14.918

16.277

تكلفة املبيعات

12.607

17.265

16.804

5.987

8.850

هام�ش الربح

11.939

15.603

24.356

8.931

7.427

معدل هام�ش الربح

%48.6

%47.5

%59.2

%59.8

%45.6

وحدة �أعمال الفاكهة
مبيعات الفاكهة

51.765

48.565

40.240

18.891

16.308

تكلفة املبيعات

20.063

20.681

21.510

9.661

10.123

هام�ش الربح

31.702

27.884

18.730

9.230

6.185

معدل هام�ش الربح

%61.2

%57.4

%46.5

%48.8

%37.9
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2011م

�ألف ريال �سعودي

2013م

2012م

الن�صف الأول
2013م

الن�صف الأول
2014م

معدل النمو ال�سنوي
املركب
2011م2013-م

وحدة �أعمال الزيتون
�أ -مبيعات الزيتون

2.737

1.082

3.820

2.779

2.102

-

تكلفة املبيعات

2.754

695

4.553

3.626

1.893

-

هام�ش الربح

17-

387

733-

847-

209

-

معدل هام�ش الربح

%0.6-

%35.8

%19.2-

%30.4-

%9.9

-

ب -مبيعات الأ�شجار

319

397

519

317

312

-

تكلفة املبيعات

297

337

318

245

185

-

هام�ش الربح

22

60

201

72

127

-

معدل هام�ش الربح

%6.9

%15.1

%38.7

%22.7

%40.7

-

ج -مبيعات م�ساحات خ�ضراء

0

105

105

53

90

-

تكلفة املبيعات

0

60

63

22

44

-

هام�ش الربح

0

45

42

31

46

-

معدل هام�ش الربح

-

%42.9

%40.0

%58.4

%51.1

-

د.مبيعات املتاجرة

0

0

0

0

709

-

تكلفة املبيعات

0

0

0

0

1.154

-

هام�ش الربح

0

0

0

0

445-

-

معدل هام�ش الربح

0

0

0

0

%62.8-

-

�إجمايل املبيعات

171.573

155.601

120.989

49.327

49.789

%16.0-

�إجمايل تكلفة املبيعات

90.623

85.570

68.888

28.944

31.171

%12.8-

هام�ش الربح

80.950

70.031

52.101

20.383

18.618

%19.8-

معدل هام�ش الربح

%47.2

%45.0

%43.1

%41.3

%37.3

%4.5-

امل�صدر� :شركة تبوك للتنمية الزراعية.

وبالنظر �إلى انخفا�ض املبيعات وت�أثريه ال�سلبي على هام�ش الربح فقد عملت ال�شركة على كبح ارتفاع التكلفة ،حيث يالحظ �أن اجتاه هام�ش الربح يغلب عليه
التذبذب ولي�س االنخفا�ض� ،أي�ض ًا ف�إن �إختالف الرتكيبة املح�صولية على مدار الفرتة التاريخية كان له الأثر على التغري يف ارتفاع تكلفة املبيعات ومن ثم �إجمايل
�إيردات ال�شركة ،وفيما يلي جدول يو�ضح م�ساهمة املنتجات يف �إيرادات ال�شركة كما يلي:
مقر لودجلا لا ا  م�ساهمة املنتجات يف الإيرادات
البيـ ـ ــان

وحدة املحا�صيل احلقلية

وحدة �أعمال اخل�ضار

وحدة �أعمال الفاكهة

وحدة �أعمال الزيتون

الإجمايل

2011م

%54

%14

%30

%2

%100

2012م

%47

%21

%31

%1

%100

2013م

%29

%34

%33

%4

%100

امل�صدر� :شركة تبوك للتنمية الزراعية.
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وت�ؤكد ال�شركة هنا �إلى �أنه اليوجد ت�أثري �سلبي للتكاليف الثابتة على تكلفة املبيعات ومن ثم ال توجد لدى ال�شركة خماطر تكاليف ثابتة حيث تقوم بت�شغيل كامل
طاقتها.
وجتدر الإ�شارة �إلى �أن عمل ال�شركة يف املجال الزراعي يجعلها عر�ض ًة للت�أثر بالدورات الزراعية و�أوقات زراعة وجني املحا�صيل� ،إ�ضاف ًة �إلى ما قد تواجهه هذه
الدورات الزراعية من �آفات و�أمرا�ض ،كما �أنه يف موا�سم الإجازات والأعياد واملنا�سبات الدينية ف�إنه قد يزداد الطلب على املنتجات الزراعية وبالتايل تت�أثر
مبيعات ال�شركة.
جدير بالذكر �أن تكلفة املبيعات ت�شمل املحا�صيل �أو املنتجات التي تباع خالل العام �سوا ًء كانت يف خمزون بداية العام �أو �إنتاج العام نف�سه �أو كليهما.
هامش الربح

مقر لودجلا لا ا  هام�ش الربح
�ألف ريال ال�سعودي

2011م

2012م

2013م

الن�صف الأول
2013م

الن�صف الأول
2014م

معدل النمو ال�سنوي
املركب
2011م2013-م

وحدة �أعمال املحا�صيل احلقلية
�أ -هام�ش ربح حبوب

9.169

5.229

5.048

1.322

661

%25.8-

معدل هام�ش الربح

%22.1

%17.3

%19.9

%14.4

%18.6

%5.1-

ب -هام�ش الربح الأعالف

28.135

20.823

4.457

1.644

4.408

%60.2-

معدل هام�ش الربح

%56

%49

%46

%50.6

%42.2

%9.4-

وحدة �أعمال اخل�ضار
هام�ش الربح اخل�ضار

11.939

15.603

24.356

8.931

7.427

%42.8

معدل هام�ش الربح

%48.6

%47.5

%59.2

%59.8

%45.6

%10.4

وحدة �أعمال الفاكهة
هام�ش الربح الفاكهة

31.702

27.884

18.730

9.230

6.185

%23.1-

معدل هام�ش الربح

%61.2

%57.4

%46.5

%48.8

%37.9

%12.8-

وحدة �أعمال الزيتون
�أ -هام�ش ربح الزيتون

17-

387

733-

847-

209

%556.6-

معدل هام�ش الربح

%0.6-

%35.8

%19.2-

%30.4-

%9.9

%465.7-

ب -هام�ش ربح مبيعات الأ�شجار

22

60

201

72

127

%202.3

معدل هام�ش الربح

%6.9

%15.1

%38.7

%22.7

%40.7

%136.8

ج -هام�ش ربح مبيعات امل�ساحات اخل�ضراء

0

45

42

31

46

%42.9

%40.0

%58.4

%51.1

-

هام�ش ربح املتاجرة

0

0

0

0

445-

-

معدل هام�ش الربح

0

0

0

0

%62.8-

-

�إجمايل هام�ش الربح

80.950

70.031

52.101

20.383

18.618

%19.8-

�إجمايل معدل هام�ش الربح

%47.2

%45.0

%43.1

%41.3

%37.3

%4.4-

-

معدل هام�ش الربح

امل�صدر� :شركة تبوك للتنمية الزراعية.
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أ.

نشاط الحبوب:

�شهد هذا الن�شاط انخفا�ض ًا ملحوظ ًا يف املبيعات وامل�ساهمة يف �إجمايل املبيعات تدريجي ًا ابتدا ًء من عام 2008م ( تاريخ تخفي�ض ح�ص�ص القمح امل�سلمة
ل�صوامع الدولة) ،حيث كانت مبيعات احلبوب ت�شكل  %46من �إجمايل املبيعات وانخف�ضت لت�صل �إلى  %24.2يف عام 2011م ثم �إلى  %21عام 2013م ،وكان هذا
االنخفا�ض متا�شي ًا مع قرار جمل�س الوزراء اخلا�ص بخف�ض ح�ص�ص القمح امل�سلمة ل�صوامع الدولة بن�سبة � %12سنويا ووقف احل�ص�ص نهائي ًا وعدم �شراء القمح
املنتج حملي ًا اعتبار ًا من عام 2015م ،مما كان له الأثر ال�سلبي على نتائج ن�شاط احلبوب.
ونتيجة لذاك انخف�ض هام�ش الربح لن�شاط احلبوب مبعدل منو �سنوي مركب بلغ  %25.8خالل الفرتة التاريخية بانخفا�ض مبيعات احلبوب ،كما انخف�ض معدل
هام�ش الربح مبعدل منو �سنوي مركب بلغ نحو .%5.1
�أما بالن�سبة للن�صف الأول من عام 2014م فقد انخف�ض هام�ش الربح لن�شاط احلبوب مقارنة مع الن�صف الأول من عام 2013م نتيجة لعدم اكتمال توريد حبوب
القمح ل�صوامع الدولة.
ب .نشاط األعالف:

�شهد هذا الن�شاط انخفا�ض ًا يف حجم املبيعات خالل الفرتة من عام 2011م مقارنة بعام 2012م بن�سبة بلغت  %21ويعزى ذلك �إلى �إنخفا�ض الطلب نتيجة لتح�سن
املراعي الطبيعية  ،كما �أن االنخفا�ض امللحوظ يف مبيعات الأعالف يف عام 2013م ُيعزي �إلى انخفا�ض الأ�سعار ال�سوقية وقرار ال�شركة بوقف عمليات البيع حت�سبا
لتح�سن الأ�سواق وجلوء عمالء ال�شركة الرئي�سيني �إلى ال�شراء من الأ�سواق الأمر الذي كان له �أثر �سلبي على انخفا�ض هام�ش الربح.
انخف�ض هام�ش الربح لن�شاط الأعالف مبعدل �سنوي مركب بلغ  %60.2خالل الفرتة التاريخية ،وبلغ معدل هام�ش الربح  %55.5و %49.1و %45.7لل�سنوات
2011م و 2012م و2013م على التوايل .و�إلى جانب االنخفا�ض الذي حدث يف عام 2013م  ،يعزى االنخفا�ض املت�صل خالل العامني 2011م و2012م �إلى تطبيق
اخلطة الإ�سرتاتيجية لل�شركة (2011م2015-م) التي ق�ضت بخف�ض م�ساحات الرب�سيم كمح�صول م�ستنزف للمياه و�إلى جانب التقيد بقرار تقلي�ص ح�ص�ص
القمح و الرتكيز والتو�سع فى م�ساحات اخل�ضار والفاكهة.
�أما بالن�سبة للن�صف الأول من عام 2014م فقد بلغ معدل هام�ش الربح  %50.6و %42.2للن�صف الأول من عام 2013م و2014م على التوايل نتيجة للتغري يف
حجم املبيعات وتكلفة املبيعات يف الفرتتني املذكورتني.
ج.

نشاط الخضار:

�شهدت وحدة �أعمال اخل�ضار ارتفاع ًا يف املبيعات ون�سبة امل�ساهمة يف �إجمايل االيرادات تدريجي ًا ابتدا ًء من عام 2011م ،حيث �شكلت ن�سبة امل�ساهمة نحو %14
ويف عام 2012م  %21ونحو  %34من �إجمايل الإيرادات خالل عام 2013م.
حيث ارتفع هام�ش الربح ملبيعات اخل�ضار مبعدل منو �سنوي مركب بلغ  %42.8خالل الفرتة التاريخية ،وبلغ معدل هام�ش الربح  %48.6و %47.5و%59.2
لل�سنوات 2011م و 2012م و 2013م على التوايل ،حيث يتما�شى ذلك مع ا�سرتاتيجية ال�شركة بالرتكيز على مبيعات اخل�ضار والفاكهة.
�أما بالن�سبة للن�صف الأول من عام 2014م فقد انخف�ض هام�ش الربح ملبيعات اخل�ضار على الرغم من ارتفاع املبيعات بن�سبة  %9خالل فرتة املقارنة ،ويعزى
االنخفا�ض يف هام�ش الربح خالل فرتة املقارنة ما بني عامي 2013م و 2014م ب�شكل رئي�س �إلى انخفا�ض يف �أ�سعار البيع نتيجة لزيادة العر�ض وكذلك ارتفاع
تكلفة الإنتاج ب�سبب ارتفاع �أجور العمالة امل�ست�أجرة.
د.

نشاط الفواكه:

ت�ستهدف ا�سرتاتيجية ال�شركة الرتكيز على ن�شاط الفاكهة وزيادة م�ساهمة مبيعات الن�شاط يف الدخل الكلي لل�شركة علم ًا ب�أن �إنتاج الفاكهة يحتاج �إلى اال�ستخدام
املكثف للأيدي العاملة �سوا ًء يف الإنتاج �أو احل�صاد �أو التوزيع من خالل �أ�سواق اجلملة ،وكل هذه العمليات قد ت�أثرت ب�سبب نق�ص العمالة خالل العامني املا�ضيني،
كما جتدر الإ�شارة �أي�ض ًا �إلى �أن �أ�سعار البيع مرتبطة بال�سعر ال�سوقي الذي يتحدد بنا ًء على العر�ض والطلب.
وتت�ضمن مبيعات الفواكه مبيعات امل�شم�ش والعنب والكمرثى واخلوخ والربقوق والتمر والنكرتين ،والتي توجه �إلى �أ�سواق اجلملة ،ونتيجة ملا ذكر �أعاله حول
م�شكالت توفر العمالة فلقد �شهدت وحدة �أعمال الفاكهة انخفا�ض ًا يف املبيعات ومن ثم انخفا�ض يف هام�ش الربح ون�سبة امل�ساهمة يف �إجمايل الإيردات ابتدا ًء من
عام 2012م ،وقد �شكلت مبيعات الفواكه نحو  %33من �إجمايل املبيعات يف عام 2013م.
انخف�ض هام�ش الربح ملبيعات الفواكه مبعدل �سنوي مركب بلغ  %23.1خالل الفرتة التاريخية ،ويعزى االنخفا�ض يف هام�ش الربح خالل الفرتة التاريخية �إلى
ارتفاع تكلفة العمالة الزراعية الناجتة عن حملة ت�صحيح �أو�ضاع العمالة الوافدة خالل عام 2013م ،باال�ضافة �إلى انخفا�ض الأ�سعار ال�سوقية لبع�ض منتجات
الفاكهة.
�أما بالن�سبة للن�صف الأول من عام 2014م فقد بلغ معدل هام�ش الربح  %37.9 ، %48.8للن�صف الأول من عام 2013م و2014م على التوايل نتيجة للتغري يف
حجم املبيعات وتكلفة املبيعات يف الفرتتني املذكورتني.
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هـ .نشاط الزيتون:

�إنتاج الزيتون يحتاج �إلى اال�ستخدام املكثف للأيدي العاملة �سوا ًء يف الإنتاج �أو احل�صاد وقد ت�أثر الأداء فى هذا الن�شاط ب�سبب نق�ص العمالة يف حتقيق االنتاجية
املخططة وبالتايل زيادة تكلفة الوحدة املنتجة ،كما انخف�ض هام�ش الربح ملبيعات ن�شاط الزيتون مبعدل �سنوي مركب بلغ  %556.6خالل الفرتة التاريخية ،ويعزى ذلك
�إلى ارتفاع تكلفة العمالة الزراعية الناجتة عن حملة ت�صحيح �أو�ضاع العمالة الوافدة خالل عام 2013م ،باال�ضافة �إلى انخفا�ض الأ�سعار ال�سوقية ملنتج زيت الزيتون.
�أما بالن�سبة للفرتة املنتهية يف  30يونيو 2014م فقد �شهدت حت�سن َا يف الأداء حيث بلغ معدل هام�ش الربح  %9.9مقارن ًة بن�سبة �سالبة قدرها  %30.4لنف�س الفرتة
من عام 2013م.
مصاريف البيع والتوزيع

مقر لودجلا لا ا  م�صاريف البيع والتوزيع
�ألف ريال �سعودي

2011م

2012م

2013م

الن�صف الأول 2013م

الن�صف الأول 2014م

م�صروفات نقل و�شحن

7.940

9.587

5.161

2.023

1.906

تكلفة العمالة

7.185

8.999

8.535

4.306

4.393

ا�ستهالكات

3.198

3.820

4.419

2.429

3.156

م�صروفات تعبئة وتغليف

5.396

5.646

6.273

2.365

2.004

عمولة مبيعات

3.070

2.644

2.508

1.103

1.078

فاقد وتالف*

1.317

2.520

3.132

933

1.433

وقود وطاقة

1.364

1.417

1.430

588

644

�صيانة و�إ�صالح وقطع غيار

693

578

570

441

521

مواد م�ستهلكة

638

716

873

497

398

معار�ض ودعاية و�إعالن

141

138

138

141

122

م�صروفات ت�أمني

138

151

133

-

-

�سفر وانتقاالت

50

88

219

-

-

�إيجارات

143

109

188

-

-

برق وبريد وهاتف

80

131

116

59

48

�أخرى

85

270

427

262

695

املحول �إلى م�شروعات حتت التنفيذ

0

0

0

4292-

3891-

�إجمايل م�صاريف البيع والتوزيع

31.438

36.814

34.122

10.855

12.507

امل�صدر :القوائم املالية املراجعة للأعوام من 2011م2013-م والقوائم املالية املفحو�صة للن�صف الأول لعامي 2013م و 2014م.
الفاقد :تتعر�ض منتجات الفاكهة واخل�ضار بعد التخزين لفقدان ن�سبة من الوزن (ن�سبة املياه داخل الثمار) ،والتالف :تتعر�ض منتجات اخل�ضار والفاكهة �إلى التلف بن�سب متفاوته �أثناء عمليات النقل والتخزين
وال�شحن ويتم ر�صد ذلك عن طريق جلان فنية حل�صر تكلفتها .ويالحظ ارتفاع ن�سبة التالف خالل العامني الأخريين نتيجة لنق�ص العمالة.

تنق�سم م�صروفات البيع والتوزيع �إلى ق�سمني :الأول ثابت �شهري غري مرتبط بالتغري يف حجم املبيعات مثل :رواتب فريق املبيعات والت�سويق واال�ستهالكات اخلا�صة
بالأ�صول املرتبطة بعملية البيع وخ�صو�ص ًا م�ستودعات التربيد وال�صوامع والإيجارات للمكاتب الإقليمة واملحالت ،والثاين م�صروفات متغرية مرتبطة ارتباط ًا
مبا�شر ًا بالكميات املباعة مثل م�صروفات النقل ومواد التعبئة والتغليف وعموالت البيع.
ولقد �شهدت م�صاريف البيع والتوزيع انخفا�ض ًا بن�سبة  %7يف عام 2013م مقارنة بعام 2012م ،ويرجع ال�سبب الرئي�س يف ذلك �إلى االنخفا�ض يف م�صروفات النقل
بقيمة  4.4مليون ريال �سعودي نتيجة التغري يف حجم املبيعات.
�أما بالن�سبة للن�صف الأول من عام 2014م ،فقد �شهدت م�صاريف البيع والتوزيع زيادة بن�سبة  %15مقارنة بالفرتة املماثلة يف عام 2013م ،نتيجة للتغري يف حجم
املبيعات وارتفاع م�صاريف النقل ون�سب التالف.
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المصاريف العمومية واإلدارية

مقر لودجلا لا ا  امل�صاريف العمومية والإدارية
�ألف ريال �سعودي

2011م

2012م

2013م

الن�صف الأول 2013م

الن�صف الأول 2014م

�أجور ورواتب ومايف حكمها

7.671

7.571

8.406

3.633

3.814

ا�ستهالكات

1.993

1.593

1.471

737

692

�صيانة و�إ�صالح وقطع غيار

801

974

882

113

121

عالقات عامة ومعار�ض

655

815

498

185

306

تراخي�ص

583

640

592

222

231

وقود وطاقة

426

321

344

135

218

�إعالنات �إدارية

350

461

420

51

6

تربعات

300

737

540

-

-

�أتعاب مهنية وا�ست�شارات

282

197

236

104

112

م�صروفات بنكية

261

153

185

92

266

مواد م�ستهلكة

228

222

213

92

71

برق وبريد وهاتف

147

221

185

83

69

م�صروفات �سفر وانتقاالت

122

101

27

72

116

ت�أمني

63

26

49

25

38

�إيجارات

55

69

103

54

34

-

859

0

454

654

654

املحول �إلى م�شروعات حتت التنفيذ

-

-

-

خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها

-

752

665

�إجمايل امل�صاريف العمومية والإدارية

14.391

16.366

15.470

خم�ص�ص خمزون راكد
�أخرى

-

-

1.047

799

1.636-

1.562-

-

-

5.009

5.331
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يتم ت�صنيف امل�صاريف العمومية والإدارية املبا�شرة وغري املبا�شرة والتي ال تتعلق بعمليات الإنتاج �أو عمليات البيع والت�سويق كم�صروفات �إدارية وعمومية .
ولقد �شهدت امل�صاريف العمومية والإدارية ارتفاع ًا بن�سبة  %13ما بني عامي 2011م و 2012م ب�سبب �إن�شاء خم�ص�ص خمزون راكد وخم�ص�ص ديون م�شكوك
يف حت�صيلها ب�إجمايل قيمة  1.6مليون ريال  ،كما �شهدت انخفا�ض ًا بن�سبة  %5.5يف عام 2013م مقارنة بعام 2012م ،و�شكلت تكلفة العمالة (الرواتب ومزايا
املوظفني) �أكرب عن�صر يف امل�صاريف الإدارية والعمومية ،حيث بلغت ن�سبته  %54.3من �إجمايل امل�صاريف الإدارية والعمومية يف عام 2013م.
وعلى الرغم من االنخفا�ض يف �أعداد املوظفني والعمالة يف ال�شركة خالل الفرتة التاريخية� ،إال �أن الرواتب واملزايا �شهدت ازدياد ًا ملحوظ ًا خالل عامي 2011م و
2012م على وجه اخل�صو�ص مقارنة بالأعوام ال�سابقة ،ويعود ال�سبب الرئي�س يف ذلك �إلى العوامل التالية:
1.1رفع احلد الأدنى لأجور ال�سعوديني �إلى  3.000ريال �سعودي.
�2.2شغل وظائف قيادية �شاغرة خالل عام 2011م.
وبالن�سبة للن�صف الأول من عام 2014م فقد �شهدت امل�صاريف العمومية والإدارية ارتفاع ًا بن�سبة  %6مقارنة مع نف�س الفرتة من عام 2013م ب�سبب �شغل بع�ض
الوظائف ال�شاغرة.
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جتدر الإ�شارة �إلى �أنه خالل عامي 2011م و 2012م كانت ال�شركة تقوم بقيد م�صاريف العالوات ومكافـ�آت جمل�س الإدارة ومكاف�آت وحوافز املوظفني يف بند
الأرباح املبقاة ،ويف عام 2013م مت تغيري هذه ال�سيا�سة فيما يخت�ص بقيد مكاف�آت وحوافز املوظفني فقط حيث مت قيدها يف قائمة الدخل مبا�شر ًة بد ًال من الأرباح
املبقاة ،يف حني ظل قيد مكاف�آت جمل�س الإدارة حتت بند الأرباح املبقاة دون تغيري.
كما جتدر الإ�شارة �إلى �أنه يف نهاية  31دي�سمرب 2012م كان لدى ال�شركة �ستة �أر�صدة مدينة جتارية مت�أخرة تبلغ  1.418٫000ريال �سعودي منها  1.35مليون
ريال �سعودي �شيكات بدون ر�صيد من �أربعة عمالء .لقد قامت ال�شركة بقيد خم�ص�ص لذمم م�شكوك يف حت�صيلها مببلغ � 752ألف ريال �سعودي ومل تقيد املبلغ
املتبقي البالغ حوايل � 665ألف ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2012م .خالل العام 2013م رفعت ال�شركة ر�صيد الذمم امل�شكوك يف حت�صيلها من � 752ألف ريال
�سعودي �إلى  1.418٫000ريال �سعودي ،وبذلك تكون ال�شركة �أمتت تكوين خم�ص�ص جلميع الذمم املدينة القائمة التي يتجاوز عمرها �أكرث من عام ويت�ضح ذلك
يف بند امل�صاريف العمومية والإدارية يف قائمة الدخل لعام 2013م.
وبالن�سبة �إلى خم�ص�ص املخزون الراكد ف�إنه يتعلق مبخزون قطع الغيار الذي ال ي�ستخدم لفرتة تزيد عن � 3سنوات ،وذلك ب�سبب خروج بع�ض املعدات واملركبات
اخلا�صة بتلك القطع ،وعادة يتم البحث عن م�شرتين للتخل�ص من هذا النوع من املخزون ويتم حتميله على قائمة الدخل.
إيرادات أخرى

مقر لودجلا لا ا  الإيرادات الأخرى لل�شركة
2011م

�ألف ريال �سعودي

الن�صف الأول 2013م

الن�صف الأول 2014م

2012م

2013م

-

تعوي�ضات الت�أمني

94

53

85

27.7

ا�ستثمارات

32

102

55

29.5

28

مبيعات مواد ثانوية

22

89

4

-

-

�أخرى

396

1.160

1.093

492.4

320

جمموع

544

1.404

1.237

549.6

248
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ارتفعت قيمة الإيردات الأخرى يف عام 2012م نتيجة بيع �أ�صول خارجة من اخلدمة ،تتمثل يف معدات ومركبات ور�شا�شات حمورية.
انخف�ضت قيمة الإيرادات الأخرى يف عام 2013م بنحو � 167ألف ريال �سعودي مقارنة بعام 2012م وذلك مبعدل منو �سالب بلغ نحو .%11.9
وبالن�سبة للن�صف الأول من عام 2014م فقد بلغت الإيرادات الأخرى مبلغ � 248ألف ريال �سعودي مقارنة مببلغ � 549.6ألف ريال �سعودي لنف�س الفرتة من عام
2013م بانخفا�ض ن�سبته .%54.9
الزكاة

مقر لودجلا لا ا  الزكاة
�ألف ريال �سعودي

2012م

2011م

خم�ص�ص الزكاة التقديري

2013م

ر�أ�س املال املدفوع

200.000

200.000

( �أ ) عنا�صر وعاء الزكاة

هبة احلكومة

70.000

70.000

�صايف الدخل

()13.283

�صايف (اخل�سارة) الربح املعدل

35.695

19.003

املخ�ص�صات املكونة

3.555

الأرباح املبقاة

8.794

16.089

�صايف الدخل املعدل

()9.728

دائنو توزيعات

21.083

21.083

وعاء الزكاة

دائنو �أ�سهم مباعة

1.873

1.872

�صايف الدخل املعدل

()9.728

دائنو فائ�ض اكتتاب

895

895

ر�أ�س املال

200.000

الإحتياطيات املدورة

90.180

93.609

�أرباح مرحلة

13.042

قرو�ض

4.845

18.194

االحتياطيات

95.951
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�ألف ريال �سعودي

2012م

2011م

خم�ص�ص الزكاة التقديري

2013م

خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة

4.737

4.737

القرو�ض

19.072

خم�ص�ص خمزون بطيئ احلركة

921

921

هبة الدولة

64.350

الإجمايل ويخ�صم منه:

438.748

446.403

خم�ص�صات مدورة

5.832

الأ�صول الثابتة (ال�صايف)

195.794

235.921

دائنو �أ�سهم مباعة

1.869

امل�شروعات حتت التنفيذ

87.335

49.846

فائ�ض االكتتاب

895

خمزون قطع الغيار

3.289

3.750

دائنو توزيعات �أرباح

21.686

تقاوي  -من اخلارج

517

22

�إجمايل الوعاء

412.969

�أ�شجار

68

8

يخ�صم

�أ�سمدة

5.531

2.247

املوجودات الثابتة (بال�صايف)

204.555

�أ�سمدة ع�ضوية

225

225

املوجودات احليوية (بال�صايف)

26.838

م�ستهلكات

9.727

9.445

م�شروعات حتت التنفيذ

62.430

كيماويات زراعية

1.671

1.027

�أ�صول معدة للبيع

739

مواد خام

76

689

ا�ستثمارات وموجودات ثابتة

30.839

الإ�ستثمارات طويلة الأجل

22.570

32.125

مدخالت الإنتاج وقطع الغيار

20.480

ا�صول ثابتة معدة للبيع

560

740

الإجمـايل

345.880

�إجمايل اخل�صميات

327.363

336.045

وعاء الزكاة

67.087

وعاء الزكاة

111.385

110.358

تخ�صم �أرباح القمح املزكى

()4.906

تخ�صم� :أرباح القمح املزكى

7.883-

4.971-

�صايف وعاء الزكاة

62.182

�صايف وعاء الزكاة

103.502

105.387

الزكاة التقديرية %2.5

1.555

الزكاة امل�ستحقة بواقع %2.5

2.588

2.635

( ب ) حركة املخ�ص�ص
ر�صيد بداية ال�سنة

2.635
-

ت�سويات
ا�ستبعادات

()2.635

�إ�ضافات

1.555

ر�صيد نهاية ال�سنة

1.555
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تخ�ضع ال�شركة للزكاة وفق ًا ملعايري الزكاة ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني ( )SOCPAولوائح و�أنظمة م�صلحة الزكاة و�ضريبة الدخل ،وبنا ًء
على القرار الوزاري رقم  1005ال�صادر عن وزير املالية ال�سعودية بتاريخ  28ربيع الآخر 1428هـ املوافق  17مايو 2007م ،وتقوم ال�شركة بت�سوية التزاماتها الزكوية
والتي حتت�سب بنا ًء على �أ�سا�س اال�ستحقاق املحا�سبي وتحُ ّمل على قائمة الدخل.
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صافي الدخل

بلغ �صايف دخل ال�شركة  33.1مليون ريال �سعودي و  9.9مليون ريال �سعودي وخ�سارة مببلغ ( )14.8مليون ريال �سعودي خالل الأعوام 2011م و 2012م و 2013م
على التوايل.
ومما يجدر ذكره هنا �أنه خالل مرحلة التجهيز لطرح �أ�سهم حقوق الأولوية ،قامت ال�شركة ب�إعداد درا�سة مالية نافية للجهالة للت�أكد من �سالمة الإجراءات
املحا�سبية من قبل م�ست�شار خمتلف عن مراجع القوائم املالية املعني لل�شركة ،وقد مت اقرتاح �إجراء بع�ض املعاجلات املحا�سبية التي اقت�ضتها ال�ضرورة ،وهي كما
يلي:
�أ)	القيمة العادلة لال�ستثمار يف �أوراق مالية ( �صندوق بنك الريا�ض  :)2ت�أثرت قائمة الدخل بقيمة اخل�سارة يف اال�ستثمار ب�صندوق بنك الريا�ض والبالغ قدرها
 11.858.492ريال �سعودي.
ب)	القيمة العادلة لال�ستثمار يف �أوراق مالية (�صندوق مدينة الطاقة مبومباي) :ت�أثرت قائمة الدخل بقيمة اخل�سارة يف اال�ستثمار ب�صندوق مدينة الطاقة
مبومباي والبالغ قدرها  1.157.407ريال �سعودي.
ج)	زيادة خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها :ت�أثرت قائمة الدخل بقيمة الزيادة يف خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها مببلغ  665.153ريال �سعودي
لي�صبح �إجمايل املخ�ص�ص  1.417.353ريال �سعودي.
د)	اخل�سائر املتوقعة من اال�ستثمار يف �شركة جنات :ت�أثرت قائمة الدخل لعام 2013م بقيمة اخل�سائر املتوقعة من �شركة جنات مببلغ  700.000ريال �سعودي.
هـ)	زيادة خم�ص�ص قطع الغيار الراكدة :ت�أثرت قائمة الدخل بقيمة الزيادة يف خم�ص�ص قطع الغيار الراكدة مببلغ  31.614ريال �سعودي لي�صبح �إجمايل
املخ�ص�ص  952.265ريال �سعودي.
و)	خم�ص�ص مكاف�أة جلان جمل�س الإدارة عن عام 2013م :ت�أثرت قائمة الدخل بقيمة خم�ص�ص مكاف�أة جلان جمل�س الإدارة عن العام املايل 2013م والبالغ
قدرها  420.000ريال �سعودي.
ز)	خم�ص�ص مكاف�أة املوظفني عن عام 2013م :ت�أثرت قائمة الدخل بقيمة خم�ص�ص مكاف�أة املوظفني عن العام املايل 2013م والبالغ قدرها  522.820ريال
�سعودي.
ح)	خم�ص�ص منتجات تامة :ت�أثرت قائمة الدخل بقيمة خم�ص�ص منتجات تامة عن العام املايل 2013م والبالغ قدرها  3.555.489ريال �سعودي وهي عبارة
عن فرق تقييم خمزون زيت الزيتون كما يف 2013/12/31م .
وبالن�سبة لفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو من عام 2014م ،فقد بلغ �صايف الربح للفرتة حوايل  2.2مليون ريال �سعودي مقارنة بـ  4مليون ريال �سعودي لنف�س
الفرتة من عام 2013م بانخفا�ض ن�سبته  ،%44وذلك على الرغم من التح�سن الطفيف يف حجم مبيعات الفرتة� ،إال �أن ارتفاع تكلفة املبيعات ب�سبب تغري الرتكيبة
املح�صولية والرتكيز على املحا�صيل املر�شدة للمياه من منتجات اخل�ضار والفاكهة املعتمدة على العمالة والذى كان له الأثر يف ارتفاع متو�سط تكلفة الطن من
البطاط�س بن�سبة  %24وارتفاع تكلفة الطن من الفاكهة بن�سبة  %65ب�سبب ارتفاع تكلفة العمالة امل�ست�أجرة مع قلتها وعدم التمكن من ح�صاد كامل املنتجات ،مما
ت�سبب يف ارتفاع تكلفة الوحدة بالإ�ضافة �إلى زيادة م�صروفات البيع والتوزيع وذلك ب�سبب ارتفاع تكاليف النقل وزيادة التالف ب�سبب نق�ص العمالة.
وجتدر الإ�شارة هنا �إلى �أنه �إلى جانب الأزمات االقت�صادية وال�سيا�سية الداخلية �أو الإقليمية �أو العاملية والتي ينتج عنها توترات يف جميع ن�شاطات الأعمال
بالإ�ضافة �إلى ما ذكر يف “ق�سم عوامل املخاطرة” ،ف�إن ال�سيا�سة الزراعية للدولة لها ت�أثري مبا�شر وجوهري على عمليات ال�شركة فيما يت�صل بن�شاطي الأعالف
اخل�ضراء واحلبوب ،حيث جتدر الإ�شارة هنا �إلى �أن قرار الدولة بوقف ا�ستالم ح�ص�ص القمح بداي ًة من عام 2015م ،والتوجهات �إلى �إ�صدار �سيا�سة مائية
ترمي �إلى وقف ن�شاط الأعالف اخل�ضراء ،وتفعيل �سيا�سة الدعم واحلوافز لت�صنيع الأعالف املركبة كبديل ال�ستهالك الرب�سيم ،ويف هذا ال�سياق ف�إن ال�شركة
قد حت�سبت يف خطتها اال�سرتاتيجية للأعوام 2011م – 2015م للآثار ال�سلبية لهذه ال�سيا�سات بالرتكيز على ن�شاطي اخل�ضار والفواكه ،و�سي�ستمر هذا التوجه
يف اخلطة القادمة 2016م 2020 -م ،مع �إدخال �أن�شطة ومنتجات بديلة لتعوي�ض فقدان �إيرادات الأعالف والقمح وذلك لتعزيز قدرة ال�شركة على التعامل مع �أي
م�ؤثرات خارجية قد ت�ؤثر �سلب ًا على تنمية �إيرادات و�أرباح ال�شركة يف امل�ستقبل القريب والبعيد مثل �إدخال منتجات الذرة ال�صفراء يف عام 2012م و�سيالج الذرة
(الأعالف اخل�ضراء املخمرة حتت ظروف ال هوائية حلفظ قيمتها الغذائية) يف عام 2013م.
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مقر لودجلا لا ا  قائمة املركز املايل للأعوام 2011م – 2012م 2013 -م وللن�صف الأول من عامي 2013م و 2014م
2011م

�ألف ريال �سعودي

2013م

2012م

الن�صف الأول 2013م

الن�صف الأول 2014م

نقد بال�صندوق ولدى البنوك

4.846

4.802

3.799

5.629

6.163

ا�ستثمارات ق�صرية الأجل

35.000

40.000

10.000

0

18.781

ذمم مدينة جتارية

44.941

19.672

9.689

15.540

10.242

املخزون

38.691

47.712

57.714

73.272

80.419

ممتلكات و�آالت ومعدات معدة للبيع

560

740

739

1.074

691

م�صروفات مقدمة و�أر�صدة مدينة �أخرى

7.235

7.072

10.257

16.845

8.356

�إجمايل املوجودات املتداولة

131.274

119.998

92.197

112.360

124.652

اجلزء املتداول من القر�ض

5.715

4.778

3.998

4.778

13.879

ذمم دائنة

7.138

6.866

9.776

18.189

21.032

دائنو توزيعات �أرباح

21.083

21.686

22.076

22.086

32.028

خم�ص�ص الزكاة ال�شرعية

2.588

2.635

1.555

1.529

2.050

م�صروفات م�ستحقة و�أر�صدة دائنة �أخرى

10.796

14.826

11.791

12.311

16.802

�أرباح مقرتح توزيعها

10.000

10.000

10.000

-

-

�إجمايل املطلوبات املتداولة

57.319

60.790

59.195

58.893

85.791

ر�أ�س املال العامل

73.955

59.208

33.002

53.467

38.861

ا�ستثمارات يف �شركات

22.570

31.439

30.839

35.960

33.417

ا�ستثمارات يف �أوراق مالية متاحة للبيع

13.164

14.436

15.745

11.849

0

م�شروعات حتت التنفيذ

87.335

49.846

62.430

57.431

69.959

ممتلكات و�آالت ومعدات و�أ�شجار

195.794

232.905

231.393

232.860

234.024

�إجمايل املوجودات غري املتداولة

318.863

328.626

340.407

338.099

337.399

�ألتزامات هبة الدولة

0

0

()5.650

()5.650

()5.650

خم�ص�ص مكاف�أة ترك اخلدمة

()5.321

()4.737

()4.880

()4.854

()5.088

قرو�ض طويلة الأجل

()16.354

()18.172

()15.074

()15.834

()15.472

�صايف موجودات ال�شركة

371.143

364.924

347.805

365.228

350.050

ر�أ�س املال

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

هبة احلكومة

70.000

70.000

64.350

64.350

64.350

احتياطيات

95.146

95.951

81.113

92.935

81.113

()20.939

()14.070

التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمار

0

()12.904

0

�أرباح مبقاة

26.935

13.042

2.342

20.846

4.587

�صايف حقوق امل�ساهمني

371.143

364.924

347.805

365.228

350.050

امل�صدر :القوائم املالية املراجعة للأعوام من 2011م2013-م والقوائم املالية املفحو�صة للن�صف الأول لعامي 2013م و 2014م.
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مقر لودجلا لا ا  م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سة
2011م

2012م

2013م

الن�صف الأول 2013م

الن�صف الأول 2014م

امل�ؤ�شر
متو�سط فرتة التح�صيل (يوم)

95.6

46

29.2

121.36

58.47

معدل دوران املخزون (يوم)

155.7

202.4

305.8

171.55

164.25

فرتة �سداد الذمم الدائنة (يوم)

28.7

29.1

51.8

96.4

68.2

دورة حتويل النقد (يوم)

222.5

219.3

283.2

418.7

323.4

ن�سبة التداول (مرة)

2.3

2

1.6

1.90

1.45

ن�سبة التداول ال�سريعة (مرة)

1.6

1.2

0.6

0.66

0.51

ن�سبة املطلوبات �إلى حقوق امللكية

%21.3

%22.9

%24.4

%23

%32

ن�سبة املطلوبات �إلى الأ�صول

%17.5

%18.7

%19.6

%19

%24

العائد على حقوق امللكية

%8.9

%2.7

%4.3-

%1.09

%0.64

العائد على الأ�صول

%10.4

%3

%4.4-

%0.89

%0.49

امل�صدر� :شركة تبوك للتنمية الزراعية.

�إن انخفا�ض متو�سط فرتة التح�صيل خالل الفرتة التاريخية يعود �إلى تراجع حجم الذمم املدينة التجارية خالل نف�س الفرتة.
ويالحظ ارتفاع معدل دوران املخزون خالل الفرتة التاريخية نتيجة الرتفاع املخزون من املنتجات التامة خا�صة منتجات الأعالف نتيجة النخفا�ض الطلب خالل
فرتة املقارنة ،كما �أن حت�سن الطلب على الأعالف خالل الن�صف الأول من العام 2014م �أدى �إلى انخفا�ض معدل دوران املخزون خالل تلك الفرتة.
�إن انخفا�ض متو�سط فرتة �سداد الذمم الدائنة خالل الفرتة التاريخية يعود �إلى التغري يف متو�سط الذمم الدائنة �إلى جانب االنخفا�ض يف تكلفة املبيعات خالل
نف�س الفرتة.
ترتبط دروة حتويل النقد ب�شكل مبا�شر بالتغري يف �أر�صدة الذمم الدائنة والأر�صدة املدينة حيث انخف�ضت خالل عامي 2011م و 2012م نتيجة لإنخفا�ض الذمم
الدائنة مبا ن�سبته  %3.8يف حني �أن دورة حتويل النقد ارتفعت خالل عامي 2012م و 2013م نتيجة الرتفاع الذمم الدائنة مبا ن�سبته .%42
يعود �سبب انخفا�ض ن�سبة التداول خالل الفرتة التاريخية �إلى انخفا�ض حجم اال�ستثمارات ق�صرية الأجل والذمم املدينة التجارية وارتفاع حجم الذمم الدائنة
وامل�صروفات امل�ستحقة و�أر�صدة دائنة �أخرى خالل عامي 2012م و 2013م .كما ويعود �سبب االنخفا�ض يف ن�سبة التداول ال�سريعة خالل فرتة املقارنة ب�شكل رئي�س
�إلى انخفا�ض حجم اال�ستثمارات ق�صرية االجل.
يالحظ �إرتفاع ن�سبة املطلوبات �إلى حقوق امللكية نتيجة لإنخفا�ض �صايف حقوق امللكية ب�سبب التغري يف �أر�صدة الأرباح املبقاة واالحتياطيات وهبة الدولة وكذلك
�إرتفاع حجم املطلوبات خالل عامي 2011م و 2012م مبا ن�سبتة  %5.9نتيجة ارتفاع ر�صيد م�صروفات م�ستحقة وار�صدة دائنة �أخرى وارتفاع حجم القرو�ض طويلة
االجل  ،كما �أن �أر�صدة املطلوبات ارتفعت خالل عامي 2012م و 2013م بن�سبة  %1.3نتيجة التغري يف �أر�صدة الذمم الدائنة والتزامات هبة الدولة امل�شروطة.
ارتفعت ن�سبة املطلوبات �إلى اال�صول خالل الفرتة التاريخية ويعزى ذلك �إلى ارتفاع حجم املطلوبات للأ�سباب املذكورة اعاله.
ويعود �سبب انخفا�ض ن�سبة العائد على حقوق امللكية والعائد على اال�صول �إلى تراجع �أرباح الفرتة.
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نقدًا في الصندوق ولدى البنوك

مقر لودجلا لا ا  نقداً يف ال�صندوق ولدى البنوك
2011م

2012م

2013م

الن�صف الأول
2013م

الن�صف الأول 2014م

ح�سابات جارية لدى البنوك

4.814

4.797

3.773

5.580

6.014

نقد بال�صندوق

32

4

25

49

149

الإجمايل

4.846

4.801

3.798

5.629

6.163

�ألف ريال �سعودي

امل�صدر :القوائم املالية املراجعة للأعوام من 2011م2013-م والقوائم املالية املفحو�صة للن�صف الأول لعامي 2013م و 2014م.

بلغ ح�ساب النقد يف ال�صندوق ولدى البنوك نحو  4.8مليون ريال �سعودي و  3.7مليون ريال �سعودي خالل كل من عامي 2012م و2013م على التوايل ،ويعود
ال�سبب يف انخفا�ض النقدية خالل الأعوام الأخرية �إلى �إجمايل االنخفا�ض يف التدفقات النقدية من العمليات الت�شغيلية ،بالإ�ضافة �إلى ذلك قامت ال�شركة
باال�ستفادة من فائ�ض النقدية يف ا�ستثمارات ق�صرية الأجل.
وبالن�سبة لفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو من عام 2014م ،فقد بلغ ح�ساب النقد يف ال�صندوق ولدى البنوك نحو  6.1مليون ريال �سعودي مقارنة بـ 5.6
مليون ريال �سعودي لنف�س الفرتة من عام 2013م.
استثمارات في شركات

مقر لودجلا لا ا  ال�شركات احلليفة
قيمة الأ�سهم
(ريال �سعودي)

الن�سبة

�شركة جنات لال�ستثمار الزراعي

مايو 2007م

 63مليون ريال �سعودي

 1.750.000ح�صة

17.500.000

%27.78

�شركة املجموعة الزراعية ال�سعودية (�ساق)

يونيو 2011م

� 300ألف ريال �سعودي

 10.000ح�صة

100.000

%33.33

�شركة �شرق �آ�سيا للتنمية واال�ستثمار الزراعي

مايو 2013م

 70مليون ريال �سعودي

� 2.000.000سهم

20.000.000

%28.57

ا�سم ال�شركة

تاريخ الت�أ�سي�س

ر�أ�س املال كما يف
2013/12/31م

احل�صة يف ر�أ�س املال

امل�صدر :القوائم املالية املراجعة للأعوام من 2011م2013-م والقوائم املالية املفحو�صة للن�صف الأول لعامي 2013م و 2014م.

متتلك �شركة تبوك الزراعية ما ن�سبته  %27.78يف �شركة جنات لال�ستثمار الزراعي ،وهي �شركة �سعودية ذات م�س�ؤولية حمدودة ،يتمثل ن�شاطها يف �إنتاج الأعالف
واحلبوب داخل وخارج اململكة العربية ال�سعودية.
يتم تقييم هذ اال�ستثمار وفق ًا لطريقة حقوق امللكية ،فيما يتم تقييم ال�شركات الأخرى وفق ًا لطريقة التكلفة ،طبق ًا ملا اقرتحه املراجع الداخلي امل�ستقل وكذلك
مراقب احل�سابات اخلارجي باتباع طريقة التكلفة.
لقد قامت �شركة تبوك الزراعية بتخفي�ض ر�صيد اال�ستثمار يف �شركة جنات نظر ًا لتكبد �شركة جنات خل�سائر يف الأعوام 2009م2010 ،م2011 ،م2012 ،م .جتدر
الإ�شارة �إلى �أنه خالل عام 2012م قامت �شركة تبوك الزراعية بح�ساب ح�صتها يف ملكية �شركة جنات على �أ�سا�س البيانات املالية لعام 2011م ل�شركة جنات وذلك
ب�سبب عدم ن�شر �شركة جنات قوائمها املالية لعام 2012م عند وقت ن�شر القوائم املالية ل�شركة تبوك الزراعية.
يف عام 2012م قامت ال�شركة بقيد خ�سائر �إ�ضافية من ذلك اال�ستثمار تقدر بحوايل � 445ألف ريال �سعودي يف بند «التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات» لي�صبح
ذلك الر�صيد حوايل  6مليون ريال �سعودي متثل اخل�سائر املرتاكمة ل�شركة جنات .كما �أنه يف عام 2012م ،قامت �شركة تبوك الزراعية ب�إعادة ت�صنيف ر�صيد
«التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات» �ضد ر�صيد الأرباح املبقاة.
يت�ضح من ذلك �أن �شركة تبوك الزراعية كانت تقوم باحت�ساب اخل�سائر من ذلك اال�ستثمار يف قائمة املركز املايل كتخفي�ض من بند اال�ستثمارات يف الأ�صول
وكتخفي�ض من الأرباح املبقاة من خالل بند «التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات».
بناء على اقرتاح مراقب احل�سابات اخلارجي ،بد�أت �شركة تبوك منذ عام 2013م بقيد خ�سائر الفرتة من ا�ستثمارها يف �شركة جنات يف قائمة الدخل مبا�شر ًة و
كخ�صم من الأ�صول يف قائمة املركز املايل و يت�ضح ذلك يف القوائم املدققة لعام 2013م،حيث �سجلت �شركة تبوك خ�سائر متوقعة من ا�ستثمارها يف �شركة جنات
تقدر بحوايل � 700ألف ريال �سعودي يف قائمة الدخل ،بنا ًء على تقدير خل�سائر العام ال�سابق ،و�ستقوم ال�شركة بتعديل هذه القيمة بنا ًء على القوائم املالية لعام
2013م ل�شركة جنات حال ن�شرها.
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وجتدر الإ�شارة هنا �إلى �أن الفرق يف انخفا�ض قيمة املبلغ امل�ستثمر به يف �شركة جنات يف الأعوام 2011م2013 -م (كما هو مو�ضح يف اجلدول � 24-6أدناه) يعود
�إلى تدين �سعرالعملة يف جمهورية م�صر العربية خالل الفرتة املذكورة وهي الدولة التي تتم فيها عمليات اال�ستثمار ل�شركة جنات يف الوقت الراهن ،وجتدر الإ�شارة
هنا �إلى �أن االختالف ما بني الن�صف الأول من عام 2013م عن القيمة ال�سنوية يف عام 2014م يعود �إلى �إعادة التبويب التي قام بها مراقب احل�سابات اخلارجي.
�إن �شركة جنات لال�ستثمار الزراعي متتلك ن�سبة ( %77.7كما يف تاريخ هذه الن�شرة) يف �شركة رخاء لال�ستثمار الزراعي ،وهي �شركة قائمة يف م�صر ن�ش�أت عام
1997م ويتمثل ن�شاطها الرئي�س يف �إنتاج احلبوب والبذور ،وجتدر الإ�شارة �إلى �أن هذا اال�ستثمار يظهر كا�ستثمار طويل الأجل يف القوائم املالية ل�شركة جنات.
ي�شار �أي�ض ًا �إلى �أن �شركة رخاء قد ح�صلت على قر�ض من ال�صندوق ال�سعودي للتنمية قدره  100مليون ريال �سعودي ال�سترياد �سلع زراعية و�صناعية من ال�سعودية،
وتبلغ مدة القر�ض � 10سنوات (تت�ضمن فرتة �سماح يف �أول ثالث �سنوات) ،ولقد تعهدت �شركة جنات ب�ضمان  %65من قيمة القر�ض ( 65مليون ريال �سعودي).
بالإ�ضافة �إلى ذلك تعهدت �شركة تبوك الزراعية ب�ضمان  %27.78من قيمة �ضمان �شركة جنات (ن�سبة ملكيتها يف �شركة جنات) �أي حوايل  18مليون ريال
�سعودي ،ومت الإف�صاح عن هذا ال�ضمان يف القوائم املالية املراجعة لعام 2013م ل�شركة تبوك الزراعية.
بالإ�ضافة �إلى �شركة جنات ،متتلك �شركة تبوك الزراعية  %28.57من ر�أ�س مال �شركة �شرق �آ�سيا للتنمية واال�ستثمار الزراعي ،وهى �شركة م�ساهمة �سعودية
مقفلة ،ت�أ�س�ست يف 1434/06/27ﻫ ومتار�س �أن�شطة زراعية متعددة وتعمل على �شراء وتوريد الأغذية اال�سرتاتيجية �إلى اململكة والدخول يف �شراكات �أو اال�ستحواذ
على �شركات حملية متخ�ص�صة يف �إنتاج الأغذية.
كما متتلك ال�شركة  10.000ح�صة بقيمة  100.000ريال �سعودي يف �شركة املجموعة الزراعية (�ساق) ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف تاريخ
1432/07/13هـ بهدف تنويع القاعدة الإنتاجية للحا�صالت الزراعية وزيادة الإنتاج الزراعي املحلي وحت�سني الكفاءة االقت�صادية والت�سويقية الزراعية.
جتدر الإ�شارة �إلى �أن اال�ستثمارات يف �شركتي جنات و�شرق �آ�سيا متثالن منوذج جتريبي لدرا�سة م�شكالت وخماطر اال�ستثمار اخلارجي حيث كان ذلك ميثل هدف ًا
م�شرتك ًا للم�ستثمرين ال�سعوديني ال�شركاء يف هاتني ال�شركتني.
مقر لودجلا لا ا  ا�ستثمارات يف �شركات وجمعيات زراعية
�ألف ريال �سعودي

�سنة اال�ستثمار

ن�سبة امللكية

2011م

2012م

2013م

الن�صف الأول
2013م

الن�صف الأول
2014م

اال�ستثمار يف �شركات
�شركة جنات لال�ستثمار الزراعي

2007م

%27.78

11.937

10.806

10.106

11.492

10.106

املجموعة الزراعية ال�سعودية (�ساق)

2008م

%33.34

100

100

100

100

100

�شرق �آ�سيا للتنمية واال�ستثمار
الزراعي

2011م

%28.57

10.000

20.000

20.000

20.000

20.000

امل�شاركة يف اجلمعيات
الوطنية لإنتاج وجتارة البذور

1984م

%1.40

413

413

413

413

413

جمعية البطاط�س ال�سعودية

2007م

�ألفي ح�صة

100

100

200

200

200

جمعية القمح التعاونية

2006م

مائتي ح�صة

20

20

20

20

20

22.570

31.439

30.839

32.225

30.839

املجموع

امل�صدر :القوائم املالية املراجعة للأعوام من 2011م2013-م والقوائم املالية املفحو�صة للن�صف الأول لعامي 2013م و 2014م.

لقد ا�ستثمرت ال�شركة يف ثالث �شركات وثالث جمعيات زراعية بقيمة �إجمالية بلغت  30.8مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2013م ،وقد �شكلت اال�ستثمارات
يف ال�شركات ما ن�سبته  %9.1من �إجمايل املوجودات غري املتداولة و %7.1من �إجمايل املوجودات خالل عام 2013م،مع العلم �أن اال�ستثمار يف اجلمعيات املذكورة
يف اجلدول هو لأغرا�ض تعاون مهني وفني ولي�س لأغرا�ض اقت�صادية �أو جتارية.
وبالن�سبة لفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو من عام 2014م ،فقد بلغت اال�ستثمارات يف ال�شركات ما ن�سبته  %10من �إجمايل املوجودات غري املتداولة و %7
من �إجمايل املوجودات للفرتة.
استثمارات قصيرة األجل

د�أبت ال�شركة على الدخول يف ا�ستثمارات ق�صرية الأجل لإدارة التدفقات النقدية ب�شكل يلبي االحتياجات املو�سمية للن�شاط الزراعي الذي يت�صف مبو�سمية
املبيعات ومو�سمية الإنتاج واحلاجة �إلى �إدارة اخلزينة بني هذين املو�سمني ،ومتثل اال�ستثمارات ق�صرية الأجل ودائع مرابحة لدى البنوك املحلية مبدة ا�ستحقاق
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ترتاوح بني  15و 30يوم كما يف  31دي�سمرب 2013م ،و�شكلت اال�ستثمارات ق�صرية الأجل ما ن�سبته  %10.85من الأ�صول املتداولة و  %2.3من �إجمايل الأ�صول،
وللحفاظ على �سيولة عالية ،ارتفعت اال�ستثمارات ق�صرية الأجل حيث تراوحت بني  35مليون ريال �سعودي يف عام 2011م و 40مليون ريال �سعودي يف 2012م
وذلك نتيجة لتح�سن �أداء ال�شركة خالل هذه الفرتة ،قبل �أن تنخف�ض مرة �أخرى عام 2013م �إلى  10مليون ريال �سعودي ،وذلك يعود �إلى اال�ستفادة من فائ�ض
ال�سيولة لدى ال�شركة لت�أمني احتياجات املو�سم الزراعي من املدخالت الزراعية ومواد الإنتاج ،بالإ�ضافة �إلى اال�ستفادة من انخفا�ض الأ�سعار نتيجة ال�شراء املبكر،
وكذلك ا�ستمرار متويل بناء امل�ستودعات املربدة.
استثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع

خالل عام 2006م ،ا�ستثمرت ال�شركة  25مليون ريال �سعودي يف �صندوق بنك الريا�ض �( 2سعر الوحدة  15ريال �سعودي) .انخف�ض �سعر الوحدة ب�شكل ملحوظ
�إلى  5.4ريال �سعودي عند نهاية العام 2006م ،لكن جمل�س الإدارة قرر عدم بيع تلك الوحدات على �أمل ارتفاع �أ�سعارها و تعوي�ض اخل�سائر ،حيث يف عام 2011م
بد�أت �أ�سعار الوحدات باالرتفاع.
بلغت اخل�سائر املرتاكمة كما يف  31دي�سمرب 2012م حوايل  14مليون ريال �سعودي ( 10.62مليون ريال �سعودي مطروحة من  25مليون ريال �سعودي) ،حيث
اعتربت ال�شركة هذا االنخفا�ض م�ؤقت ومل تقم بقيده يف قائمة الدخل لل�سنوات املا�ضية ولكن قامت بخف�ضه من حقوق امللكية كما يف  31دي�سمرب 2012م.
خالل عام 2013م قيدت ال�شركة جمموع اخل�سائر الغري حمققة البالغة حوايل  12مليون ريال �سعودي يف قائمة الدخل (الفرق بني �سعر ال�شراء البالغ  25مليون
ريال �سعودي والقيمة ال�سوقية لال�ستثمار يف  31دي�سمرب 2013م البالغة  13.14مليون ريال �سعودي) .يت�ضح ذلك يف القوائم املالية املراجعة لعام 2013م.
كما ا�ستثمرت ال�شركة  3.8مليون ريال �سعودي (� 10آالف �سهم) يف �صندوق مدينة الطاقة مبومباي وهو �صندوق مغلق لدى بيت التمويل اخلليجي .يقوم هذا
ال�صندوق باال�ستثمار يف م�شروع مدينة الطاقة بالهند ،حيث تبلغ القيمة الإجمالية للم�شروع حوايل  10مليار دوالر .يف عام 2012م مل تقم ال�شركة ب�إعادة تقييم
الوحدات ويعزى ذلك �إلى كون �أن امل�شروع يف طور الت�أ�سي�س .وبنهاية عام 2013م قامت ال�شركة بقيد خ�سائر تغري القيمة البالغة حوايل  1.2مليون ريال �سعودي
يف قائمة الدخل كما يف  31دي�سمرب 2013م.
�إن جلوء ال�شركة �إلى اال�ستثمار يف الأوراق املالية كان بغر�ض اال�ستغالل الأمثل لفائ�ض ال�سيولة الذي كان متوفر ًا لل�شركة يف فرتات �سابقة ،وبلغت القيمة ال�سوقية
ال�ستثماري �صندوق بنك الريا�ض وبيت التمويل اخلليجي حوايل  13مليون ريال �سعودي و 2.5مليون ريال �سعودي على التوايل كما يف  31دي�سمرب 2013م.
وبالن�سبة لفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو من عام 2014م فقد بلغت قيمة اال�ستثمارات يف �صندوق بنك الريا�ض وبيت التمويل اخلليجي  12.7مليون ريال
�سعودي و 2.5مليون ريال �سعودي على التوايل.
خسائر غير متحققة من االستثمارات

دخلت ال�شركة يف مطلع عام 2006م يف ا�ستثمارات يف �أوراق مالية �صنفتها ك�أوراق متاحة للبيع ،وكان يتم ر�صد اال�ستثمارات يف هذه الأوراق يف قائمة املركز
املايل على �أ�سا�س القيمة العادلة ،ويتم �إثبات املكا�سب �أو اخل�سائر غري املحققة ببند م�ستقل �ضمن مكونات قائمة املركز املايل .وحني �إعداد املوازنة التقديرية
لعام 2014م وجه جمل�س الإدارة ب�إعادة ت�صنيف تلك الأوراق �إلى �أوراق مالية للإجتار ،حيث نتج عن هذا التوجيه �إدراج اخل�سائر غري املحققة يف قائمة الدخل
لعام 2013م.
وبا�ستثناء ما ذكر �أعاله فال يوجد ممتلكات مبا يف ذلك الأوراق املالية التعاقدية �أو غريها من الأ�صول التي تكون قيمتها عر�ضة للتقلبات �أو ي�صعب الت�أكد من
قيمتها مما ي�ؤثر ب�شكل كبري يف تقييم املوقف املايل لل�شركة.
المخزون

�شكلت قيمة خمزون املواد الغذائية املنتجة (زيت الزيتون) نحو  %24.5من �صايف قيمة املخزون يف عام 2013م ،بينما �شكل خمزون قطع الغيار واملواد امل�ستهلكة
ما ن�سبته  ،%27.8هذا ويعزى ارتفاع املخزون من 47.7مليون ريال �سعودي يف عام 2012م �إلى  57.7مليون ريال �سعودي يف عام 2013م �إلى االرتفاع يف خمزون
احلبوب والبذور والأعالف خالل عام 2013م وخا�صة خمزون حم�صول الرب�سيم الذي وكما مت الإ�شارة �إليه يف �أق�سام �سابقة من هذه الن�شرة نتيجة للأمطار
املتزايدة فقد زادت امل�ساحات ال�صاحلة للرعي مما �أدى �إلى �إحجام عدد من العمالء (على ر�أ�سهم �شركتي ال�صايف وندى) على �شراء الرب�سيم والذي بدوره �أدى
�إلى زيادة حجم املخزون.
تتخذ الإدارة الإجراءات الكفيلة بحماية �أ�صولها حتى ال تتعر�ض ملخاطر التلف وفق ًا حلاجة كل منتج للحماية وذلك كما يلي:
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خمزون احلبوب :حتفظ يف �صوامع الغالل بال�شركة وي�ؤمن عليها ويتم فح�صها ب�شكل دوري للت�أكد من عدم �إ�صابتها بالآفات �أو تلفها.
خمزون الأعالف :يتم تخزينها بجوار املحاور يف امل�ساحات املفتوحة ويتم تغطيتها ب�أغطية خا�صة بطبيعة املنتج ومقاومة للعوامل اجلوية.
خمزون اخل�ضار والفاكهة :متتلك ال�شركة واحدة من �أكرب امل�ستودعات املربدة يف اململكة والتي لها القدرة على االحتفاظ مبنتجات ال�شركة من
اخل�ضار والفاكهة لفرتات طويلة وبجودة عالية.

مقر لودجلا لا ا  املخزون
�ألف ريال �سعودي

2011م

2012م

2013م

الن�صف الأول
2013م

الن�صف الأول
2014م

 )1خمزون �إنتاج تام:
�أ) خمزون وحدة �أعمال املحا�صيل احلقلية

3.694

10.662

23.422

26.716

39.879

ب) خمزون وحدة �أعمال اخل�ضار

3.867

3.818

2.615

6.704

2.697

-

-

-

2.935

3.168

د) خمزون وحدة �أعمال الزيتون**

9.071

16.531

14.851

12.690

12.674

خمزون �أ�شجار

1.016

434

486

246

324

جملة خمزون �إنتاج تام

17.648

31.445

41.374

49.291

58.742

ج)خمزون وحدة �أعمال فواكه*

 )2خمزون مدخالت ومواد �إنتاج:
�أ) خمزون �أ�سمدة ومواد كيميائية

8.013

3.529

4.778

8.083

5.578

ب) خمزون قطع غيار ومواد م�ستهلكة و�أخرى

13.092

13.660

16.070

16.819

17.051

�إجمايل خمزون مدخالت ومواد �إنتاج

21.105

17.189

20.848

24.902

22.629

�إجمايل املخزون

38.753

48.634

62.222

74.193

81.371

 )3خم�ص�ص خمزون راكد

62-

921-

4.508-

921-

952-

�صايف قيمة املخزون

38.691

47.713

57.714

73.272

80.419

امل�صدر :القوائم املالية املراجعة للأعوام من 2011م2013-م والقوائم املالية املفحو�صة للن�صف الأول لعامي 2013م و 2014م.
*فيما يخت�ص مبخزون الفاكهة ف�إن مو�سم ح�صاد الفاكهة ينتهي بنهاية الربع الثالث من كل عام وبالتايل ال يوجد خمزون.
**يعود االرتفاع يف خمزون زيت الزيتون من عام 2011م �إلى عام 2013م النخفا�ض حجم املبيعات وارتفاع حجم الإنتاج خالل العامني املا�ضني.

من اجلدول �أعالة يالحظ �إرتفاع قيمة املخزون من عام 2011م �إلى عام 2013م ويعزى ذلك لإرتفاع خمزون االنتاج التام من الأعالف نتيجة لإنخفا�ض حجم
مبيعات الأعالف خالل نف�س الفرتة لإحجام عدد من العمالء عن �شراء الرب�سيم نتيجة لظهوره يف املراعي الطبيعية بعد زيادة الأمطار االمر الذي �أدى �إلى زيادة
حجم املخزون.
فيما يخت�ص بزيت الزيتون فقد مت �إعادة تقييم خمزون زيت الزيتون ب�سعرال�سوق �أو التكلفة �أيهما �أقل خالل عام 2013م و�صنف �ضمن بند خم�ص�ص خمزون
راكد ومت ذلك تطبيق ًا ل�سيا�سية املخزون املتبعة بال�شركة.
ممتلكات وآالت ومعدات معدة للبيع

يف كل نهاية �سنة ،يقوم ر�ؤ�ساء الأق�سام ب�إعداد ك�شف باملوجودات املقرتح التخل�ص منها عن طريق البيع مع بيان ال�سبب ،ويتم تقدمي الك�شف �إلى جمل�س الإدارة
للح�صول على املوافقة.
ترتبط الزيادة �أو النق�صان يف هذا احل�ساب ارتباط ًا مبا�شر ًا مع العمر االفرتا�ضي للأ�صول الثابتة والقيمة الدفرتية للأ�صول املعدة للبيع ،وقد انخف�ض ر�صيد هذا
احل�ساب من مبلغ � 740ألف ريال �سعودي يف عام 2012م �إلى � 738.8ألف ريال �سعودي يف عام 2013م.
ذمم مدينة تجارية

�إن االنخفا�ض يف حجم الذمم املدينة التجارية خالل الفرتة التاريخية للأعوام (2011م2012-م2013-م) يعزى �إلى االنخفا�ض يف حجم املبيعات خالل نف�س
الفرتة كما �أن م�ستحقات ال�شركة لدى �صوامع الدولة لعام 2011م بقيمة  33.3مليون ريال مل يتم ت�سلمها �إال يف عام 2012م ،يف حني �أنه يف عامي 2012م و 2013م
مت ا�ستالم املبالغ امل�ستحقة يف نف�س العام املايل.
يف نهاية  31دي�سمرب 2012م كان لدى ال�شركة �ستة �أر�صدة مت�أخرة م�ستحقة تبلغ  1.418٫000مليون ريال �سعودي منها  1.35مليون ريال �سعودي �شيكات بدون
ر�صيد من اربعة عمالء .قامت ال�شركة بقيد خم�ص�ص لذمم م�شكوك يف حت�صيلها مببلغ � 752ألف ريال �سعودي ومل تقيد املبلغ املتبقي البالغ حوايل � 665ألف
ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2012م.
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خالل العام 2013م رفعت ال�شركة ر�صيد الذمم امل�شكوك يف حت�صيلها من � 752ألف ريال �سعودي �إلى  1.418٫000مليون ريال �سعودي ،وبذلك تكون ال�شركة �أمتت
تكوين خم�ص�ص جلميع الذمم املدينة القائمة التي يتجاوز عمرها �أكرث من عام ويت�ضح ذلك يف بند امل�صاريف العمومية والإدارية يف قائمة الدخل لعام 2013م.
أرصدة مدينة أخرى

بلغت قيمة الأر�صدة املدينة االخرى  7.2مليون و  7.1مليون و  10.3مليون للأعوام 2011م و 2012م و 2013م على التوايل ،و�شكلت الأر�صدة املدينة الأخرى يف
عام 2013م ما معدله  %11من الأ�صول املتداولة و  %2من �إجمايل الأ�صول خالل عام 2013م.
اجلدول التايل يو�ضح تفا�صيل الأر�صدة املدينة الأخري كما يلي:
مقر لودجلا لا ا  �أر�صدة مدينة �أخرى
�ألف ريال �سعودي

2011م

2012م

2013م

الن�صف الأول 2013م

الن�صف الأول 2014م

�ضمانات لدى الغري

317

317

317

317

322

دفعات مقدمة ملوردين

4.403

4.600

6.626

12.673

4.198

م�صروفات مقدمة

1.351

607

1.623

2.228

2.201

ت�أمني اعتمادات م�ستندية

88

189

55

41

-

ذمم العاملني

1.053

1.141

1.232

1.417

1.577

�أخرى

23

217

404

210

17

الإجمايل

7.235

7.071

10.257

16.845

8.356

امل�صدر :القوائم املالية املراجعة للأعوام من 2011م2013-م والقوائم املالية املفحو�صة للن�صف الأول لعامي 2013م و 2014م.

وجتدر الإ�شارة �إلى �أنه اليوجد تركيز لأر�صدة مدينة على عمالء ،ومل يتم �إن�شاء خم�ص�ص لهذا احل�ساب ،وكما يت�ضح من اجلدول �أدناه ف�إن الأر�صدة املدينة
الأخرى ترتكز يف الدفعات املقدمة للموردين ،باال�ضافة �إلى ذمم العاملني بال�شركة والتي ت�ستقطع من الرواتب ب�شكل دوري ،باال�ضافة �إلى ر�صيد امل�صروفات
املقدمة والتي تتمثل يف م�صروفات مقدمة لإيجارات وم�صروفات مقدمة لتجديد �إقامات من�سوبي ال�شركة.
القروض

مقر لودجلا لا ا  القرو�ض
�ألف ريال �سعودي

2011م

2012م

2013م

الن�صف الأول
2013م

الن�صف الأول
2014م

اجلزء املتداول من قر�ض وزارة املالية

938

0

0

0

0

اجلزء املتداول من قر�ض �صندوق التنمية الزراعي

1.840

1.840

1.060

1.840

1.541

اجلزء املتداول من قر�ض البنك االهلي التجاري

2.937

2.937

2.937

2.937

2.937

اجلزء املتداول من قر�ض بنك الريا�ض

0

0

0

0

9.401

�إجمايل اجلزء املتداول من القرو�ض

5.715

4.777

3.997

4.777

13.879

قر�ض طويل الأجل  -وزارة املالية

0

0

0

0

0

قر�ض طويل الأجل � -صندوق التنمية الزراعي

7.542

12.298

12.137

12.298

13.867

قر�ض طويل الأجل  -البنك االهلي التجاري

8.812

5.875

2.937

3.537

595

قر�ض طويل الأجل  -بنك الريا�ض

0

0

0

0

1.010

�إجمايل القرو�ض طويلة الأجل

16.354

18.173

15.074

15.835

15.472

�إجمايل القرو�ض (ق�صرية وطويلة الأجل)

22.069

22.950

19.071

20.612

29.351

امل�صدر :القوائم املالية املراجعة للأعوام من 2011م2013-م والقوائم املالية املفحو�صة للن�صف الأول لعامي 2013م و 2014م.
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�شهدت القرو�ض انخفا�ض ًا طفيف ًا خالل الفرتة التاريخية (2011م – 2013م) ،حيث انخف�ضت من  22.1مليون ريال �سعودي يف عام 2011م �إلى  19.1مليون
ريال �سعودي عام 2013م ،وت�ستخدم ال�شركة القرو�ض ل�سد حاجتها �إلى �سيولة �إ�ضافية لتو�سعة بناء خمازن التربيد احلالية ،حيث ح�صلت ال�شركة يف يونيو
2001م على قر�ض بقيمة  9.4مليون ريال �سعودي (بدون فوائد) من وزارة املالية بهدف بناء م�ستودع تربيد ،ون�صت �شروط االتفاقية على �سداد املبلغ على فرتة
ع�شر �سنوات بدفعة �سنوية تبلغ � 938ألف ريال �سعودي ابتدا ًء من �شهر يونيو عام 2003م حيث مت �سداد كامل القيمة يف �شهر مار�س من عام 2012م ،كما ح�صلت
ال�شركة بتاريخ � 17أكتوبر 2010م على قر�ض بقيمة  18.4ريال �سعودي (بدون فوائد) من �صندوق التنمية الزراعي وذلك بغر�ض متويل م�شروع تو�سعة م�ستودع
ون�صت �شروط القر�ض على �سداد القر�ض على ع�شر دفعات �سنوية تبلغ الدفعة  1.8مليون ريال �سعودي بداي ًة من �شهر �سبتمرب 2013م.
التربيد ،هذا َ
ويف �شهر مايو من عام 2011م طلبت ال�شركة من �صندوق التنمية الزراعي رفع �سقف القر�ض لي�صل �إلى  20مليون ريال �سعودي مع تعديل الدفعات لت�صبح الدفعة
الأولى على القيمة امل�ضافة للقر�ض والبالغة � 160ألف ريال �سعودي م�ستحقة يف �شهر �سبتمرب 2014م و�آخر دفعة ت�ستحق يف 2023م .ويبلغ اجلزء املتداول من
قر�ض ال�صندوق  1.541ريال �سعودي نتيجة ال�ستالم دفعة جديدة من القر�ض يف بداية عام 2014م.
ويف �شهر �إبريل 2011م وقعت ال�شركة اتفاقية قر�ض بقيمة  18مليون ريال �سعودي (ت�سهيالت بقيمة  8مليون ريال �سعودي وقر�ض بقيمة  10مليون ريال �سعودي
لغايات متويل م�شاريع التو�سعة) مع البنك االهلي التجاري ،علم ًا ب�أنه حتى  31دي�سمرب 2011م قامت ال�شركة بتمويل م�شروع تو�سعة م�ستودعات التربيد فقط
والبالغ  10مليون ريال �سعودي ،ومل يتم اال�ستفادة من الت�سهيالت ( 8مليون ريال �سعودي) ،مع العلم ب�أن امل�ستودعات قد اكتمل تنفيذها ومت ت�شغيلها خالل عام
2012م� ،أما الدفعات امل�ستلمة من هذا القر�ض فهي بقيمة �إجمالية 10.1مليون ريال �سعودي وامل�صاريف البنكية لهذا القر�ض تبلغ  1.6مليون ريال �سعودي،
وبالتايل ي�صبح الإجمايل  11.7مليون ريال �سعودي يتم دفعها على �أربعة �أق�ساط بتواريخ خمتلفة بواقع  2.9مليون ريال �سعودي كق�سط لكامل املبلغ من عام
2012م وحتى عام 2015م.
وفيما يتعلق بقر�ض �صندوق التنمية الزراعي ،ف�إنه جتدر الإ�شارة هنا �إلى �أن �ضمان ال�شركاء يف ال�شركة املقدم ل�صندوق التنمية فيما يتعلق بقر�ض �شركة جنات
ف�إنه ُيحمل بالكامل على عاتق �شركة جنات لال�ستثمار الزراعي والتي متتلك ما ن�سبته  %66.79من ر�أ�س مال �شركة رخاء ،وخالل عام 2012م مت زيادة ن�سبة
التملك لت�صبح  %77.7من ر�أ�س مال �شركة رخاء والتي متتلك �أ�صو ًال قيمتها ال�سوقية تفوق مبلغ القر�ض.
ويف مطلع عام 2014م قامت ال�شركة بتوقيع اتفاقية متويل �أ�سمدة ومعدات ب�إجمايل قيمة  15مليون ريال �سعودي مع بنك الريا�ض ،وقد بلغت قيمة امل�ستخدم من
التمويل كما يف  31مار�س 2014م مبلغ وقدرة  10.4مليون ريال �سعودي.
وي�ؤكد �أع�ضاء جمل�س الإدارة ب�أنه با�ستثناء ماذكر �أعاله ف�إنه ال يوجد على ال�شركة �أي التزامات حتت القبول وائتمان القبول �أو التزامات ال�شراء الت�أجريي �أو �أي
ديون م�شمولة ب�ضمان �شخ�صي �أو غري م�شمولة ب�ضمان �شخ�صي �أو م�ضمونة برهن �أو غري م�ضمونة برهن.
ذمم دائنة

مقر لودجلا لا ا  ذمم دائنة
�ألف ريال �سعودي
ذمم دائنة

2011م

2012م

2013م

الن�صف الأول 2013م

الن�صف الأول 2014م

7.138

6.866

9.776

18.189

21.032
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تتمثل الذمم الدائنة يف �أر�صدة املوردين ،وقد ارتفعت قيمة احل�ساب يف عام 2013م مقارنة بعامي 2011م و 2012م ،حيث بلغت قيمتها يف عام 2013م حوايل
 9.8مليون ريال �سعودي بارتفاع ن�سبته  %42.4مقارنة بالعام املا�ضي ،وذلك ب�سبب ارتفاع حجم م�شرتيات ال�شركة من مدخالت الإنتاج ال�ستغالل فر�صة
انخفا�ض �أ�سعارها ،ولتمتع ال�شركة بعالقات قوية وحدود ائتمانية كبرية لدى املوردين ،والذي يعك�س مدى قدرة ال�شركة على الوفاء بالتزاماتها ق�صرية الأجل مما
كان له الأثر على ارتفاع ن�سبة الأر�صدة الدائنة بنهاية عام 2013م.
وبالن�سبة لفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو من عام 2014م فقد �شهدت الذمم الدائنة ارتفاع ًا بن�سبة  %15.6مقارنة بنف�س الفرتة من العام ال�سابق ،حيث
ارتفعت من  18مليون ريال �سعودي يف الفرتة من عام 2013م �إلى  21مليون ريال �سعودي يف نف�س الفرتة من عام 2014م لنف�س الأ�سباب �آنفة الذكر.
مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة

بلغ ر�صيد احل�ساب حوايل  11.8مليون ريال �سعودي مقارنة مببلغ  14.8مليون ريال �سعودي لعام 2012م ،وقد �شكلت امل�صاريف امل�ستحقة والأر�صدة الدائنة
الأخرى لعام 2013م ما ن�سبته  %19.9من املطلوبات املتداولة و  %13.9من �إجمايل املطلوبات يف عام 2013م ،ويعد بند م�صروفات م�ستحقة الأكرب قيمة يف هذا
احل�ساب حيث �شكل ما ن�سبته  %37.7و  %48.8لعامي 2012م و 2013م على التوايل.
وبالن�سبة لفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو من عام 2014م فقد �شكلت امل�صاريف امل�ستحقة والأر�صدة الدائنة الأخرى ما ن�سبته  %20من املطلوبات املتداولة
و %15من �إجمايل املطلوبات.
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اجلدول التايل يو�ضح تفا�صيل امل�صروفات امل�ستحقة والأر�صدة الدائنة االخري:
مقر لودجلا لا ا  م�صروفات م�ستحقة و�أر�صدة دائنة
�ألف ريال �سعودي

2012م

2011م

الن�صف الأول 2013م

2013م

الن�صف الأول 2014م

م�ستحقات عاملني

2.094

1.765

1.765

2.216

2.479

م�صروفات م�ستحقة

2.660

7.242

4.443

3.200

4.488

ت�أمني حمتجز

1.644

2.057

2.365

2.718

3.890

دائنون مبيعات �أ�سهم

1.873

1.872

1.869

1.866

1.867

دائنون اكتتاب و�أمانات م�ساهمني

895

895

895

895

895

عمالء دفعات مقدمة

1.630

995

455

1.415

3.525

الإجمايل

10.796

14.826

11.791

12.311

16.802
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امل�صاريف امل�ستحقة ت�شتمل على م�صروفات م�ستحقة لأجور النقل ومكاف�آت املوظفني واللجان املنبثقة من جمل�س الإدارة و�أتعاب املراجعة.
مشروعات تحت التنفيذ

مقر لودجلا لا ا  م�شروعات حتت التنفيذ
2011م

2012م

2013م

الن�صف الأول 2013م

الن�صف الأول 2014م

�ألف ريال �سعودي
�أعمال مدنية

43.155

11.164

14.764

12.590

16.137

حما�صيل يف طور النمو

29.680

25.969

20.995

20.404

22.305

ب�ساتني غري نا�ضجة

13.844

12.076

26.268

24.254

30.625

�أخرى

656

638

403

183

891

الإجمايل

87.335

49.847

62.430

57.431

69.959
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�شكل بند املحا�صيل يف طور النمو نحو  %34من �إجمايل بند م�شروعات حتت التنفيذ يف عام 2013م ،بينما �شكلت بنود الأعمال املدنية والب�ساتني غري النا�ضجة
حوايل  %24و  %42على التوايل ،وذلك التغري ما بني الفرتات يف بند الأعمال املدنية يعود �إلى ر�سملة الأجزاء املنتهية من م�شروع تو�سعة امل�ستوعات املربدة يف الربع
الثالث من عام 2012م ،كما يعود �سبب ارتفاع حجم بند الب�ساتني غري النا�ضجة لتو�سع ال�شركة يف زراعة ب�ساتني العنب والذي يتوافق مع ا�سرتاتيجية ال�شركة
بزيادة حجم امل�ساحات املزروعة من الفواكه واخل�ضروات بالتزامن مع تقلي�ص امل�ساحات املزروعة من احلبوب والأعالف.
الممتلكات واآلالت والمعدات و األشجار

بلغت املوجودات الثابتة ما ن�سبته  %53.4من جمموع الأ�صول يف عام 2013م ،كما �شهدت املوجودات الثابتة انخفا�ض ًا طفيف ًا بلغت ن�سبته  %0.6مقارنة بعام
2012م.
وتقوم ال�شركة بر�سملة الأ�صول وفق ًا لل�سيا�سة التالية:
 تتم ر�سملة املعدات واملن�ش�آت من بداية اال�ستخدام واالنتفاع بالأ�صل.
 بالن�سبة لأ�شجار الفاكهة والزيتون ،ف�إنه تتم ر�سملة م�صاريف زراعة الأ�شجار وامل�صروفات الت�شغيلية املتعلقة بها حتى الو�صول ملرحلة الإنتاج التجاري
كما �أنه يتم خ�صم قيمة مبيعات بواكري الإنتاج من م�صروفات الت�شغيل للعام قبل ترحيلها �إلى ر�صيد الأ�صل احليوي وفق ًا لنوعية الأ�شجار و�أ�صنافها.
ويعود �سبب الزيادة يف بند املمتلكات والآالت واملعدات يف عام 2012م مقارنة بعام 2011م �إلى ر�سملة امل�ستودعات املربدة اجلديدة و التي بلغت حوايل  42.3مليون
ريال حيث تظهر املوجودات الثابتة بالتكلفة بعد خ�صم جممع اال�ستهالك ،ويتم احت�ساب ا�ستهالك املوجودات الثابتة بطريقة الق�سط الثابت بنا ًء على الأعمار
الت�شغيلية التقديرية وفق ًا لن�سب ترتاوح ما بني  ،%25 - %3واجلدول التايل يو�ضح تفا�صيل ن�سب اال�ستهالك ملوجودات ال�شركة كما يلي:
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مقر لودجلا لا ا  ن�سب ا�ستهالك موجودات ال�شركة
ن�سب الإهالك

البيان
معدات زراعية

%15 - %10

مولدات كهربائية وم�ضخات

%17 - %10

جتهيزات الآبار والر�شا�شات

%10 - %7.5
%20 - %4

مباين و�إن�شاءات
�سيارات

%25

�أثاث ومفرو�شات

%17
%17 - %12.5

معدات املكاتب والعيادة
معدات و�آالت الور�ش

%15 - %10

حمطة تنقية البذور

%10

�شبكة الري مل�شروع الفاكهة

%10

خمازن التربيد

%10

م�صنع �صناديق البول�سرتين

%10

مع�صرة الزيتون

%10

�أ�شجار الفاكهة

%8.33 - %6.25

امل�صدر� :شركة تبوك للتنمية الزراعية.

يتم �إدارج الأرباح واخل�سائر الر�أ�سمالية بقائمة الدخل �ضمن بند �إيرادات �أخرى .واليوجد لدى ال�شركة �أي خطة لتعديل هذه ال�سيا�سة يف الوقت احلايل.
مقر لودجلا لا ا  القيمة الدفرتية للأ�صول
القيمة الدفرتية للأ�صول (�ألف ريال �سعودي)
2011م

2012م

2013م

الن�صف الأول
2013م

الن�صف الأول
2014م

الأرا�ضي

70.271

70.271

64.621

70.271

64.621

�أرا�ضي م�شروطة

0

0

5.650

0

5.650

املباين والإن�شاءات

35.669

33.421

30.934

32.519

33.128

�آالت ومعدات

35.626

75.415

78.102

73.924

82.429

�آبار و�أنظمة ري

22.706

24.736

23.9915

23.681

21.323

و�سائل نقل وانتقال

467

379

625

712

460

�أ�صول حيوية (�أ�شجار فاكهة)

30.255

27.943

26.838

29.202

25.780

�أثاث ومفرو�شات

799

739

709

668

632

�إجمايل

195.793

232.904

231.394

230.977

234.023

البيان

امل�صدر :القوائم املالية املراجعة للأعوام من 2011م2013-م والقوائم املالية املفحو�صة للن�صف الأول لعامي 2013م و 2014م.

التغري فى القيمة الدفرتية للأ�صول (بند الآالت واملعدات) ناجت عن ر�سملة امل�ستودعات املربدة اجلديدة ،كما �أن �سبب االنخفا�ض فى القيمة الدفرتية للأ�صول
(بند �أ�صول حيوية – �أ�شجار فاكهة) يعود �إلى �إزالة بع�ض الأ�شجار ل�ضعف الإنتاجية وكذلك اال�ستهالك ال�سنوي.
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وجتدر الإ�شارة �إلى �أنه يف تاريخ 1405/07/18هـ (املوافق 1985/04/09م)�أ�صدر جمل�س الوزراء القرار رقم  141والذي مت مبوجبه تخ�صي�ص قطعة �أر�ض
لل�شركة تقع على طريق تبوك – بئر بن هرما�س م�ساحتها  35.000هكتار ( 350.000.000مرت مربع) وقيمتها الدفرتية حوايل  70مليون ريال �سعودي وذلك
لإحيائها وا�ستثمارها مب�شاريع زراعية ملدة 12عام ًا على �أن تتملك ال�شركة كامل ما يتم �إحياءه وي�ستعاد منها ما مل يتم احياءه بعد انتهاء فرتة التخ�صي�ص ومتت
املوافقة على قرار جمل�س الوزراء الآنف ذكره مبوجب مر�سوم ملكي رقم م 50/وتاريخ 1405/09/03هـ (املوافق 1985/05/23م) ومت تنفيذ قرار جمل�س الوزراء
واملر�سوم امللكي مبوجب قرار وزير الزراعة واملياه رقم  74911بتاريخ 1405/10/19هـ (املوافق 1985/07/08م).
ومتثل هذه القطعة الأرا�ضي املقامة عليها مزارع ال�شركة الواقعة يف مدينة تبوك .وات�ضح ب�أن جزء من الأر�ض مير به �سكة حديد احلجاز وحرم الطريق امل�ؤدية
�إلى منفذ حالة عمار وخطوط ال�ضغط العايل للكهرباء و�أ�صبح املتبقي من م�ساحة الأر�ض  32.175هكتار ( 321.750.000مرت مربع) وقد قامت ال�شركة ب�إحياء
كامل هذه امل�ساحة خالل فرتة التخ�صي�ص ما عدا م�ساحة  2.825هكتار ( 28.250.000مرت مربع) حيث تركت حمى لآبار املراقبة والآبار الإنتاجية ل�ضمان
عدم التداخل واحل�صول على قراءات دقيقة مل�ستوي املياه يف املخزون اجلويف.
ومت تقدمي طلب من وزير الزراعة نيابة عن ال�شركة �إلى خادم احلرمني ال�شريفني بتاريخ 1431/05/10هـ لتملك الأر�ض البالغ م�ساحتها  32.175هكتار
( 321.750.000مرت مربع) وما زال هذا الطلب قيد النظر.
اعتبار ًا من  31دي�سمرب 2013م ،قيدت ال�شركة كامل قيمة الأر�ض كمنحة حكومية من �ضمن حقوق امل�ساهمني يف قائمة املركز املايل با�ستثناء م�ساحة 2.825
هكتار والتي قد ال يتم حتويل ملكيتها �إلى ال�شركة ،حيث �أ�صبحت قيمة املنحة احلكومية  64.6مليون ريال �سعودي بعد خ�صم  5.65مليون ريال �سعودي (ما
يعادل  2.825هكتار من م�ساحة الأر�ض) ،حيث قيدت ال�شركة هذا املبلغ يف جانب االلتزامات يف بند “التزامات هبة الدولة” من قائمة املركز املايل.
وت�ؤكد ال�شركة ب�أنه با�ستثناء ما ذكر يف ق�سم “ا�ستخدام متح�صالت االكتتاب” ف�إنه ال يوجد لديها خطة يف الوقت احلايل ل�شراء �أو ا�ستئجار �أ�صول ثابتة تو�صف
ب�أنها مهمة.
مكافأة نهاية الخدمة

مقر لودجلا لا ا  مكاف�أة نهاية اخلدمة
2011م

2012م

2013م

الن�صف الأول 2013م

الن�صف الأول 2014م

�ألف ريال �سعودي
الر�صيد يف بداية املدة

5.806

5.321

4.737

4.737

4.880

�إ�ضافات

2.025

2.783

2.670

1.233

1.381

دفعات

2.510-

3.367-

2.528-

()1.116

()1.173

الر�صيد يف نهاية املدة

5.321

4.737

4.879

4.854

5.088

امل�صدر :القوائم املالية املراجعة للأعوام من 2011م2013-م والقوائم املالية املفحو�صة للن�صف الأول لعامي 2013م و 2014م.

يعود �سبب التغري يف ر�صيد مكاف�أة نهاية اخلدمة من عام 2011م �إلى عام 2013م �إلى التغري يف �أعداد موظفي ال�شركة ،وكذلك �صرف  %50من م�ستحقات بع�ض
موظفي ال�شركة الذين قد جتاوزت مدة خدمتهم الع�شر �سنوات بنا ًء على طلب املوظف وللمحافظة على موظفي ال�شركة ،علم ًا ب�أن ال�صرف ال ي�ؤثر على طريقة
االحت�ساب يف نهاية مدة العمل الفعلية للموظف.
ووفق ًا لقانون العمل ال�سعودي ،تخ�ص�ص ال�شركة مكاف�أة لنهاية خدمة موظفيها كما يلي:



ن�صف راتب �شهر عن كل �سنة خدمة من ال�سنوات اخلم�س الأولى.
راتب �شهر عن كل �سنة خدمة من ال�سنة ال�ساد�سة وما يزيد عن ذلك.

دائنو توزيعات األرباح بين عامي 1990م و 2013م

مقر لودجلا لا ا  دائنو توزيعات الأرباح بني عام 1990م و عام 2013م
الن�صف الأول
2013م

الن�صف الأول
2014م

قبل 1990م

2.200

2.187

2.186

2.186

2.184

بني 1990م و 2000م

5.173

5.139

5.137

5.136

5.127

2000م

556

552

552

552

550

2001م

710

707

706

706

705

�ألف ريال �سعودي
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2011م

2012م

2013م

الن�صف الأول
2013م

الن�صف الأول
2014م

2002م

1.149

1.145

1.145

1.144

1.143

2003م

737

733

733

732

731

2011م

�ألف ريال �سعودي

2012م

2013م

2004م

1.374

1.368

1.367

1.366

1.364

2005م

6.453

6.434

6.413

6.4126

6.406

2006م

1.036

1.026

1.010

1.024

1.006

2007م

458

454

452

452

450

2008م

219

451

450

450

448

2009م

483

478

472

472

470

2010م

535

520

519

519

517

2011م

0

491

489

489

485

2012م

0

0

445

445

443

2013م

ال توجد �أرباح موزعة حتى تاريخه عن عام 2013م
21.083

املجموع

21.685

22.076

22.086

22.028

امل�صدر :القوائم املالية املراجعة للأعوام من 2011م2013-م والقوائم املالية املفحو�صة للن�صف الأول لعامي 2013م و 2014م.

ميثل ح�ساب دائنو توزيعات الأرباح توزيعات الربح املعلنة وغري امل�ستلمة من قبل امل�ساهمني كما يف اجلدول �أعاله ،وجتدر الإ�شارة هنا �إلى �أن �إقبال �صغار
امل�ساهمني على ا�ستالم الأرباح املرتاكمة قليل ،حيث �أن متو�سط العائد ال�سنوي يبلغ  15ريا ًال �سعودي ًا ،ولذلك يف�ضل �أغلب �أولئك امل�ساهمني تراكم �أرباحهم لت�صل
�إلى مبالغ معقولة ،كما جتدر الإ�شارة �إلى �أن ن�سبة املدفوعات من هذه الأرباح املرتاكمة ال تزيد عن � %2سنوي ًا ،وبافرتا�ض مطالبة �أ�صحاب تلك الأرباح ملبالغهم
يف �آنٍ واحد ف�إن ال�شركة قادرة على الوفاء بتلك االلتزامات.
وجتدر الإ�شارة هنا �إلى �أنه مل يتم �إيداع هذه املبالغ غري املوزعة من الأرباح يف ح�ساب بنكي خا�ص ،وكما مت ذكره ف�إن املدفوعات ال تزيد عن � %2سنوي ًا ،وتقدر
�إدارة ال�شركة �أنه ال توجد خماطر يف هذا ال�ش�أن ،وتتخذ ال�شركة �إجراءات احليطة جتاة التزامتها املالية مبحاولة ا�ستثمار فائ�ض �سيولتها يف ا�ستثمارات ق�صرية
الأجل ملواجهة مثل هذه احلاالت.
حركة مخصص الزكاة الشرعية

مقر لودجلا لا ا  حركة خم�ص�ص الزكاة ال�شرعية
2011م

2012م

2013م

الن�صف الأول
2013م

الن�صف الأول
2014م

الر�صيد يف 1/1

2.180

2.588

2.635

2.635

1.555

الزكاة امل�ستحقة عن العام

2.588

2.635

1.555

1.058

495

ت�سويات

196

-

-

-

-

الزكاة املدفوعة خالل العام

2.373-

2.588-

2.635-

2.164-

-

الر�صيد كما يف  31دي�سمرب

2.588

2.635

1.555

1.529

2.050

�ألف ريال �سعودي

امل�صدر :القوائم املالية املراجعة للأعوام من 2011م2013-م والقوائم املالية املفحو�صة للن�صف الأول لعامي 2013م و 2014م.

د�أبت ال�شركة على تقدمي �إقرارتها الزكوية �إلى م�صلحة الزكاة والدخل وقد ح�صلت ال�شركة على �شهادة نهائية من امل�صلحة عن الإقرار الزكوي للعام املايل
2012م وال�شركة الآن ب�صدد ت�سليم �إقرارها الزكوي كما يف  31دي�سمرب 2013م.

103

رأس المال

يبلغ ر�أ�س مال ال�شركة امل�صرح واملدفوع حتى تاريخ هذه الن�شرة ( )200مليون ريال �سعودي ،ومل يتم �إجراء �أي تعديالت يف ر�أ�س مال ال�شركة خالل ال�سنوات
الثالث ال�سابقة ،ويقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة ب�أنه ال يوجد ر�أ�س مال م�شمو ًال بحق خيار.
ويو�ضح اجلدول الآتي البنود اخلا�صة بحقوق امل�ساهمني:
مقر لودجلا لا ا  البنود اخلا�صة بحقوق امل�ساهمني
2011م

2012م

2013م

الن�صف الأول 2013م

الن�صف الأول 2014م

البيان
ر�أ�س املال

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

هبة احلكومة

70.000

70.000

64.350

64.350

64.350

االحتياطات

95.146

95.951

81.113

92.935

81.113

()20.939

()14.070

التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات

0

()12.904

0

�أرباح مبقاة

26.935

13.042

2.342

20.846

4.587

الإجمايل

371.142

364.923

347.805

365.227

350.050

امل�صدر :القوائم املالية املراجعة للأعوام من 2011م2013-م والقوائم املالية املفحو�صة للن�صف الأول لعامي 2013م و 2014م.

يالحظ انخفا�ض �إجمايل حقوق امل�ساهمني يف الفرتة بني عامي 2011م و 2013م مبا ن�سبته  ،%6.3ويعود ذلك للأ�سباب التالية:
�أ)	�إعادة ت�صنيف هبة احلكومة ب�إدراج بند هبة احلكومة امل�شروطة �ضمن بنود املطلوبات غري املتداولة والبالغ قيمتة  5.6مليون ريال �سعودي (ف�ض ًال انظر
“املمتلكات والآالت واملعدات”).
ب) انخفا�ض االحتياطيات بقيمة اخل�سائر املحققة كما يف  31دي�سمرب 2013م وبلغ قدرها  14.8مليون ريال �سعودي.
ج) معاجلة خ�سائر االنخفا�ض غري امل�ؤقت يف �أوراق مالية متاحة للبيع بقائمة الدخل.
د)	توزيعات الأرباح ال�سنوية والبالغة  10مليون ريال �سعودى لكل عام.
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مقر لودجلا لا ا  التدفقات النقدية الناجتة من �أن�شطة العمليات
�ألف ريال �سعودي

2012م

2011م

2013م

الن�صف الأول 2013م

الن�صف الأول 2014م

تدفقات نقدية من �أن�شطة العمليات:
�صايف الربح قبل الزكاة ال�شرعية

35.695

9.939

()14.838

2.740

5.070

تعديالت لت�سوية �صايف الربح ل�صايف النقدية الناجتة من (امل�ستخدمة يف) �أن�شطة العمليات:
اال�ستهالك

22.734

21.693

التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات
خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة

2.025
-

خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها

23.860

11.623

13.442

-

()584

142

752

665

117

11.852
()1.614
208

نق�ص (زيادة) يف الذمم املدينة التجارية

10.942

24.517

9.317

4.132

()553

(زيادة) نق�ص يف املخزون

()3.028

()9.021

()10.001

()25.560

()22.705

(زيادة) نق�ص يف الأر�صدة املدينة الأخرى

6.030

164

()3.185

()9.773

1.900

(نق�ص) يف الذمم الدائنة

()1.074

()272

2.910

11.324

11.257

زيادة (نق�ص) يف �أر�صدة دائنة �أخرى

()1.954

4.073

()3.035
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5.011

زيادة (نق�ص) يف دائنو توزيعات �أرباح

435

603

390

()9.600

()48

امل�سدد من مكاف�أة ترك اخلدمة

()2.510

خم�ص�ص الزكاة

()2.374

423

()1.080

()2.164

�صايف التدفق النقدي من �أن�شطة العمليات

66.920

52.287

18.587

()14.728

8.049

امل�صدر :القوائم املالية املراجعة للأعوام من 2011م2013-م والقوائم املالية املفحو�صة للن�صف الأول لعامي 2013م و 2014م.

�شهدت التدفقات النقدية املتحققة من الأن�شطة الت�شغيلية انخفا�ض ًا ملحوظ ًا يف عام 2013م باملقارنة مع عام 2012م وذلك للأ�سباب التالية:
�أ) التغري احلا�صل يف املخزون بني عامي 2012م و 2013م يعزى �إلى االرتفاع يف خمزون احلبوب والبذور والأعالف خالل عام 2013م.
ب)	انخفا�ض حجم الذمم املدينة التجارية خالل الأعوام من2011م حتى 2013م نتيجة �إلى االنخفا�ض يف حجم املبيعات خالل نف�س الفرتة ،كما �أن م�ستحقات
ال�شركة لدى �صوامع الدولة لعام 2011م بقيمة  33.3مليون ريال مل يتم ت�سلمها �إال يف عام 2012م ،يف حني �أنه يف عامي 2012م و 2013م مت ا�ستالم املبالغ
امل�ستحقة يف نف�س العام املايل.
ج) االرتفاع يف الذمم املدينة الأخرى ب�سبب الزيادة يف الدفعات املقدمة للموردين واملقاولني.
د)	انخفا�ض املبيعات من  171مليون ريال �سعودي يف 2011م �إلى حوايل  120مليون ريال �سعودي يف 2013م � ،أي مبعدل  ،%30مما �أدى �إلى انخفا�ض اجمايل
الربح واالرباح الت�شغيلية اي�ض ًا (ف�ض ًال انظر “االيرادات”).
�أما بالن�سبة لفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م فقد �شهدت التدفقات النقدية املتحققة من �أن�شطة العمليات ارتفاع ًا باملقارنة مع نف�س الفرتة من عام
2013م وذلك ب�سبب حتويل ال�ضمانات البنكية لعمالء الفاكهة �إلى ت�أمني نقدي وزيادة يف املبيعات النقدية �إلى جانب االنخفا�ض فى الدفعات املقدمة للموردين.
وجتدر الإ�شارة �إلى �أنه �إ�ضافة ملا �سبق ف�إن النق�ص يف ر�صيد الذمم املدينة التجارية خالل الفرتة التاريخية كان �أي�ض َا نتيجة لتح�سن قدرة ال�شركة على حت�صيل
املبالغ امل�ستحقة لدى عمالئها وتقلي�ص متو�سط فرتة التح�صيل ب�سبب �سيا�سة التح�صيل املتبعة بال�شركة والتي توجب توفر �ضمانات بنكية �أو نقدية كافية �أو عن
طريق �إبرام العقود امللزمة مع ال�شركات وامل�صانع.
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مقر لودجلا لا ا  التدفقات النقدية من الأن�شطة اال�ستثمارية
2011م

�ألف ريال �سعودي

2013م

2012م

الن�صف الأول
2013م

الن�صف االول
2014م

التدفقات النقدية من الأن�شطة اال�ستثمارية:
�إ�ضافات موجودات ثابتة

()13.894

ا�ستبعادات موجودات ثابتة

290

�صايف التغري يف ممتلكات معدة للبيع

763

()63.900

()21.943

()10.948

2.080

2.611

2.386

()180

1.4

()334

()14.696
213
48

(زيادة) يف م�شروعات حتت التنفيذ

()22.786

37.489

()12.584

()7.585

()7.529

(زيادة) نق�ص يف اال�ستثمارات

()34.301

()8.957

29.918

39.918

6.000

�صايف التدفق النقدي من الأن�شطة اال�ستثمارية

()69.928

()33.468

()1.997

23.438

()15.964

امل�صدر :القوائم املالية املراجعة للأعوام من 2011م2013-م والقوائم املالية املفحو�صة للن�صف الأول لعامي 2013م و 2014م.

�شهدت التدفقات النقدية من الأن�شطة اال�ستثمارية ارتفاع ًا يف 2013م باملقارنة مع عام 2012م ،نتيجة انخفا�ض ر�صيد اال�ستثمارات ق�صرية الأجل مما �أدى �إلى
زيادة التدفق النقدي يف عام 2013م.
�أما فيما يتعلق با�ستبعادات موجودات ثابتة ف�إن ذلك نتيجة ال�ستبعاد �أ�شجار الفاكهة و�أ�شجار الزيتون يف عام 2013م.
وبالن�سبة لفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م فقد �شهدت التدفقات النقدية من الأن�شطة اال�ستثمارية انخفا�ض ًا باملقارنة مع نف�س الفرتة من عام
2013م ،ويعزى ذلك االنخفا�ض �إلى �إ�ضافات املوجودات الثابتة والنق�ص فى حجم اال�ستثمارت.
6 66 -66 -66 -6التدفقات النقدية من �أن�شطة التمويل

مقر لودجلا لا ا  التدفقات النقدية من �أن�شطة التمويل
2011م

�ألف ريال �سعودي

2013م

2012م

الن�صف الأول
2013م

الن�صف الأول
2014م

التدفقات النقدية من �أن�شطة التمويل:
قرو�ض طويلة الأجل

16.287

ت�سويات �سنوات �سابقة

()3.439

ت�سويات على خم�ص�ص الزكاة

193

املحول من االحتياطيات

0

�أرباح مقرتح توزيعها و توزيعات �أرباح

()10.000

مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة

0

�صايف التدفق النقدي من �أن�شطة التمويل

3.041

880
()10.846
()376
1.479
()10.000
0
()18.863

()3.878

()2.338

10.279

()3.016

-

-

0

-

-

0

()3.016

-

()2.528

-

()10.000
()700
()17.594

()7.882

10.279

امل�صدر :القوائم املالية املراجعة للأعوام من 2011م2013-م والقوائم املالية املفحو�صة للن�صف الأول لعامي 2013م و 2014م.

اعتمدت ال�شركة على النقد الداخلي لتغطية ن�شاطاتها الت�شغيلية واال�ستثمارية عامي 2009م و 2010م ،بينما جل�أت �إلى القرو�ض يف عام 2011م والذي �أدَى �إلى
انخفا�ض �صايف النقدية امل�ستخدمة يف �أن�شطة التمويل لت�صل �إلى  17.6-مليون ريال �سعودي يف عام 2013م.
وبالن�سبة لفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م فقد �شهدت التدفقات النقدية ال�صافية امل�ستخدمة يف الأن�شطة التمويلية ارتفاع ًا باملقارنة مع نف�س
الفرتة من عام 2013م وذلك نتيجة التفاقية متويل الأ�سمدة واملعدات املربمة مع بنك الريا�ض باال�ضافة �إلى الدفعة امل�ستلمة من قر�ض �صندوق التنمية الزراعية.
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�6 66 -66 -66 -6صايف التدفقات النقدية

مقر لودجلا لا ا  �صايف التدفقات النقدية
الن�صف الأول
2014م

�ألف ريال �سعودي

2011م

2012م

2013م

الن�صف الأول
2013م

�صايف النقدية الناجتة من �أن�شطة العمليات

66.920

52.287

18.587

()14.728

8.049

�صايف النقدية (امل�ستخدمة يف) �أن�شطة اال�ستثمار

()69.928

()33.468

()1.997

23.438

()15.964

�صايف النقدية (امل�ستخدمة يف) �أن�شطة التمويل

3.041

()18.863

()17.594

()7.882

10.279

�صايف الزيادة (النق�ص) يف �أر�صدة النقد

34

()44

()1.003

827

2.365

ر�صيد النقد يف بداية العام

4.812

4.846

4.802

4.802

3.798

ر�صيد النقد يف نهاية ال�سنة

4.846

4.802

3.799

5.629

6.163

امل�صدر :القوائم املالية املراجعة للأعوام من 2011م2013-م والقوائم املالية املفحو�صة للن�صف الأول لعامي 2013م و 2014م.

�شهد �صايف التدفقات النقدية انخفا�ض ًا يف عام 2013م لي�صل �إلى حوايل مليون ريال �سعودي ناجتة عن جتاوز التدفقات النقدية اال�ستثمارية امل�ستغلة يف الأن�شطة
الت�شغيلية و�أن�شطة التمويل للتدفقات النقدية الت�شغيلية.
وبالن�سبة لفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م فقد �شهد �صايف التدفقات النقدية ارتفاع ًا لي�صل �إلى  2.3مليون ريال �سعودي ناجت عن جتاوز التدفقات
النقدية من �أن�شطة التمويل و�أن�شطة العمليات امل�ستخدمة يف �أن�شطة اال�ستثمار للتدفقات النقدية الت�شغيلية.
6 66 -66 -6رأس المال العامل

مقر لودجلا لا ا  ر�أ�س املال العامل
�ألف ريال �سعودي

2011م

2012م

2013م

الن�صف الأول
2013م

الن�صف الأول 2014م

املوجـودات
املوجودات املتداولة
نقد بال�صندوق ولدى البنوك

4.846

4.802

3.799

5.629

6.163

ا�ستثمارات ق�صرية الأجل

35.000

40.000

10.000

0

18.781

ذمم مدينة جتارية

44.941

19.672

9.689

15.540

10.242

املخزون

38.691

47.712

57.714

73.272

80.419

ممتلكات و�آالت ومعدات معدة للبيع

560

740

739

1.074

691

�أر�صدة مدينة �أخرى

7.235

7.072

10.257

16.845

8.356

�إجمايل املوجودات املتداولة

131.274

119.998

92.197

112.360

124.652

املطلوبات املتداولة
اجلزء املتداول من القر�ض

5.715

4.778

3.998

4.778

13.879

ذمم دائنة

7.138

6.866

9.776

18.189

21.032

دائنو توزيعات �أرباح

21.083

21.686

22.076

22.086

32.028

خم�ص�ص الزكاة ال�شرعية

2.588

2.635

1.555

1.529

2.050

�أر�صدة دائنة �أخرى

10.796

14.826

11.791

12.311

16.802
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2011م

2012م

2013م

الن�صف الأول
2013م

الن�صف الأول 2014م

�أرباح مقرتح توزيعها

10.000

10.000

10.000

-

-

�إجمايل املطلوبات املتداولة

57.319

60.790

59.195

58.893

85.791

ر�أ�س املال العامل

73.955

59.208

33.002

53.467

38.861

�ألف ريال �سعودي

امل�صدر :القوائم املالية املراجعة للأعوام من 2011م2013-م والقوائم املالية املفحو�صة للن�صف الأول لعامي 2013م و 2014م.

انخف�ض ر�أ�س املال العامل لل�شركة من  73.9مليون ريال �سعودي يف عام 2011م �إلى  33مليون ريال �سعودي يف عام 2013م� ،أي بانخفا�ض بلغ نحو  %55.4خالل
هذه الفرتة ،وذلك ب�سبب انخفا�ض املوجودات املتداولة من  131.3مليون ريال �سعودي يف عام 2011م �إلى  92.2مليون ريال �سعودي يف عام 2013م .يعزى
االنخفا�ض يف املوجودات املتداولة �إلى االنخفا�ض يف اال�ستثمارات ق�صرية الأجل والذمم املدينة والتي تزامنت مع انخفا�ض املبيعات ب�شكل عام ،وذلك ي�شري
�إلى �أف�ضلية يف �إدارة ر�أ�س املال العامل ،ب�سبب حت�سني �سيا�سة االئتمان مع موردي ال�شركة حيث ح�صلت ال�شركة على �شروط مي�سرة لت�سديد م�ستحقات املوردين
واملقاولني.
كما �شهد املخزون ازدياد ًا بقيمة  19مليون ريال �سعودي يف عام 2013م مقارنة بعام 2011م وذلك عائد (كما مت تو�ضيحه �سابق ًا يف هذه الن�شرة) �إلى ارتفاع
خمزون الرب�سيم نتيجة هطول الأمطار وظهوره ب�شكل طبيعي يف املراعي املفتوحة ،مما �أدى �إلى �إحجام امل�ستهلكني عن ال�شراء يف تلك الفرتة.
وبالن�سبة للفرتة املنتهية يف  30يونيو 2014م فقد انخف�ض ر�أ�س املال العامل لل�شركة �إلى  38.8مليون مقارن ًة بـ  53.4مليون ريال �سعودي يف يونيو 2013م� ،أي
بانخفا�ض بلغ نحو  ،%27ويعود ال�سبب الرئي�س لهذا االنخفا�ض �إلى ارتفاع املطلوبات املتداولة من  58.8مليون ريال �سعودي يف يونيو 2013م �إلى  85.7مليون ريال
�سعودي يف يونيو 2014م ،وقد نتج هذا االرتفاع �إثر الزيادة يف اجلزء املتداول من القرو�ض ودائنو توزيعات �أرباح وخم�ص�ص الزكاة ال�شرعية.
6 66 -66 -6ارتباطات والتزامات مستقبلية

بلغت االرتباطات وااللتزامات امل�ستقبلية  5.9مليون ريال �سعودي يف 2013م ،منها  4.8مليون ريال �سعودي خطابات �ضمان �صادرة للغري واعتمادات م�ستندية
مببلغ  1.1مليون ريال �سعودي.
وبالن�سبة للفرتة املنتهية يف  30يونيو 2014م فقد بلغت االرتباطات وااللتزامات امل�ستقبلية حوايل  4.9مليون ريال �سعودي ،وهي عبارة عن خطابات �ضمان �صادرة
للغري.
مقر لودجلا لا ا  االرتباطات وااللتزامات امل�ستقبلية
2011م

2012م

2013م

الن�صف الأول
2013م

الن�صف الأول
2014م

خطابات �ضمان �صادرة للغري

4.850

4.850

4.850

4.850

4.855

اعتمادات م�ستندية

1.679

3.591

1.098

0

0

الإجمايل

6.529

8.441

5.948

4.850

4.855

�ألف ريال �سعودي

امل�صدر :القوائم املالية املراجعة للأعوام من 2011م2013-م والقوائم املالية املفحو�صة للن�صف الأول لعامي 2013م و 2014م.
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هذا ويقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة و�أع�ضاء الإدارة العليا لل�شركة بالآتي:
�أ)	حتى تاريخ هذه الن�شرة ف�إنه ال يوجد على ال�شركة �أي �أدوات دين �صادرة �أو قائمة �أو موافق عليها ومل يتم �إ�صدارها ،كما ال يوجد با�ستثناء ما ذكر يف هذه
الن�شرة �أي قرو�ض م�شمولة ب�ضمان �شخ�صي �أو غري م�ضمونة ب�ضمان �شخ�صي �أو م�ضمونة برهن �أو غري م�ضمونة برهن.
ب)	حتى تاريخ هذه الن�شرة ف�إنه ال يوجد على ال�شركة �أي التزامات حتت القبول وائتمان القبول �أو التزامات ال�شراء الت�أجريي �أو �أي ديون م�شمولة ب�ضمان
�شخ�صي �أو غري م�شمولة ب�ضمان �شخ�صي �أو م�ضمونة برهن �أو غري م�ضمونة برهن.
ج) حتى تاريخ هذه الن�شرة ف�إنه ال يوجد على ال�شركة �أي رهونات �أو حقوق �أو �أعباء على املمتلكات.
د) حتى تاريخ هذه الن�شرة ف�إنه ال يوجد على ال�شركة �أي التزامات حمتملة �أو �ضمانات (با�ستثناء ماذكر يف ق�سم “ 6-5-5ارتباطات والتزامات م�ستقبلية”).
هـ)	ال يخ�ضع ر�أ�س مال ال�شركة لأي حق خيار.
و) تقر ال�شركة ب�أن ر�أ�س املال العامل يكفي لتغطية االثني ع�شر �شهر ًا التالية لتاريخ هذه الن�شرة.
ز)	ال يوجد �أي تغري �سلبي جوهري يف الو�ضع املايل والتجاري لل�شركة خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة مبا�شرة لتقدمي طلب الت�سجيل وقبول الإدراج لأ�سهم حقوق
الأولوية اجلديدة �إ�ضاف ًة �إلى الفرتة التي ي�شملها تقرير املحا�سب القانوين حتى تاريخ اعتماد ن�شرة الإ�صدار هذه ،غري ما مت ذكره يف هذه الن�شرة.
ح)	ال يوجد عموالت �أو خ�صومات �أو �أتعاب و�ساطة �أو �أي عو�ض غري نقدي منحته ال�شركة خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة مبا�شرة لتقدمي طلب الت�سجيل وقبول
الإدراج لأ�سهم حقوق الأولوية اجلديدة فيما يتعلق ب�إ�صدار �أو طرح �أي �أوراق مالية.
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7.7الرسملة والمديونية
يبلغ ر�أ�س مال ال�شركة ( )200.000.000ريال �سعودي مق�سم �إلى (� )20.000.000سهم بقيمة ا�سمية ( )10رياالت �سعودية لل�سهم الواحد ،وقد قامت ال�شركة
مبراجعة ر�أ�س املال العامل ملدة االثني ع�شر �شهر ًا القادمة ،وتبني ب�أنه �سوف يتوفر لها �أر�صدة ر�أ�س مالية عاملة كافية خالل هذه الفرتة.
وي�ؤكد �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أن ر�أ�س مال ال�شركة غري م�شمول بحق خيار ،و�أنه ال يوجد على ال�شركة �أية �أدوات دين �أو قرو�ض لأجل غري ما ذكر يف هذه الن�شرة.
ويبني اجلدول التايل موقف مديونية القرو�ض كما يف  30يونيو من عام 2014م:
مقر لودجلا لا موقف مديونية القرو�ض كما يف  30يونيو 2014م
بيان
ر�صيد �أول العام يف 2010م

قر�ض وزارة
املالية

قر�ض البنك الأهلي
التجاري

الإجمايل

قر�ض �صندوق
التنمية الزراعية

-

2.812.500

3.907.301

-

3.907.301

-

-

937.500

-

5.782.301

2.812.500

زائد ًا :دفعات القرو�ض امل�ستلمة يف عام 2010م
ناق�ص ًا :الأق�ساط امل�سددة يف 2010م

937.500

ر�صيد نهاية العام يف 2010/12/31م

1.875.000

زائدا :دفعات القرو�ض امل�ستلمة يف عام 2011م

3.907.301
5.475.103

ناق�ص ًا :الأق�ساط امل�سددة يف 2011م

937.500

ر�صيد نهاية العام يف 2011/12/31م

937.500

زائد ًا :دفعات القرو�ض امل�ستلمة يف عام 2012م

*11.749.447

17.224.550
937.500

9.382.404

11.749.447

4.755.340

ناق�ص ًا :الأق�ساط امل�سددة يف 2012م

937.500

ر�صيد نهاية العام يف 2012/12/31م

-

14.137.744

زائد ًا :دفعات القرو�ض امل�ستلمة يف عام 2013م

-

-

22.069.351
4.755.340

2.937.502

3.875.002

8.811.945

22.949.689

-

-

ناق�ص ًا :الأق�ساط امل�سددة يف 2013م

-

**940.440

2.937.502

3.877.942

ر�صيد نهاية العام يف 2013/12/31م

-

13.197.304

5.874.443

19.071.747

زائد ًا :دفعات القرو�ض امل�ستلمة حتى  30يونيو 2014م

-

2.211.016

10.411.024

12.622.040

ناق�ص ًا :الأق�ساط امل�سددة حتى  30يونيو 2014م

-

-

2.342.588

2.342.588

ر�صيد الن�صف الأول من العام كما يف  30يونيو 2014م

-

15.408.320

13.942.879

29.351.199

امل�صدر� :شركة تبوك للتنمية الزراعية.
* يت�ضمن �أ�صل القر�ض بقيمة ( )10.000.000ريال �سعودي بالإ�ضافة �إلى تكلفة االقرتا�ض.
** وفق ًا ل�شروط االتفاقية املربمة مع �صندوق التنمية الزراعية يتم �سداد الق�سط على �أ�سا�س ما مت ا�ستالمة بالفعل.

يف عام 2012م مت ر�سملة م�ستودع البطاط�س والب�صل اجلديد بطاقة  15.000طن مرتي والذى مت متويله من قر�ض �صندوق التنمية الزراعية �إلى جانب النقد
املتوفر من عمليات الن�شاط الرئي�سي لل�شركة ،ولقد بلغ �إجمايل الر�سملة للم�ستودع  41.808.847ريال �سعودي �شاملة قر�ض �صندوق التنمية الزراعية والذي مت
ا�ستخدامه بالكامل يف بنود متويل م�شروع امل�ستودعات املربدة.
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8.8سياسة توزيع األرباح
متنح الأ�سهم حامليها احلق يف احل�صول على الأرباح التي تعلن عنها ال�شركة.
وفق ًا للنظام الأ�سا�سي لل�شركة ،ف�إن �أي قرار بتوزيع �أرباح نقدية ،يجب �أن ي�صدر من قبل اجلمعية العامة العادية بنا ًء على تو�صية من جمل�س الإدارة الذي ي�أخذ
يف االعتبار عند �إ�صداره لهذه التو�صية خمتلف العوامل ال�سائدة وقتها ،مبا فيها �أرباح ال�شركة ،والو�ضع املايل ،والقيود التي تخ�ضع لها عملية توزيع الأرباح مبوجب
اتفاقيات التمويل والدين ،ونتائج ن�شاطات ال�شركة ،واحتياجات ال�شركة من النقد حالي ًا وم�ستقب ًال ،وخطط التو�سع ومتطلبات ا�ستثمارات ال�شركة.
ال تقدم ال�شركة �أي �ضمانات ب�أنها �ستدفع �أرباح ًا ،وال ت�ضمن قيمة تلك الأرباح التي تعتزم توزيعها يف �أي �سنة حمددة ،وتخ�ضع عملية توزيع الأرباح �إلى قيود معينة
وفق ًا لنظام ال�شركة الأ�سا�سي ،حيث ن�صت املادة  43من النظام الأ�سا�سي لل�شركة على �أن يتم توزيع �أرباح �سنوية �صافية بعد خ�صم كافة امل�صاريف والتكاليف
الأخرى على النحو التايل:
 جتنيب  %10من الأرباح ال�صافية لتكوين االحتياطي النظامي ،ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى ما بلغ االحتياطي النظامي
ن�صف ر�أ�س املال.
 جتنيب من الباقي  %5من الأرباح ال�صافية لتكوين احتياطي اتفاقي يخ�ص�ص لدعم مركز ال�شركة ومواجهة املخاطر ويوقف هذا التجنيب �إذا بلغ
االحتياطي املذكور  %25من ر�أ�س املال.
 يتم بعد ذلك توزيع دفعة �أولى للم�ساهمني تعادل  %5من ر�أ�س املال املدفوع.
للجمعية العامة العادية �أن تقرر توزيع الباقي (�إن وجد) من الأرباح ال�صافية �أو جزء منها كح�صة �أخرى للم�ساهمني �أو �إ�ضافتها �إلى احتياطي الطوارئ وترحيل
ما تبقى من الأرباح حل�ساب الأرباح املرحلة.
وقد قامت ال�شركة خالل الفرتة من 2011م وحتى 2013م بتوزيع ( )0.50ريال �سعودي عن ال�سهم ب�شكل �سنوي وهو ما يعادل  %5من ر�أ�س املال ،ويبني اجلدول
التايل توزيعات الأرباح خالل الفرتة من 2011م وحتى 2013م
مقر لودجلا لا توزيعات الأرباح خالل الفرتة من 2010م وحتى 2013م
2011م

2012م

2013م

البيان

33.107

9.938

(*)14.838

0.5

0.5

0.5

10.000

10.000

10.000

تاريخ الإعالن

2011/12/24م

2013/02/18م

2014/02/19م

تاريخ اال�ستحقاق

2012/04/10م

2013/04/23م

2014/04/27م

تاريخ التوزيع

2012/05/09م

2013/05/21م

2014/11/30م**

�صايف الربح (�ألف ريال �سعودي)
الأرباح املوزعة(ريال �سعودي�/سهم)
�إجمايل الأرباح املوزعة (�ألف ريال �سعودي)

امل�صدر� :شركة تبوك للتنمية الزراعية.
* قرر جمل�س الإدارة يف جل�سته الثانية ع�شر للدورة العا�شرة للمجل�س التي عقدت يوم الثالثاء 1435/04/18هـ (املوافق 2014/02/18م) وبعد اطالعه على م�سودة القوائم املالية لل�شركة كما يف 2013/12/31م،
موافقته على تلك القوائم لرفعها للجمعية العمومية لل�شركة لالعتماد ،و�أو�صى بتوزيع �أرباح نقدية على م�ساهمي ال�شركة عن عام 2013م على النحو التايل:
�1.1إجمايل املبلغ املوزع  10.000.000ريال �سعودي.
2.2ح�صة ال�سهم الواحد  0.5ريال �سعودي.
3.3ن�سبة التوزيع من القيمة الأ�سمية لل�سهم .%5
** قامت ال�شركة بالتح�ضري لتوزيع الأرباح بتاريخ 2014/11/30م على �أمل ا�ستالم �شيك ح�صـة القمح لدى امل�ؤ�س�سة العامة ل�صوامع الغالل ومطاحن الدقيق ،ولكون ذلك مل يتم حتى تاريخه ،ف�إنه �سيتم الإعالن
عن التاريخ اجلديد لتوزيع الأربـاح فور ا�ستالم �شيك ال�شركة لدى امل�ؤ�س�سة العامة ل�صوامع الغالل ومطاحن الدقيق.
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9.9استخدام متحصالت االكتتاب
تبلغ القيمة املتوقعة لإجمايل متح�صالت االكتتاب ( )250.000.000ريال �سعودي� ،سيدفع منها تقريب ًا ( )16.000.000ريال �سعودي كم�صاريف وتكاليف
مت حتملها للإ�صدار ،التي ت�شمل �أتعاب امل�ست�شار املايل ،وامل�ست�شار القانوين ،واملحا�سبني القانونيني ،واملتعهد بالتغطية ،واجلهات امل�ستلمة ،وتكاليف الت�سويق
والطباعة والتوزيع ،وامل�صاريف والتكاليف الأخرى املتعلقة بالإ�صدار.
ويبني اجلدول التايل ملخ�ص االحتياجات التمويلية الكلية مل�شروعات ال�شركة املقرتحة بنا ًء على جميع االفرتا�ضات التي مت طرحها يف درا�سة اجلدوى للم�شروعات
املقرتحة ،ومتثل هذه الأرقام التكلفة الكلية لقيمة اال�ستثمار املفرت�ضة ل�شركة تبوك للتنمية الزراعية.
مقر لودجلا لا ملخ�ص االحتياجات التمويلية
2014م
الربع الرابع

2015م
الربع الأول

2016م
الربع الأول

2017م
الربع الأول

م�شروع �شركة تبوك للأعالف املركبة

-

4.660.885

22.028.431

-

26.689.316

م�شروع مع�صرة الزيتون

-

7.624.164

9.076.253

-

16.700.417

م�شروع م�صنع �أ�صابع البطاط�س

-

-

9.524.150

29.077.292

38.601.442

م�شروع �شركة تبوك لإنتاج املحا�صيل بال�سودان

14.047.347

80.700.344

45.431.327

-

140.179.018

م�صروفات الطرح

16.000.000

-

-

-

16.000.000

�أغرا�ض عامة*

11.829.807

-

-

-

11.829.807

املجموع

41.877.154

92.985.393

86.060.161

29.077.292

250.000.000

ريال �سعودي

املجموع

امل�صدر :درا�سة اجلدوى االقت�صادية.
* الأغرا�ض العامة (متثل حوايل  %4.7من �إجمايل متح�صالت االكتتاب) ت�شمل على �سبيل املثال ال احل�صر ،املتطلبات املالية لأعمال ال�شركة اليومية وامل�صاريف الإدارية والعمومية وامل�صاريف الت�شغيلية.

كما يو�ضح اجلدول التايل اجلدول الزمني املتوقع وفق درا�سة اجلدوى لتنفيذ امل�شاريع املذكورة �أعاله كما يلي:
مقر لودجلا لا اجلدول الزمني لتنفيذ امل�شاريع امل�ستقبلية
امل�شروع

بداية التنفيذ

انتهاء التنفيذ

بداية الإنتاج/املبيعات

م�شروع �شركة تبوك للأعالف املركبة

الربع الرابع 2015م

الربع الثالث 2016م

الربع الرابع 2016م

م�شروع مع�صرة الزيتون

الربع الثاين 2015م

الربع الثاين 2016م

الربع الثالث 2016م

م�شروع م�صنع �أ�صابع البطاط�س

الربع الرابع 2016م

الربغ الثالث 2017م

الربغ الرابع 2017م

م�شروع �شركة تبوك لإنتاج املحا�صيل بال�سودان

الربع الرابع 2014م

الربع الرابع 2015م

الربع الأول 2016م

امل�صدر :درا�سة اجلدوى االقت�صادية.

و�سوف تلتزم ال�شركة باملادة رقم ( )30فقرة (ج) من قواعد الت�سجيل والإدراج بتقدمي تقرير ربع �سنوي للهيئة عن تفا�صيل ا�ستخدامات متح�صالت اكتتاب
�أ�سهم حقوق الأولوية ،كما �ستقوم بالإعالن للجمهور عن �أي تطورات تن�ش�أ يف هذا اخل�صو�ص والتي �ست�شمل الإف�صاح عن املراحل التي و�صل �إليها تنفيذ هذه
امل�شاريع و�أي ت�أخري �أو �إ�شكاالت تواجهها ،و�سيتم ا�ستخدام �إجمايل متح�صالت االكتتاب كالتايل:
 مبلغ ( )222.170.192ريال �سعودي والذي ميثل ن�سبة  %88.9من متح�صالت االكتتاب لتمويل امل�شاريع التي ي�أتي تف�صيلها �أدناه.
 مبلغ ( )16.000.000ريال �سعودي والذي ميثل ن�سبة  %6.4من متح�صالت االكتتاب ل�سداد م�صاريف االكتتاب والتي ت�شمل �أتعاب امل�ست�شارين
ومتعهد التغطية واجلهات امل�ستلمة والطباعة والن�شر وغريها.
 مبلغ ( )11.829.807ريال �سعودي والذي ميثل ن�سبة  %4.7من متح�صالت االكتتاب لتمويل الأغرا�ض العامة لل�شركة وت�شمل على �سبيل املثال ال
احل�صر ،املتطلبات املالية لأعمال ال�شركة اليومية وامل�صاريف الإدارية والعمومية وامل�صاريف الت�شغيلية.
وت�أتي فكرة اال�ستثمار يف امل�شاريع اجلديدة امتداد ًا ملبادرة خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبدالعزيز حفظه اهلل ،لال�ستثمار الزراعي ال�سعودي يف
اخلارج ،والتي تهدف �إلى الت�صدي مل�شكلة الأزمة الغذائية ،باتخاذ �إجراءات منا�سبة ،وت�أمني العي�ش الرغيد للوطن ،وذلك من خالل �إيجاد خمزون ا�سرتاتيجي
�آمن من ال�سلع الأ�سا�سية مثل :الأرز والقمح وال�شعري والذرة وفول ال�صويا والرثوة احليوانية ،مبا يحقق الأمن الغذائي للمملكة ويحول دون ن�شوء �أزمات غذائية
م�ستقبلية ،بالإ�ضافة �إلى احلفاظ على ا�ستقرار �أ�سعار املواد الغذائية ب�صفة م�ستدامة ،ولقد بد�أت وزارة الزراعة بالتن�سيق مع �أ�صحاب امل�صلحة خا�صة �صندوق
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التنمية الزراعية وهو الذراع التمويلي لال�ستثمار الزراعي اخلارجي ،وال�شركة ال�سعودية لال�ستثمار الزراعي والإنتاج احليواين (�سالك) وهي الذراع اال�ستثماري
للمبادرة ،كما قامت بالرفع ملجل�س الوزراء بالت�صور والآليات الالزمة للمرحلة القادمة للمبادرة للموافقة عليها لتقوم الوزارة بدورها يف هذه املرحلة باملتابعة
امل�ستمرة ملا حتقق ،وتقدمي اخلدمات الالزمة للم�ستثمرين الزراعيني ال�سعوديني يف اخلارج .وهناك عدد من التجارب ال�سعودية الزراعية يف كل من جمهورية
م�صر العربية وجمهورية ال�سودان و�أثيوبيا �أتت ثمارها ،وقد قدر حجم اال�ستثمارات ال�سعودية يف قطاع الزراعة خارج اململكة خالل ال�سنوات الع�شر املا�ضية
بنحو  10مليارات ريال ،تركزت معظمها يف جمهورية ال�سودان ،وم�صر ،و�أثيوبيا ،واملغرب ،وتركيا ،م�ستهدفة احلبوب والأعالف بالدرجة االولى ،وتتمثل فوائد
اال�ستثمار اخلارجي للمملكة يف الآتي:
 الإ�سهام يف ترقية الإنتاج الزراعي واخلدمات امل�ساندة له من خالل انتهاج �أ�ساليب و�أمناط زراعية حديثه.
 توفري بيئات زراعية جديدة للح�صول على منتجات متنوعة ال ميكن ا�ستزراعها يف اململكة.
 خلق فر�ص ا�ستثمارية يف القطاع لأ�صحاب ر�ؤو�س الأموال.
 احلفاظ على املوارد املائية يف اململكة وتعظيم اال�ستفادة منها يف القطاع الزراعي.
وال تعترب املبادرة بديلة للزراعة حملي ًا ،و�إمنا هي مكملة للإجنازات التي حققتها اململكة منذ �أكرث من ثالثني عام ًا يف املجال الزراعي ،حيث تويل احلكومة اهتماماً
كبري ًا بالقطاع الزراعي املحلي ،وقد ظهر ذلك جلي ًا حني �أ�صدرت قرار ًا بتغيري م�سمى «البنك الزراعي» �إلى «�صندوق التنمية الزراعية» وزادت ر�أ�س ماله �إلى 21
مليار ًا ريال �سعودي ،دالل ًة على ا�ستمراره يف تنمية القطاع الزراعي يف اململكة.
ومن هذا املنطلق تخطط ال�شركة ا�ستخدام �صايف متح�صالت االكتتاب لتو�سعة عملياتها وزيادة حجم �أعمالها وحت�سني قدرات وعمليات ال�شركة وذلك عن طريق
اال�ستثمار يف امل�شاريع املو�ضحة �أدناه.

9 99 -9مشروع شركة تبوك لألعالف المركبة
الأعالف املركبة هي �أغذية حيوانية تتكون من خماليط مواد خام و�إ�ضافات علفية ،ويتم خلط مكوناتها بن�سب حمددة تتالءم مع احتياجات احليوان امل�ستهدف
�سوا ًء كان من الأبقار احللوب �أو الأبقار اجلافة �أو عجول ت�سمني �أو �أغنام تربية �أو �أغنام ت�سمني �أو �إبل وغريها .وت�صنع الأعالف املركبة فى �أ�شكال خمتلفة
كامل�صبعات (�شكل ا�سطواين ي�شبه الإ�صبع) واملكعبات وغريها ،ومتثل احلبوب ب�أنواعها املختلفة اجلافة والزيتية املكون الرئي�س للأعالف املركبة.
يقع امل�شروع مبدينة �ضباء بعد التفاهم مع �إمارة املنطقة حول تخ�صي�ص موقع مبيناء �ضباء ،وهو عبارة عن م�صنع لإنتاج الأعالف املركبة م�ستهدف ًا الرثوة
احليوانية (ال�ض�أن واملاعز والإبل) يف منطقة تبوك ب�صفة خا�صة واململكة العربية ال�سعودية ب�صفة عامة ،وتبلغ الطاقة الإنتاجية املخططة للم�صنع  20طن يف
ال�ساعة ومبعدل � 20ساعة ت�شغيل فى اليوم ،و�سيعمل امل�شروع مبعدل  300يوم تقريب ًا خالل ال�سنة ،وعليه ت�صبح الطاقة الإنتاجية ال�سنوية الق�صوى للم�شروع نحو
 120.000طن من العلف املركب امل�صنوع فى �شكل م�صبعات.
وتتوقع �إدارة ال�شركة �أن تكون تكلفة امل�شروع الإجمالية حوايل ( )19.551.274ريال �سعودي ،بالإ�ضافة �إلى احتياجات لر�أ�س املال العامل لأول عام (ثالثة �أ�شهر
عمل بعد انتهاء �أعمال البناء) بحوايل ( )7.138.042ريال �سعودي ،وبالتايل ف�إن قيمة ر�أ�س مال امل�شروع املقرتح تقدر مببلغ ( )26.689.316ريال �سعودي،
ويتوقع �أن يبد�أ العمل يف �إن�شاء امل�صنع يف الربع الرابع من عام 2015م ،على �أن تنتهي هذه املرحلة خالل الربع الثالث من عام 2016م ،ومن ثم يبد�أ امل�شروع
بالإنتاج يف الربع الرابع من عام 2016م ،ويهدف امل�شروع �إلى �إنتاج نوعني رئي�سيني من الأعالف املركبة لكل من الأغنام والإبل ،بحيث يخ�ص�ص  %70من الطاقة
الإنتاجية ال�سنوية (ما يعادل � 84ألف طن) للأغنام ،و  %30من الطاقة الإنتاجية ال�سنوية (ما يعادل � 36ألف طن) للإبل ،هذا و�سيتم متويل امل�شروع كام ًال من
الأموال التي مت �سيتم جمعها عرب �إ�صدار �أ�سهم حقوق الأولوية .مع العلم ب�أنه مل يتم التعاقد بعد مع جهة لتنفيذ خط الإنتاج .واجلدول التايل يو�ضح ملخ�ص
التكاليف اال�ستثمارية الإجمالية للم�شروع :
مقر لودجلا لا تكلفة م�شروع تبوك للأعالف املركبة
تكلفة امل�شروع (رياالت �سعودية)
البند

التكلفة

خط الإنتاج

14.023.874

املبانى

2.092.800

ال�سيارات واملعدات االخرى

582.000

امل�صروفات الت�أ�سي�سية

250.000

امل�صروفات الر�أ�سمالية لغر�ض ال�صيانة

907.733

م�صاريف �أخرى

1.694.867
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تكلفة امل�شروع (رياالت �سعودية)
البند
املجموع

التكلفة
19.551.274

ي�ضاف:
ر�أ�س املال العامل

7.138.042

الإجمايل

26.689.316

امل�صدر :درا�سة اجلدوى االقت�صادية للم�شروع.

جتدر الإ�شارة �إلى �أن خط الإنتاج �سيتكون من عدد من الأجهزة تبد�أ ب�أجهزة ا�ستقبال اخلامات ووزنها ثم ق�سم الطحن واخللط ثم ق�سم �إ�ضافة ال�سوائل و�صناعة
امل�صبعات  ،و�أخري ًا ق�سم العلف النهائي �إ�ضاف ًة �إلى الأجهزة امل�ساعدة.
ونظر ًا لأن امل�صنع �سيعتمد على املواد الأولية امل�ستوردة بدرجة كبرية والتي متثل تكلفتها جز ًء �أ�سا�سي ًا من جملة التكلفة الت�شغيلية للم�شروع (تتمثل يف الذرة
ال�صفراء وال�شعري والنخالة القمح والتنب القمح والرب�سيم وخملوط معادن و�أمالح وثنائي فو�سفات الكال�سيوم وملح الطعام واليوريا) ،ف�سي�ستفيد املوقع من
�إن�شائه مبنطقة تبوك التي تبعد نحو  200كيلو مرت ًا من ميناء �ضباء ،وتعترب حمافظة �ضباء موقع ًا متو�سط ًا يف منطقة تبوك التي تفتقر �إلى مثل هذا النوع من
الأن�شطة الإنتاجية بالرغم من كثافة الرثوة احليوانية باملنطقة ،كما يعترب املوقع اجلغرايف منا�سب للتوزيع خارج منطقة تبوك �إلى مناطق اململكة الأخرى يف حالة
التو�سع م�ستقب ًال فى �إنتاج كميات تفوق حاجة املنطقة.
واجلدير بالذكر �أن وزارة الزراعة قد �أقرت زيادة �إعانة مدخالت ت�صنيع الأعالف الرئي�سة �سعي ًا لتوفري الأعالف والعالئق املتوازنة ملربي املا�شية ،وتفعي ًال للخطة
الوطنية لت�شجيع �صناعة الأعالف املركبة بالدولة ،وقد �شمل الدعم  19مدخ ًال علفي ًا ،وهو ما �سيدعم امل�شروع ب�شكل كبري.

9 99 -9مشروع معصرة الزيتون
يهدف هذا امل�شروع لإن�شاء مع�صرة زيتون جديدة ت�ستوعب الإنتاج املتزايد من ثمار الزيتون والناجت عن بلوغ معظم �أ�شجار �شركة تبوك مرحلة الإنتاج التجاري،
ويبلغ �إجمايل الإنتاج من ثمار الزيتون حالي ًا حوايل  2.486طن ،مما ترتب عليه زيادة كبرية يف الإنتاج مبعدل يزيد عن طاقة الت�شغيل احلالية للمع�صرة والتي
تبلغ حوايل  16طن من الثمار يومي ًا ،الأمر الذي �أدى �إلى اللجوء �إلى تخزين الثمار قبل الع�صر لفرتة طويلة ت�صل فى بع�ض الأحيان �إلى �أ�شهر ،وهو ما يتعار�ض
مع الفرتة املو�صى بها لتخزين الثمار قبل الع�صر والتي يجب �أن ال تتجاوز فرتة  3-2يوم ،وكذلك اللجوء فى بع�ض ال�سنوات التي تت�سم مبعدالت �إنتاج عالية �إلى
ع�صر بع�ض الكميات من ثمار الزيتون يف معا�صر املزارعني خارج ال�شركة ،وقد ا�ستدعى هذا الق�صور �إلى �ضرورة درا�سة م�شروع لإن�شاء مع�صرة زيتون جديدة
يف ال�شركة.
ومن املخطط �أن يقع م�شروع مع�صرة الزيتون املقرتح بجوار موقع املع�صرة القدمية الأر�ض اململوكة لل�شركة بتبوك (�أر�ض طريق بئر بن هرما�س) على م�ساحة
تبلغ حوايل 1.800م ،2وقد مت اختيار هذا املوقع لقربه من م�شروع الزيتون ،الأمر الذي ي�ؤدي �إلى خف�ض تكاليف نقل الثمار من احلقول �إلى موقع املع�صرة ،كما
�سيقوم امل�شروع با�ستخدام ثمار الزيتون املح�صودة من حقول الزيتون بال�شركة كمادة خام لإنتاج زيت الزيتون ،كما يخطط امل�شروع لال�ستفادة من توفر ثمار
الزيتون لدى بع�ض املزارعني باملنطقة وذلك من خالل �شراء جزء من �إنتاجهم.
و�سيتم تنفيذ امل�شروع على مرحلتني ،ت�شمل املرحلة الأولى �إن�شاء وجتهيز كافة املباين الالزمة مل�شروع املع�صرة من �صاالت ا�ستقبال و�صاالت ع�صر الزيتون
و�صاالت فرز وغرف تخزين �أويل ونهائي وبقية املرافق الأخرى و�إمدادها بخدمات املاء والكهرباء وغري ذلك من املوا�صفات الأخرى� ،أما املرحلة التالية ف�ست�شهد
تركيب خط �إنتاج املع�صرة بطاقة تبلغ حوايل  5طن/ال�ساعة (�أي ما يعادل  40طن/اليوم �أي  14.400طن �سنوي ًا مع الأخذ يف االعتبار �أن ع�صر الزيتون يكون
بعد عملية ح�صاد ثمر الزيتون وي�ستمر ل�شهرين فقط يف العام).
و�ستقوم املع�صرة بتوليد �إيراداتها من ثالثة م�صادر خمتلفة هي� :إيرادات ال�شركة من الزيتون الناجت عن ع�صر زيتون ال�شركة ،والإيرادات الناجتة عن ع�صر
الزيتون للمزارعني اخلارجيني ،والإيرادات الناجتة عن �إعادة بيع الزيت امل�شرتى من امل�صادر اخلارجية ،وعليه ف�إن املع�صرة اجلديدة يفرت�ض �أن تع�صر كميات
الإنتاج املتوقعة من ب�ساتني الزيتون بال�شركة حتى عام 2020م ،بالإ�ضافة �إلى خدمة مزارعي املنطقة بع�صر كميات الزيتون التي ترد من املزراعني والتي يتوقع �أن
تتزايد عام ًا بعد عام بحيث ت�صل كمياتها يف حدها الأق�صى �إلى  850طن يف املو�سم.
ويقدر �إجمايل التكلفة الر�أ�سمالية للم�شروع بنحو ( )15.248.328ريال �سعودي ،واحتياجات لر�أ�س املال العامل لأول عام بحوايل ( )1.140.940ريال �سعودي،
بالإ�ضافة �إلى ر�أ�س املال لل�صيانة مببلغ ( )311.149ريال �سعودي ،وبالتايل ف�إن قيمة ر�أ�س مال امل�شروع املقرتح تقدر مببلغ ( )16.700.417ريال �سعودي ،على
�أن يبد�أ الإن�شاء يف امل�شروع يف الربع الثاين من عام 2015م ،وتنتهي عمليات الإن�شاء يف حدود الربع الثاين من عام 2016م ،على �أن يبد�أ امل�شروع بالعمل يف الربع
الثالث من عام 2016م.
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واجلدير بالذكر �أن درا�سة اجلدوى تفرت�ض �أن تقوم ال�شركة بتمويل مان�سبته  %100من االحتياجات التمويلية للم�شروع من خالل متح�صالت الإ�صدار اجلديد
لأ�سهم حقوق الأولوية والتي ت�شمل التكاليف اال�ستثمارية بالإ�ضافة �إلى احتياجات ر�أ�س املال العامل لل�سنة الت�شغيلية الأولى التي يجب ت�أمينها خالل الفرتة التي
تقع بني االنتهاء من الإن�شاءات وبدء الإنتاج الفعلي للم�شروع.
واجلدول التايل يو�ضح ملخ�ص التكاليف اال�ستثمارية الإجمالية للم�شروع :
مقر لودجلا لا تكلفة م�شروع مع�صرة الزيتون
تكلفة امل�شروع (رياالت �سعودية)
البند

القيمة

م�صروفات الت�أ�سي�س*

1.200.000

الأعمال املدنية

2.900.000

الرتكيبات احلديدية

650.000

خط ت�صريف املياه

52.000

تكلفة الأبواب والنوافذ وم�ستلزماتها

460.000

مكيفات الهواء

26.300

الإ�ضاءة والتجهيزات الكهربائية

286.570

نظام التربيد والت�سخني

1.014.000

خط الع�صر

3.431.914

حمطات النيرتوجني وتو�صيالتها

485.157

م�ستودعات جتميع وحفظ الزيت

40.108

خزانات الرتويق ()Waste oil silos

85.360

م�ستودعات التخزين والرت�سيب

2.062.607

م�ستودعات التنقية والت�صفية

88.789

م�ستودعات التعبئة

29.597

�أدوات تنقية وت�صفية

43.648

خط تعبئة الزجاج (مربع وم�ستدير)

385.693

خط تعبئة العلب (التنك)

70.000

خط التعبئة

123.375

خط ناقل للكرتون

29.320

رافعة �شوكية مع نظام وزن

85.000

حمطة معاجلة املياه

45.000

نظام �سالمة �ضد احلرائق

245.000

م�ضخات وتو�صيالت �ضخ الزيت

1.408.890

املجموع

15.248.328

ي�ضاف:
ر�أ�س املال العامل

1.140.940

ر�أ�س املال لل�صيانة

311.149

الإجمايل

16.700.417

امل�صدر :درا�سة اجلدوى االقت�صادية للم�شروع.
* ت�شمل تكلفة فريق خرباء الزيتون اال�ست�شاري ،كما ت�شمل نفقات الزيارات امليدانية لبع�ض معا�صر الزيتون بكل من الأردن و�سوريا وغريها من الزيارات امليدانية ،كما ت�شمل كذلك تكلفة الدرا�سات واال�ست�شارات
الفنية واالقت�صادية الأخرى التي يحتاجها امل�شروع يف مرحلته الأولى قبل الإنتاج.
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9 99 -9مصنع أصابع البطاطس
تعترب �شركة تبوك للتنمية الزراعية من �أكرب ال�شركات الرائدة يف �إنتاج البطاط�س باململكة ،وميثل حم�صول البطاط�س واحد ًا من �أهم منتجات وحدة اخل�ضار
بال�شركة ،وذلك ملا يوفره من �إيرادات مالية من خالل التعاقدات التي �أبرمتها ال�شركة مع العديد من م�صانع �إنتاج �أ�صابع البطاط�س ،حيث متكنت ال�شركة من
توفري احتياجات الكثري من امل�صانع وال�شركات التي تعمل يف جمال ت�صنيع البطاط�س باململكة.
امل�شروع عبارة عن م�صنع لأ�صابع البطاط�س اجلاهزة بقدرة �إنتاج مقدارها  3طن�/ساعة ومبعدل � 8ساعات باليوم (� 6أيام خالل الأ�سبوع) ،ليكون الإنتاج اليومي
حوايل  24طن يف اليوم ،وبافرتا�ض �أن عمل امل�صنع ميتد لفرتة ع�شرة �أ�شهر يف ال�سنة م�ستغ ًال بهذه الفرتة  %100من الطاقة الإنتاجية املخططة للم�شروع �سنوي ًا،
�أو ما يعادل حوايل  %83.3من الطاقة الإنتاجية ال�سنوية الكلية املخططة للم�شروع ،ف�إن �إنتاج امل�صنع ال�سنوي من �أ�صابع البطاط�س املقلية املجمدة �سيكون حوايل
 6.250طن/عام ،و�سيقوم امل�صنع ب�إنتاج �أ�صابع البطاط�س بعبوتني ،عبوات من الكرتون وزن  10كغم ( ،)4×2.5وعبوات حجم (.)10×1
وتتوقع �إدارة ال�شركة �أن تكون تكلفة امل�شروع الإجمالية حوايل ( )38.185.727ريال �سعودي بالإ�ضافة �إلى احتياجات لر�أ�س املال العامل لأول عام بحوايل
( )415.715ريال �سعودي ،وبالتايل ف�إن قيمة ر�أ�س مال امل�شروع املقرتح تقدر مببلغ ( )38.601.442ريال �سعودي ،وتتوقع الإدارة �أن تبد�أ عملية �إن�شاء امل�شروع
يف الربع الرابع من عام 2016م و�أن تنتهي عملية الإن�شاء يف الربع الثالث من عام 2017م ،على �أن يبد�أ �إنتاج امل�صنع يف الربع الرابع من عام 2017م ،و�أن يقع
امل�صنع داخل امل�شروع الزراعي بال�شركة على م�ساحة تقدر بحوايل 3.100م ،2وذلك لال�ستفادة من امل�ساحة التي يوفرها امل�شروع� ،إ�ضافة لال�ستفادة من �إنتاج
ال�شركة من حم�صول البطاط�س وكذلك من وجود ثالجات التخزين املربد القائمة بامل�شروع لتوفري املادة اخلام التي يحتاجها امل�صنع ،وتفرت�ض درا�سة اجلدوى
�أن الطاقة التحويلية للم�صنع تبلغ حوايل  %52من املادة اخلام ،وبالتايل ف�إن احتياج امل�صنع من حم�صول البطاط�س اخلام لإنتاج نحو  6.250طن من �أ�صابع
البطاط�س يبلغ حوايل  12.020طن.
واجلدول التايل يو�ضح ملخ�ص التكاليف اال�ستثمارية الإجمالية للم�شروع :
مقر لودجلا لا تكلفة م�شروع م�صنع �أ�صابع البطاط�س
تكلفة امل�شروع (رياالت �سعودية)
البند

التكلفة

خط الإنتاج

35.931.000

املباين

933.600

ال�سيارات واملعدات الأخرى

732.000

امل�صروفات الت�أ�سي�سية

500.000

امل�صروفات الر�أ�سمالية لغر�ض ال�صيانة

90.127

املجموع

38.185.727

ي�ضاف:
ر�أ�س املال العامل

415.715

الإجمايل

38.601.442

امل�صدر :درا�سة اجلدوى االقت�صادية للم�شروع.

وجتدر الإ�شارة �إلى �أن خط �إنتاج امل�صنع يتكون من عدد من الأجهزة تبد�أ ب�أجهزة ا�ستقبال حم�صول البطاط�س وجتهيزها ثم ق�سم ال�سلق والتجفيف والقلي ،ثم
ق�سم التربيد وتنظيم الإنتاج ،ومن ثم ق�سم التعبئة ،بالإ�ضافة �إلى عدد من الأجهزة امل�ساعدة.
واجلدير بالذكر �أن درا�سة اجلدوى تفرت�ض �أنه �سيتم متويل امل�شروع كام ًال من الأموال التي �سيتم جمعها عرب �إ�صدار �أ�سهم حقوق الأولوية.

9 99 -9مشروع شركة تبوك إلنتاج المحاصيل (جمهورية السودان)
يقع امل�شروع يف مدينة القولد �شمال جمهورية ال�سودان (الوالية ال�شمالية) وقد ح�صلت ال�شركة على حق ا�ستئجار قطعة �أر�ض مب�ساحة � 30ألف فدان (ما يعادل
حوايل 12.140هكتار) و�سيخ�ص�ص منها م�ساحة  843هكتار للمباين واملن�ش�آت ولزراعة م�صدات الرياح على �أن تتم زراعة املحا�صيل املقرتحة يف م�ساحة 7.560
هكتار� ،أما بالن�سبة للم�ساحة املتبقية والتي تقدر بـ  17.395هكتار ف�إنه �سيتم اال�ستفادة منها يف التو�سعات امل�ستقبلية ،وتتوقع الإدارة �أن تكون تكلفة امل�شروع
الإجمالية حوايل ( )137.724.009ريال �سعودي بالإ�ضافة �إلى احتياجات ر�أ�س املال العامل لثالثة �أ�شهر بحوايل ( )1.620.731ريال �سعودي وم�صروفات
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ر�أ�سمالية لغر�ض ال�صيانة بقيمة ( )834.278ريال �سعودي ،وبالتايل ف�إن قيمة ر�أ�س مال امل�شروع املقرتح تقدر مببلغ ( )140.179.018ريال �سعودي ،وتتوقع
الإدارة �أن يبد�أ ال�صرف اال�ستثماري للم�شروع يف الربع الرابع من عام 2014م على �أن يبا�شر امل�شروع العمل يف الربع الرابع من عام 2015م ويبد�أ الإنتاج يف الربع
الأول من عام 2016م.
وقد بلغت �إجمايل امل�صروفات على ت�أ�سي�س فرع ال�سودان كما يف  30يونيو 2014م ما مقداره ( )766.875ريال �سعودي عبارة عن ر�سوم ت�سجيل الفرع وتكاليف
درا�سات جدوى اقت�صادية وا�ست�شارات زراعية وانتدابات وغريها وجميعها متعلقة مب�شروع �شركة تبوك لإنتاج املحا�صيل ،حيث �سيتم خ�صم هذا املبلغ من
متح�صالت االكتتاب.
ووفق ًا ملتطلبات امل�شروع املتكامل وا�ستناد ًا على العوامل البيئية فى املنطقة املقرتحة للم�شروع يف �شمال ال�سودان فقد قامت �إدارة ال�شركة بافرتا�ض الرتكيبة
املح�صولية التالية:




حما�صيل �شتوية  :قمح – فول م�صري – زهرة �شم�س.
حما�صيل �صيفية  :ذرة �شامية – �أبو �سبعني.
حما�صيل دائمة  :بر�سيم – غابات وم�صدات رياح.

ويتم تنفيذ خطة �إنتاج امل�شروع الزراعي وفق ًا ملا هو مبني �أدناه:
مقر لودجلا لا خطة �إنتاج م�شروع �شركة تبوك لإنتاج املحا�صيل (جمهورية ال�سودان)
الوحدة :هكتار

�سنة العمل الثانية 2017م فما بعد

�سنة العمل الأولى 2016م
العروة ال�شتوية

العروة ال�صيفية

دائمة

العروة ال�شتوية

العروة ال�صيفية

دائمة

م�صدات الرياح واملن�ش�آت والطرق

-

-

420

-

-

840

بر�سيم (جتاري)

-

-

420

-

-

840

القمح (للبذور)

2.100

-

-

4.200

-

-

زهرة ال�شم�س (جتاري)

840

-

-

1.680

-

-

فول م�صري (جتاري)

420

-

-

840

-

-

ذره �شامية (جتاري)

-

2.520

-

-

5.040

-

�أبو �سبعني (للبذور)

-

420

-

-

840

-

3.360

2.940

840

6.720

5.880

1.680

املجموع*

امل�صدر :درا�سة اجلدوى االقت�صادية للم�شروع
*يتم احت�ساب املجموع على �أ�سا�س عروة �شتوية �أو �صيفية بالإ�ضافة �إلى زراعة الرب�سيم التجاري يف العروة الدائمة فقط (بدون م�صدات الرياح واملن�ش�آت والطرق) ،وهو ما معناه �أنه �سيتم زراعة الأر�ض مبحا�صيل
خمتلفة ما بني �صيفية و�شتوية ح�سب املو�سم.

ويهدف امل�شروع �إلى:
 �إنتاج القمح والأعالف بغر�ض الت�صدير �إلى اململكة العربية ال�سعودية.
 امل�ساهمة يف حتقيق الأمن الغذائي للمملكة العربية ال�سعودية من خالل اال�ستثمارات اخلارجية.
 �إنتاج القمح و الأعالف يف �إطار دورة زراعية متنوعة.
�إن حتقيق تلك الأهداف ميكن ال�شركة من:
 تنفيذ �سيا�سات ال�شركة يف اال�ستثمار اخلارجي وموا�صلة �أن�شطتها املتميزة يف �إنتاج املحا�صيل الزراعية.
 ا�ستغالل فر�ص اال�ستثمار املتاحة يف جمهورية ال�سودان يف �إطار ال�سيا�سات اال�ستثمارية والزراعية املعلنة والتي يتم الرتويج لها داخل جمهورية
ال�سودان وخارجها.
 حتقيق الأرباح التي تدعم املوقف املايل لل�شركة وت�ؤمن اال�ستمرارية والنمو امل�ستقبلي لها.
من املتوقع �أن يقوم امل�صنع ب�إنتاج وت�سويق � 6أنواع من املحا�صيل احلقلية وهي القمح والذرة و�أبو �سبعني والرب�سيم والفول وزهرة ال�شم�س .ويبني اجلدول �أدناه
افرتا�ضات امل�ساحة والإنتاج لكل من املحا�صيل املذكورة وذلك خالل ال�سنوات الثالثة الأولى من امل�شروع حيث مت اعتماد افرتا�ضات ال�سنة الثالثة لكل من ال�سنوات
املتبقية من فرتة الدرا�سة.
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مقر لودجلا لا �إنتاج امل�شروع املفرت�ض
ال�سنة االولى 2016م

ال�سنة الثالثة 2017م فما بعد

ال�سنة الثانية 2017م

امل�ساحة
(هكتار)

الإنتاجية
(طن /
هكتار)

�إجمايل
الإنتاجية
(طن)

امل�ساحة
(هكتار)

الإنتاجية
(طن /
هكتار)

�إجمايل
الإنتاجية
(طن)

امل�ساحة
(هكتار)

الإنتاجية
(طن /
هكتار)

�إجمايل
الإنتاجية
(طن)

القمح تقاوي

2.100

3.6

7.560

2.840

4.8

13.632

2.840

4.8

13.632

القمح جتاري

-

-

-

1.360

5.2

7.072

1.360

5.2

7.072

الذرة ال�شامي تقاوي

42

3.8

160

84

4.8

400

84

4.8

400

الذرة ال�شامي جتاري

2.478

3.8

9.441

4.956

4.8

23.591

4.956

4.8

23.591

�أبو�سبعني تقاوي

420

1.9

798

840

2.4

1.999

840

2.6

2.159

الرب�سيم جتاري

420

25.0

10.500

840

25.0

21.000

840

25.0

21.000

الفول امل�صري

420

2.4

1.000

840

2.9

2.402

840

2.9

2.402

زهرة ال�شم�س

840

1.7

1.403

1.680

2.4

3.998

1.680

2.4

3.998

املح�صول

امل�صدر :درا�سة اجلدوى االقت�صادية للم�شروع

التكاليف الرأسمالية

مقر لودجلا لا التكاليف الر�أ�سمالية مل�شروع �شركة تبوك لإنتاج املحا�صيل (جمهورية ال�سودان)
2018م

2019م

2020م

2014م

ريال �سعودي
من�ش�آت الري

13.167.625

74.522.557

40.278.057

2.951.865

6.837.004

6.878.454

6.858.562

املباين واملن�شات

42.294

197.373

129.117

8.507

19.703

19.823

19.765

الآالت واملعدات

824.739

5.408.031

2.527.281

202.070

468.026

470.864

469.502

و�سائل النقل والرتحيل واملناولة
واملعدات الثابتة

12.688

572.383

41.863

14.462

33.495

33.698

33.601

834.278

3.337.110

7.681.744

7.727.334

7.705.109

43.810.596

6.514.014

15.039.972

15.130.173

15.086.539

امل�صروفات الر�أ�سمالية لغر�ض
ال�صيانة
املجموع

14.047.347

2015م

80.700.344

2016م

2017م

ي�ضاف:
�صايف التغري يف ر�أ�س املال
العامل
الإجمايل

-

-

14.047.347

80.700.344

1.620.731
45.431.327

4.928.208
11.602.429

8.929.811
23.656.299

185.753
15.640.422

69.750
15.479.968

امل�صدر :درا�سة اجلدوى االقت�صادية للم�شروع.

واجلدير بالذكر �أن درا�سة اجلدوى تفرت�ض �أنه �سيتم متويل امل�شروع كام ًال من الأموال التي �سيتم جمعها عرب �إ�صدار �أ�سهم حقوق الأولوية بالن�سبة لل�سنوات
الثالث الأول ،ومن ثم يتم اال�ستفادة من الإيرادات التي �سيجنيها امل�شروع لتمويل احتياجاته.
وجتدر الإ�شارة كذلك �إلى �أن ر�أ�س مال امل�شروع املتوقع ي�ضم التكاليف الر�أ�س مالية للأعوام 2014م و 2015م و 2016م بالإ�ضافة �إلى احتياجات ر�أ�س املال العامل
لثالثة �أ�شهر ب�إجمايل ( )140.179.018ريال �سعودي� ،أما التكاليف اال�ستثمارية لبقية الأعوام ابتدا ًء من عام 2017م فيتم متويلها ذاتي ًا من الأرباح الت�شغيلية
للم�شروع.
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1010إفادات الخبراء
لكل من امل�ست�شار املايل وامل�ست�شار القانوين واملحا�سبني القانونيني وم�ست�شار الدرا�سة ال�سوقية والعناية املهنية لإدراج �أ�سمائهم
مت احل�صول على موافقة خطية ٍ
و�شعاراتهم و�إفاداتهم بال�صيغة الواردة يف هذه الن�شرة ،ومل ت�سحب تلك املوافقات حتى تاريخ �إعداد هذه الن�شرة ،كما �أنه لي�س لأي من املذكورين �أعاله �أو من
يعمل لديهم �أو �أي من �أقاربهم �أ�سهم ًا �أو �أية م�صلحة يف ال�شركة مهما كان نوعها.
�شركة فالكم للخدمات املالية  -امل�ست�شار املايل
�إحدى ال�شركات املرخ�صة من قبل هيئة ال�سوق املالية بالرقم  06020-37يف اململكة
العربية ال�سعودية ،وتقوم بتقدمي خدمات التعامل ،الإدارة ،الرتتيب ،امل�شورة،
احلفظ.
مكتب ل�ؤي بن حممد العكا�س للمحاماة واال�ست�شارات القانونية بالتعاون مع فن�سن والكنز �إل �إل بي  -امل�ست�شار القانوين
�أحد مكاتب املحاماة املرخ�صة بالرقم  32/74يف اململكة العربية ال�سعودية لتقدمي
خدمات اال�ست�شارات القانونية ،بال�شراكة مع فن�سن والكنز �إل �إل بي العاملي.
مكتب اخلرا�شي  -حما�سبون ومراجعون قانونيون
�أحد مكاتب املحا�سبة واملراجعة القانونية املرخ�صة من الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني
القانونيني يف اململكة العربية ال�سعودية بالرقم  ،91ويقوم املكتب بتقدمي خدمات
املحا�سبة ،املراجعة ،خدمات ال�ضرائب والزكاة ،اال�ست�شارات الإدارية ،كما �أنه
ع�ضو يف جمموعة مـزارز الدولية وهي من �شركات اال�ست�شارات املالية والإدارية
للم�ؤ�س�سات وال�شركات العامة واخلا�صة على م�ستوى العامل.
مكتب الثنيان  -حما�سبون ومراجعون قانونيون

�أحد مكاتب املحا�سبة واملراجعة القانونية املرخ�صة من الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني
القانونيني يف اململكة العربية ال�سعودية بالرقم  ،148ويقوم املكتب بتقدمي خدمات
املحا�سبة ،واملراجعة ،اال�ست�شارات والدرا�سات املالية واملحا�سبية والإدارية.

�إرن�ست ويونغ  -م�ست�شار العناية املهنية املالية وم�ست�شار ال�سوق ودرا�سة اجلدوى

�إحدى ال�شركات اال�ست�شارية املرخ�صة يف اململكة العربية ال�سعودية ،وتقوم بتقدمي
خدمات اال�ست�شارات املهنية� ،إعداد البحوث العلمية ،ت�صميم وتنفيذ عمليات امل�سح
امليدانية� ،إجراء درا�سات اجلدوى االقت�صادية للم�ستثمرين.
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1111اإلقرارات
يقر �أع�ضاء و�سكرتري جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني يف ال�شركة مبا يلي:
















ب�أنه مل يكن هناك �أي انقطاع يف �أعمال ال�شركة ميكن �أن ي�ؤثر �أو يكون قد �أثر ت�أثري ًا ملحوظ ًا يف الو�ضع املايل خالل االثنى ع�شر (� )12شهر ًا ال�سابقة
لهذه الن�شرة.
مل متنح �أي عموالت �أو خ�صومات �أو �أتعاب و�ساطة �أو عو�ض غري نقدي من قبل ال�شركة خالل الثالث �سنوات ال�سابقة مبا�شرة لتاريخ تقدمي طلب
الت�سجيل وقبول الإدراج يف ما يتعلق ب�إ�صدار �أو طرح �أي �أوراق مالية.
مل يكن هناك �أي تغيري �سلبي جوهري يف الو�ضع املايل والتجاري لل�شركة خالل الثالث �سنوات ال�سابقة مبا�شرة لتاريخ تقدمي طلب الت�سجيل وقبول
الإدراج� ،إ�ضافة �إلى الفرتة التي ي�شملها تقرير املحا�سب القانوين حتى اعتماد ن�شرة الإ�صدار با�ستثناء ماورد يف ق�سم « مناق�شة الإدارة وحتليلها
للو�ضع املايل لل�شركة ونتائج العمليات » يف هذه الن�شرة.
با�ستثناء ما ذكر يف جدول �أع�ضاء جمل�س الإدارة يف ال�صفحة (د) وما ذكر يف الق�سم (� 2-5أع�ضاء جمل�س الإدارة) ف�إنه لي�س لديهم �أو لأي من
�أقاربهم �أي �أ�سهم �أو م�صلحة من �أي نوع يف ال�شركة.
�أنهم مل ي�شهروا يف �أي وقت من الأوقات �إفال�سهم ومل يخ�ضعوا لإجراءات �إفال�س.
�أن �أع�ضاء جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي ورئي�س القطاع املايل ال ميلكون هم �أو �أي قريب لهم �أو �أي طرف ذي عالقة �أي م�صلحة يف �أي عقود
�أو ترتيبات مهمة لأعمال ال�شركة� ،سارية املفعول� ،سوا ًء حمررة �أو غري حمررة كتابة� ،أو عقود �أو ترتيبات مزمع �إبرامها ،لها ت�أثري كبري على �أعمال
ال�شركة.
�أنه قد مت �إعداد القوائم املالية لل�شركة ومراجعتها وف ًقا للمعايري املحا�سبية ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني ( ،)SOCPAوي�ؤكد
جمل�س الإدارة �أنه مت االف�صاح عن كافة املعلومات ب�صورة عادلة.
�أن ال�شركة مل متنح �أي قر�ض نقدي لأي من �أع�ضاء جمل�س الإدارة ،ومل تقم ب�ضمان ولن تقوم ب�ضمان �أي قر�ض متعاقد عليه بني �أحد �أع�ضاء جمل�س
�إدارتها وطرف ثالث ،وذلك تطبيق ًا للمادة  71من نظام ال�شركات.
فيما عدا ما جرى الإف�صاح عنه يف ق�سم «املعلومات القانونية» ال يوجد هناك �أي رهونات �أو �أعباء �أو حقوق على ممتلكات ال�شركة حتى تاريخ �إعداد
ن�شرة الإ�صدار هذه.
كما يقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة بالتزامهم باملادة  69واملادة  70من نظام ال�شركات فيما يتعلق بالعقود مع الأطراف ذات العالقة كما يلي:
 -يتم عر�ض جميع العقود مع الأطراف ذات العالقة على جمل�س الإدارة للموافقة عليها ،ومن ثم يتم عر�ضها على اجلمعية العامة العاديةللموافقة عليها مع امتناع ع�ضو جمل�س الإدارة ذي العالقة عن الت�صويت على قرار جمل�س الإدارة واجلمعية العامة العادية املتعلق بها.
 -ي�ؤكد امل�ساهمون وامل�ؤ�س�سون و�أع�ضاء جمل�س الإدارة بعدم مناف�سة �أعمال ال�شركة والتعامل مع الأطراف ذات العالقة بنا ًء على �أ�س�س جتارية�صرفة.
 �-إن النظام الأ�سا�سي لل�شركة ال يعطي �أي ع�ضو يف جمل�س الإدارة �أو املدير التنفيذي حق الت�صويت على �أي عقد �أو اقرتاح يكون لهم فيهم�صلحة ،وال يعطي �أي �صالحية لأي منهم للت�صويت على مكاف�أة خا�صة متنح لهم �أو �أي �صالحيات جتيز لأع�ضاء جمل�س الإدارة �أو لكبار
التنفيذيني االقرتا�ض من ال�شركة.
كما يقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة ب�أنه ال توجد نية �أو توجه لإجراء �أي تغيري جوهري يف طبيعة عمل ال�شركة.
كما �أنه ال يوجد �سيا�سات متبعة ومعلومات مهمة متعلقة بالأبحاث والتطوير ملنتجات جديدة وللطرق املتبعة يف الإنتاج على مدى ال�سنوات املالية الثالثة
ال�سابقة مبا�شرة تاريخ ن�شرة الإ�صدار .وال توجد حالي ًا عقود عمل قائمة �أو مقرتحة لأع�ضاء جمل�س الإدارة كما يف تاريخ هذه الن�شرة.

إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة بخصوص القوائم المالية

مت �إعداد ق�سم «مناق�شة الإدارة وحتليلها للو�ضع املايل ونتائج العمليات» من قبل �إدارة ال�شركة ،ومت اعتمادها من قبل جمل�س الإدارة ،وبا�ستثناء ما ن�صت عليه
ن�شرة الإ�صدار هذه ف�إن الإدارة تعتقد ب�أنه مل يكن هناك �أي تغيريات ذات �أثر مادي على القوائم املالية �أو التوقعات امل�ستقبلية منذ تاريخ ن�شرة الإ�صدار هذه.
يتحمل جمل�س الإدارة امل�س�ؤولية الكاملة عن دقة وم�صداقية املعلومات والتحليالت املالية ،وي�ؤكد قيامه بجميع الإجراءات الالزمة ،و�أنه قام بالإف�صاح الكامل
والعادل عن هذه البيانات .كما ال توجد �أي معلومات �أو وثائق �أخرى قد ي�ؤدي �إغفالها �إلى �أن تكون هذه البيانات املالية واملعلومات الواردة م�ضللة ب�أي �شكل من
الأ�شكال.
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1212وصف األسهم
1 112 12رأس المال
حدد ر�أ�سمال ال�شركة مببلغ مائتان مليون ( )200.000.000ريال مق�سم �إلى ع�شرين مليون (� )20.000.000سهم مت�ساوية القيمة تبلغ القيمة اال�سمية لكل
منها ع�شرة ( )10رياالت �سعودية.

1 112 12حقوق حملة األسهم
تثبت للم�ساهم جميع احلقوق املت�صلة بال�سهم ،وعلى وجه اخل�صو�ص احلق يف احل�صول على ن�صيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها ،واحلق يف احل�صول على
ن�صيب من موجودات ال�شركة عند الت�صفية ،وحق ح�ضور جمعيات امل�ساهمني واال�شرتاك يف مداوالتها والت�صويت على قراراتها ،وحق الت�صرف يف الأ�سهم ،وحق
طلب االطالع على دفاتر ال�شركة ووثائقها ومراقبة �أعمال جمل�س الإدارة ورفع دعوى امل�س�ؤولية على �أع�ضاء جمل�س الإدارة والطعن بالبطالن يف قرارات جمعيات
امل�ساهمني ،وذلك بال�شروط والقيود الواردة يف نظام ال�شركات ،ووفق ًا لأحكام نظام ال�شركات ف�إنه ال يوجد �أية �أحكام متنح امل�ساهمني يف ال�شركات امل�ساهمة حق
طلب ا�سرتداد �أ�سهمهم �أو �إعادة �شرائها من قبل ال�شركة.

1 112 12جمعيات المساهمين
اجلمعية العامة املكونة تكوين ًا �صحيح ًا متثل جميع امل�ساهمني وتنعقد يف مدينة تبوك .ولكل م�ساهم حائز لع�شرين (� )20سهم ًا على الأقل حق ح�ضور اجلمعية
العامة ،وللم�ساهم �أن يوكل عنه كتابة م�ساهم ًا �آخر من غري �أع�ضاء جمل�س الإدارة وغري موظفي ال�شركة يف ح�ضور اجلمعية العامة.
تخت�ص اجلمعية العامة غري العادية بتعديل نظام ال�شركة الأ�سا�سي با�ستثناء الأحكام املحظور عليها تعديلها نظام ًا ،ولها �أن ت�صدر قرارات يف الأمور الداخلة يف
اخت�صا�ص اجلمعية العامة العادية ،وذلك بال�شروط والأو�ضاع نف�سها املقررة للجمعية الأخرية .هذا وبا�ستثناء ما ذكر مما تخت�ص به اجلمعية العامة غري العادية،
ف�إن اجلمعية العامة العادية تخت�ص بجميع الأمور املتعلقة بال�شركة ،وتنعقد مرة على الأقل يف ال�سنة خالل ال�ستة (� )6أ�شهر التالية النتهاء ال�سنة املالية لل�شركة،
كما يجوز دعوة جمعيات عادية �أخرى كلما دعت احلاجة �إلى ذلك.

1 112 12دعوة الجمعيات العامة
تنعقد اجلمعيات العامة للم�ساهمني بدعوة من جمل�س الإدارة ،وعلى جمل�س الإدارة �أن يدعو اجلمعية العامة العادية �إذا طلب ذلك مراقب احل�سابات� ،أو عدد
من امل�ساهمني ميثل اثنان يف املائة ( )%2من ر�أ�س املال على الأقل ،وتن�شر الدعوة النعقاد اجلمعية العامة يف اجلريدة الر�سمية ،و�صحيفة يومية توزع يف املدينة
التي يوجد فيها مركز ال�شركة الرئي�س قبل املوعد املحدد لالنعقاد بخم�سة وع�شرين ( )25يوم ًا على الأقل .وت�شتمل الدعوة على جدول الأعمال ،وتر�سل �صورة من
الدعوة وجدول الأعمال �إلى الإدارة العامة لل�شركات بوزارة التجارة وال�صناعة خالل املدة املحددة للن�شر.

1 112 12إثبات الحضور
يحرر عند انعقاد اجلمعية ك�شف ب�أ�سماء امل�ساهمني احلا�ضرين واملمثلني ،وعناوينهم ،مع بيان عدد الأ�سهم التي يف حيازتهم بالأ�صالة �أو الوكالة ،وعدد الأ�صوات
املخ�ص�صة لهذه الأ�سهم ،ويكون لكل ذي م�صلحة االطالع على هذا الك�شف.

1 112 12نصاب الجمعية العامة العادية
ال يكون اجتماع اجلمعية العامة العادية �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره م�ساهمون ميثلون ن�صف ( )%50ر�أ�س املال على الأقل ،ف�إذا مل يتوفر هذا الن�صاب يف االجتماع
وجهت الدعوة �إلى اجتماع ثانٍ يعقد خالل الثالثني ( )30يوم ًا التالية لالجتماع ال�سابق ،وتعلن الدعوة بالطريقة املن�صو�ص عليها يف املادة ( )30من النظام
الأول ّ
الأ�سا�سي لل�شركة ،ويعترب االجتماع الثاين �صحيح ًا �أي ًا كان عدد الأ�سهم املمثلة فيه.

1 112 12نصاب الجمعية العامة غير العادية
ال يكون اجتماع اجلمعية العامة غري العادية �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره م�ساهمون ميثلون ن�صف ( )%50ر�أ�س املال على الأقل ،ف�إذا مل يتوفر هذا الن�صاب يف االجتماع
وجهت الدعوة �إلى اجتماع ثانٍ بنف�س الأو�ضاع املن�صو�ص عليها يف املادة ( )30من النظام الأ�سا�سي لل�شركة ،ويكون االجتماع الثاين �صحيح ًا �إذا ح�ضره
الأول ّ
عدد من امل�ساهمني ميثل ربع ر�أ�س املال على الأقل.
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1 112 12حقوق التصويت
ح�سب الأ�صوات يف اجلمعيات العامة العادية وغري العادية على �أ�سا�س �صوت واحد لكل �سهم.
ت�صدر قرارات اجلمعية العامة العادية بالأغلبية املطلقة للأ�سهم املمثلة يف االجتماع ،كما ت�صدر قرارات اجلمعية العامة غري العادية ب�أغلبية ثلثي ( )3/2الأ�سهم
املمثلة يف االجتماع �إال �إذا كان القرار متعلق ًا بزيادة �أو بتخفي�ض ر�أ�س املال� ،أو ب�إطالة مدة ال�شركة� ،أو بحل ال�شركة قبل انق�ضاء املدة املحددة يف نظامها� ،أو
ب�إدماج ال�شركة يف �شركة �أو يف م�ؤ�س�سة �أخرى؛ ففي هذه الأحوال ال يكون القرار �صحيح ًا �إال �إذا �صدر ب�أغلبية ثالثة �أرباع ( )4/3الأ�سهم املمثلة يف االجتماع.

1 112 12األسهم
تكون الأ�سهم ا�سمية وال يجوز �أن ت�صدر الأ�سهم ب�أقل من قيمتها اال�سمية ،و�إمنا يجوز �أن ت�صدر ب�أعلى من هذه القيمة ،ويف هذه احلالة الأخرية ي�ضاف فرق القيمة
�إلى االحتياطي النظامي ولو بلغ حده الأق�صى ،كما �أن ال�سهم غري قابل للتجزئة يف مواجهة ال�شركة ،ف�إذا متلكه عدة �أ�شخا�ص وجب عليهم �أن يختاروا �أحدهم
لينوب عنهم يف ا�ستعمال احلقوق املخت�صة بال�سهم ،ويكون ه�ؤالء الأ�شخا�ص م�س�ؤولني بالت�ضامن عن االلتزامات النا�شئة عن ملكية ال�سهم.

1 1212 12القيود على تداول األسهم
يخ�ضع تداول الأ�سهم للأنظمة واللوائح املطبقة على ال�شركات املدرجة يف �سوق الأ�سهم ال�سعودية «تداول» ويعترب �أي تداول ال يتفق مع تلك الأحكام الغي ًا.
الأ�سهم قابلة للتداول مبوجب الأنظمة والقوانني املطبقة يف اململكة العربية ال�سعودية يف هذا اخل�صو�ص ،وا�ستثنا ًء من ذلك ال يجوز تداول الأ�سهم التي تعطى
مقابل احل�ص�ص العينية �أو الأ�سهم النقدية التي يكتتب بها امل�ؤ�س�سون �أو الأ�سهم اململوكة لل�شركاء يف ال�شركة قبل ن�شر امليزانية وح�ساب الأرباح واخل�سائر عن
�سنتني ( )2كاملتني ال تقل كل منها عن اثني ع�شر (� )12شهر ًا من تاريخ ت�أ�سي�س ال�شركة.

1 1212 12مدة الشركة
مدة ال�شركة خم�سون (� )50سنة هجرية تبد�أ من تاريخ �صدور قرار وزير التجارة ب�إعالن ت�أ�سي�سها ،ويجوز دائم ًا �إطالة مدة ال�شركة بقرار ت�صدره اجلمعية العامة
غري العادية قبل انتهاء �أجلها ب�سنة ( )1واحدة على الأقل.

1 1212 12حل الشركة وتصفيتها:
عند انتهاء ال�شركة �أو يف حال حلها قبل الأجل املحدد تقرر اجلمعية العامة غري العادية بنا ًء على اقرتاح جمل�س الإدارة طريقة الت�صفية ،وتعني م�صفي �أو �أكرث،
وحتدد �صالحيتهم و�أتعابهم ،وتنتهي �سلطة جمل�س الإدارة بانق�ضاء ال�شركة ،ومع ذلك ي�ستمر جمل�س الإدارة قائم ًا على �إدارة ال�شركة �إلى �أن يتم تعيني امل�صفي،
وتبقى لأجهزة ال�شركة اخت�صا�صاتها بالقدر الذي ال يتعار�ض مع اخت�صا�صات امل�صفني.
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1313ملخص النظام األساسي للشركة
1 113 13اسم الشركة
ا�سم ال�شركة هو «�شركة تبوك للتنمية الزراعية» � -شركة م�ساهمة �سعودية.

1 113 13أغراض الشركة
1.1امتالك وا�ست�صالح الأرا�ضي الزراعية بغر�ض ا�ستغاللها يف �إقامة امل�شاريع الزراعية.
2.2مزاولة حفر و�صيانة الآبار.
�3.3إقامة امل�شاريع الزراعية ب�شقيه النباتي واحليواين.
4.4تربية وت�سمني الأغنام والعجول و�إنتاج الدجاج الالحم والبيا�ض و�إن�شاء املزارع.
�5.5إن�شاء امل�شاتل الزراعية و�إنتاج �شتالت الفاكهة والأ�شجار احلرجية والزينة والعطرية والطبية.
6.6ت�صنيع املنتجات الزراعية واحليوانية والنباتية وال�سمكية وم�شتقاتها.
7.7احل�صول على الوكاالت التجارية وجتارة اجلملة والتجزئة يف املواد والآليات وامل�ستلزمات الزراعية.
8.8العمل يف جمال الت�سويق الزراعي باال�سترياد والت�صدير للمنتجات الزراعية والنباتية واحليوانية وال�سمكية وم�شتقاتها.
�9.9شراء الأرا�ضي لإقامة مباين عليها وا�ستثمار هذه املباين بالبيع �أو الإيجار ل�صالح ال�شركة.
�1010إقامة م�صانع املنتجات الغذائية ومنتجات الألبان والع�صائر واملياه واللحوم والأعالف ومعا�صر الزيتون.
�1111إقامة و�إدارة و�صيانة وت�شغيل امل�شاريع ال�صناعية.
�1212إدارة وت�شغيل امل�شاريع الزراعية ب�شقيه النباتي واحليواين وخدمات الب�ستنة والتن�سيق الزراعي و�أنظمة الري ب�أنواعها وحمطات تنقية البذور.
1313امتالك و�إدارة وت�شغيل �صوامع الغالل ومطاحن الدقيق.
1414جتارة اجلملة والتجزئة يف املواد الغذائية واحلبوب واملحا�صيل واخل�ضار والفاكهة والأعالف واملوا�شي والدواجن واال�سماك.
1515يجوز لل�شركة �أن تكون لها م�صلحة �أو ت�شرتك ب�أي وجه من الوجوه مع الهيئات �أو ال�شركات التي تزاول �أعما ًال �شبيهة ب�أعمالها �أو التي تعاونها على
حتقيق غر�ضها ولها �أن متتلك الأ�سهم �أو احل�ص�ص يف هذه ال�شركات و�أن تندمج فيها �أو ت�شرتيها ،كما يجوز �أن تكون لها م�صلحة �أو �أن ت�شرتك ب�أي
وجه من الوجوه مع ال�شركات الأخرى مبا ال يتجاوز ع�شرين باملائة من احتياطياتها احلرة وال يزيد على ع�شرة باملائة من ر�أ�سمال ال�شركة التي ت�شرتك
فيها و�أن ال يتجاوز �إجمايل هذه امل�شاركات قيمة هذه االحتياطيات مع �إبالغ اجلمعية العامة العادية يف �أول اجتماع لها.
1616ومتار�س ال�شركة هذه الأن�شطة وفق ًا للتعليمات والنظم ال�سارية املعمول بها يف اململكة العربية ال�سعودية ،وبعد احل�صول على الرتاخي�ص الالزمة من
اجلهات املتخ�ص�صة.

1 113 13المركز الرئيس للشركة
يقع املركز الرئي�س لل�شركة يف مدينة تبوك باململكة العربية ال�سعودية ،ويجوز ملجل�س الإدارة �أن ين�شئ لها فروع ًا� ،أو مكاتب� ،أو توكيالت داخل اململكة العربية
ال�سعودية �أو خارجها.

1 113 13مدة الشركة
مدة ال�شركة خم�سون (� )50سنة هجرية تبد�أ من تاريخ �صدور قرار وزير التجارة ب�إعالن ت�أ�سي�سها ،ويجوز دائم ًا �إطالة مدة ال�شركة بقرار ت�صدره اجلمعية العامة
غري العادية قبل انتهاء �أجلها ب�سنة ( )1واحدة على الأقل.

1 113 13رأس مال الشركة
حدد ر�أ�سمال ال�شركة مببلغ مائتان مليون ( )200.000.000ريال مق�سم �إلى ع�شرين مليون (� )20.000.000سهم مت�ساوية القيمة تبلغ القيمة اال�سمية لكل
منها ع�شرة ( )10رياالت �سعودية وجميع الأ�سهم �أ�سهم ا�سمية وعادية ونقدية.

1 113 13االكتتاب في رأس مال الشركة
اكتتب امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون ب�سبعة ماليني وخم�سمائة �ألف (� )7.500.000سهم قيمتها اال�سمية خم�سة و�سبعون مليون ( )75.000.000ريال �سعودي ودفعوا
ربع قيمتها اال�سمية البالغة ثمانية ع�شر مليون و�سبعمائة وخم�سني �ألف ( )18.750.000ريال �سعودي و�أودعت با�سم ال�شركة حتت الت�أ�سي�س على �أن يتم دفع باقي
ن�صف القيمة اال�سمية لتلك الأ�سهم من قبل امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني فور �صدور املر�سوم امللكي املرخ�ص بت�أ�سي�س ال�شركة وقبل طرح باقي الأ�سهم لالكتتاب العام.
وتطرح الأ�سهم الباقية لالكتتاب العام خالل ثالثني يوم ًا من تاريخ ن�شر املر�سوم امللكي املرخ�ص بت�أ�سي�س ال�شركة ويف هذه احلالة يدفع عند االكتتاب  %50من
قيمة ال�سهم املكتتب به وتدفع باقي قيمة الأ�سهم املكتتب فيها يف املواعيد التي يحددها جمل�س الإدارة.
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1 113 13عدم سداد قيمة األسهم
�إذا تخلف امل�ساهم عن دفع قيمة ال�سهم يف املواعيد املعينة لذلك جاز ملجل�س الإدارة بعد �إنذار امل�ساهم بخطاب م�سجل بيع ال�سهم يف مزاد علني ،ومع ذلك يجوز
للم�ساهم املتخلف حتى اليوم املحدد للمزايدة �أن يدفع القيمة امل�ستحقة عليه م�ضاف ًا �إليها امل�صروفات التي �أنفقتها ال�شركة ،وت�ستويف ال�شركة من ح�صيلة البيع
املبالغ امل�ستحقة لها وترد الباقي ل�صاحب ال�سهم ،ف�إذا مل تف ح�صيلة البيع بهذه املبالغ جاز لل�شركة �أن ت�ستويف الباقي من جميع �أموال امل�ساهم الأخرى ،وتلغي
ال�شركة ال�سهم الذي بيع وتعطي امل�شرتي �سهم ًا جديد ًا يحمل رقم ال�سهم املُل َغى وت�ؤ�شر بذلك يف �سجل الأ�سهم.

1 113 13أسهم الشركة
تكون الأ�سهم ا�سمية ،وال يجوز �أن ت�صدر الأ�سهم ب�أقل من قيمتها اال�سمية ،و�إمنا يجوز �أن ت�صدر ب�أعلى من هذه القيمة اال�سمية ،ويف هذه احلالة الأخرية ي�ضاف
فرق القيمة �إلى االحتياطي النظامي ولو بلغ حده الأق�صى .وال�سهم غري قابل للتجزئة يف مواجهة ال�شركة ،ف�إذا متلكه �أ�شخا�ص عديدون وجب عليهم �أن يختاروا
�أحدهم لينوب عنهم يف ا�ستعمال احلقوق املخت�صة بال�سهم ويكون ه�ؤالء الأ�شخا�ص م�س�ؤولني بالت�ضامن عن االلتزامات النا�شئة عن ملكية ال�سهم.

1 113 13تداول األسهم
الأ�سهم قابلة للتداول وا�ستثنا ًء من ذلك ال يجوز تداول الأ�سهم النقدية التي يكتتب بها امل�ؤ�س�سون قبل ن�شر امليزانية وح�ساب الأرباح واخل�سائر عن �سنتني ()2
ماليتني كاملتني ال تقل كل منها عن اثني ع�شر (� )12شهر ًا من تاريخ ت�أ�سي�س ال�شركة.

1 1313 13سجل األسهم
تتداول الأ�سهم اال�سمية بالقيد يف �سجل امل�ساهمني الذي يت�ضمن �أ�سماءهم وجن�سياتهم ومهنهم وحمال �إقامتهم و�أرقام الأ�سهم والقدر املدفوع منها ،وي�ؤ�شر
بهذا القيد على الأ�سهم ،وال يعتد بنقل ملكية ال�سهم يف مواجهة ال�شركة �أو الغري �إال من تاريخ القيد يف ال�سجل املذكور .ويفيد االكتتاب يف الأ�سهم ومتلكها قبول
امل�ساهم لنظام ال�شركة والتزامه بالقرارات التي ت�صدر من جمعيات امل�ساهمني وفق ًا لأحكام هذا النظام �سواء كان حا�ضر ًا �أو غائب ًا ،و�سواء كان موافق ًا على هذه
القرارات �أو خمالف ًا لها.
ت�ستخرج اال�سهم �أو ال�سندات املمثلة لها من دفرت ذي ق�سائم و تعطى �أرقام مت�سل�سلة و ُموقعا عليها من ِق َبل ع�ضوين من �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة وتختم بختم
ال�شركة .وتت�ضمن �شهادة ال�سهم على الأخ�ص رقم وتاريخ املر�سوم امللكي ال�صادر بالرتخي�ص بت�أ�سي�س ال�شركة ورقم و تاريخ القرار الوزاري ال�صادر باعالن
ت�أ�سي�س ال�شركة وقيمة ر�أ�س املال وعدد الأ�سهم املوزع عليها وقيمة ال�سهم اال�سمية وغر�ض ال�شركة باخت�صار ومركزها الرئي�س ومدتها .ويجوز �أن يكون للأ�سهم
كوبونات ذات �أرقام م�سل�سلة وم�شتملة على رقم ال�سهم املرفقة به.

1 1313 13زيادة رأس المال
للجمعية العامة العادية �أن تقرر زيادة ر�أ�سمال ال�شركة مرة �أو عدة مرات ب�شرط �أن يكون ر�أ�س املال الأ�صلي قد دفع ب�أكمله .ويعني القرار طريقة زيادة ر�أ�س املال،
ويكون للم�ساهمني �أولوية االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة النقدية ،ويعلن ه�ؤالء ب�أولويتهم بالن�شر يف جريدة يومية عن قرار زيادة ر�أ�س املال و�شروط االكتتاب ،ويبدي
كل م�ساهم رغبته يف ا�ستعمال حقه يف الأولوية خالل خم�سة ع�شر ( )15يوم ًا من تاريخ الن�شر امل�شار �إليه.
وتوزع تلك الأ�سهم على امل�ساهمني الأ�صليني الذين طلبوا االكتتاب بن�سبة ما ميلكونه من �أ�سهم �أ�صلية ب�شرط �أال يتجاوز ما يح�صلون عليه ما طلبوه من الأ�سهم
اجلديدة ،ويوزع الباقي من الأ�سهم اجلديدة على امل�ساهمني الأ�صليني الذين طلبوا �أكرث من ن�صيبهم بن�سبة ما ميلكونه من �أ�سهم �أ�صلية ،على �أال يتجاوز ما
يح�صلون عليه ما طلبوه من الأ�سهم اجلديدة ،ويطرح ما يتبقى من الأ�سهم لالكتتاب العام.

1 1313 13تخفيض رأس المال
يجوز بقرار من اجلمعية العامة غري العادية تخفي�ض ر�أ�سمال ال�شركة �إذا ما زاد عن حاجتها �أو �إذا منيت ال�شركة بخ�سائر ،وال ي�صدر القرار �إال بعد �صدور
تقرير مراقب احل�سابات عن الأ�سباب املوجبة له وعن االلتزامات التي على ال�شركة و�أثر التخفي�ض يف هذه االلتزامات ويبني القرار طريقة التخفي�ض .و�إذا كان
التخفي�ض نتيجة زيادة ر�أ�س املال عن حاجة ال�شركة وجبت دعوة الدائنني �إلى �إبداء اعرتا�ضاتهم عليه خالل �ستني ( )60يوم ًا من تاريخ ن�شر قرار التخفي�ض يف
جريدة يومية توزع يف املدينة التي يقع فيه املركز الرئي�سي لل�شركة ،ف�إذا �أعرت�ض �أحدهم وقدم �إلى ال�شركة م�ستنداته يف امليعاد املذكور وجب على ال�شركة �أن ت�ؤدي
�إليه دينه �إذا كان حا ًال �أو �أن تقدم �ضمان ًا كافي ًا للوفاء به �إذا كان �آج ًال.

1 1313 13إصدار السندات
يجوز بقرار من اجلمعية العامة الغري عادية �أن ت�صدر ال�شركة �سندات و�صكوك قابلة للتداول وغري قابلة للتجزئة ومع ذلك ال يجوز ا�صدار �سندات جديدة �إال �إذا دفع
املكتتبون بال�سندات القدمية قيمتها كاملة وب�شرط �أال تزيد قيمة ال�سندات اجلديدة م�ضاف ًا �إليها الباقي من ذمة ال�شركة من ال�سندات القدمية على ر�أ�س املال املدفوع.
124

1 1313 13تكوين مجلس اإلدارة
يتولى �إدارة ال�شركة جمل�س �إدارة م�ؤلف من �سبعة (� )7أع�ضاء ُت َع ِّينهم اجلمعية العامة العادية ملدة ال تزيد عن ثالث (� )3سنوات على �أن ال يقل عدد الأع�ضاء
امل�ستقلني وغري التنفيذيني باملجل�س عن �أربعة (� )4أع�ضاء.

1 1313 13أسهم التأهيل
يجب �أن يكون ع�ضو جمل�س الإدارة مالك ًا لعدد من �أ�سهم ال�شركة ال تقل قيمتها اال�سمية عن ع�شرة �آالف ( )10.000ريال ،وتودع هذه الأ�سهم خالل ثالثني ()30
يوم ًا من تاريخ تعيني الع�ضو لدى �أحد البنوك التي يعينها وزير التجارة لهذا الغر�ض ،وتخ�ص�ص هذه الأ�سهم ل�ضمان م�س�ؤولية �أع�ضاء جمل�س الإدارة ،وتظل غري
قابلة للتداول �إلى �أن تنق�ضي املدة املحددة ل�سماع دعوى امل�س�ؤولية امل�شار �إليها يف املادة ( )77من نظام ال�شركات� ،أو �إلى �أن يف�صل يف الدعوى املذكورة ،و�إذا مل
يقدم ع�ضو جمل�س الإدارة �أ�سهم ال�ضمان يف امليعاد املحدد لذلك بطلت ع�ضويته.

1 1313 13شغور العضوية
تنتهي ع�ضوية جمل�س الإدارة بانتهاء مدتها �أو بانتهاء �صالحية الع�ضو لها وفقا لأي نظام �أو تعليمات �سارية يف اململكة العربية ال�سعودية .و�إذا �شغر مركز �أحد
ويكمل
�أع�ضاء املجل�س جاز ملجل�س الإدارة �أن يعني م�ؤقتا ع�ضو ًا يف املركز ال�شاغر على �أن يعر�ض هذا التعيني على اجلمعية العامة العادية يف �أول اجتماع لهاِّ ،
الع�ضو اجلديد مدة �سلفه ،و�إذا هبط عدد �أع�ضاء جمل�س الإدارة عن الن�صاب الالزم ل�صحة اجتماعاته وجبت دعوة اجلمعية العامة العادية يف �أقرب وقت ممكن
لتعيني العدد الالزم من الأع�ضاء.

1 1313 13رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب وسكرتير مجلس اإلدارة
يعني جمل�س الإدارة من بني اع�ضائة رئي�س ًا ونائب ًا للرئي�س ويجوز له ان يعني ع�ضو ًا منتدب ًا .ويخت�ص رئي�س املجل�س بالتوقيع عن ال�شركة ومتثيلها �أمام الق�ضاء
فيما لها وما عليها والت�صديق على �صور قرارات املجل�س وامل�ستخرجات امل�أخوذة منها كما يخت�ص نائب الرئي�س بالقيام بعمل رئي�س املجل�س حال غيابه ويتولى
�صالحياته كما يخت�ص مببا�شرة �أعمال الإدارة الالزمة لتنفيذ قرارات املجل�س وتكون املكاف�أة التي يح�صل عليها كل منهما بالإ�ضافة �إلى املكافـ�أة املقررة لأع�ضاء
جمل�س الإدارة  10.000ريال (ع�شرة �آالف ريال) �شهري ًا لرئي�س املجل�س و 5.000ريال (خم�سة �آالف ريال) �شهري ًا لنائب الرئي�س ويعني جمل�س الإدارة �سكرتري ًا
من بني �أع�ضائه �أو من غريهم ويخت�ص ب�ش�ؤون ال�سكرتارية للمجل�س وحتدد مكاف�أته بقرار من جمل�س الإدارة وال تزيد مدة رئي�س املجل�س �أو نائب الرئي�س �أو
ال�سكرتري ع�ضو جمل�س الإدارة عن ع�ضوية كل منهم يف املجل�س ويجوز �إعادة تعيينهم.
ولرئي�س جمل�س الإدارة حق متثيل ال�شركة يف عالقاتها مع الغري والتعاقد با�سمها و نيابة عنها والدخول يف املناق�صاة والقيام بكافة الأعمال والت�صرفات والتوقيع
على كافة �أنواع العقود والوثائق وامل�ستندات مبا يف ذلك دون ح�صر عقود ت�أ�سي�س ال�شركات التي ت�شرتك فيها ال�شركة مع ال�شركات الأخرى والتوقيع على قرارات
التعديل لل�شركات امل�شاركة فيها والتوقيع على االتفاقيات والإندماج والإ�ستحواذ وال�صكوك امام كاتب العدل واجلهات الر�سمية و�إ�صدار الوكاالت ال�شرعية نيابة
عن ال�شركة وله يف ذلك توكيل الغري و�إ�صدار الكفاالت املالية وكفاالت الغرم والآداء وتوقيع �إتفاقيات املرابحة الإ�سالمية وعقود الإ�ستثمار والتنازل عن احلقوق
واملنافع وتوقيع �إتفاقيات و�أعمال ومنتجات اخلزينة والبيع وال�شراء والإفراغ والإ�ستالم والت�سليم وتعيني وعزل ممثلي ال�شركة ووكالئها وم�ست�شاريها القانونييـن
واالبراء واال�سقاط ،واال�شرتاك مع الغري يف ت�أ�سي�س �شركات �أخرى داخل �أو خارج اململكة �أو الإن�سحاب من هذه ال�شركات وبيع ح�ص�ص ال�شركة يف هذه ال�شركات
�أو �شراء ح�ص�ص جديدة فيها �أو يف �شركات قائمة �أو زيادة ر�أ�سمالها.

1 1313 13صالحيات مجلس اإلدارة
مع مراعاة االخت�صا�صات املقررة للجمعية العامة يكون ملجل�س الإدارة �أو�سع ال�سلطات يف �إدارة ال�شركة وت�صريف �أمورها كما له احلق يف ت�صريف �أمور ال�شركة
والت�صرف يف �أ�صولها وممتلكاتها وعقاراتها �إال �أنه ال يجوز ملجل�س الإدارة بيع �أ�صول ال�شركة �أو رهنها �إال مبوافقة اجلمعية العمومية العادية مع مراعاة ال�شروط
التالية:
�1.1أن يحدد جمل�س الإدارة يف قرار البيع الأ�سباب واملربرات له.
�2.2أن يكون البيع عاد ًال ومقارب ًا لثمن املثل.
�3.3أن يكون البيع حا�ضر ًا �إال يف احلاالت التي يقدرها جمل�س الإدارة وب�ضمانات كافية.
�4.4أن ال يرتتب على ذلك الت�صرف توقف بع�ض �أن�شطة ال�شركة �أو حتميلها بالتزامات �أخرى.
وللمجل�س عقد القرو�ض على �أن يتم مراعاة ال�شروط التالية بالن�سبة للقرو�ض والت�سهيالت اال�سالمية التي يتجاوز �أجلها ثالث (� )3سنوات:
�1.1أن يراعى يف �شروط القر�ض وال�ضمانات املقدمة له عدم الإ�ضرار بال�شركة وم�ساهميها وال�ضمانات العامة للدائنني.
�2.2أن يحدد جمل�س الإدارة يف قراره �أوجه ا�ستخدام القر�ض وكيفية �سداده.

125

ويكون ملجل�س الإدارة حق �إبراء ذمة مديني ال�شركة من التزاماتها طبق ًا ملا يحقق م�صلحتها ،على �أن يت�ضمن حم�ضر اجتماع جمل�س الإدارة وحيثيات قراره مراعاة
ال�شروط التالية:
�1.1أن يكون �إبراء الذمة بعد م�ضي �سنة واحدة على ا�ستحقاق الدين كحد �أدنى و�أن تكون ال�شركة قد قامت باتخاذ الإجراءات النظامية للمطالبة بالدين
خالل هذه املدة.
2.2الإبراء حق ملجل�س الإدارة وال يجوز التفوي�ض فيه.
�أن ال يتجاوز مبلغ الإبراء خم�سمائة �ألف ( )500.000ريال �سعودي لكل �سنة مالية.

1 1313 13مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
يف حدود ما ن�ص عليه نظام ال�شركات �أو �أي �أنظمة �أو قرارات �أو تعليمات �أخرى مكملة له ،تقوم جلنة الرت�شيحات واملك�آفات بال�شركة وبناء على الئحة عملها
بالتو�صية ملجل�س الإدارة باملكاف�أة ال�سنوية لأع�ضاء جمل�س الإدارة على �أن ال تتجاوز مكاف�أة الع�ضو مائتي �ألف ( )200.000على �أن ت�صرف هذه املكاف�أة بعد توزيع
ربح على امل�ساهمني ال يقل عن ( )%5خم�سة باملائة من ر�أ�س مال ال�شركة .و�أن ي�شتمل تقرير جمل�س الإدارة للجمعية العامة العادية على بيان �شامل لكل ما ح�صل
عليه �أع�ضاء جمل�س الإدارة خالل ال�سنة املالية من مكاف�آت ورواتب وبدالت ح�ضور اجلل�سات وم�صروفات وغري ذلك من مزايا ،كما ي�شتمل التقرير املذكور على
بيان ما قب�ضه �أع�ضاء جمل�س الإدارة بو�صفهم موظفني �أو �إداريني �أو ما قب�ضوه نظري �أعمال فنية �أو �إدارية �أو ا�ست�شارية �أو نظري م�شاركتهم يف اللجان املنبثقة
من املجل�س.

1 1313 13اجتماعات مجلس اإلدارة
يجتمع جمل�س الإدارة بدعوة من رئي�سه بخطابات م�سجلة �أو بتوقيع الع�ضو على العلم مبيعاد اجلل�سة على �أن يكون ذلك قبل موعد االجتماع بوقت كاف ،ويجب
على رئي�س املجل�س �أن يدعو املجل�س �إلى االجتماع متى طلب �إليه ذلك اثنان ( )2من الأع�ضاء.

1 1313 13نصاب االجتماعات وقرارات مجلس اإلدارة
ال يكون اجتماع املجل�س �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره �أربعة (� )4أع�ضاء مبا فيهم الرئي�س �أو نائب الرئي�س على الأقل .وت�صدر قرارات املجل�س مبوافقة �أغلبية �أ�صوات
احلا�ضرين ،و�إذا ت�ساوت الأ�صوات رجح اجلانب الذي منه رئي�س اجلل�سة.

1 1313 13محاضر االجتماعات
تثبت مداوالت جمل�س الإدارة وقراراته يف حما�ضر يوقعها رئي�س املجل�س وال�سكرتري ،وتدون هذه املحا�ضر يف �سجل خا�ص يوقعه رئي�س املجل�س وال�سكرتري.

1 1313 13حضور الجمعيات
اجلمعية العامة املكونة تكوين ًا �صحيح ًا متثل جميع امل�ساهمني ،وتنعقد يف مدينة تبوك.
لكل مكتتب �أي ًا كان عدد �أ�سهمه حق ح�ضور اجلمعية الت�أ�سي�سية �أ�صالة عن نف�سه �أو نياب ًة عن غريه من املكتتبني ،ولكل م�ساهم حائز لع�شرين (� )20سهم ًا على
الأقل حق ح�ضور اجلمعية العامة ،وللم�ساهم �أن يو َّكل عنه كتابة م�ساهم ًا �آخر من غري �أع�ضاء جمل�س الإدارة يف ح�ضور اجلمعية العامة.

1 1313 13الجمعية العامة العادية
فيما عدا الأمور التي تخت�ص بها اجلمعية العامة غري العادية ،تخت�ص اجلمعية العامة العادية بجميع الأمور املتعلقة بال�شركة ،وتنعقد مرة على الأقل يف ال�سنة
خالل ال�ستة (� )6أ�شهر التالية النتهاء ال�سنة املالية لل�شركة ،كما يجوز دعوة جمعيات عادية �أخرى كلما دعت احلاجة �إلى ذلك.

1 1313 13الجمعية العامة غير العادية
تخت�ص اجلمعية العامة غري العادية بتعديل نظام ال�شركة الأ�سا�سي با�ستثناء الأحكام املحظور عليها تعديلها نظام ًا ،ولها �أن ت�صدر قرارات يف الأمور الداخلة يف
اخت�صا�ص اجلمعية العامة العادية بنف�س ال�شروط والأو�ضاع املقررة للجمعية الأخرية.

1 1313 13دعوة الجمعيات العامة
تنعقد اجلمعيات العامة للم�ساهمني بدعوة من جمل�س الإدارة ،وعلى جمل�س الإدارة �أن يدعو اجلمعية العامة العادية �إذا طلب ذلك مراقب احل�سابات� ،أو عدد
من امل�ساهمني ميثل اثنان يف املائة ( )%2من ر�أ�س املال على الأقل ،وتن�شر الدعوة النعقاد اجلمعية العامة يف اجلريدة الر�سمية ،و�صحيفة يومية توزع يف املدينة
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التي يوجد فيها مركز ال�شركة الرئي�س قبل املوعد املحدد لالنعقاد بخم�سة وع�شرين ( )25يوم ًا على الأقل .وت�شتمل الدعوة على جدول الأعمال ،وتر�سل �صورة من
الدعوة وجدول الأعمال �إلى الإدارة العامة لل�شركات بوزارة التجارة وال�صناعة خالل املدة املحددة للن�شر.

1 1313 13إثبات الحضور
يحرر عند انعقاد اجلمعية ك�شف ب�أ�سماء امل�ساهمني احلا�ضرين واملمثلني وحمال �إقامتهم مع بيان عدد الأ�سهم التي يف حيازتهم بالأ�صالة �أو الوكالة وعدد
الأ�صوات املخ�ص�صة لها ،ويكون لكل ذي م�صلحة االطالع على هذا الك�شف.

1 1313 13نصاب الجمعية العامة العادية
ال يكون اجتماع اجلمعية العامة العادية �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره م�ساهمون بالأ�صالة �أو الوكالة ميثلون ما ن�سبته ( )%50من ر�أ�س املال على الأقل ،ف�إذا مل يتوفر هذا
الن�صاب يف االجتماع وجبت الدعوة �إلى اجتماع ثان يعقد خالل الثالثني يوم ًا التالية لالجتماع ال�سابق وتعلن الدعوة بالطريقة املن�صو�ص عليها يف املادة ()30
من النظام الأ�سا�سي لل�شركة ويعترب االجتماع الثاين �صحيح ًا �أي ًا كان عدد الأ�سهم املمثلة فيه.

1 1313 13نصاب الجمعية العامة غير العادية
ال يكون اجتماع اجلمعية العامة غري العادية �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره م�ساهمون بالأ�صالة �أو الوكالة ميثلون ما ن�سبته ( )%50من ر�أ�س املال على الأقل ،ف�إذا مل يتوفر
هذا الن�صاب يف االجتماع الأول وجهت الدعوة �إلى اجتماع ثانٍ بنف�س الأو�ضاع املن�صو�ص عليها يف الفقرة ال�سابقة ،ويكون االجتماع الثاين �صحيح ًا �إذا ح�ضره
عدد من امل�ساهمني ميثلون مالك ( )%25من ر�أ�س املال على الأقل.

1 1313 13القوة التصويتية
لكل مكتتب �صوت عن كل �سهم ميثله يف اجلمعية العامة.
حت�سب الأ�صوات يف اجلمعيات العامة العادية وغري العادية على �أ�سا�س �صوت واحد لكل �سهم.
يتم تطبيق نظام الت�صويت الرتاكمي على بند اختيار �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو �أي بند ينطبق عليه هذا النظام.
ال يجوز لأع�ضاء جمل�س الإدارة اال�شرتاك يف الت�صويت على قرارات اجلمعية التي تتعلق ب�إبراء ذمتهم عن مدة �إدارتهم.

1 1313 13القرارات
ت�صدر قرارات اجلمعية العامة العادية بالأغلبية املطلقة للأ�سهم املمثلة يف االجتماع.
وت�صدر قرارات اجلمعية العامة غري العادية ب�أغلبية ثلثي ( )3/2الأ�سهم املمثلة يف االجتماع �إال �إذا كان القرار متعلق ًا بزيادة �أو تخفي�ض ر�أ�س املال �أو ب�إطالة
مدة ال�شركة �أو بحل ال�شركة قبل انق�ضاء املدة املحددة يف نظامها �أو باندماج ال�شركة يف �شركة �أخرى �أو يف م�ؤ�س�سة �أخرى فال يكون القرار �صحيح ًا �إال �إذا �صدر
ب�أغلبية ثالثة �أرباع ( )4/3الأ�سهم املمثلة يف االجتماع.

1 1313 13مناقشة جدول األعمال
لكل م�ساهم حق مناق�شة املو�ضوعات املدرجة يف جدول �أعمال اجلمعية وتوجيه الأ�سئلة ب�ش�أنها �إلى �أع�ضاء جمل�س الإدارة ومراقب احل�سابات ،ويجيب جمل�س
الإدارة �أو مراقب احل�سابات على �أ�سئلة امل�ساهمني بالقدر الذي ال يعر�ض م�صلحة ال�شركة لل�ضرر ،و�إذا ر�أى امل�ساهم �أن الرد على �س�ؤاله غري مقنع احتكم �إلى
اجلمعية ويكون قرار اجلمعية يف هذا ال�ش�أن نافذ ًا.

1 1313 13إجراءات الجمعيات العامة
ير�أ�س اجلمعية العامة رئي�س جمل�س الإدارة �أو نائبه ،ويعني الرئي�س �سكرتري ًا لالجتماع وجامع ًا للأ�صوات ،ويحرر باجتماع اجلمعية حم�ضر يت�ضمن �أ�سماء
امل�ساهمني احلا�ضرين �أو املمثلني وعدد الأ�سهم املمثلة يف االجتماع بالأ�صالة �أو الوكالة ،وعدد الأ�صوات املقررة لها ،والقرارات التي اتخذت ،وعدد الأ�صوات التي
وافقت عليها �أو خالفتها ،وخال�صة وافية للمناق�شات التي دارت يف االجتماع ،وتدون املحا�ضر ب�صفة منتظمة عقب كل اجتماع يف �سجل خا�ص يوقعه رئي�س اجلمعية
و�سكرتريها وجامع الأ�صوات.
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1 1313 13تعيين مراقب الحسابات
يكون لل�شركة مراقب ح�سابات �أو �أكرث من بني املراقبني امل�صرح لهم بالعمل يف اململكة تعـينه اجلمعية العامة �سنوي ًا وحتدد مكاف�أته ،ويجوز لها �إعادة تعيينه.

1 1313 13االطالع على السجالت
ملراقب احل�سابات يف كل وقت حق االطالع على دفاتر ال�شركة و�سجالتها وغري ذلك من الوثائق ،وله �أن يطلب البيانات والإي�ضاحات التي يرى �ضرورة احل�صول
عليها ،وله �أي�ض ًا �أن يتحقق من موجودات ال�شركة والتزاماتها.

1 1313 13تقرير مراقب الحسابات
على مراقب احل�سابات �أن يقدم �إلى اجلمعية العامة ال�سنوية تقرير ًا ي�ضمنه موقف ال�شركة من متكينه من احل�صول على البيانات والإي�ضاحات التي طلبها ،وما
يكون قد ك�شفه من خمالفات لأحكام نظام ال�شركات ،و�أحكام النظام الأ�سا�سي لل�شركة ،ور�أيه يف مدى مطابقة ح�سابات ال�شركة للواقع.

1 1313 13السنة المالية
تبد�أ ال�سنة املالية لل�شركة من اليوم الأول من �شهر يناير وتنتهي يف اليوم الأخري من �شهر دي�سمرب من كل �سنة ميالدية.

1 1313 13ميزانية الشركة
يعد جمل�س الإدارة يف نهاية كل �سنة مالية جرد ًا لقيمة �أ�صول ال�شركة وخ�صومها يف التاريخ املذكور ،كما يعد ميزانية ال�شركة وح�ساب الأرباح واخل�سائر ،وتقرير ًا
عن ن�شاط ال�شركة ومركزها املايل عن ال�سنة املالية املنق�ضية ،والطريقة التي يقرتحها لتوزيع الأرباح ال�صافية وذلك قبل انعقاد اجلمعية العامة العادية ب�ستني
( )60يوم ًا على الأقل ،وي�ضع املجل�س هذه الوثائق حتت ت�صرف مراقب احل�سابات قبل املوعد املقرر النعقاد اجلمعية بخم�سة وخم�سني ( )55يوم ًا على الأقل،
ويوقع رئي�س جمل�س الإدارة الوثائق امل�شار �إليها ،وتودع ن�سخ منها يف املركز الرئي�س لل�شركة حتت ت�صرف امل�ساهمني قبل املوعد املقرر النعقاد اجلمعية العامة
بخم�سة وع�شرين يوم ًا على الأقل ،وعلى رئي�س جمل�س الإدارة �أن ين�شر يف �صحيفة توزع يف املركز الرئي�س لل�شركة امليزانية ،وح�ساب الأرباح واخل�سائر ،وخال�صة
وافية من تقرير جمل�س الإدارة ،والن�ص الكامل لتقرير مراقب احل�سابات ،و�أن ير�سل �صورة من هذه الوثائق �إلى الإدارة العامة لل�شركات قبل انعقاد اجلمعية
العامة بخم�سة وع�شرين ( )25يوم ًا على الأقل.

1 1313 13توزيع األرباح
توزع �أرباح ال�شركة ال�صافية ال�سنوية بعد خ�صم جميع امل�صروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه الآتي:





يجنب ع�شرة باملائة ( )%10من الأرباح ال�صافية لتكوين احتياطي نظامي ،ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي
املذكور ن�صف ر�أ�س املال.
يجنب من الباقي خم�سة باملائة ( )%5من الأرباح ال�صافية لتكوين احتياطي اتفاقي يخ�ص�ص لتدعيم مركز ال�شركة ومواجهة املخاطر ويوقف هذا
التجنيب �إذا بلغ االحتياطي املذكور  %25من ر�أ�س املال.
يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة �أولى للم�ساهمني تعادل خم�سة باملائة ( )%5من ر�أ�س املال املدفوع على الأقل.
للجمعية العامة العادية �أن تقرر توزيع الباقي (�إن وجد) من الأرباح ال�صافية �أو جزء منه كح�صة �أخرى للم�ساهمني �أو �إ�ضافته �إلى احتياطي الطوارئ
وترحيل ما تبقى من �أرباح حل�ساب الأرباح املرحلة.

1 1313 13سداد األرباح
تدفع الأرباح املقرر توزيعها على امل�ساهمني يف املكان واملواعيد التي يحددها جمل�س الإدارة.

1 1313 13دعوى المسؤولية
لكل م�ساهم احلق يف رفع دعوى امل�س�ؤولية املقررة لل�شركة على �أع�ضاء جمل�س الإدارة �إذا كان من �ش�أن اخلط�أ الذي �صدر منهم �إحلاق �ضرر خا�ص به ب�شرط �أن
يكون حق ال�شركة يف رفعها مازال قائم ًا ،ويجب على امل�ساهم �أن يخطر ال�شركة بعزمه على رفع الدعوى.
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1 1313 13حل الشركة
عند انتهاء ال�شركة� ،أو يف حالة حلها قبل الأجل املحدد تقرر اجلمعية العامة غري العادية بنا ًء على اقرتاح جمل�س الإدارة طريقة الت�صفية ،وتعني م�صفي �أو �أكرث،
وحتدد �صالحيتهم و�أتعابهم ،وتنتهي �سلطة جمل�س الإدارة بانق�ضاء ال�شركة ،ومع ذلك ي�ستمر جمل�س الإدارة قائم ًا على �إدارة ال�شركة �إلى �أن يتم تعيني امل�صفي،
وتبقى لأجهزة ال�شركة اخت�صا�صاتها بالقدر الذي ال يتعار�ض مع اخت�صا�صات امل�صفني.

1 1313 13نظام الشركات
يطبق نظام ال�شركات على كل ما مل يرد ذكره يف النظام الأ�سا�سي لل�شركة.

1 1313 13نشر النظام
يودع النظام الأ�سا�سي لل�شركة وين�شر طبق ًا لأحكام نظام ال�شركات.
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1414المعلومات القانونية
1 114 14التأسيس ورأس المال
ت�أ�س�ست �شركة تبوك للتنمية الزراعية (تادكو) ك�شركة م�ساهمة �سعودية مبوجب املر�سوم امللكي الكرمي رقم (م )11/بتاريخ  7جمادى الثاين 1403هـ املوافق 22
مار�س 1983م ،وم�سجلة بال�سجل التجاري يف مدينة تبوك برقم ( )3550005403وتاريخ � 15شعبان 1404هـ املوافق  17مايو 1984م.
ويبلغ ر�أ�س مال ال�شركة ( )200.000.000ريال �سعودي مق�سم �إلى (� )20.000.000سهم مدفوعة بالكامل بقيمة ا�سمية ( )10رياالت لل�سهم الواحد.
يتمثل ن�شاط ال�شركة الرئي�س يف الإنتاج الزراعي والت�صنيع الزراعي وت�سويق املنتجات وفق ًا للأغرا�ض التالية:
1.1امتالك وا�ست�صالح الأرا�ضي الزراعية بغر�ض ا�ستغاللها يف �إقامة امل�شاريع الزراعية.
2.2مزاولة حفر و�صيانة الآبار.
�3.3إقامة امل�شاريع الزراعية ب�شقيها النباتي واحليواين.
4.4تربية وت�سمني الأغنام والعجول و�إنتاج الدجاج الالحم والبيا�ض و�إن�شاء املزارع.
�5.5إن�شاء امل�شاتل الزراعية و�إنتاج �شتالت الفاكهة والأ�شجار احلرجية والزينة والعطرية والطبية.
6.6ت�صنيع املنتجات الزراعية واحليوانية والنباتية وال�سمكية وم�شتقاتها.
7.7احل�صول على الوكاالت التجارية وجتارة اجلملة والتجزئة يف املواد والآليات وامل�ستلزمات الزراعية.
8.8العمل يف جمال الت�سويق الزراعي باال�سترياد والت�صدير للمنتجات الزراعية والنباتية واحليوانية وال�سمكية وم�شتقاتها.
�9.9شراء الأرا�ضي لإقامة مباين عليها وا�ستثمار هذه املباين بالبيع �أو الإيجار ل�صالح ال�شركة.
�1010إقامة م�صانع املواد الغذائية وم�صانع ومنتجات الألبان والع�صائر واملياه واللحوم والأعالف ومعا�صر الزيتون.
�1111إقامة و�إدارة و�صيانة وت�شغيل امل�شاريع ال�صناعية.
�1212إدارة وت�شغيل امل�شاريع الزراعية ب�شقيه النباتي واحليواين وخدمات الب�ستنة والتن�سيق الزراعي و�أنظمة الري ب�أنواعها وحمطات تنقية البذور.
1313امتالك و�إدارة وت�شغيل �صوامع الغالل ومطاحن الدقيق.
1414جتارة اجلملة والتجزئة يف املواد الغذائية واحلبوب واملحا�صيل واخل�ضار والفاكهة والأعالف واملوا�شي والدواجن واال�سماك.
1515يجوز لل�شركة �أن تكون لها م�صلحة �أو ت�شرتك ب�أي وجه من الوجوه مع الهيئات �أو ال�شركات التي تزاول �أعما ًال �شبيهة ب�أعمالها �أو التي تعاونها على
حتقيق غر�ضها ولها �أن متتلك الأ�سهم �أو احل�ص�ص يف هذه ال�شركات و�أن تندمج فيها �أو ت�شرتيها ،كما يجوز �أن تكون لها م�صلحة �أو �أن ت�شرتك ب�أي
وجه من الوجوه مع ال�شركات الأخرى مبا ال يتجاوز ع�شرين باملائة من احتياطياتها احلرة وال يزيد على ع�شرة باملائة من ر�أ�سمال ال�شركة التي ت�شرتك
فيها و�أن ال يتجاوز �إجمايل هذه امل�شاركات قيمة هذه االحتياطيات مع �إبالغ اجلمعية يف �أول اجتماع لها.
ومتار�س ال�شركة هذه الأن�شطة وفق ًا للتعليمات والنظم املعمول بها يف اململكة العربية ال�سعودية وبعد احل�صول على الرتاخي�ص الالزمة من اجلهات املتخ�ص�صة.
وال يوجد اختالف بني ن�شاط ال�شركة وفق ًا لل�سجل التجاري والأن�شطة التي متار�سها ال�شركة وفق ًا للنظام الأ�سا�سي ،حيث �أن ما ورد يف ال�سجل التجاري جاء
خمت�صر ًا باال�شارة �إلى الإنتاج الزراعي واحليواين وت�سويق منتجاتهما� ،أما ما ورد بالنظام الأ�سا�سي جاء مف�ص َال ملا ورد يف ال�سجل.

1 114 14التراخيص والموافقات األساسية
يقر جمل�س الإدارة ب�أن ال�شركة حا�صلة على جميع الرتاخي�ص واملوافقات الأ�سا�سية املطلوبة ملمار�سة ن�شاطها ،وهي كما يلي:
مقر لودجلا ا لا الرتاخي�ص واملوافقات وال�شهادات الأ�سا�سية
الغر�ض

نوع الرتخي�ص

رقم الرتخي�ص

تاريخ االنتهاء

اجلهة امل�صدرة

�شهادة �سجل جتاري لل�شركة

الت�أ�سي�س والت�سجيل

3550005403

1438/05/30هـ
(املوافق 2017/02/27م)

وزارة التجارة وال�صناعة

�شهادة �سجل جتاري لفرع ال�شركة

ت�سجيل فرع

3550033015

1440/04/01هـ
(املوافق 2018/12/08م)

وزارة التجارة وال�صناعة

ترخي�ص �صناعي

ترخي�ص مل�صنع الفلني

941

1438/04/26هـ
(املوافق 2017/01/25م)

وزارة التجارة وال�صناعة

ترخي�ص �صناعي

ترخي�ص مل�صنع الزيتون

1630

1438/07/10هـ
(املوافق 2017/04/07م).

وزارة التجارة وال�صناعة
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نوع الرتخي�ص

رقم الرتخي�ص

الغر�ض

اجلهة امل�صدرة

تاريخ االنتهاء

�شهادة امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات
االجتماعية

ت�سجيل يف امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات
االجتماعية ودفع امل�ستحقات

16777552

1436/01/15هـ
(املوافق 2014/11/08م)

امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات
االجتماعية

�شهادة م�صلحة الزكاة والدخل

ت�سجيل يف م�صلحة الزكاة والدخل
ودفع امل�ستحقات

6576

1436/07/11هـ
(املوافق 2015/04/30م)

م�صلحة الزكاة والدخل

�شهادة ت�سجيل فرع �شركة تبوك
للتنمية الزراعية بال�سودان

ت�سجيل فرع

37100

--

وزارة العدل – �إدارة ال�سجالت
التجارية بال�سودان

امل�صدر� :شركة تبوك للتنمية الزراعية.

1 114 14ملخص العقود الهامة
1 114 114 14اتفاقيات التمويل والضمانات

قامت ال�شركة ب�إبرام اتفاقيات الت�سهيالت االئتمانية التالية:
أ.

البنك األهلي التجاري

�أبرمت ال�شركة اتفاقية متويل مع البنك الأهلي التجاري بتاريخ 2011/04/02م ،والتي وافق البنك مبوجبها على منح ت�سهيالت بقيمة ( )10.000.000ريال
�سعودي -بالإ�ضافة �إلى تكاليف التمويل -لل�شركة لتمويل اعتمادات .تخ�ضع هذه الت�سهيالت لهام�ش ربح �سايبور  .%4+وتبلغ �إجمايل املبالغ امل�ستحقة على ال�شركة
ل�صالح امل�صرف حتى تاريخ 2014/06/30م مبلغ 3.531.855ريال.
وقد مت تقدمي �سند لأمر بقيمة ( )10.000.000ريال للبنك ك�ضمان لهذا القر�ض.
ب .صندوق التنمية الزراعية

�أبرمت ال�شركة اتفاقية مع �صندوق التنمية الزراعية بتاريخ 1431/11/09هـ (املوافق2010/10/17م) بهدف منحها قر�ض بقيمة ( )19.999.998ريال وذلك
لتمويل م�ستودعات تربيد ال�شركة وفق ًا ملا يلي:
 ( )2.000.000ريال للأعمال املدنية واملبنى احلديدي.
 ( )1.200.000ريال للمبنى العازل.
 ( )4.300.000ريال للأعمال الكهروميكانيكية.
 ( )2.500.000ريال ملعدات الفرز والتدريج والبنود الأخرى.
ووفق ًا ل�شروط االتفاقية املربمة مع �صندوق التنمية الزراعية يتم �سداد الق�سط على �أ�سا�س ما مت ا�ستالمة بالفعل .وح�سب بيان املديونية حتى تاريخ 1435/06/29هـ
ال�صادر عن �صندوق التنمية الزراعية ف�إن ال�شركة قد �صرفت مبلغ ( )14.750.166ريال يف تاريخ 1435/04/18هـ ومبلغ ( )1.598.594ريال يف تاريخ
1433/06/16هـ من مبلغ التمويل.
يتم ت�سديد قيمة القر�ض على ع�شرة �أق�ساط �سنوية مت�ساوية قيمة كل ق�سط ( )2.000.000ريال ي�ستحق الأول منها بعد م�ضي �سنتني من تاريخ توقيع العقد
�أو �سنة من بدء ت�شغيل امل�شروع �أيهما �أقرب على �أن يحدد قيمة الق�سط النهائي على �ضوء ما يتم �صرفه فع ًال من قيمة القر�ض الكلية .وقد �سددت ال�شركة �أول
ق�سط يف تاريخ 1434/11/01هـ بقيمة ( )1.253.915ريال .وتعهدت ال�شركة بعدم القيام ب�أي �أعمال تو�سعة مب�ستودعات التربيد بدون موافقة كتابية م�سبقة
من �صندوق التنمية الزراعي.
19.999.998

�إجمايل قيمة القر�ض املعتمد

الدفعات امل�ستلمة حتى 2014/06/30م
2010/11/10م

الدفعة الأولى

3.907.301

2011/06/28م

الدفعة الثانية

5.475.103

2012/10/03م

الدفعة الثالثة

3.156.746
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2012/05/07م

الدفعة الرابعة

1.598.594

2014/02/18م

الدفعة اخلام�سة

2.211.016
16.348.760

الإجمايل
الأق�ساط امل�سددة

1.253.915

2013/01/09م
يخ�صم منه :
خ�صم على ال�سداد املبكر

313.475

�صايف قيمة الق�سط امل�سدد

940.440

15.408.320

باقي قيمة القر�ض
امل�صدر� :شركة تبوك للتنمية الزراعية

بنك الرياض

ج.

ح�صلت ال�شركة بتاريخ 2001/02/11م على خطابات �ضمان من بنك الريا�ض مببلغ ( )3.500.000ريال ل�ضمان عقد توريد ديزل مربم فيما بني ال�شركة
و�شركة الزيت العربية ال�سعودية (�أرامكو ال�سعودية) ويتم جتديد هذا ال�ضمان �سنوي ًا ب�شكل تلقائي .كما ح�صلت ال�شركة على خطابات �ضمان من بنك الريا�ض
مببلغ ( )1.500.000ريال ل�ضمان عقد توريد �أ�سمدة مربم بني ال�شركة وال�شركة ال�سعودية لل�صناعات الأ�سا�سية (�سابك).
الصندوق السعودي للتنمية

د.

�أ�صدرت ال�شركة خطاب �ضمان ل�صالح ال�صندوق ال�سعودي للتنمية يف تاريخ 2009/01/11م ب�صفتها �شريك يف �شركة جنات لال�ستثمار الزراعي وذلك ل�ضمان
�سداد ما ن�سبته  %18.85من متويل مببلغ �إجمايل قدره ( )100.000.000ريال مقدم من قبل ال�صندوق ال�سعودي للتنمية �إلى �شركة رخاء لال�ستثمار الزراعي
وهي �شركة م�صرية تابعة ل�شركة جنات لال�ستثمار الزراعي.
1 114 114 14العقود المبرمة مع الموزعين:

�أبرمت ال�شركة عقود مع عدد من املوزعني لبيع وت�سويق منتجاتها يف اململكة وخارجها والتي يبلغ عددها خم�سة ( )5عقود عند �إعداد هذه الن�شرة .وت�ستخدم
ال�شركة عقد منوذجي لهذه الغاية والذي ميكن تلخي�ص �أهم بنوده فيما يلي:
مقر لودجلا ا لا منوذج عقود توزيع
الأطراف
ال�شركة  -املوزع

املو�ضوع

املدة

ال�سعر والدفع

الإنهاء

�سنة يف معظم الأوقات (�أو �أقل)

كما يتم االتفاق عليه بني
الطرفني وتكون ب�أ�سعار حمددة �أو
ن�سبة معينة من املبيعات.

معظم االتفاقيات تنتهي بانتهاء
مدتها (غري قابلة للتجديد
تلقائ ًيا).

تورد ال�شركة كميات حمددة
من منتجاتها للموزع لت�سويقها
وبيعها.

امل�صدر� :شركة تبوك للتنمية الزراعية.

وفيما يلي قائمة باملوزعني الذين تتعامل معهم ال�شركة لبيع وت�سويق منتجاتها يف اململكة وخارجها:
مقر لودجلا ا لا املوزعني الأ�سا�سيني لل�شركة
اال�سم

م

ن�سبة املبيعات

1

ال�شركة الوطنية ل�صناعة الب�سكويت واحللويات

%9

2

م�ؤ�س�سة غرم �صالح الغامدي

%7
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الدولة
اململكة العربية ال�سعودية

اال�سم

م
3

م�ؤ�س�سة مرموم ديرة للخ�ضار والفواكه

4

�شركة �أبو خليفة التجارية

5

�شركة نادر و�إبراهيم �أبناء ح�سن

الدولة

ن�سبة املبيعات

الإمارات العربية املتحدة (دبي)
%4

قطر
مملكة البحرين

امل�صدر� :شركة تبوك للتنمية الزراعية.

1 114 114 14اتفاقيات أخرى:
أ.

مذكرة تفاهم مع شركة المنتجات الغذائية

�أبرمت ال�شركة مذكرة تفاهم بتاريخ 2009/6/4م مع �شركة املنتجات الغذائية لت�أ�سي�س �شركة لإنتاج الزيتون على �أن يتم الحق ًا االتفاق على ا�سم ال�شركة
ور�أ�سمالها وتوزيع احل�ص�ص .اجلدير بالذكر �أنه مل يتم ت�أ�سي�س ال�شركة حتى تاريخ هذه الن�شرة.
ب .أمر شراء صناديق

�أب��رم��ت ال�شركة �أم��ر �شراء بتاريخ 2012/10/09م �سبعة �آالف وخم�سمائة (� )7.500صندوق خ�شبي من �شركة هورتاقرو للتوريد الهولندية
(  )HORTAGRO INTL. BV.مببلغ ()1.276.534ي��ورو (ما يعادل  6.605.693ريال �سعودي) تدفع بالكامل عند ا�ستالم �أول (� )1.000ألف
�صندوق ،علم ًا ب�أن الأمر ال زال قائم ًا وما زالت عملية التوريد م�ستمرة.

1 114 14العقارات المملوكة من قبل الشركة
أرض طريق بئر بن هرماس في تبوك

�أ�صدر جمل�س الوزراء القرار رقم  141وتاريخ 1405/07/18هـ (املوافق 1985/04/09م) والذي مت مبوجبه تخ�صي�ص قطعة �أر�ض لل�شركة تقع على طريق
تبوك – بئر بن هرما�س م�ساحتها  35.000هكتار ( 350.000.000مرت مربع) وذلك لإحيائها وا�ستثمارها مب�شاريع زراعية ملدة 12عام ًا على �أن تتملك ال�شركة
كامل ما يتم �إحياءه وي�ستعاد منها ما مل يتم احياءه بعد انتهاء فرتة التخ�صي�ص ومتت املوافقة على قرار جمل�س الوزراء الآنف ذكره مبوجب مر�سوم ملكي رقم
م 50/وتاريخ 1405/09/03هـ (املوافق 1985/05/23م) ومت تنفيذ قرار جمل�س الوزراء واملر�سوم امللكي مبوجب قرار وزير الزراعة واملياه رقم  74911بتاريخ
1405/10/19هـ (املوافق 1985/07/08م).
ومتثل هذه القطعة الأرا�ضي املقامة عليها مزارع ال�شركة الواقعة يف مدينة تبوك .وات�ضح ب�أن جزء من الأر�ض مير به �سكة حديد احلجاز وحرم الطريق امل�ؤدية
�إلى منفذ حالة عمار وخطوط ال�ضغط العايل للكهرباء و�أ�صبح املتبقي من م�ساحة الأر�ض  32.175هكتار ( 321.750.000مرت مربع) وقد قامت ال�شركة ب�إحياء
كامل هذه امل�ساحة خالل فرتة التخ�صي�ص ما عدا م�ساحة  2.825هكتار ( 28.250.000مرت مربع) حيث تركت حمى لآبار املراقبة والآبار الإنتاجية ل�ضمان
عدم التداخل واحل�صول على قراءات دقيقة مل�ستوي املياه يف املخزون اجلويف.
ومت تقدمي طلب من وزير الزراعة نيابة عن ال�شركة �إلى خادم احلرمني ال�شريفني بتاريخ 1431/05/10هـ (املوافق 2010/4/24م) لتملك الأر�ض البالغ م�ساحتها
 32.175هكتار ( 321.750.000مرت مربع) وما زال هذا الطلب قيد النظر.
أرض حي المروج في تبوك

كما متتلك ال�شركة قطعة الأر�ض بحي املروج مبدينة تبوك مب�ساحة �إجمالية قدرها  660مرت مربع مملوكة من قبل ال�شركة برقم ال�صك  456/3وتاريخ
1423/08/30هـ.
أراضي جمهورية السودان

�أبرمت ال�شركة بتاريخ 2011/10/01م عقد �إيجار �أرا�ضي زراعية مع حكومة جمهورية ال�سودان ال�ستئجار قطعة �أر�ض مب�ساحة ( )20.000مرت مربع يف مدينة
دنقال لإقامة م�شروع خدمات زراعية (ا�ستخدام �صناعي  -حمطة تنقية بذور القمح واملحا�صيل الأخرى) ،ويتمثل ال�شرط الوحيد يف حالة حمطة البذور ب�إقامة
مباين بامل�شروع ،ويف حال �إقامة مباين بامل�شروع خالل الفرتة االبتدائية املحددة ب�سنة ف�إن امل�شروع ي�صبح ملك للم�ستثمر والينزع منه ،وعلى الرغم من عدم متكن
ال�شركة من �إقامة مباين خالل الفرتة االبتدائية �إال �أن ال�شركة ح�صلت على موافقة من اجلهات الر�سمية امل�س�ؤولة عن اال�ستثمار بالوالية ال�شمالية بتمديد املدة
االبتدائية و�سريان عقد امل�شروع حلني متكن ال�شركة من مبا�شرة اال�ستثمار ،علم ًا ب�أن اال�ستثمار فى حمطة التقاوى مرتبط بقيام امل�شروع الزراعى الذي �سيزود
املحطة باملدخالت من حبوب القمح التي �ستقوم املحطة مبعاجلتها و�إنتاجها فى �شكل تقاوى ،وقد قامت ال�شركة بدفع مبلغ ( )80.000جنيه �سوداين (ما يعادل
 52.680ريال �سعودي) عند توقيع العقد.
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كما �أبرمت ال�شركة بتاريخ 2012/08/01م عقد �إيجار �أرا�ضي زراعية مع حكومة جمهورية ال�سودان ال�ستئجار �أر�ض مب�ساحة ( )30.000فدان (ما يعادل حوايل
12.140هكتار) يف مدينة القولد لإقامة م�شروع تادكو لزراعة املحا�صيل واخل�ضروات والفاكهة والأعالف ،وتبلغ مدة العقد احلالية ثالثة �سنوات قابلة للتمديد
ملدة �سبع �سنوات �إ�ضافية �إذا مل تخل ال�شركة ب�شروط العقد والتي من �أبرزها:
 دفع ال�ضرائب والديون الواجبة من وقت لآخر عن الأر�ض �أو امل�ستحقة على املالك �أو �شاغل الأر�ض.
 و�ضع عالمات حدود ثابتة على حدود الأر�ض واملحافظة عليها يف حالة جيدة.
 عدم �إ�ستعمال الأر�ض �أو �أي جزء منها يف �أي �أغرا�ض خالف ًا ملا مت الت�صديق عليه من اجلهات احلكومية.
 عدم ت�أجري الأر�ض من الباطن �أو حتويلها �أو رهن �أي جزء منها �إال بعد موافقة مدير الأرا�ضي على ذلك.
وعلى ال�شركة دفع مقابل �إيجار �سنوي قدره ( )30.000جنيه �سوداين (ما يعادل  19.755ريال �سعودي) ،ويحق لل�شركة جتديد العقد ملدة �إ�ضافية مدتها خم�سة
ع�شر (� )15سنة بنف�س الإيجار �إذا مل تخل ال�شركة ب�شروط العقد.

1 114 14الرهونات العقارية والحقوق على عقارات الشركة
يقر جمل�س �إدارة ال�شركة ب�أنه ال توجد على ال�شركة �أي رهونات عقارية �أو حقوق �أولوية باال�سرتداد �أو �أي حقوق �أخرى على عقاراتها كما يف تاريخ ن�شرة الإ�صدار
هذه.

1 114 14عقود العمل
لدى ال�شركة منوذج عقد عمل منوذجي موحد ت�ستخدمه مع جميع موظفي ال�شركة .وفيما يلي ملخ�ص لأهم �أحكام هذا العقد:
مقر لودجلا ا لا ملخ�ص عقود العمل
املدة
اثنا ع�شر (� )12شه ًرا ويف الأغلب
يجدد العقد تلقائ ًيا ما مل يخطر
�أحد الطرفني الآخر برغبته
بالف�سخ كتاب ًيا قبل انتهاء املدة
يوما
بثالثني (ً )30

الراتب
راتب �شهري وبدالت معينة
حت�سم منه �أي م�ستحقات
ت�أمينات اجتماعية

الإجازة ال�سنوية

الإنهاء

يوما مدفوعة الأجر عن
ً 45-30
كل فرتة تعاقدية (� 12شه ًرا)

يحق لأي من الطرفني ف�سخ العقد
قبل انتهاء مدته بتوجيه خطاب
مكتوب قبل تاريخ الف�سخ ب�شهر.

الت�أمني الطبي
يوفر �صاحب العمل الـت�أمني
الطبي للموظف وعائلته.
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1 114 14التأمين
�أبرمت ال�شركة  6عقود ت�أمني مع �شركة التعاونية للت�أمني.
�إن جميع وثائق الت�أمني هذه نافذة املفعول ،وحتر�ص ال�شركة على جتديد هذه الوثائق �سنوي ًا حال انتهاء مدة �سريانها ،ومل ت�ستلم ال�شركة �أي �إ�شعار بانهاء تلك
الوثائق.
مقر لودجلا ا لا تفا�صيل ت�أمني ال�شركة
م
1

نوع الوثيقة
ت�أمني طبي

رقم الوثيقة
12125394

م�صاريف العيادات الداخلية واخلارجية و�أمرا�ض
الأ�سنان والعيون وال�سمع والعالج خارج اململكة.

486858

ت�أمني على ال�شحنات البحرية مبا فيها من معدات
زراعية ،قطع غيار� ،أ�شجار ،فواكهة وخ�ضار،
بذور� ،أ�سمدة.

 2.000.000لل�شحنة الواحدة
� 30.000.000سنوي ًا

486851

ت�أمني على ممتلكات ال�شركة املتواجدة �ضمن
حميط مقرها مبا فيها من مباين ،م�صانع،
م�ستودعات ،مزارع ،ثالجات تربيد ،معدات ،الآت
� ،أثاث ،جتهيزات ،خمزون ،كمبيوترات.

ح�سب قيمة املمتلكات امل�ؤمنة
والتي يبلغ اجمايل قيمتها
325.717.561

Group Medical
Expenses
Insurance

2

الت�أمني على ال�شحن
البحري
Marine Cargo
Insurance

3

ت�أمني �ضد احلريق
واملخاطر
Fire and Perils
Insurance
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نطاق التغطية

احلد الأق�صى ملبلغ التغطية
(بالريال ال�سعودي)
500.000

املدة
حتى تاريخ
2014/12/31م

م
4

نوع الوثيقة
ت�أمني النقود

رقم الوثيقة

5

486850
12189379

الت�أمني على ال�سيارات اخلا�صة ح�سب قائمة
ال�سيارات املتفق عليها مبا يف ذلك ال�ضرر �أو
خ�سارة ال�سيارة امل�ؤمنة وقطع غيارها وامل�س�ؤوليه
جتاه الغري عن الأ�ضرار اجل�سدية �أو الوفاة
و�أ�ضرار املمتلكات وامل�صاريف الطبية النا�شئة
عن احلادث.

486859

الت�أمني �ضد جميع اخل�سائر املالية املبا�شرة
الناجتة عن احتيال �أو خيانة الأمانة من قبل
املوظفني.

Commercial
Motor Vehicle
Comprehensive
Insurance Policy

6

ت�أمني على الأمانة

نطاق التغطية
الت�أمني على النقود املنقولة �أو املحتفظ بها يف
مكان �آمن يف مقر ال�شركة.

Money Insurance

ت�أمني على �سيارات ال�شركة

احلد الأق�صى ملبلغ التغطية
(بالريال ال�سعودي)

Fidelity
Guarantee
Insurance

9.000.000

املدة
حتى تاريخ
2014/12/31م

10.000.000

100.000
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1 114 14تعامالت األطراف ذات العالقة
ت�ؤكد ال�شركة على �أنه ح�سب تعريف الطرف ذو العالقة يف قواعد الت�سجيل والإدراج والذي مت �إدراجه يف الق�سم (« )1تعريفات وخمت�صرات» من هذه الن�شرة،
ف�إنه ال توجد �أي عقود �أو ترتيبات مهمة لأعمال ال�شركة� ،سارية املفعول� ،سوا ًء حمررة �أو غري حمررة كتابة� ،أو عقود �أو ترتيبات مزمع �إبرمها �أو �أي م�صلحة يف
�أي عقود لأي طرف ذي عالقة.

1 114 14الملكية الفكرية
لقد ا�شتهرت ال�شركة منذ �إن�شائها بجودة منتجاتها املختلفة ولذلك جاء اختيار تبوك الزراعية كعالمة جتارية لرت�سخ هذه ال�شهرة لدى العمالء احلاليني
واملحتملني ،ف�أ�صبح اال�سم والعالمات التجارية لل�شركة يدعم �أعمالها وقدراتها الت�سويقية وثقة عمالئها يف منتجاتها وقدرتها على توفري خدمات ومنتجات
لعمالئها وذلك ل�ضمان منو ن�شاط ال�شركة والتعامل التجاري مع عمالئها على املدى الطويل .وبنا ًء عليه ف�إن عدم قدرة ال�شركة على حماية �أ�صولها غري امللمو�سة
املتمثلة يف عالمات ال�شركة التجارية� ،أو عدم قدرة ال�شركة على ا�ست�صدار موافقة وزارة التجارة وال�صناعة على ت�سجيل �أي عالمة جتارية� ،أو يف بع�ض احلاالت،
احلاجة �إلى اتخاذ �إجراء قانوين الزم حلمايتها ،قد ي�ؤثر �سلب ًا على عالمات ال�شركة التجارية ،وقد يجعل من مزاولة الأعمال �أكرث كلفة وبالتايل ي�ؤثر �سلب ًا على
نتائج �أعمال ال�شركة.
قامت ال�شركة بحماية ملكيتها الفكرية وذلك من خالل ت�سجيل �شعارها كعالمة جتارية لدى وزارة التجارة وال�صناعة وهو عبارة عن كلمة تبوك الزراعية بني
قو�سني باللون الربتقايل والأخ�ضر .وفيما يلي جدول يو�ضح تفا�صيل العالمات التجارية امل�سجلة با�سم ال�شركة:
مقر لودجلا ا لا تفا�صيل العالمات التجارية امل�سجلة با�سم ال�شركة
رقم الت�سجيل

تاريخ الت�سجيل

تاريخ نهاية احلماية

الغر�ض

95/1442

1434/7/22هـ

1444/3/13هـ

احلا�صالت الزراعية ،منتجات الب�ساتني
والغابات والغالل ،احليوانات احلية ،الفواكه،
اخل�ضراوات وغريه.

96/1442

1434/7/22هـ

1444/3/13هـ

النب وال�شاي والكاكاو وال�سكر والأرز والدقيق
وامل�ستح�ضرات امل�صنوعة من احلبوب وغريه.

44/1447

1434/8/7هـ

1444/3/13هـ

اللحوم واال�سماك والدواجن والفواكه
واخل�ضروات املحفوظة �أو املجففة وغريه.

45/1447

1434/8/7هـ

1444/3/13هـ

خدمات الت�أمني وال�ش�ؤون التمويلية واملالية
والعقارية.

العالمة التجارية

امل�صدر� :شركة تبوك للتنمية الزراعية.
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1 1414 14الدعاوى القضائية
مت رفع دعوى �ضد ال�شركة من قبل متعاقد معها والتي يتلخ�ص مو�ضعها ب�أن املدعي ا�شرتى من ال�شركة �أعالف ملوا�شيه وات�ضح (ح�سب زعمه) �أنها فا�سدة وت�سببت
بنفوق املوا�شي ويطالب ال�شركة بتعوي�ضه عن كل الأ�ضرار املادية واملعنوية .ما زالت هذه الدعوى قيد النظر �أمام ديوان املظامل .وال تتوقع ال�شركة �أن يكون لهذه
الدعوى �أي �أثر �سلبي على �أعمالها �أو نتائجها املالية.
كما قامت ال�شركة برفع دعاوى على �أربعة من عمالئها لعدم �سداد امل�ستحقات عليهم جتاه ال�شركة مببلغ �إجمايل قدره  1.492.300ريال �سعودي ما زالت هذه
الدعاوى قيد النظر �أمام املحاكم.
وا�ستثناء من النزاعات امل�شار �إليها �أعاله ،ي�ؤكد �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أن ال�شركة حتى تاريخ �إعداد هذه الن�شرة لي�ست طرف ًا يف �أي نزاع ق�ضائي �أو حتكيم �أو
دعوى �إدارية من �ش�أنها ،ب�شكل فردي �أو يف جمموعها� ،أن يكون لها ت�أثري �سلبي على و�ضعها املايل ونتائج عملياتها.
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1515التعهد بالتغطية
1 115 15اسم متعهد التغطية وعنوانه
�أبرمت ال�شركة اتفاقية تعهد بتغطية االكتتاب مع متعهد تغطية االكتتاب �شركة فالكم للخدمات املالية يف يوم الثالثاء 1436/03/15هـ (املوافق 2015/01/06م)،
مبوجب هذه االتفاقية يتعهد متعهد التغطية باالكتتاب بعدد ( )25.000.000خم�سة وع�شرين مليون �سهم ًا عادي ًا ب�سعر ( )10ع�شرة رياالت �سعودية لل�سهم
الواحد ،متثل جميع �أ�سهم حقوق الأولوية املطروحة لالكتتاب.
شركة فالكم للخدمات المالية

الريا�ض – طريق العليا العام
�ص.ب  ،884الريا�ض 11421
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف8004298888 :
فاك�س+966 11 2054831 :
املوقع االلكرتوينwww.falcom.com.sa :
الربيد االلكرتوينmoath.alkhasawneh@falcom.com.sa :

1 115 15الشروط األساسية التفاقية التعهد بالتغطية
تن�ص ال�شروط والأحكام املن�صو�ص عليها يف اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب على ما يلي:
�أ	.تتعهد ال�شركة ملتعهد التغطية �أنه يف تاريخ التخ�صي�ص �سوف ت�صدر وتخ�ص�ص ملتعهد التغطية جميع �أ�سهم حقوق الأولوية املتعهد بتغطيتها يف هذا االكتتاب
التي مل يكتتب بها امل�ساهمون امل�ستحقون ك�أ�سهم �إ�ضافية وذلك ب�سعر االكتتاب.
ب	.يتعهد متعهد تغطية االكتتاب لل�شركة ب�أن يقوم بنف�سه ،يف تاريخ التخ�صي�ص ب�شراء عدد الأ�سهم املطروحة التي مل يتم االكتتاب فيها �إن وجدت ،وذلك على
�أ�سا�س �سعر االكتتاب.
ج .يتقا�ضى متعهد التغطية مقابل مادي لقاء تعهده بالتغطية والذي ميثل ن�سبة حمددة من �إجمايل متح�صالت االكتتاب.
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1616المصاريف
تبلغ القيمة املتوقعة لإجمايل متح�صالت االكتتاب مبلغ  250مليون ريال� ،سيدفع منها تقريب ًا  16مليون ريال �سعودي كم�صاريف وتكاليف مت حتملها للإ�صدار،
والتي ت�شمل �أتعاب امل�ست�شار املايل وامل�ست�شار القانوين للطرح وم�ست�شار العناية املهنية املالية وم�ست�شار الإعالم والعالقات العامة �إ�ضافة �إلى م�صاريف التعهد
بالتغطية وم�صاريف اجلهات امل�ستلمة وم�صاريف الت�سويق والتوزيع وامل�صاريف الأخرى املرتبطة بالطرح ،و�ستتحمل ال�شركة جميع م�صاريف عملية الطرح ،وفيما
يلي جدول يو�ضح تفا�صيل �إجمايل م�صاريف الطرح املتوقعة:
مقر لودجلا ا لا تفا�صيل �إجمايل م�صاريف الطرح املتوقعة
البيان

م

القيمة (ريال �سعودي)

1

�أتعاب امل�ست�شار املايل ومدير االكتتاب واملتعهد بالتغطية وامل�ست�شارين الآخرين

9.718.267

2

م�صاريف الت�سويق والتوزيع

2.000.000

3

اجلهات امل�ستلمة

1.500.000

4

م�صاريف �أخرى

2.781.733

املجموع
امل�صدر� :شركة تبوك للتنمية الزراعية.
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16.000.000

1717اإلعفاءات
مل تتقدم ال�شركة �أو امل�ست�شار املايل �إلى هيئة ال�سوق املالية بطلب �إعفائها من �أي متطلبات وردت يف قواعد الت�سجيل والإدراج.
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1818شروط وتعليمات االكتتاب
تقدمت ال�شركة بطلب للهيئة لت�سجيل �أ�سهم حقوق الأولوية امل�صدرة يف ال�سوق املالية ال�سعودية تداول ومتت املوافقة على ن�شرة الإ�صدار هذه وكافة امل�ستندات
امل�ؤيدة التي طلبتها الهيئة ،وقد مت احل�صول على جميع املوافقات الر�سمية الالزمة لعملية طرح الأ�سهم.
يجب على جميع الأ�شخا�ص امل�ستحقني قراءة �شروط وتعليمات االكتتاب بعناية تامة قبل ا�ستكمال تعبئة منوذج طلب االكتتاب ،حيث �أن التوقيع على منوذج طلب
االكتتاب مبثابة �إقرار بالقبول واملوافقة على �شروط وتعليمات االكتتاب املذكورة.
�إن التوقيع على طلب االكتتاب وتقدميه للجهات امل�ستلمة ميثل اتفاقية ملزمة بني ال�شركة وامل�ساهم امل�ستحق.
لقد تقدمت ال�شركة بطلب �إلى هيئة ال�سوق املالية لت�سجيل و�إدراج الأ�سهم اجلديدة لل�شركة يف ال�سوق املالية ال�سعودية “تداول».
وميكن للأ�شخا�ص امل�ستحقني احل�صول على ن�شرة الإ�صدار وطلب االكتتاب من اجلهات امل�ستلمة التالية:
�شركة فالكم للخدمات املالية

�ص ب  884الريا�ض 11421

البنك الأهلي التجاري

�ص.ب ،3555 .جدة 21481

بنك الريا�ض

�ص.ب ،22622 .الريا�ض 11614

البنك ال�سعودي الفرن�سي

�ص.ب ،56006 .الريا�ض 11554

م�صرف الراجحي

�ص.ب ،28 .الريا�ض 11411

البنك العربي الوطني

�ص.ب ،56921 .الريا�ض 11564

جمموعة �سامبا

�ص.ب ،833 .الريا�ض 11421

1 118 18االكتتاب في أسهم حقوق األولوية (األسهم الجديدة)
مبوجب ن�شرة الإ�صدار هذه �سيتم طرح ( )25.000.000خم�سة وع�شرين مليون �سهم عادي لالكتتاب يف �أ�سهم حقوق �أولوية متثل ن�سبة  %125من ر�أ�س
مال ال�شركة قبل االكتتاب وب�سعر طرح يبلغ ( )10ع�شرة رياالت لل�سهم �شام ًال قيمة ا�سمية قدرها ( )10ع�شرة رياالت �سعودية وبقيمة طرح �إجمالية تبلغ
( )250.000.000مائتان وخم�سني مليون ريال �سعودي ،و�سيتم �إ�صدار الأ�سهم اجلديدة بن�سبة (� )1سهم لكل ( )1حق من حقوق الأولوية (( )1.25حق مقابل
ال�سهم) .و�سيكون االكتتاب يف �أ�سهم حقوق الأولوية املطروحة للم�ساهمني املقيدين يف �سجل امل�ساهمني يف ال�شركة يف نهاية فرتة تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة
غري العادية (تاريخ الأحقية) يوم الثالثاء 1436/03/15هـ (املوافق 2015/01/06م) ،وللم�ستحقني ممن قاموا ب�شراء حقوق الأولوية خالل فرتة التداول حقوق
الأولوية ،مبن فيهم امل�ساهمني املقيدين الذين ي�شرتون حقوق �أولوية اكتتاب �إ�ضافية �إلى جانب حقوق الأولوية التي ميلكونها �أ�ص ًال.
ويف حال عدم ممار�سة حقوق الأولوية اخلا�صة بالأ�شخا�ص امل�ستحقني بحلول نهاية فرتة االكتتاب الثانية� ،سوف تطرح الأ�سهم املتبقية الناجتة عن عدم ممار�سة
تلك احلقوق �أو بيعها من قبل الأ�شخا�ص امل�ستحقني على امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية من خالل طرحها يف فرتة الطرح املتبقي.
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�سيكون ب�إمكان امل�ساهمني املقيدين تداول حقوق الأولوية التي مت �إيدعها يف املحافظ عرب ال�سوق املالية ال�سعودية (تداول) .وتعترب هذه احلقوق حق مكت�سب جلميع
امل�ساهمني املقيدين يف �سجالت ال�شركة نهاية يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية (تاريخ �أحقية االكتتاب) .ويعطي كل حق حلامله �أحقية ممار�سة االكتتاب
ب�سهم واحد جديد ،وذلك ب�سعر الطرح .و�سيتم �إيداع حقوق الأولوية بعد انعقاد اجلمعية بيومي عمل على الأكرث .و�ستظهر احلقوق يف حمافظ امل�ساهمني املقيدين
حتت رمز جديد خا�ص بحقوق الأولوية.
و�سيكون اجلدول الزمني لت�سل�سل وتف�صيل عملية طرح �أ�سهم حقوق الأولوية كالتايل:
 تاريخ الأحقية :نهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية يوم الثالثاء 1436/03/15هـ (املوافق 2015/01/06م).
 مرحلة االكتتاب الأولى :تبد�أ يوم الثالثاء 1436/03/22هـ (املوافق 2015/01/13م) ،وت�ستمر حتى نهاية يوم اخلمي�س 1436/04/02هـ (املوافق
2015/01/22م) ،ويتاح خاللها فقط للم�ساهمني املقيدين ممار�سة حقهم باالكتتاب (كلي ًا �أو جزئي ًا) يف الأ�سهم اجلديدة يف حدود عدد حقوق
الأولوية التي مت �إيداعها يف حمافظهم بعد انعقاد اجلمعية .و�سوف تتم املوافقة فقط على االكتتاب بعدد من الأ�سهم اجلديدة امل�ستحقة مبوجب عدد
حقوق الأولوية املوجودة يف املحفظة عند نهاية فرتة التداول� .سيتم االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة وذلك بتقدمي طلب االكتتاب لدى �أي فرع من فروع
اجلهات امل�ستلمة عرب تعبئة منوذج االكتتاب �أو عرب ال�صراف الآيل �أو عرب الهاتف �أو عن طريق االكتتاب �إلكرتوني ًا لدى اجلهات امل�ستلمة التي تتيح
هذه اخلدمات للمكتتبني .وجتدر الإ�شارة �إلى �أنه عند نهاية فرتة تداول حقوق الأولوية ،يف حال كان امل�ساهم املقيد ميلك عدد حقوق �أولوية �أقل من
عدد حقوق الأولوية التي مار�سها خالل نف�س املرحلة ف�سوف يتم رف�ض طلب االكتتاب كلي ًا �أو جزي ُا و�سوف يتم �إبالغ املكتتب و�إعادة مبلغ االكتتاب
املرفو�ض عرب اجلهة امل�ستلمة للم�ساهم املقيد.
 فرتة تداول حقوق �أولوية االكتتاب :تبد�أ يوم الثالثاء 1436/03/22هـ (املوافق 2015/01/13م) ،وت�ستمر حتى نهاية يوم اخلمي�س 1436/04/02هـ
(املوافق 2015/01/22م) ،وذلك تزامن ًا مع مرحلة االكتتاب الأولى .تقوم (تداول) بتجهيز �آليات لتنظيم عملية تداول حقوق الأولوية يف �أنظمتها،
ويو�ضع رمز منف�صل حلقوق الأولوية ل�شركة تبوك للتنمية الزراعية (يكون م�ستق ًال عن رمز �شركة تبوك للتنمية الزراعية على �شا�شة تداول) .و�سيعمد
نظام تداول �إلى �إلغاء رمز حقوق الأولوية ل�شركة تبوك للتنمية الزراعية على �شا�شة تداول بعد انتهاء فرتة تداول حقوق الأولوية .وتت�ضمن هذه الفرتة
اخليارات التالية:
�أ) ميلك امل�ساهمني املقيدين خالل فرتة االكتتاب وتداول احلقوق الأولية اخليارات ما يلي:
1.1االحتفاظ باحلقوق املكت�سبة كما بتاريخ الأحقية وممار�سة االكتتاب فيها عن طريق اجلهات امل�ستلمة.
2.2بيع حقوق الأولوية �سوا ًء ببيع كل �أو جزء من هذه احلقوق.
�3.3شراء حقوق �إ�ضافية وتداولها .وميكن ممار�سة االكتتاب باحلقوق الإ�ضافية خالل مرحلة االكتتاب الثانية فقط ،عرب تعبئة منوذج اكتتاب �أو عرب
ال�صراف الآيل �أو عرب الهاتف �أو عن طريق االكتتاب �إلكرتوني ًا لدى اجلهات امل�ستلمة التي تتيح هذه اخلدمات للمكتتبني.
4.4عدم القيام ب�أي �شيء فيما يتعلق بحقوق الأولوية (عدم بيعها وعدم ممار�سة حق االكتتاب فيها) ،و�ستطرح الأ�سهم املتبقية الناجتة عن عدم ممار�سة
تلك احلقوق �أو بيعها يف فرتة الطرح املتبقي.
ب)	يجوز ملن قاموا ب�شراء حقوق الأولوية خالل هذه الفرتة تداول حقوق الأولوية �سواء ب�شراء �أو بيع كل �أوجزء من هذه احلقوق ،ويف حال قيامهم بال�شراء
واالحتفاظ بحقوق الأولوية يف هذه الفرتة فيمكنهم ممار�سة االكتتاب فيها يف مرحلة االكتتاب الثانية فقط ،عرب تعبئة منوذج اكتتاب �أو عرب ال�صراف الآيل
�أو عرب الهاتف �أو عن طريق االكتتاب �إلكرتوني ًا لدى اجلهات امل�ستلمة التي تتيح هذه اخلدمات للمكتتبني .ويف حال عدم ممار�ستهم حق االكتتاب يف هذه
احلقوق بنهاية مرحلة االكتتاب الثانية� ،ستطرح الأ�سهم املتبقية الناجتة عن عدم ممار�سة تلك احلقوق �أو بيعها يف فرتة الطرح املتبقي.
 مرحلة االكتتاب الثانية :تبد�أ يوم الأحد 1436/04/05هـ (املوافق 2015/01/25م) ،وت�ستمر حتى نهاية يوم الثالثاء 1436/04/07هـ (املوافق
2015/01/27م) ،ال يتم تداول حقوق الأولوية يف هذه املرحلة ،وتت�ضمن اخلطوات التالية:
�أ)	يجوز للم�ساهمني املقيدين الذين ميلكون �أ�سهم يف ال�شركة كما بتاريخ الأحقية ومل يقوموا مبمار�سة حقوق الأولوية يف �أ�سهم جديدة يف ال�شركة كلي ًا �أو جزئي ًا
خالل مرحلة االكتتاب الأولى� ،أن ميار�سوا حقوق الأولوية خالل هذه املرحلة وذلك بنف�س الطريقة املو�ضحة يف االكتتاب يف املرحلة الأولى .ويف حال قيامهم
ب�شراء حقوق �أولوية �إ�ضافية بفرتة تداول حقوق الأولوية فيمكنهم ممار�سة االكتتاب فيها خالل مرحلة االكتتاب الثانية ،وذلك عرب تعبئة منوذج اكتتاب �أو
عرب ال�صراف الآيل �أو عرب الهاتف �أو عن طريق االكتتاب �إلكرتوني ًا لدى اجلهات امل�ستلمة التي تتيح هذه اخلدمات للمكتتبني .ويف حال عدم ممار�ستهم حق
االكتتاب يف هذه احلقوق بنهاية هذه املرحلة �سيتم طرحها يف فرتة الطرح املتبقي.
ب)	يجوز ملن قاموا ب�شراء حقوق الأولوية خالل فرتة تداول حقوق الأولوية واحتفظوا بها لنهاية فرتة التداول ممار�سة االكتتاب فيها خالل هذه املرحلة وذلك
بنف�س الطريقة املو�ضحة يف مرحلة االكتتاب الأولى .ويف حال عدم ممار�ستهم حق االكتتاب يف هذه احلقوق بنهاية هذه املرحلة� ،ستطرح الأ�سهم املتبقية
الناجتة عن عدم ممار�سة تلك احلقوق �أو بيعها يف فرتة الطرح املتبقي.


فرتة الطرح املتبقي :تبد�أ يوم الأحد 1436/04/12هـ (املوافق 2015/02/01م) من ال�ساعة العا�شرة �صباح ًا وحتى ال�ساعة العا�شرة �صباح ًا من اليوم
التايل بتاريخ 1436/04/13هـ (املوافق 2015/02/02م) .و�سيتم خالل هذه الفرتة طرح الأ�سهم املتبقية بالإ�ضافة �إلى ك�سور الأ�سهم على عدد من
امل�ستثمرين ذوي الطابع امل�ؤ�س�سي (وي�شار �إليهم بـ "امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية") على �أن تقوم تلك امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية بتقدمي عرو�ض �شراء الأ�سهم
املتبقية .و�سيتم تخ�صي�ص الأ�سهم املتبقية للم�ؤ�س�سات اال�ستثمارية ذات العر�ض الأعلى ثم الأقل فالأقل على �أن يتم تخ�صي�ص الأ�سهم بالتنا�سب على
امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية التي تقدم نف�س العر�ض ،و�سوف يكون �سعر االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة التي مل يكتتب به يف هذه الفرتة بحد �أدنى �سعر الطرح.
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�إذا كان �سعر بيع الأ�سهم غري املكتتب بها �أعلى من �سعر الطرح يوزع الفرق (�إن وجد) كتعوي�ض حلملة حقوق الأولوية الذين مل يقوموا باالكتتاب بحقوقهم بن�سبة
ما ميلكونه من حقوق.
 التخ�صي�ص النهائي للأ�سهم� :سيتم تخ�صي�ص الأ�سهم لكل م�ستثمر بنا ًء على عدد احلقوق التي مار�سها ب�شكل مكتمل و�صحيح� ،أما بالن�سبة مل�ستحقي
ك�سور الأ�سهم ،ف�سيتم جمع ك�سور الأ�سهم وطرحها على امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية خالل فرتة الطرح املتبقي .و�سوف يتم ت�سديد �إجمايل �سعر طرح
الأ�سهم املتبقية لل�شركة ،وتوزع باقي متح�صالت بيع الأ�سهم املتبقية وك�سور الأ�سهم (مبا يتعدى �سعر الطرح) على م�ستحقيها كل ح�سب ما ي�ستحقه
يف موعد �أق�صاه يوم الأربعاء 1436/04/22هـ (املوافق 2015/02/11م).
 تداول الأ�سهم اجلديدة يف ال�سوق� :سيبد�أ تداول الأ�سهم املطروحة لالكتتاب يف نظام (تداول) عند ا�ستكمال كافة الإجراءات املتعلقة بت�سجيل
الأ�سهم املطروحة وتخ�صي�صها.
يجب �أن يوافق امل�ساهم امل�ستحق على �شروط و�أحكام االكتتاب و�أن يعبئ جميع بنود طلب االكتتاب .ويف حالة عدم ا�ستيفاء الطلب املقدم من املكتتب لأي من
�شروط و�أحكام االكتتاب ،ف�إن من حق ال�شركة رف�ض ذلك الطلب كلي ًا �أو جزئي ًا .كذلك يتعني على مقدم طلب االكتتاب �أن يقبل �أي عدد يتم تخ�صي�صه له من
�أ�سهم حقوق الأولوية .و�سيعترب �أي طلب اكتتاب يحتوي على معلومات غري كاملة �أو غري �صحيحة �أو غري خمتوم من قبل اجلهة امل�ستلمة الغي ًا .وال يجوز تعديل طلب
االكتتاب �أو �سحبه بعد ت�سليمه للجهة امل�ستلمة ،ويعترب بعد قبوله من قبل ال�شركة عقد ًا ملزم ًا بني املكتتب وال�شركة.

1 118 18األشخاص المستحقون الذين ال يشاركون في االكتتاب في األسهم الجديدة
�سوف تقوم تداول بتعديل �سعر �سهم ال�شركة بعد �إغالق تداول �أ�سهم ال�شركة يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية بتاريخ 1436/03/15هـ (املوافق
2015/01/06م) ،وذلك بنا ًء على قيمة الطرح وعدد الأ�سهم اجلديدة امل�صدرة �ضمن هذه الن�شرة بالإ�ضافة للقيمة ال�سوقية للأ�سهم املدرجة وقت الإغالق.
و�سيكون امل�ساهمون املقيدون الذين ال ي�شاركون كلي ًا �أو جزئي ًا يف االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة عر�ض ًة النخفا�ض ن�سبة ملكيتهم يف ال�شركة �إ�ضافة �إلى انخفا�ض
قيمة الأ�سهم اململوكة لهم حالي ًا .وبالن�سبة للأ�شخا�ص امل�ستحقني الذين مل يكتتبوا ومل يبيعوا حقوقهم ف�سيكونون عر�ض ًة للخ�سارة .ولن يح�صل الأ�شخا�ص
امل�ستحقون غري امل�شاركني يف االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة على �أية مزايا �أو منافع مقابل �أ�سهم حقوق الأولوية امل�ستحقة لهم ،ما عدا ح�صولهم على تعوي�ض
نقدي من متح�صالت بيع الأ�سهم يف الطرح املتبقي ك ًال بح�سب ما ي�ستحقه (�إن وجد) .ويحتفظ امل�ساهمون املقيدون بنف�س عدد الأ�سهم الذي ميلكونه قبل زيادة
ر�أ�س املال.
ويف حال كانت رغبة امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية �شراء الأ�سهم املتبقية ب�سعر الطرح فقط� ،أو يف حال عدم رغبتهم يف االكتتاب وبالتايل �شراء متعهد التغطية للأ�سهم
املتبقية ب�سعر الطرح ،فلن يح�صل الأ�شخا�ص امل�ستحقني غري امل�شاركني يف االكتتاب على �أي تعوي�ض نتيجة عدم ممار�ستهم حقوق الأولوية يف الأ�سهم اجلديدة.
و�سيتم حتديد مبلغ التعوي�ض (�إن وجد) للأ�شخا�ص امل�ستحقني الذين مل ي�شاركوا يف االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة كلي ًا �أو جزئي ًا وم�ستحقي ك�سور الأ�سهم عن
طريق ق�سمة مبلغ التعوي�ض على �إجمايل عدد الأ�سهم التي مل يكتتب فيها من قبل الأ�شخا�ص امل�ستحقني وم�ستحقي ك�سور الأ�سهم ،وبذلك يتم حتديد التعوي�ض
امل�ستحق لكل �سهم متبقي ،و�سيتم دفعه لل�شخ�ص امل�ستحق الذي مل يكتتب يف كامل �أو جزء من الأ�سهم التي يحق له االكتتاب فيها و�أي�ض ًا مل�ستحقي ك�سور الأ�سهم.

1 118 18تعبئة طلب االكتتاب في األسهم الجديدة
على ال�شخ�ص امل�ستحق الذي يرغب يف ممار�سة كامل حقه واالكتتاب يف جميع �أ�سهم حقوق الأولوية التي يحق له االكتتاب فيها �أن يقوم بتعبئة منوذج طلب االكتتاب
ويقدمه مرفق ًا بكامل مبلغ االكتتاب امل�ستحق وامل�ستندات املطلوبة �إلى �أحد فروع اجلهات امل�ستلمة �أثناء فرتة االكتتاب.
يح�سب عدد الأ�سهم التي يحق لل�شخ�ص االكتتاب فيها بح�سب عدد حقوق الأولوية القائمة التي ميلكها قبل نهاية فرتة االكتتاب الثانية� ،أما مبلغ االكتتاب الذي
يتعني على املكتتب دفعه فيح�سب ب�ضرب عدد حقوق الأولوية القائمة التي ميلكها قبل نهاية فرتة االكتاب الثانية يف ( )10ع�شرة رياالت �سعودية.
بتعبئة وتقدمي منوذج طلب االكتتاب ف�إن املكتتب يقر مبا يلي:
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املوافقة على اكتتابه يف ال�شركة بعدد الأ�سهم املو�ضحة يف طلب االكتتاب.
�أنه قد اطلع على ن�شرة الإ�صدار وعلى كافة حمتوياتها ودر�سها بعناية وفهم م�ضمونها.
املوافقة على النظام الأ�سا�سي لل�شركة وال�شروط الواردة يف ن�شرة الإ�صدار.
عدم التنازل عن حقه يف مطالبة ال�شركة والرجوع عليها بكل �ضرر ينجم ب�شكل مبا�شر من جراء احتواء ن�شرة الإ�صدار على معلومات جوهرية غري
�صحيحة �أو غري كافية �أو نتيجة �إغفال معلومات جوهرية ت�ؤثر ب�شكل مبا�شر على قبول املكتتب باالكتتاب يف حال �إ�ضافتها �إلى ن�شرة الإ�صدار.
�أنه مل ي�سبق له التقدم لالكتتاب يف �أ�سهم هذا الطرح ولل�شركة احلق يف رف�ض كافة الطللبات يف حال تكرار طلب االكتتاب.
قبوله الأ�سهم املخ�ص�صة مبوجب طلب االكتتاب وقبوله كافة �شروط وتعليمات االكتتاب الواردة يف الطلب ويف ن�شرة الإ�صدار.
�ضمان عدم �إلغاء �أو تعديل الطلب بعد تقدميه للجهة امل�ستلمة.

1 118 18الوثائق المطلوب تقديمها مع طلبات االكتتاب
يجب تقدمي طلب االكتتاب م�شفوع ًا بامل�ستندات التالية ،ح�سبما ينطبق احلال ،و�ستقوم اجلهة امل�ستلمة مبطابقة ال�صورة مع الأ�صل و�إعادة الأ�صل للمكتتب:
 �أ�صل و�صورة البطاقة ال�شخ�صية (للمكتتب الفرد)
 �أ�صل و�صورة دفرت العائلة (لأفراد الأ�سرة)
 �أ�صل و�صورة �صك الوكالة ال�شرعية (يف حالة توكيل �شخ�ص �آخر باالكتتاب)
 �أ�صل و�صورة �صك الوالية (للأيتام) (للمكتتب الفرد)
 �أ�صل و�صورة الإقامة بالن�سبة لغري ال�سعوديني ،حيثما ينطبق احلال (للمكتتب الفرد)
 �أ�صل و�صورة ال�سجل التجاري بالن�سبة لل�شخ�صية االعتبارية
يجب دفع مبلغ االكتتاب كام ًال عند تقدمي طلب االكتتاب لدى �أحد فروع اجلهات امل�ستلمة من خالل تفوي�ض اجلهة امل�ستلمة بخ�صم املبلغ املطلوب من ح�ساب
املكتتب لدى اجلهة امل�ستلمة� ،أو عن طريق �شيك م�صريف م�صدق م�سحوب على �أحد البنوك املحلية وم�سجل با�سم ال�شركة.
يقت�صر التوكيل بني �أفراد الأ�سرة من الدرجة الأولى )الأبناء والأبوين) ويف حالة تقدمي الطلب نيابة عن �شخ�ص �آخر ،يجب �أن يكتب الوكيل ا�سمه ويوقع على طلب
االكتتاب و�أن يرفق �أ�صل و�صورة وكالة �شرعية �سارية املفعول �صادرة من كتابة العدل (بالن�سبة للأ�شخا�ص املقيمني يف اململكة العربية ال�سعودية) �أو م�صدقة من
ال�سفارة �أو القن�صلية ال�سعودية يف بلد املكتتب (بالن�سبة للأ�شخا�ص املقيمني خارج اململكة العربية ال�سعودية).

1 118 18تقديم طلب االكتتاب
يبد�أ ا�ستالم طلبات االكتتاب يف فروع اجلهات امل�ستلمة املذكورة �أعاله يف اململكة خالل مرحلتي االكتتاب الأولى والثانية .ويف حال وجود فرتة طرح متبقي فيمكن
�أي�ض ًا خاللها تقدمي طلبات اكتتاب لأية �أ�سهم متبقية من قبل امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية فقط .وميكن تقدمي طلب االكتتاب �أثناء فرتة االكتتاب �إما من خالل �أحد
فروع اجلهات امل�ستلمة �أو اخلدمات امل�صرفية الهاتفية �أو �أجهزة ال�صراف الآيل �أو الإنرتنت امل�صريف لأي ٍ من اجلهات امل�ستلمة التي توفر هذه اخلدمات ،علم ًا
ب�أن منوذج طلب االكتتاب يحتوي على مزيد من التعليمات التي يجب اتباعها بدقة .وعند توقيع وتقدمي طلب االكتتاب� ،ستقوم اجلهة امل�ستلمة بختمه وتزويد
ال�شخ�ص امل�ستحق ب�صورة منه ،ويف حال تبني �أن املعلومات املقدمة يف طلب االكتتاب غري مكتملة �أو غري �صحيحة �أو مل يتم ختمها بوا�سطة اجلهة امل�ستلمة ،ف�إن
طلب االكتتاب �سيعترب الغي ًا .ويجب �أن يوافق ال�شخ�ص امل�ستحق على �شروط و�أحكام االكتتاب .ويجب �أن يقوم بتعبئة جميع بنود طلب االكتتاب ،ويف حال عدم
ا�ستيفاء الطلب املقدم من املكتتب لأي من �شروط و�أحكام االكتتاب ،ف�إن من حق ال�شركة رف�ض ذلك الطلب كلي ًا �أو جزئي ًا ،و�سيعترب �أي طلب اكتتاب يحتوي على
معلومات غري كاملة �أو غري �صحيحة �أو غري خمتوم من قبل اجلهة امل�ستلمة الغي ًا ،وال يجوز تعديل طلب االكتتاب �أو �سحبه بعد ت�سليمه للجهة امل�ستلمة ،ويعترب بعد
قبوله من قبل ال�شركة عقد ًا ملزم ًا بني املكتتب وال�شركة.
ويعترب املكتتب من الأ�شخا�ص امل�ستحقني قد ا�شرتى عدد الأ�سهم امل�ستحقة له عند حتقق ال�شروط التالية:
 ت�سليم ال�شخ�ص امل�ستحق منوذج طلب اكتتاب لدى �أحد فروع اجلهات امل�ستلمة.
 ت�سديد كامل مبلغ االكتتاب من قبل ال�شخ�ص امل�ستحق من خالل اجلهة امل�ستلمة.
 ا�ستالم ال�شخ�ص امل�ستحق املكتتب من خالل اجلهة امل�ستلمة لإ�شعار تخ�صي�ص يحدد عدد الأ�سهم التي مت تخ�صي�صها له.
علم ًا ب�أنه �سيتم تخ�صي�ص الأ�سهم للأ�شخا�ص امل�ستحقني بحد �أق�صى عدد الأ�سهم التي مت طلبها.

1 118 18التخصيص
�ستقوم ال�شركة ومدير االكتتاب بفتح ح�ساب �أمانة ي�سمى (اكتتاب حقوق الأولوية ل�شركة تبوك للتنمية الزراعية) يتم �إيداع متح�صالت االكتتاب فيه.
يتم تخ�صي�ص �أ�سهم حقوق الأولوية على الأ�شخا�ص امل�ستحقني بنا ًء على عدد احلقوق التي مار�سها ب�شكل مكتمل و�صحيح� .أما بالن�سبة للأ�سهم املتبقية من
املرحلتني الأولى والثانية (�إن وجدت) بالإ�ضافة �إلى ك�سور الأ�سهم ف�سوف تطرح على عدد من امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية كما مت الإ�شارة �سابق ًا ،و�سيتم تخ�صي�ص
الأ�سهم املتبقية للم�ؤ�س�سات اال�ستثمارية ذات العر�ض الأعلى ثم الأقل فالأقل ،على �أن يتم تخ�صي�ص الأ�سهم بالتنا�سب على امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية التي تقدم
نف�س العر�ض .و�سوف يكون �سعر االكتتاب بالأ�سهم اجلديدة التي مل يكتتب بها يف هذه الفرتة بحد �أدنى �سعر الطرح .و�إذا كان �سعر بيع الأ�سهم غري املكتتب بها
�أعلى من �سعر الطرح ،يوزع الفرق (�إن وجد) كتعوي�ض حلملة حقوق الأولوية الذين مل يقوموا باالكتتاب بحقوقهم بن�سبة ما ميلكونه من حقوق ،و�سيتم توزيع
متح�صالت بيع الأ�سهم املتبقية وك�سور الأ�سهم يف موعد �أق�صاه يوم الأربعاء 1436/04/22هـ (املوافق 2015/02/11م) .ويف حال تبقى �أ�سهم بعد ذلك غري
مكتتب فيها ف�سيقوم متعهد التغطية ب�شراء تلك الأ�سهم اجلديدة املتبقية و�ستخ�ص�ص له ب�سعر الطرح الذي حتدده اجلمعية العامة غري العادية .ويتوقع الإعالن
النهائي عن العدد النهائي للأ�سهم التي مت تخ�صي�صها لكل �شخ�ص م�ستحق دون �أي عموالت �أو ا�ستقطاعات من مدير االكتتاب �أو اجلهات امل�ستلمة وذلك بقيدها
يف ح�سابات املكتتبني لدى اجلهات امل�ستلمة .ويجب على الأ�شخا�ص امل�ستحقني االت�صال بفرع اجلهة امل�ستلمة الذي مت تقدمي طلب االكتتاب من خالله للح�صول
على �أيه معلومات �إ�ضافية .و�سوف يتم الإعالن عن نتائج التخ�صي�ص يف موعد �أق�صاه يوم الأربعاء 1436/04/15هـ (املوافق 2015/02/04م).
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1 118 18دفع مبالغ التعويض
�سيتم دفع مبالغ التعوي�ض (�إن وجدت) للأ�شخا�ص امل�ستحقني الذين ال ي�شاركون كلي ًا �أو جزئي ًا يف االكتتاب ب�أ�سهم حقوق الأولوية ،يف موعد �أق�صاه يوم الأربعاء
1436/04/22هـ (املوافق 2015/02/11م).

1 118 18رسم توضيحي آللية حقوق األولوية الجديدة
 1مقر لكشلالاشلااا ر�سم تو�ضيحي لآلية حقوق الأولوية اجلديدة

(ΩÉjCG 10) øjó«≤ŸG ÚªgÉ°ùŸG ÜÉààcGh (πªY ΩÉjCG 8) ∫hGóàdG IÎa
(óMGh πªY Ωƒj) »≤ÑàŸG ìô£dG IÎa

(πªY ΩÉjCG 3) Ú≤ëà°ùŸG ¢UÉî°TCÓd ÜÉààc’G IÎa
ájOÉ©dG ÒZ á«eƒª©dG á«©ª÷G OÉ≤©fG IÎa
ÜÉààc’Gh ∫hGóàdG ájGóH πÑbÉeh

¢ü«°üîàdG IÎa
¢†FÉØdG OQh

á«©ª÷G OÉ≤©fG Ωƒj
´ƒÑ°SC’G ájÉ¡f á∏£Y

1 118 18أسئلة وأجوبة عن آلية حقوق األولوية الجديدة
ماهي حقوق األولوية؟

هي �أوراق مالية قابلة للتداول تعطي حلاملها �أحقية االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة املطروحة عند اعتماد الزيادة يف ر�أ�س املال ،وهو حق مكت�سب جلميع امل�ساهمني
املقيدين يف �سجالت ال�شركة نهاية يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية .ويعطي كل حق حلاملة �أحقية االكتتاب ب�سهم واحد جديد وذلك ب�سعر الطرح.
لمن تمنح حقوق األولوية؟

جلميع حملة الأ�سهم املقيدين ب�سجالت ال�شركة يف نهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية.
متى يتم إيداع حقوق األولوية؟

يتم ذلك خالل يومني بعد انعقاد اجلمعية العامة غري العادية لل�شركة ،و�ستظهر الأ�سهم يف حمافظ امل�ساهمني املقيدين حتت رمز جديد خا�ص بحقوق الأولوية
ولن ي�سمح بتداول هذه احلقوق �أو االكتتاب فيها �إال عند بداية فرتة التداول واالكتتاب.
كيف يتم إشعار المساهم المقيد بإيداع حقوق األولوية في المحفظة؟

يتم �إ�شعار امل�ساهم املقيد عن طريق الإعالن يف موقع تداول.
كم عدد الحقوق التي سيحصل عليها المساهم المقيد؟

يعتمد ذلك على معامل الأحقية وعدد الأ�سهم التي ميتلكها امل�ساهم املقيد يف نهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية.
ما هو معامل األحقية؟

هو املعامل الذي ميكن امل�ساهم املقيد من معرفة عدد حقوق الأولوية امل�ستحقة له مقابل الأ�سهم التي ميتلكها بتاريخ انعقاد اجلمعية العامة غري العادية .وعلى
�سبيل املثال� :إذا كان عدد الأ�سهم امل�صدرة ل�شركة ما � 1.000سهم ورفعت تلك ال�شركة ر�أ�س مالها عن طريق طرح � 200سهم جديد بحيث ارتفع عدد �أ�سهمها
�إلى � 1.200سهم ،يكون معامل الأحقية يف هذه احلالة � 1إلى �( 5أي �سهم واحد لكل خم�سة �أ�سهم).
هل سيتم تداول هذه الحقوق وإضافتها إلى محافظ المستثمرين بنفس اسم/رمز أسهم الشركة أو أن هناك مسمى آخر لها؟

�سيتم �إيداع حقوق الأولوية ملحافظ امل�ستثمرين حتت رمز جديد خا�ص بحقوق الأولوية.
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ما هي قيمة الحق عند بداية تداوله؟

�سعر االفتتاح للحق �سيكون الفرق بني �سعر �إغالق �سهم ال�شركة يف اليوم ال�سابق لإدراج احلق و�سعر الطرح .وعلى �سبيل املثال� :إذا كان �سعر �إغالق ال�سهم يف اليوم
ال�سابق  35ريا ًال و�سعر الطرح  10رياالت يكون �سعر االفتتاح حلقوق الأولوية  25ريا ًال.
هل يستطيع المساهمين المقيدين االكتتاب في أسهم إضافية؟

ميكن للم�ساهمني املقيدين االكتتاب يف �أ�سهم �إ�ضافية من خالل �شراء حقوق �أولوية جديدة خالل فرتة التداول ،وميكن االكتتاب بالأ�سهم الإ�ضافية اجلديدة
املكت�سبة من �شراء حقوق جديدة خالل مرحلة االكتتاب الثانية فقط.
كيف تتم عملية االكتتاب؟

تتم عملية االكتتاب كما هو معمول به حالي ًا عن طريق تقدمي طلبات االكتتاب لدى �أي من فروع اجلهات امل�ستلمة (املذكورة يف ن�شرة الإ�صدار هذه) خالل فرتتي
االكتتاب فقط.
هل يحق لحملة شهادات األسهم االكتتاب والتداول؟

نعم يحق حلملة �شهادات الأ�سهم االكتتاب لكنهم لن ي�ستطيعوا التداول �إال بعد �إيداع ال�شهادات يف حمافظ ا�ستثمارية عن طريق اجلهات امل�ستلمة �أو مركز الإيداع
يف تداول و�إح�ضار الوثائق الالزمة.
إذا تم االكتتاب في األسهم الجديدة وتم بيع الحقوق بعدها ماذا يحدث في هذه الحالة؟

يف حال قام �أحد امل�ساهمني املقيدين باالكتتاب ومن ثم بيع حقوق الأولوية ومل يتم �شراء عدد حقوق �أولوية يعادل عدد احلقوق التي اكتتب فيها قبل نهاية فرتة
التداول ،ف�سيتم رف�ض طلب االكتتاب كلي ًا يف حال مت بيع جميع احلقوق �أو جزئي ًا مبا يعادل ما مت بيعه من حقوق ،و�سيتم �إبالغ و�إعادة مبلغ االكتتاب عرب اجلهة
امل�ستلمة للم�ساهم املقيد.
هل يحق لمن اشترى حقوق إضافية تداولها مرة أخرى؟

نعم يحق له بيعها و�شراء حقوق �أخرى خالل فرتة التداول فقط.
هل باإلمكان بيع جزء من هذه الحقوق؟

نعم ب�إمكان امل�ستثمر بيع جزء من هذه احلقوق واالكتتاب باجلزء املتبقي.
هل يمكن االكتتاب خالل عطلة نهاية األسبوع ما بين المرحلتين األولى والثانية.

ال ميكن ذلك.
متى يستطيع المساهم االكتتاب في حقوق األولوية التي اشتراها خالل فترة التداول؟

خالل املرحلة الثانية فقط وبعد انتهاء فرتة التداول حلقوق الأولوية.
هل يستطيع الشخص المستحق بيع الحق بعد انقضاء فترة التداول؟

ال ميكن ذلك ،بعد انق�ضاء فرتة التداول يتبقى لل�شخ�ص امل�ستحق فقط ممار�سة احلق يف االكتتاب بالزيادة يف ر�أ�س املال ،ويف حال عدم ممار�سة احلق ميكن �أن
يتعر�ض امل�ستثمرللخ�سارة �أو االنخفا�ض يف قيمة املحفظة اال�ستثمارية.
ماذا يحدث لحقوق األولوية التي لم يتم بيعها أو ممارسة االكتتاب بها خالل فترة التداول ومرحلتي االكتتاب األولى والثانية؟

تطرح الأ�سهم املتبقية الناجتة عن عدم ممار�سة �أو بيع هذه احلقوق يف فرتة الطرح املتبقي الذي ينظمه مدير االكتتاب بح�سب املعايري التي حتددها ن�شرة
الإ�صدار هذه.
هل سيتم إضافة أي رسوم إضافية لعمليات تداول حقوق األولوية؟

�سيتم تطبيق نف�س العموالت على عمليات البيع وال�شراء كما هي بالأ�سهم ولكن من دون حد �أدنى ملبلغ العمولة.
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1 1818 18تداول األسهم الجديدة
�سيبد�أ تداول الأ�سهم املطروحة لالكتتاب فور اكتمال جميع الإجراءات املتعلقة بذلك ،ويتوقع �أن يكون ذلك بعد رد فائ�ض االكتتاب وبالتن�سيق مع هيئة ال�سوق
املالية و�سيتم االعالن عنه الحق ًا.

1 1818 18سوق األسهم السعودية (داول)
ظلت ال�سوق املالية ال�سعودية غري ر�سمية حتى �أوائل الثمانينات امليالدية عندما با�شرت احلكومة النظر يف �إيجاد �سوق منظم للتداول و�إيجاد الأنظمة الالزمة
لذلك� ،إذ مت يف عام 1984م ت�شكيل جلنة وزارية من وزارة املالية واالقت�صاد الوطني ووزارة التجارة وم�ؤ�س�سة النقد بهدف تنظيم وتطوير ال�سوق .كانت م�ؤ�س�سة
النقد اجلهة احلكومية املعنية بتنظيم ومراقبة ال�سوق حتى ت�أ�س�ست هيئة ال�سوق املالية بتاريخ 1424/06/02هـ (املوافق 2003/07/31م) مبوجب نظام ال�سوق
املالية ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم (م )30/التي ت�شرف على تنظيم ومراقبة ال�سوق املالية من خالل �إ�صدار اللوائح والقواعد الهادفة �إلى حماية امل�ستثمرين
و�ضمان العدالة والكفاءة يف ال�سوق.
وافق جمل�س الوزراء ال�سعودي يف اجلل�سة املنعقدة يوم االثنني � 29صفر 1428هـ (املوافق 2007/03/19م) برئا�سة خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن
عبدالعزيز ،حفظه اهلل على ت�أ�سي�س �شركة م�ساهمة �سعودية با�سم �شركة ال�سوق املالية ال�سعودية (تداول) ي�أتي القرار تنفيذ ًا للمادة الع�شرين من نظام ال�سوق
املالية التي تق�ضي ب�أن تكون ال�صفة النظامية لل�سوق املالية �شركة م�ساهمة.
ويغطي نظام تداول عملية التداول ب�شكل متكامل ابتدا ًء بتنفيذ ال�صفقة وانتهاء بالت�سوية .ويتم التداول على فرتة واحدة من ال�ساعة � 11صباح ًا وحتى 3:30
ع�صر ًا .ويتم خاللها تنفيذ الأوامر� .أما خارج هذه الأوقات في�سمح ب�إدخال الأوامر وتعديلها و�إلغائها من ال�ساعة العا�شرة �صباح ًا وحتى ال�ساعة � 11صباح ًا كما
ميكن تعديل الأوامر و�إلغائها من ال�ساعة  3:30ع�صر ًا وحتى ال�ساعة  4:30ع�صر ًا .وميكن عمل قيود وا�ستف�سارات جديدة ابتداء من ال�ساعة � 10صباح ًا جلل�سة
االفتتاح التي تبد�أ ال�ساعة � 11صباح ًا ،وقد تتغري هذه الأوقات خالل �شهر رم�ضان وتعلن من قبل �إدارة تداول.
تنفذ ال�صفقات من خالل مطابقة �آلية للأوامر ،ويتم ا�ستقبال وحتديد �أولوية الأوامر وفق ًا لل�سعر .وب�شكل عام ،تنفذ �أوامر ال�سوق �أو ًال ،وتليها الأوامر حمددة
ال�سعر .ويف حال �إدخال عدة �أوامر بال�سعر نف�سه ف�إنه يتم تنفيذها وفق ًا لتوقيت الإدخال .ويقوم نظام تداول بتوزيع نطاق �شامل من املعلومات من خالل قنوات
خمتلفة �أبرزها موقع تداول على الإنرتنت ،وتوفري بيانات ال�سوق ب�شكل فوري ملزودي املعلومات املرخ�صني .وتتم ت�سوية ال�صفقات �آلي ًا خالل اليوم� ،أي نقل ملكية
الأ�سهم يتم مبا�شرة بعد تنفيذ ال�صفقة.
و يجب على ال�شركة الإف�صاح عن جميع القرارات واملعلومات ذات الأهمية للم�ستثمرين عرب نظام تداول .وتقع على عاتق �إدارة تداول م�س�ؤولية مراقبة ال�سوق
بهدف �ضمان عدالة التداول وكفاءة عمليات ال�سوق.

1 1818 18التسجيل في سوق األسهم السعودية
مت تقدمي طلب لدى هيئة ال�سوق املالية لت�سجيل و�إدراج �أ�سهم حقوق الأولوية يف ال�سوق املالية ال�سعودية “تداول”.
ومن املتوقع اعتماد الت�سجيل وبدء التداول يف �أ�سهم حقوق الأولوية يف ال�سوق الأ�سهم ال�سعودية بعد االنتهاء من عملية التخ�صي�ص النهائي لأ�سهم حقوق الأولوية،
و�سوف يعلن عن ذلك يف حينه يف موقع تداول الإلكرتوين .وتعترب التواريخ املذكورة يف هذه الن�شرة مبدئية وميكن تغيريها مبوافقة هيئة ال�سوق املالية.
وبالرغم من �أن الأ�سهم احلالية م�سجلةومدرجة يف ال�سوق املالية ال�سعودية “تداول”� ،إال �أنه ال ميكن التداول يف الأ�سهم اجلديدة �إال بعد اعتماد التخ�صي�ص
النهائي للأ�سهم و�إيداعها يف حمافظ املكتتبني يف تداول ويحظر حظر ًا تام ًا التداول يف الأ�سهم اجلديدة قبل ذلك.
ويف حال ن�شاطات التداول املحظورة يتحمل امل�ساهمون املكتتبون الذين يتعاملون يف مثل هذا الن�شاط امل�س�ؤولية الكاملة عنها ،ولن تتحمل ال�شركة �أية م�س�ؤولية
قانونية يف هذه احلالة.

1 1818 18القرارات والموفقات التي ستطرح بموجبها األسهم
�أو�صى جمل�س �إدارة ال�شركة يف اجتماعه املنعقد بتاريخ 1434/9/20هـ (املوافق 2013/7/10م) وقراره املعدل بتاريخ 1435/09/17هـ (املوافق 2014/07/14م)
بزيادة ر�أ�س مال ال�شركة من ( )200.000.000مائتا مليون ريال �سعودي �إلى (� )450.000.000أربعمائة وخم�سني مليون ريال �سعودي وذلك بعد احل�صول
على املوافقات النظامية الالزمة عن طريق طرح �أ�سهم حقوق �أولوية ،ولدى اكتمال االكتتاب يف الأ�سهم �سي�صبح ر�أ�س مال ال�شركة (� )450.000.000أربعمائة
وخم�سني مليون ريال �سعودي مق�سم �إلى ( )45.000.000خم�سة و�أربعني مليون �سهم عادي بقيمة ا�سمية قدرها ( )10ع�شرة رياالت لل�سهم الواحد ،ووافقت
اجلمعية العامة غري العادية بتاريخ 1436/03/15هـ (املوافق 2015/01/06م) على تو�صية جمل�س الإدارة بزيادة ر�أ�س املال على النحو املذكور و�سوف تقت�صر
الزيادة على امل�ساهمني امل�ستحقني املقيدين يف نهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية.
كما متت املوافقة على ن�شرة اال�صدار هذه وكافة امل�ستندات امل�ؤيدة التي طلبتها الهيئة وذلك بتاريخ �إعالنها يف موقع تداول يوم الثالثاء 1436/03/15هـ (املوافق
2015/01/06م).
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1 1818 18تنبيهات متنوعة
 يكون طلب االكتتاب وكافة ال�شروط والأحكام والتعهدات ذات العالقة ملزمة وملنفعة �أطرافها وخلفائهم واملتنازل منهم ل�صاحلهم ومنفذي الو�صايا
ومديري الرتكات والورثة ،وي�شرتط �أنه فيما عدا ما جرى عليه الن�ص حتديد ًا يف هذه الن�شرة ،ال يتم التنازل عن الطلب �أو عن �أي حقوق �أو م�صالح �أو
التزامات نا�شئة عنه �أو التفوي�ض بها لأي من الأطراف امل�شار �إليهم دون احل�صول على موافقة كتابية م�سبقة من الطرف الآخر.
ً
 تخ�ضع هذه التعليمات والبنود و�أي ا�ستالم لنماذج طلب االكتتاب �أو العقود املرتتبة عليها لأنظمة اململكة العربية ال�سعودية وتف�سر وتنفذ طبقا لها.
 ومع �أن هيئة ال�سوق املالية قد اعتمدت ن�شرة الإ�صدار هذه ،ف�إنه يجوز لها تعليق هذا الطرح �إذا علمت ال�شركة يف �أي وقت بعد اعتماد الهيئة لهذه
الن�شرة وقبل قبول �إدارج الأ�سهم يف ال�سوق ب�أنه:
1.1حدث تغري ًا مهم ًا يف �أي من املعلومات الأ�سا�سية الواردة يف هذه الن�شرة �أو �أي من امل�ستندات املطلوب ت�ضمينها فيها مبوجب قواعد الت�سجيل
والإدراج.
2.2توافر م�سائل �إ�ضافية كما يجب ت�ضمينها يف هذه الن�شرة.
3.3ويف هاتني احلالتني ف�إنه يتعني على ال�شركة �أن تقدم �إلى الهيئة ن�شرة �إ�صدار تكميلية وذلك ح�سب متطلبات قواعد الت�سجيل والإدراج .وعندئذ
�سيتم ن�شر ن�شرة الإ�صدار التكميلية و�إعالن تواريخ الطرح املرتتبة عليها.
4.4عدم موافقة اجلمعية العمومية غري العادية على تفا�صيل هذا الطرح.
يكون طلب االكتتاب وكافة ال�شروط واالحكام والتعهدات ذات العالقة ملزمة وملنفغة �أطرافها وخلفائهم واملتنازل منهم ل�صاحلهم ومنفذي الو�صايا ومديري
الرتكات و الورثة .وي�شرتط �أنه فيما عدا ما جرى عليه الن�ص حتديد ًا يف هذه الن�شرة ،ال يتم التنازل عن الطلب �أو عن �أي حقوق �أو م�صالح �أو التزامات نا�شئة
عنه �أو التفوي�ض بها لأي من الأطراف امل�شار �إليهم دون احل�صول على موفقة كتابية م�سيقة من الطرف االخر.
تخ�ضع هذه التعليمات والبنود و �أي ا�ستالم لنماذج طلب االكتتاب �أو العقود املرتتبة عليها لأنظمة اململكة وتف�سر وتنفذ طبقا لها� .سيتم توزيع ن�شرة اال�صدار هذه
باللغة العربية بعد موافقة هيئة ال�سوق املالية عليها.

1 1818 18التغير في سعر السهم نتيجة لزيادة رأس المال
�إن �سعر الإغالق ل�سهم ال�شركة يف يوم اجلمعية العامة غري العادية هو  24٫98ريال �سعودي ،ومن املتوقع �أن ي�صل �إلى  16٫66ريال �سعودي يف افتتاح اليوم الذي
يليه والتغيري ميثل نق�ص مبقدار  8٫32ريال �سعودي وبن�سبة .%33.3
طريقة احتساب سعر السهم لزيادة رأس المال كالتالي:
أوالً :احتساب القيمة السوقية للشركة عند اإلغالق في يوم الجمعية العامة غير العادية:

عدد الأ�سهم يف نهاية اجلمعية العامة غري العادية  Xالإغالق ل�سهم ال�شركة يف يوم اجلمعية العامة غري العادية = القيمة ال�سوقية لل�شركة عند الإغالق يف يوم
اجلمعية العامة غري العادية.
ثانيًا :احتساب سعر السهم في افتتاحية اليوم الذي يلي يوم الجمعية العامة غير العادية:

(القيمة ال�سوقية لل�شركة عند الإغالق يف يوم اجلمعية العامة غري العادية  +قيمة الأ�سهم املطروحة) ( /عدد الأ�سهم يف نهاية يوم اجلمعية العامة غري العادية
 +عدد الأ�سهم املطروحة لالكتتاب) = �سعر ال�سهم املتوقع يف افتتاحية اليوم الذي يلي يوم اجلمعية العمومية غري العادية.
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1919المستندات المتاحة للمعاينة
�ستكون امل�ستندات التالية متاحة للمعاينة يف املقر الرئي�سي ملدير االكتتاب مبدينة الريا�ض �شارع العليا العام تقاطع طريق امللك عبد اهلل ،وذلك خالل �ساعات
العمل الر�سمية بني ال�ساعة � 9:00صباح ًا �إلى ال�ساعة  4:30م�سا ًء قبل  20يوم من فرتة االكتتاب وخالل فرتة االكتتاب:
الوثائق التأسيسية  /وثائق الشركة:

1.1النظام الأ�سا�سي لل�شركة.
�2.2شهادة ال�سجل التجاري.
طرح األسهم:

1.1موافقة هيئة ال�سوق املالية
2.2تو�صية جمل�س الإدارة بزيادة ر�أ�سمال ال�شركة.
3.3قرار اجلمعية العامة غري العادية باملوافقة على زيادة ر�أ�س املال.
التقارير والخطابات والمستندات:

1.1العقود واالتفاقيات التي مت الإف�صاح عنها.
2.2تقرير ال�سوق ودرا�سة اجلدوى.
3.3موافقة خطية من قبل امل�ست�شار املايل ومدير االكتتاب واملتعهد بالتغطية �شركة فالكم للخدمات املالیة على ا�ستخدام ا�سمهم و�شعارهم و�إفاداتهم
�ضمن ن�شرة الإ�صدار.
4.4موافقة خطية من قبل م�ست�شار العناية املهنية املالية �شركة �إرن�ست ويونغ ( )EYعلى عر�ض تقريرهم والإ�شارة �إليهم �ضمن ن�شرة الإ�صدار.
5.5موافقة خطية من قبل مكتب امل�ست�شار القانوين مكتب ل�ؤي بن حممد العكا�س للمحاماة واال�ست�شارات القانونية بالتعاون مع ڤن�سن والكنز �إل �إل بي على
ا�ستخدام ا�سمهم و�شعارهم و�إفاداتهم �ضمن ن�شرة الإ�صدار.
6.6موافقة خطية من قبل املحا�سب القانوين اخلرا�شي حما�سبون ومراجعون قانونيون على ا�ستخدام ا�سمهم و�شعارهم و�إفاداتهم يف الن�شرة بو�صفهم
املحا�سبون القانونيون لل�شركة لل�سنتني املاليتني املنتهيتني يف  31دي�سمرب للعامني 2011م و 2012م ،بالإ�ضافة �إلى القوائم املالية للفرتة املنتهية يف
 30يونيو 2014م.
 7.7موافقة خطية من قبل املحا�سب القانوين الثنيان حما�سبون ومراجعون على ا�ستخدام ا�سمهم و�شعارهم و�إفاداتهم يف الن�شرة بو�صفهم املحا�سبون
القانونيون لل�شركة لل�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب للعام 2013م.
القوائم المالية:

1.1القوائم املالية املراجعة لل�شركة لل�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب من الأعوام 2011م2012 ،م2013 ،م ،وتقرير مراجع احل�سابات حولها.
2.2القوائم املالية املفحو�صة لل�شركة للفرتة املنتهية يف  30يونيو 2014م.
وفق ًا ملتطلبات هيئة ال�سوق املالية ف�إنه �سوف تكون كل امل�ستندات املتاحة للمعاينة باللغة العربية كلما �أمكن ذلك.
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2020تقارير مراجعي الحسابات

شركة تبوك للتنمية الزراعية «تادكو»
شركة مساهمة سعودية

القوائم المالية األولية وتقرير مراقب الحسابات
كما في  30يونيو 2014
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شركة تبوك للتنمية الزراعية «تادكو»
شركة مساهمة سعودية

قائمة المركز المالي األولية (غير مدققة)
كما يف  30يونيه
2014

2013

ريال �سعودي

ريال �سعودي

املوجودات املتداولة :
نقد بال�صندوق ولدى البنوك

6.163.138

5.629.035

ا�ستثمارات ق�صرية الأجل

18.780.580

-

ذمم مدينة جتارية

10.242.378

15.540.343

املخزون

80.418.786

73.272.343

ممتلكات و�آالت ومعدات معدة للبيع

690.775

1.073.778

�أر�صدة مدينة �أخرى

8.356.186

16.844.702

�إجمايل املوجودات املتداولة

124.651.843

112.360.201

املطلوبات املتداولة :
اجلزء املتداول من القر�ض

13.878.817

4.777.504

ذمم دائنة

21.032.347

18.189.373

دائنو توزيعات �أرباح

32.028.120

22.086.412

خم�ص�ص الزكاة ال�شرعية

2.049.551

1.528.980

�أر�صدة دائنة �أخرى

16.802.365

12.310.683

�إجمايل املطلوبات املتداولة

85.791.200

58.892.952

ر�أ�س املال العامل

38.860.643

53.467.249

املوجودات غري املتداولة :
ا�ستثمارات وموجودات مالية

33.416.632

35.959.984

�إ�ستثمارات يف �أوراق مالية متاحة للبيع

-

11.848.950

م�شروعات حتت التنفيذ

69.959.172

57.430.579

ممتلكات و�آالت ومعدات و�أ�شجار

234.023.554

232.859.547

�إجمايل املوجودات غري املتداولة

337.399.358

338.099.060

�إن الإي�ضاحات املرفقة ت�شكل جزءا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية
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شركة تبوك للتنمية الزراعية «تادكو»
شركة مساهمة سعودية

قائمة المركز المالي األولية (غير مدققة)
كما يف  30يونيه
2014

2013

ريال �سعودي

ريال �سعودي

املطلوبات غري املتداولة :
منح حكومية م�شروطة

()5.650.000

()5.650.000

خم�ص�ص مكاف�أة ترك اخلدمة

()5.087.597

()4.854.341

قرو�ض طويلة الأجل

()15.472.381

()15.834.455

350.050.023

365.227.513

�صايف موجودات ال�شركة
حقوق امل�ساهمني :
ر�أ�س املال

200.000.000

200.000.000

هبة احلكومة

64.350.000

64.350.000

احتياطيات

81.112.854

92.935.274

�أرباح (خ�سائر) غري حمققة عن �أ�ستثمارات مالية

-

�أرباح مبقاة

4.587.169

20.845.764

�صايف حقوق امل�ساهمني

350.050.023

365.227.513

�إن الإي�ضاحات املرفقة ت�شكل جزءا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية
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()12.903.525

شركة تبوك للتنمية الزراعية «تادكو»
شركة مساهمة سعودية

قائمة الدخل األولية (غير مدققة)
الفرتة الأولية من � 1إبريل حتى  30يونيه

املبيعات
تكلفة املبيعات
جممل ربح الفرتة

من بداية العام حتى  30يونيه

2014

2013

2014

2013

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

29.123.332

38.498.579

49.788.596

49.327.071

()17.764.765

()22.999.766

()31.170.692

()28.944.184

11.358.567

15.498.813

18.617.904

20.382.887

امل�صروفات والأعباء الإدارية:
امل�صروفات الت�سويقية

()9.461.000

()8.760.398

()12.507.847

()10.854.054

امل�صروفات العمومية والإدارية

()3.153.383

()3.634.474

()5.331.409

()5.008.262

�إجمايل امل�صروفات والأعباء الإدارية

()12.614.383

()12.394.872

()17.839.256

()15.862.317

�صايف (خ�سارة) دخل الأعمال الرئي�سية

()1.255.816

�أرباح غري حمققة عن �إ�ستثمارات مالية

1.613.598

�إيرادات (م�صاريف) �أخرى

318.599

�صايف (خ�سارة) دخل الفرتة قبل الزكاة

676.381

الزكاة ال�شرعية املقدرة
�صايف دخل الفرتة بعد الزكاة

()171.690
504.691

3.103.941

778.648

4.520.571

-

1.613.598

-

347.816

549.687

2.740.062

5.070.258

()26.700
3.077.241
()577.307

()495.010

()1.058.582

2.499.934

2.245.052

4.011.676

(خ�سارة) ربحية ال�سهم من الأعمال الرئي�سية

()0.06

0.16

0.04

0.23

ربحية (خ�سارة) ال�سهم من الأعمال الأخرى

0.097

()0.001

0.10

0.027

ربحية ال�سهم العادي بالريال

0.03

0.12

0.11

0.20

�إن الإي�ضاحات املرفقة ت�شكل جزءا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية
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شركة تبوك للتنمية الزراعية (تادكو)
شركة مساهمة سعودية

قائمة التدفقات النقدية (غير مدققة)
الزيادة (النقص) في النقدية
من بداية العام حتى  30يونيه
2014

2013

ريال �سعودي

ريال �سعودي

تدفقات نقدية من �أن�شطة العمليات :
2.740.062

�صايف الدخل قبل الزكاة ال�شرعية

5.070.258

تعديالت لت�سوية �صايف الربح ل�صايف النقدية
الناجتة من (امل�ستخدمة يف) �أن�شطة العمليات
()1.613.598

ارباح غري حمققة عن �إ�ستثمارات مالية

11.852.498

اال�ستهالك

11.623.123
4.131.531

(زيادة) نق�ص يف الذمم املدينة التجارية

()552.887

(نق�ص) يف املخزون

()22.705.187

()25.560.019

نق�ص (زيادة) يف الأر�صدة املدينة الأخرى

1.900.461

()9.772.928

زيادة يف الذمم الدائنة

11.256.563

11.323.747

زيادة يف �أر�صدة دائنة �أخرى

5.011.275

103.236
()9.599.650

(نق�ص) يف دائنو توزيعات �أرباح

()47.896

خم�ص�ص مكاف�أة ترك اخلدمة

208.019

امل�سدد من الزكاة ال�شرعية

-

()2.164.266

�صايف النقدية الناجتة من (امل�ستخدمة يف) �أن�شطة العمليات

8.049.310

()14.728.082

116.886

تدفقات نقدية من �أن�شطة اال�ستثمار :
()14.696.211

�إ�ضافات موجودات ثابتة
ا�ستبعادات موجودات ثابتة (بال�صايف)

212.974

�صايف التغري يف ممتلكات معدة للبيع

48.009

(زيادة) يف م�شروعات حتت التنفيذ
نق�ص يف اال�ستثمارات
�صايف النقدية (امل�ستخدمة يف) الناجتة من �أن�شطة اال�ستثمار

2.385.978
()333.598

()7.528.936

()7.584.720

6.000.001

39.918.215

()15.964.163

23.437.952

�إن الإي�ضاحات املرفقة ت�شكل جزءا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية
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()10.947.923

شركة تبوك للتنمية الزراعية (تادكو)
شركة مساهمة سعودية

قائمة التدفقات النقدية (غير مدققة)
الزيادة (النقص) في النقدية
من بداية العام حتى  30يونيه
2014

2013

ريال �سعودي

ريال �سعودي

التدفقات النقدية من �أن�شطة التمويل :
امل�ستلم من القرو�ض

12.636.607

امل�سدد من القرو�ض

()2.357.156

()2.337.730

امل�ستخدم من االحتياطيات

-

()3.016.027

توزيعات �أرباح

-

()2.528.639

�صايف النقدية الناجتة من (امل�ستخدمة يف) �أن�شطة التمويل

10.279.451

()7.882.396

�صايف الزيادة يف �أر�صدة النقد

2.364.598

827.474

ر�صيد النقد يف بداية العام

3.798.540

4.801.561

ر�صيد النقد يف نهاية الفرتة

6.163.138

5.629.035

�إن الإي�ضاحات املرفقة ت�شكل جزءا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية
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شركة تبوك للتنمية الزراعية «تادكو»
شركة مساهمة سعودية

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين (غير مدققة)
ر�أ�س
املال

هبة
احلكومة

�إحتياطي
نظامي

�إحتياطي
�إتفاقي

�إحتياطي
طوارئ

التغري يف القيمة
العادلة للإ�ستثمار

�أرباح
مبقاة

الإجمايل

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ر�صيد 2013/1/1

200.000.000

70.000.000

66.746.171

29.169.399

35.731

13.042.117

364.923.813

(خ�سائر) عام 2013

-

-

-

-

-

-

()14.838.447

()14.838.447

تغطية خ�سائر العام من الإحتياطي

-

-

-

-

-

14.838.447

�إعادة ت�صنيف هبة احلكومة

-

-

-

-

-

-

()5.650.000

التغري يف القيمة العادلة للإ�ستثمار

-

-

-

-

-

14.069.605

-

14.069.605

()5.650.000

()14.838.447

()14.069.605

-

مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة

-

-

-

-

-

-

()700.000

()700.000

�أرباح مقرتح توزيعها

-

-

-

-

-

-

()10.000.000

()10.000.000

الر�صيد يف 2013/12/31

200.000.000

64.350.000

66.746.171

14.330.952

35.731

-

2.342.117

347.804.971

�أرباح الفرتة

-

-

-

-

-

-

2.245.052

2.245.052

الر�صيد يف  30يونيه 2014

200.000.000

64.350.000

66.746.171

14.330.952

35.731

-

4.587.169

350.050.023

�إن الإي�ضاحات املرفقة جزء ًاَ اليتجز�أ من القوائم املالية
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شركة تبوك للتنمية الزراعية «تادكو»
شركة مساهمة سعودية

إيضاحات حول القوائم المالية األولية كما في  30يونيه 2014
إيضاح ( : )1الشركة وطبيعة نشاطها :




�شركة تبوك للتنمية الزراعية (تادكو) ت�أ�س�ست ك�شركة م�ساهمة �سعودية مبوجب املر�سوم امللكي الكرمي رقم (م )11/بتاريخ  7جمادى الثاين 1403
هـ املوافق  22مار�س 1983م وم�سجلة بال�سجل التجاري يف مدينة تبوك حتت رقم  35505403بتاريخ � 15شعبان 1404هـ املوافق  17مايو 1984م .
يبلغ ر�أ�س مال ال�شركة  200مليون ريال �سعودي مق�سم �إلى  20مليون �سهم بقيمة �إ�سمية  10ريال لل�سهم الواحد .
يتمثل ن�شاط ال�شركة يف الإنتاج الزراعي واحليواين والت�صنيع الزراعي وت�سويق منتجاتها .

إيضاح ( : )2ملخص السياسات المحاسبية الهامة :
يتم �إعداد القوائم املالية الأولية وفق ًا ملعايري املحا�سبة ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيون مبا فيها معيار التقارير املالية الأولية وبنف�س الأ�س�س
وال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة يف �إعداد القوائم املالية ال�سنوية وفيما يلي ملخ�ص لأهم ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة :
 )1أسس إعداد القوائم المالية :

يتم �إعداد القوائم املالية املبينة بالريال ال�سعودي وفق ًا للمعايري املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية ومبد�أ التكلفة التاريخية ومتطلبات نظام
ال�شركات ال�سعودي والنظام الأ�سا�سي لل�شركة .
 )2إستخدام التقديرات :

�إن �إعداد القوائم املالية من قبل الإدارة يتطلب القيام ببع�ض التقديرات والتي لها ت�أثري على املركز املايل وقد تختلف هذه التقديرات عن النتائج الفعلية.
 )3النقد وما في حكمه :

يتمثل النقد وما يف حكمه يف النقد بال�صندوق و�أر�صدة احل�سابات اجلارية لدى البنوك واال�ستثمارات ق�صرية الأجل التي ال تتجاوز فرتة ا�ستحقاقها ثالثة �أ�شهر
وال يوجد قيود على ت�سيلها ل�صالح ال�شركة.
 )4الذمم المدينة التجارية:

يتم �إظهار الذمم املدينة التجارية يف قائمة املركز املايل ب�صايف القيمة القابلة للتحقق وذلك بعد خ�صم خم�ص�ص الديون امل�شكوك والذي يتم تقديره بنا ًء على
درا�سة �أعمار الديون وتقييم مدى قابلية حت�صيلها وذلك يف نهاية ال�سنوات املالية .
 )5المخزون :

يتكون املخزون من �إنتاج تام ومواد �أولية وم�ستلزمات �إنتاج ومهمات وقطع غيار ويتم �إظهارها بالتكلفة �أو �صايف القيمة البيعية �أيهما �أقل  .وت�شتمل تكلفة الإنتاج
التام على تكلفة املواد الأولية والأيدي العاملة وم�صاريف الإنتاج الأخرى املبا�شرة وغري املبا�شرة � .أما تكلفة املواد الأولية وامل�ستلزمات واملهمات وقطع الغيار فيتم
التو�صل �إليها بطريقة املتو�سط املرجح كما يتم تكوين خم�ص�ص للمخزون التالف وبطئ احلركة .
 )6االستثمارات :



يتم �إثبات ا�ستثمارات ال�شركة يف �شركات �أخرى وعوائدها مبا يتفق مع املعايري املحا�سبية ذات العالقة بح�سب م�ؤ�شرات ال�سيطرة وتعترب ن�سب ملكية
ال�شركة يف ر�ؤو�س �أموال هذه ال�شركات قرينة لل�سيطرة .
يتم تقييم اال�ستثمارات بالأوراق املالية ق�صرية الأجل يف نهاية الفرتات املالية ويتم �إثبات االرباح واخل�سائر غري املحققة �ضمن قائمة دخل الفرتة .

 )7الممتلكات واآلالت والمعدات واألشجار :




يتم �إظهار املمتلكات والآالت واملعدات والأ�شجار بقائمة املركز املايل ب�صايف التكلفة بعد خ�صم جممع اال�ستهالك.
تتمثل تكلفة الأ�شجار يف تكلفة ال�شراء �أو تكلفة النمو حتى تاريخ الإنتاج الأويل �أو وفق ًا لأعمار معينة ويتم ا�ستهالكها بطريقة الق�سط الثابت على �أ�سا�س
القيمة التقديرية املتبقية واملتمثلة يف فرتات الإنتاج التجاري والتي ترتاوح بني � 12إلى � 44سنة .
ً
يتم احت�ساب اال�ستهالك لباقي البنود بطريقة الق�سط الثابت بنا ًء على الأعمار الت�شغيلية التقديرية وفقا لن�سب ترتاوح بني � %3إلى . %25

157

شركة تبوك للتنمية الزراعية «تادكو»
شركة مساهمة سعودية

إيضاحات حول القوائم المالية األولية كما في  30يونيه 2014
 )8مخصص الزكاة :

يتم احت�ساب خم�ص�ص زكاة تقديري عن الفرتات املالية ا�سرت�شادا بالتعليمات ال�صادرة عن م�صلحة الزكاة والدخل ويتم العر�ض بالقوائم املالية وفقا للمعايري
ذات العالقة .
 )9مخصصات العاملين :

يتم تكوين خم�ص�صات العاملني الوظيفية وفق ًا لنظام العمل والعمال ال�سعودي.
 )10تحقيق اإليراد :




يتم �إثبات �إيرادات املبيعات عند ت�سليم املنتجات للعمالء .
يتم �إثبات قيمة مبيعات القمح ل�صوامع الدولة ب�صايف القيمة البيعية املتفق عليها وبعد خ�صم الزكاة ون�سبة ال�شوائب املخ�صومة.
يتم �إثبات الإيرادات الأخرى عند حتققها .

 )11تكلفة المبيعات :

يتم احت�ساب تكلفة املبيعات وفق ًا لتكلفة �إنتاج الوحدات املباعة والتي يتم حتميلها بالتكاليف الفعلية املبا�شرة والتي ت�شتمل على تكلفة املواد وم�ستلزمات الإنتاج
وتكلفة الأيدي العاملة وا�ستهالكات املوجودات الثابتة املبا�شرة بالإ�ضافة �إلى ن�صيبها من امل�صاريف غري املبا�شرة .
 )12المصروفات :



يتم ت�صنيف امل�صروفات الناجتة عن جمهودات ال�شركة املتعلقة بعمليات بيع وت�سويق منتجاتها كم�صروفات بيعية وت�سويقية ويتم �إ�ستنزال جزء من
هذه امل�صروفات وفق ًا لأ�سا�س حمدد وحتميلها على تكلفة الأ�شجار يف طور النمو واملدرجة �ضمن امل�شروعات حتت التنفيذ .
يتم ت�صنيف امل�صروفات املبا�شرة وغري املبا�شرة املتعلقة بالإدارة والتي ال تتعلق بوظيفة الإنتاج �أو وظيفة البيع والت�سويق كم�صروفات �إدارية وعمومية
ويتم �إ�ستنزال جزء من هذه امل�صروفات وفق ًا لأ�سا�س حمدد وحتميلها على تكلفة الأ�شجار يف طور النمو واملدرجة �ضمن امل�شروعات حتت التنفيذ .

 )13العمليات بالعمالت األجنبية :

يتم ت�سجيل العمليات بالعمالت الأجنبية وفق ًا لأ�سعار ال�صرف ال�سائدة عند �إجراء هذه العمليات ويتم يف نهاية الفرتات املالية حتويل �أر�صدة املوجودات واملطلوبات
وفق ًا لأ�سعار ال�صرف ال�سائدة يف ذلك التاريخ وي�سجل الربح �أو اخل�سارة الناجتة عن حتويل العمالت الأجنبية على قائمة الدخل .

إيضاح ( : )3ربحية السهم :
يتم احت�ساب ربحية ال�سهم بق�سمة �صايف الدخل على عدد الأ�سهم ال�صادرة كما يف نهاية الفرتات املالية .

إيضاح ( : )4نتائج الفترة :
�إن نتائج الفرتة بالقوائم املالية الأولية املرفقة قد ال متثل م�ؤ�شر ًا دقيق ًا لنتائج �أعمال ال�شركة ال�سنوية .

إيضاح ( : )5إعادة التبويب:
مت �إعادة تبويب بع�ض �أرقام فرتة املقارنة لتتوافق مع عر�ض البيانات املالية للفرتة احلالية.
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شركة مساهمة سعودية تبوك

المملكة العربية السعودية
القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات
 31ديسمبر 2013
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شركة تبوك للتنمية الزراعية (تادكو)
مساهمة سعودية  -تبوك

قائمة المركز المالي كما هي بتاريخ 2013/12/31م
البيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

2013/12/31م

2012/12/31م

ري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال

ريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال

املوجودات :
موجودات متداولة
3.798.540

4.801.561

نقدية بال�صندوق ولدى البنوك

()3

10.000.000

40.000.000

9.689.491

19.671.874

738.784

740.180

املخزون

()5

57.713.599

47.712.324

م�صروفات مقدمة و�أر�صدة مدينة

()6

10.256.647

7.071.774

92.197.061

119.997.713

ا�ستثمارات ق�صرية الأجل
املدينون

()4

موجودات ثابتة معدة للبيع

اجمالى املوجودات املتداولة
املوجودات غري املتداولة
ا�ستثمارات وموجودات مالية

()7

30.838.844

31.438.844

ا�ستثمارات يف اوراق مالية متاحة للبيع

()8

15.744.771

14.436.280

م�شروعات حتت التنفيذ

()9

62.430.236

49.845.859

املوجودات الثابتة (�صافى)

()10

204.555.228

204.961.138

املوجودات احليوية (الأ�شجار)

()11

26.837.587

27.943.560

اجمالى املوجودات غري املتداوله

340.406.666

328.625.681

جمموع املوجودات

432.603.727

448.623.394

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من رقم ( )1الى رقم ( )30جزءا اليتجز�أ من القوائم املالية
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شركة تبوك للتنمية الزراعية (تادكو)
مساهمة سعودية  -تبوك

قائمة المركز المالي كما هي بتاريخ 2013/12/31م
البيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

2013/12/31م

2012/12/31م

ري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال

ريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال

املطلوبات وحقوق امل�ساهمني
مطلوبات متداولة
3.997.697

4.777.504

اجلزء املتداول من قرو�ض طويلة الأجل

()12

22.076.016

21.686.062

الدائنون

()13

9.775.784

6.865.626

م�صروفات م�ستحقة و�أر�صدة دائنة

()14

11.791.090

14.826.085

خم�ص�ص الزكاة

()15

1.554.541

2.634.664

�أرباح مقرتح توزيعها

10.000.000

10.000.000

اجمالى املطلوبات املتداولة

59.195.128

60.789.941

دائنو توزيعات �أرباح

املطلوبات غري املتداولة
التزامات هبة الدولة

()17

5.650.000

-

قرو�ض طويلة االجل

()12

15.074.050

18.172.185

خم�ص�ص مكافاة نهاية اخلدمه

()16

4.879.578

4.737.455

اجمالى املطلوبات غري املتداولة

25.603.628

22.909.640

اجمالى املطلوبات

84.798.756

83.699.581

حقوق امل�ساهمني
ر�أ�س املال

()17

200.000.000

200.000.000

هبة احلكومة

()18

64.350.000

70.000.000

احتياطى نظامى

()19

66.746.171

66.746.171

احتياطيات �أخرى

()20

14.366.683

29.205.130

التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات

-

الأرباح املبقاة

2.342.117

13.042.117

اجمالى حقوق امل�ساهمني

347.804.971

364.923.813

جمموع املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

432.603.727

448.623.394

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من رقم ( )1الى رقم ( )30جزءا اليتجز�أ من القوائم املالية
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شركة تبوك للتنمية الزراعية (تادكو)
مساهمة سعودية  -تبوك

قائمة الدخل للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31م
رقم

2013/12/31م

2012/12/31م

االي�ضاح

ري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال

ري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال

املبيعات

()21

120.988.316

156.079.065

تكلفة املبيعات

()22

()68.888.958

()86.048.858

52.099.358

70.030.207

البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

جممل الدخـل
م�صاريف الأعمال الرئي�سية
م�صروفات ت�سويقية

()23

()34.120.045

()36.812.671

م�صروفات �إدارية

()24

()15.469.928

()16.366.479

مكاف�أت وفروقات

(�/25أ)

خم�ص�ص خمزون

()23

()3.587.103

()1.975.638
-

�إجمايل م�صاريف الأعمال الرئي�سية

()53.177.076

()55.154.788

اخل�سارة  /الدخل من الأعمال الرئي�سية

()1.077.718

15.875.419

نتائج الأعمال الأخرى
خ�سائر ا�ستثمارت وموجودات مالية

(/25ب)

()700.000

خ�سائر االنخفا�ض غري امل�ؤقت يف اوراق مالية متاحة للبيع

()8

()12.742.899

خ�سائر ر�أ�سمالية نتيجة �إزالة �أ�شجار

(/25ج)

�إيرادات �أخرى

-

()685.945
()3.016.027

1.236.711

1.399.743

�إجمايل نتائج الأعمال االخرى

()12.206.188

()2.302.229

اخل�سارة /الدخل قبل خم�ص�ص الزكاة

()13.283.906

12.573.190

خم�ص�ص الزكاة

()1.554.541

()2.634.664

�صافى اخل�سارة /الدخل

()14.838.447

9.938.526

خ�سارة /ربحية ال�سهم من الأعمال الرئي�سية

()0.05

0.74

خ�سارة /ربحية ال�سهم العادى بالريـال

()0.74

0.50

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من رقم ( )1الى رقم ( )30جزءا اليتجز�أ من القوائم املالية
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شركة تبوك للتنمية الزراعية (تادكو)
مساهمة سعودية  -تبوك

قائمة التدفقات النقدية
عن ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
البيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

2013

2012

ريال �سعودي

ريال �سعودي

تدفقات نقدية من �أن�شطة العمليات :
-14.838.447

�صايف الدخل قبل الزكاة ال�شرعية

9.938.526

تعديالت لت�سوية �صايف الربح ل�صايف النقدية
الناجتة من (امل�ستخدمة يف) �أن�شطة العمليات
اال�ستهالك

23.859.647

21.692.898

ت�سويات �سنوات �سابقة

13.442.899

-

خم�ص�ص ترك اخلدمة

142.123

-583.923

ا�ستهالك �ستبعادات موجودات ثابتة

-

-

خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها

665.153

752.200

نق�ص يف الذمم املدينة التجارية

9.317.230

24.517.316

(نق�ص) يف املخزون

-10.001.275

-9.021.151

(زيادة) يف الأر�صدة املدينة الأخرى

-3.184.873

163.660

(نق�ص) زيادة يف الذمم الدائنة

2.910.158

-271.920

زيادة يف �أر�صدة دائنة �أخرى

-3.034.995

4.073.259

زيادة يف دائنو توزيعات �أرباح

389.954

603.131

امل�سدد من مكاف�أة ترك اخلدمة

-

-

امل�سدد من الزكاة ال�شرعية

-1.080.123

423.084

�صايف النقدية الناجتة من �أن�شطة العمليات

18.587.451

52.287.080

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من رقم ( )1الى رقم ( )30جزءا اليتجز�أ من القوائم املالية
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شركة تبوك للتنمية الزراعية (تادكو)
مساهمة سعودية  -تبوك

قائمة التدفقات النقدية
عن ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
البيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

2013

2012

ريال �سعودي

ريال �سعودي

تدفقات نقدية من �أن�شطة اال�ستثمار :
�إ�ضافات موجودات ثابتة

-21.943.114

-63.899.744

ا�ستبعادات موجودات ثابتة (بال�صايف)

2.611.379

2.079.855

�صايف التغري يف ممتلكات معدة للبيع

1.396

-179.783

(زيادة) يف م�شروعات حتت التنفيذ

-12.584.377

37.489.298

نق�ص (زيادة) يف اال�ستثمارات

29.918.215

-8.957.394

()1.996.501

()33.467.769

�صايف النقدية (امل�ستخدمة يف) �أن�شطة اال�ستثمار
التدفقات النقدية من �أن�شطة التمويل :
امل�ستلم من القرو�ض

-

4.755.340

امل�سدد من القرو�ض

-3.877.942

-3.875.002

ت�سويات �سنوات �سابقة

-3.016.029

-10.846.479
-375.925

ت�سويات على خم�ص�ص الزكاة
امل�ستخدم من االحتياطيات

-

مكاف�أة �أع�ضاء املجل�س

-700.000

�أرباح مقرتح توزيعها

-10.000.000

-10.000.000

()17.593.971

()18.863.532

�صايف النقدية (امل�ستخدمة يف) الناجتة عن �أن�شطة التمويل

1.478.534

�صايف (النق�ص) الزيادة يف �أر�صدة النقد

-1.003.021

-44.221

ر�صيد النقد يف بداية العام

4.801.561

4.845.782

ر�صيد النقد يف نهاية العام

3.798.540

4.801.561

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من رقم ( )1الى رقم ( )30جزءا اليتجز�أ من القوائم املالية
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قائمة التغيرات فى حقوق المساهمين للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31م
ر�أ�س

هبة

احتياطى

احتياطيات

التغري يف القيمة
العادلة

االرباح

رقم
االي�ضاح
ال�سنة املالية
املنتهية يف

املال

احلكومة

نظامى

اخرى

لال�ستثمارات
املالية

املبقاه

2013/12/31م

ريــال

ريــال

ريــال

ريــال

ريــال

ريــال

200.000.000

70.000.000

66.746.171

الر�صيد يف بداية
ال�سنة
�أقفال اخل�سارة
املحققة لهذا العام

()20

()14.838.447

�إلتزام لهبة احلكومة ()16

-

املحول من
الإحتياطيات
التغري يف القيمة
العادلة لال�ستثمارات
املالية

()8

29.205.130

()14.069.605

13.042.117

()5.650.000

-

-

-

-

-

-

-

-

ريــال
364.923.813

()14.838.447
()5.650.000

-

-

االجمـالى

14.069.605

-

()700.000

مكاف�أت �أع�ضاء جمل�س
الإدارة
�أرباح مقرتح توزيعها

-

-

-

-

-

الر�صيد يف نهاية ال�سنة

200.000.000

64.350.000

66.746.171

143.669.683

-

14.069.605

()700.000

()10.000.000( )10.000.000
2.342.117

347.804.971

ال�سنة املالية املنتهية يف
2012/12/31م
الر�صيد فى بداية
ال�سنة قبل التعديل

200.000.000

70.000.000

65.184.557

29.961.816

ت�سويات �سنوات �سابقة

-

-

-

-

الر�صيد فى بداية
ال�سنة بعد التعديل

200.000.000

70.000.000

65.184.557

29.961.816

()20.938.953
-

()20.938.953

26.935.491

392.081.864

()10.846.479( )10.846.479
16.089.012

360.296.432

�صافى الدخل

-

-

-

-

-

9.938.526

9.938.526

املحول �إلى
الإحتياطيات

-

-

1.561.614

780.807

-

()2.342.421

امل�ستخدم من
االحتياطيات الأخرى

-

-

-

التغري يف القيمة
العادلة لال�ستثمارات
املالية

-

-

-

()1.537.493
-

-

-

()1.537.493

6.869.348

-

6.869.348

()643.000

مكاف�أت �أع�ضاء جمل�س
الإدارة
�أرباح مقرتح توزيعها

-

-

-

-

الر�صيد يف نهاية ال�سنة

200.000.000

70.000.000

66.746.171

29.205.130

-

()14.069.605

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من رقم ( )1الى رقم ( )30جزءا اليتجز�أ من القوائم املالية
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-

()643.000

()10.000.000( )10.000.000
13.042.117

364.923.813
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إيضاحات حول القوائم المالية
إيضاح ( : )1الشركة وطبيعة أعمالها :




�شركة تبوك للتنمية الزراعية (تادكو) ت�أ�س�ست ك�شركة م�ساهمة �سعودية مبوجب املر�سوم امللكي الكرمي رقم (م )11/بتاريخ  7جمادى الثاين 1403
هـ املوافق  22مار�س 1983م وم�سجلة بال�سجل التجاري يف مدينة تبوك حتت رقم  35505403بتاريخ � 15شعبان 1404هـ املوافق  17مايو 1984م .
يبلغ ر�أ�س مال ال�شركة  200مليون ريال �سعودي مق�سم �إلى  20مليون �سهم بقيمة �أ�سمية  10ريال لل�سهم الواحد.
يتمثل ن�شاط ال�شركة يف الإنتاج الزراعي واحليواين والت�صنيع الزراعي وت�سويق منتجاتها والعمل يف جمال الت�سويق الزراعي باال�سترياد والت�صدير
للمنتجات الزراعية والنباتية واحليوانية وال�سمكية وم�شتقاتها..

إيضاح ( : )2ملخص السياسات المحاسبية الهامة :
يتم �إعداد القوائم املالية الأولية وفق ًا ملعايري املحا�سبة ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيون وفيما يلي ملخ�ص لأهم ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة :
.1أسس إعداد القوائم المالية :

يتم �إعداد القوائم املالية املبينة بالريال ال�سعودي وفق ًا للمعايري املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية ومبد�أ التكلفة التاريخية ومتطلبات نظام
ال�شركات ال�سعودي والنظام الأ�سا�سي لل�شركة .
.2أستخدام التقديرات :

�إن �إعداد القوائم املالية من قبل الإدارة يتطلب القيام ببع�ض التقديرات واالفرتا�ضيات والتى لها ت�أثري على املركز املالى وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه
التقديرات.
.3النقدية وما في حكمها :

تتكون النقدية وما يف حكمها من النقد بال�صندوق و�أر�صدة احل�سابات اجلارية لدى البنوك واال�ستثمارات ق�صرية الأجل والتى ال تتجاوز فرتة ا�ستحقاقها ثالثة
�أ�شهر وال يوجد قيود على ت�سيلها ل�صالح ال�شركة.
.4المدينون:

يتم غظهار املدنيني يف قائمة املركز املالى ب�صايف القيمة القابلة للتحقق وذلك بعد خ�صم خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها (�إن وجد) ويتم تقدير
خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها بناء على درا�سة لأعمار اغراديات �أر�صدة املدينيني وتقييم ملدى قابلية حت�صيلها وذلك فى نهاية ال�سنة املالية.
.5المخزون :

يتكون املخزون من �إنتاج تام ومواد �أولية وم�ستلزمات �إنتاج ومهمات وقطع غيار ويتم �إظهارها بالتكلفة �أو �صايف القيمة البيعية �أيهما �أقل  .وت�شتمل تكلفة الإنتاج
التام على تكلفة املواد الأولية والأيدي العاملة وم�صاريف الإنتاج الأخرى املبا�شرة وغري املبا�شرة � .أما تكلفة املواد الأولية وامل�ستلزمات واملهمات وقطع الغيار فيتم
التو�صل �إليها بطريقة املتو�سط املرجح كما يتم تكوين خم�ص�ص للمخزون التالف وبطئ احلركة .
.6اإلستثمارات :



يتم �إثبات �إ�ستثمارات ال�شركة يف �شركات �أخرى وعوائدها مبا يتفق مع املعايري املحا�سبية ذات العالقة بح�سب م�ؤ�شرات ال�سيطرة وتعترب ن�سب ملكية
ال�شركة يف ر�ؤو�س �أموال هذه ال�شركات قرينة لل�سيطرة .
يتم ت�صنيف الأوراق املالية بالقوائم املالية املرفقة ك�أوراق مالية متاحة للبيع ويتم �إدراج االنخفا�ض غري امل�ؤقت يقائمة الدخل .

.7الموجودات الثابتة واالستهالك :




تظهر املوجودات الثايتة بالتكلفة بعد خ�صم جممع اال�ستهالك.
يتم احت�ساب ا�ستهالك املوجودات الثابتة بطريقة الق�سط الثابت بناء على الأعمار الت�شغيلية التقديرية وفق ًا لن�سب ترتاوح بني  %3و . %25
يتم �إدارج االرباح واخل�سائر الر�أ�س مالية يف قائمة الدخل .
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إيضاحات حول القوائم المالية
.8الموجودات الحيوية :

تظهر املوجودات احليوية بتكلفة ال�شراء �أو تكلفة النمو حتى تاريخ االنتاج الأولى ناق�ص ًا اال�ستهالك املرتاكم  .حتدد تكلفة املوجودات احليوية ال�صغرية بتكلفة
النمو وفق ًا لأعمارها املعنية .ت�ستهلك املوجودات احليوية بطريقة الق�سط الثابت  ،على القيمة التقديرية املتبقية لها على �أ�سا�س فرتات االنتاج التجاري لها والتى
ترتاوح ما بني � 12إلى � 44سنة لأ�شجار النخيل .
.9مخصص الزكاة :

يتم �إحت�ساب خم�ص�ص الزكاة وفق ًا لتعليمات م�صلحة الزكاة والدخل ويتم العر�ض ولإف�صاح عن املخ�ص�ص يف القوائم املالية وفق ًا ملعيار الزكاة ويتم �إثبات �أية
فروقات بني خم�ص�ص الزكاة والربط النهائي وفق متطلبات معيار العر�ض والإف�صاح العام املتعلقة بالتغريات املحا�سبية .
.10االحتياطي النظامي :

مل يتم التحويل للإحتياطى النظامي هذه ال�سنة نظر ًا خل�سائر حمققة .
.11االحتياطي االتفاقي:

وفق ًا للنظام الأ�سا�سي لل�شركة يجنب  %5من االرباح ال�صافية لتكوين احتياطي اتفاقي يخ�ص�ص لتدعيم مركز ال�شركة ومواجهة املخاطر ويوقف هذا التجنب �إذا
بلغ االحتياطي املذكور  %25من ر�أ�س مال ال�شركة مل يتم التحويل لالحتياطي االتفاقي نظر ًا لتحقيق خ�سائر .
.12مخصصات العاملين :

يتم �إحت�ساب وتكوين خم�ص�صات العاملني الوظيفية وفق ًا لنظام العمل ال�سعودي .
.13تحقيق اإليراد :




يتم �إثبات �إيرادات املبيعات عند ت�سليم املنتجات للعمالء .
يتم �إثبات قيمة مبيعات القمح ل�صوامع الدولة ب�صايف القيمة البيعية وبعد �إ�ستنزال الزكاة ون�سبة ال�شوائب املخ�صومة.
يتم �إثبات الإيرادات الأخرى عند حتققها .

.14تكلفة المبيعات :

يتم احت�ساب تكلفة املبيعات وفق ًا لتكلفة �إنتاج الوحدات املباعة والتي يتم حتميلها بالتكاليف الفعلية املبا�شرة والتي ت�شتمل على تكلفة املواد وم�ستلزمات الإنتاج
وتكلفة الأيدي العاملة وا�ستهالكات املوجودات الثابتة املبا�شرة بالإ�ضافة �إلى ن�صيبها من امل�صاريف غري املبا�شرة .
.15المصروفات :



يتم ت�صنيف امل�صروفات الناجتة عن جمهودات ال�شركة املتعلقة بعمليات بيع وت�سويق منتجاتها كم�صروفات بيعية وت�سويقية ويتم يف نهاية الفرتات
املالية ا�ستنزال جزء من تلك امل�صروفات وفق ًا لأ�سا�س حمدد وحتميلها على تكلفة اال�شجار يف طور النمو واملدرجة �ضمن امل�شروعات حتت التنفيذ.
يتم ت�صنيف امل�صروفات املبا�شرة وغري املبا�شرة املتعلقة بالإدارة والتي ال تتعلق بوظيفة الإنتاج �أو وظيفة البيع والت�سويق كم�صروفات �إدارية وعمومية
املالية ويتم ا�ستنزال جزء من تلك امل�صروفات لأ�سا�س حمدد وحتميلها على تكلفة �أ�شجار الفاكهة يف طور النمو واملدرجة �ضمن امل�شروعات حتت
التنفيذ .

.16المخصصات وااللتزامات المحتملة :

يتم ت�سجيل املخ�ص�صات للمطلوبات غري املحددة القيمة �أو الزمن عندما يكون لل�شركة مطلوبات قاونية ظهرت نتيجة لإحداث فرتات �سابقة تتطلب احلاجة �إلى
نفقات ل�سداد املطلوبات وميكن تقدير هذه النفقات بطريقة يعتمد عليها عندما يعترب العامل الزمنى للمال هام ًا يتم تكوين املخ�ص�صات بالقيمة العادلة احلالية
للنفقات التى يتوقع �أن تكون كافية ل�سداد املطلوبات .
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إيضاحات حول القوائم المالية
عندما ال تكون هناك حاجة �إلى نفقات ل�سداد مطلوبات �أو �أنه ي�صعب تقدير هذه النفقات يتم االف�صاح عن هذه النفقات كمطلوبات حمتملة ما مل يكن من
ال�صعب حتديد هذه النفقات � ....أن املطلوبات القابلة احلدوث والتى ميكن حتديد حدوثها �أو عدمة يحدث م�ستقبلى �أو �أكرث يتم �أي�ضا االف�صاح عنها كمطلوبات
حمتملة ما مل يكن من ال�صعب حتديد هذه النفقات .
.17العمالت األجنبية :

حتول املعامالت التى تتم بالعمالت االجنبية �إلى الريال ال�سعودي ب�أ�سعار التحويل ال�سائدة حني �إجراء املعامالت ويعاد حتويل �أر�صدة املوجودات واملطلوبات
النقدية بالعمالت االجنبية ب�إ�سعار التحويل ال�سائدة بتاريخ املركز املالى ويتم �إدارج الفروقات يف قائمة الدخل.
.18ربحية السهم :

يتم �إحت�ساب ربحية ال�سهم بتق�سيم �صايف ربح (خ�سارة) ال�سنة على عدد الأ�سهم ال�صادرة كما يف نهاية ال�سنة.
.19الهبوط في قيمة األصول غير المتداولة :

بتاريخ كل قائمة مركز مالى تتم مراجعة القيم الدفرتية للأ�صول غري املتداولة لتحديد ما �إذا كان هناك �أى م�ؤ�شر على هبوط قيمة الأ�صول ويف حالة وجود مثل
هذا امل�ؤ�شر يتم تقدير القيمة املمكن ا�سرتدادها يتم �إثبات خ�سارة الهبوط عندما تتجاوز القيمة الدفرتية اهذاه اال�صول القيمة القابلة لال�سرتداد وتثبت خ�سائر
الهبوط �إن وجدت يف قائمة الدخل .

 -3نقد بالصندوق ولدى البنوك :
يت�ألف هذا البند مما يلي :
2013/12/31م

2012/12/31م

ريــال

ريــال

نقد بال�صندوق

25.167

4.277

نقد لدى البنوك

3.773.373

4.797.284

الإجمــايل

3.798.540

4.801.561

* النقد لدى البنوك يتمثل يف �أر�صدة لدى بنوك حملية يتم �إ�ستخدامها لتمويل �أن�شطة ال�شركة وهي �أر�صدة غري مقيدة اال�ستخدام .

 -4المدينون :
يت�ألف هذا البند مما يلي :
العمالء

11.106.844

20.424.074

خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها

1.417.353-

()752.200

ال�صايف

9.689.491

19.671.874
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 -5المخزون :
يت�ألف هذا البند مما يلي :
تقاوي

173.227

21.961

�أ�سمدة

3.097.179

2.246.501

مواد م�ستهلكة

11.854.408

9.444.963

قطع غيار

2.928.119

3.750.321

مواد كمائية

1.680.417

1.027.283

مواد خام

513.243

689.366

فواكة ا�سترياد

592.986

-

�شتالت

7.807

7.807

منتجات تامة

41.373.967

31.444.773

الإجمــايل

62.221.353

48.632.975

خم�ص�ص خمزون راكد

4.507.754-

()920.651

ال�صايف

57.713.599

47.712.324

 -6مصروفات مقدمة وأرصدة مدينة :
يت�ألف هذا البند مما يلي :
2013/12/31م

2012/12/31م

ريــال

ريــال

م�صاريف مقدمة

1.622.535

607.359

ت�أمني اعتمادات م�ستندية

55.196

188.981

ب�ضائع بالطريق

266.551

178.142

ت�أمينات �ضمانات بنكية

317.146

317.146

ذمم عاملني

1.232.299

1.140.871

دفعات مقدمة/موردين

6.625.563

4.600.447

ت�أمني لدى الغري

55.999

26.347

ايرادات م�ستحقة

4.560

12.481

اخرى

76.798

-

الإجمــايل

10.256.647

7.071.774
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شركة تبوك للتنمية الزراعية (تادكو)
مساهمة سعودية  -تبوك

إيضاحات حول القوائم المالية
 - 7استثمارات وموجودات مالية :
يتالف هذا البند مما يلى :
*�شركة جنات للإ�ستثمار الزراعي

10.106.044

10.806.044

ال�شركة الوطنية لإنتاج وجتارة البذور

412.800

412.800

املجموعة الزراعية ال�سعودية (�ساق)

100.000

100.000

جمعية البطاط�س التعاونية

200.000

100.000

جمعية البطاط�س التعاونية

20.000

20.000

�شركة �شرق �أ�سيا للإ�ستثمار الزراعي

20.000.000

20.000.000

الإجمــايل

30.838.844

31.438.844

* مت تقييم الإ�ستثمار يف �شركة جنات للإ�ستثمار الزراعي وفقا لطريقة حقوق امللكية اعتمادا على نتائج القوائم املالية لل�شركة يف 2012/12/31م وقد مت �إعادة التقدير للإ�ستثمار يف هذه ال�شركة وتقدير اخل�سائر
الناجتة عن ذلك � 700ألف ريال.

 - 8استثمارات في أوراق متاحة للبيع :
يتالف هذا البند مما يلى :
2013/12/31م

2012/12/31م

ريــال

ريــال

التكلفة

28.487.670

28.505.885

التغري يف القيمة العادلة

()12.742.899

()14.069.605

الإجمــايل

15.744.771

14.436.280

خ�سائر �صندوق الريا�ض

()11.585.492

خ�سائر بيت التمويل اخلليجي

()1.157.407

الإجمــايل

()12.742.899

 -9مشروعات تحت التنفيذ :
يتالف هذا البند مما يلى :
�إن�شاءات مدنية

14.764.161

11.163.621

حما�صيل يف طور النمو

20.994.920

25.968.737

ب�ساتني غري نا�ضجة

26.268.017

12.075.997

اخرى

403.138

637.504

الإجمــايل

62.430.236

49.845.859
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شركة تبوك للتنمية الزراعية (تادكو)
مساهمة سعودية  -تبوك

إيضاحات حول القوائم المالية
 -10الموجودات الثابتة
يت�ألف هذا البند مما يلي :
التكلفة

الر�صيد
التكلفة

ا�ضافات

يف بداية
ال�سنة
ريــال

الأرا�ضي

64.630.600

�أرا�ضي م�شروطه 5.650.000

ريــال

اال�ستهالك

ا�ستبعادات

الر�صيد

الر�صيد

ا�ستهالك

ا�ستبعادات

الر�صيد

�صايف القيمة

وت�سويات

يف نهاية
ال�سنة

يف بداية
ال�سنة

العام

وت�سويات

يف نهاية
ال�سنة

2013/1/1م

2012/1/1م

ريــال

ريــال

ريــال

ريــال

ريــال

ريــال

ريــال

ريــال

70.270.600 64.630.600

-

-

- 64.630.600

-

-

-

-

-

5.650.000

-

-

-

-

-

80.751.521 115.376.052

3.690.869

-

33.421.226 30.933.662 84.442.390

5.650.000

-

املباين
والإن�شاءات

1.203.305 114.172.747

�آالت ومعدات

9.363.455 168.876.391 252.808.924 -3.794.469 12.312.089 244.291.304

75.414.911 78.091.684 174.717.240 3.522.606-

6.995.770 203.038.272 227.861.110 -6.169.155

24.736.309 23.914.709 203.946.401 6.087.641-

�أبار و�أنظمة رى
و�سائل نقل
وانتقال

6.255.682 227.774.583
24.947.370

�أثاث ومفرو�شات 9.954.311
الإجمـايل

556.516

-168.974

24.568.161 25.334.912

310.319

168.974-

248.423

47473-

9215429 10.155.261

278.133

47.468-

625.406 24.709.506
9.446.094

709167

379.210
738.882

204.961.138 204.555.228 497.261.631 9.826.689- 20.638.546 486.449.774 701.816.859 10.180.071- 20.576.015 691.420.915

 -11الموجودات الحيوية
يت�ألف هذا البند مما يلي :
�أ�شجار
نا�ضجة
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1.367.099 61.462.686

3.221.101 30.503.100 60.300.385 2.529.400-

261.403-

27.943.560 26.837.587 33.462.798

شركة تبوك للتنمية الزراعية (تادكو)
مساهمة سعودية  -تبوك

إيضاحات حول القوائم المالية
 - 12قروض طويلة األجل :
يتالف هذا البند مما يلى :
2013/12/31م

2012/12/31م

ريــال

ريــال

القرو�ض التجارية
الر�صيد يف بداية ال�سنة
امل�سدد خالل ال�سنة
الر�صيد يف نهاية ال�سنة
اجلزء املتداول
اجلزء غري املتداول

8.811.945

12.686.947

()2.937.502

()3.875.002

5.874.443

8.811.945

()2.937.360

()2.937.360

2.937.083

5.874.585

القرو�ض احلكومية
الر�صيد يف بداية ال�سنة

14.137.744

9.382.404

امل�ستلم خالل ال�سنة

-

4.755.340

امل�سدد خالل ال�سنة
الر�صيد يف نهاية ال�سنة
اجلزء املتداول
اجلزء غري املتداول

()940.440

-

13.197.304

14.137.744

()1.060.337

()1.840.744

12.136.967

12.297.600

ج� -إجمايل القرو�ض
�إجمايل اجلزء املتداول

3.997.697

4.777.504

�إجمايل اجلزء غري املتداول

15.074.050

18.172.185

الإجمــايل

19.071.747

22.949.689

تتمثل القرو�ض التجارية يف قر�ض من البنك الأهلي التجاري مببلغ 11.749.447ريـال ي�ستحق ال�سداد من بداية 2012/5/2م ملدة اربعة �سنوات تنتهي يف
2015/5/2م وتتمثل القرو�ض احلكومية يف قر�ض �صندوق التنمية الزراعية مببلغ 19.999.998ريـال ي�ستحق ال�سداد من بداية 2013/9/1م ملدة ع�شرة اق�ساط
تنتهي يف عام 2023م

 - 13الدائنون :
بلغت ار�صدة الدائنون مبلغ 9.775.784ريـال يف 2013/12/31م مقابل (6.865.626ريـال 2012:م) وتتمثل �أر�صدة الدائنون يف ار�صدة املوردين.
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شركة تبوك للتنمية الزراعية (تادكو)
مساهمة سعودية  -تبوك

إيضاحات حول القوائم المالية
 - 14مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة :
يتالف هذا البند مما يلى :
م�ستحقات عاملني

1.765.427

1.765.477

م�صروفات م�ستحقة

4.442.523

7.242.077

ت�أمني حمتجز

2.364.921

2.057.241

دائنو مبيعات �أ�سهم

1.868.623

1.871.539

دائنو �إكتتاب و�أمانات م�ساهمني

894.625

894.625

عمالء دفعات مقدمة

454.971

995.126

الإجمــايل

11.791.090

14.826.085

 -15مخصص الزكاة التقديري :
2013/12/31م

2012/12/31م

ريــال

ريــال

()13.282.906

18.250.800

املخ�ص�صات املكونة

3.555.489

2.956.553

�صايف الدخل املعدل

()9.728.417

21.207.353

( �أ ) عنا�صر وعاء الزكاة
�صايف الدخل

وعاء الزكاة
�صايف الدخل املعدل

()9.728.417

-

ر�أ�س املال

200.000.000

-

�أرباح مرحلة

13.042.117

-

االحتياطيات

95.951.301

-

القرو�ض

19.071.747

-

هبة الدولة

64.350.000

-

خم�ص�صات مدورة

5.831.843

-

دائنو �أ�سهم مباعة

1.868.623

-

فائ�ض االكتتاب

894.625

-

دائنو توزيعات �أرباح

21.686.062

-

�إجمايل الوعاء

412.967.901

446.402.442
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شركة تبوك للتنمية الزراعية (تادكو)
مساهمة سعودية  -تبوك

إيضاحات حول القوائم المالية
2013/12/31م

2012/12/31م

ريــال

ريــال

يخ�صم
املوجودات الثابتة (بال�صايف)

204.555.228

-

املوجودات احليوية (بال�صايف)

26.837.587

-

م�شروعات حتت التنفيذ

62.430.236

-

�أ�صول معدة للبيع

738.784

-

ا�ستثمارات وموجودات ثابتة

30.838.844

-

مدخالت االنتاج وقطع الغيار

20.479.786

الإجمـايل

345.880.465

336.045.142

وعاء الزكاة

67.087.436

110.357.300

()4.905.784

()4.970.714

تخ�صم �أرباح القمح املزكى
�صايف وعاء الزكاة

62.181.652

105386586

الزكاة التقديرية %2.5

1.554.541

2.634.664

( ب ) حركة املخ�ص�ص
ر�صيد بداية ال�سنة

2.634.664

ت�سويات

-

ا�ستبعادات

()2634664

2.587.505
()375.925
()211.580

ا�ضافات

1.554.541

2.634.664

ر�صيد نهاية ال�سنة

1.554.541

2.634.664

 -16هبة الحكومة:
تتمثل هبة احلكومة يف �أر�ض امل�شروع املمنوحة لل�شركة مبوجب املر�سوم امللكي رقم (م )50/وتاريخ  1405/09/3هـ والبالغ م�ساحتها � 35ألف هكتار من الأرا�ضي
احلكومية الواقعة علي طريق تبوك بئر هرما�س بغر�ض �أ�ستثمارها يف امل�شاريع الزراعية  ،وقد مت تقييم الأر�ض مببلغ  70مليون ريال �سعودي طبق ًا لل�شهادة من
مكتب عقاري بتاريخ  1406/05/02هـ (هناك م�ساحة داخل �أر�ض م�شروع ال�شركة مقدارها  2.825هكتار مل يح�سم �أمر متلكها  ..وعليه فقد مت �إعادة تبويب
قيمتها واملقدرة ب ـ  5.650.000ريال وت�ضمينها يف املطلوبات الغري متداولة حتت بند التزامات هبة الدولة).
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شركة تبوك للتنمية الزراعية (تادكو)
مساهمة سعودية  -تبوك

إيضاحات حول القوائم المالية
 -17مخصص نهاية الخدمة :
يتالف هذا البند مما يلى :
2013/12/31م

2012/12/31م

ريــال

ريــال

الر�صيد يف بداية ال�سنة

4.737.456

5.321.377

املكون خالل ال�سنة

2.670.493

2.782.588

دفعات مقدمة للعاملني

()2.528.371

()3.366.510

الر�صيد يف نهاية ال�سنة

4.879.578

4.737.455

 -18راس المال :
بلغ را�س مال ال�شركة 200.000.000ريـال مق�سم الى 20.000.000ريـال �سهم بقيمة ا�سمية()10ريـال لل�سهم الواحد

 -19االحتياطي النظامي :
مت�شي ًا مع نظام ال�شركات والنظام اال�سا�سي لل�شركة يتم حتويل  %10من �صايف الدخل ال�سنوي الى االحتياطي النظامي حتى يبلغ ن�صف ر�أ�س املال ومل يتم
التحويل الى االحتياطي النظامي هذا العام نظر ًا لتحقيق خ�سائر بلغ االحتياطي النظامي 66.746.171ريـال يف 2013/12/31م وهو ميثل  %33.37من ر�أ�س
املال تقريب ًا.

 -20احتياطات اخرى :
يتالف هذا البند مما يلى :
2013/12/31م
ريــال
ر�صيد يف  2013/1/1م
اقفال اخل�سارة املحققة لهذا العام
ر�صيد يف  2013/12/31م
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29.169.399
()14.838.447
14.366.683

شركة تبوك للتنمية الزراعية (تادكو)
مساهمة سعودية  -تبوك

إيضاحات حول القوائم المالية
 -21المبيعات :
يتالف هذا البند مما يلى :
2013/12/31م

2012/12/31م

ريــال

ريــال

مبيعات حبوب

25.384.913

30.165.394

مبيعات �أعالف

9.759.769

42.418.920

مبيعات خ�ضروات وفواكة

81.724.379

81.911.402

مبيعات مواد غذائية منتجة

3.494.941

1.081.501

مبيعات �أ�شجار

519.114

396.848

مبيعات م�ساحات خ�ضراء

105.200

105.000

الإجمــايل

120.988.316

156.079.065

 -22تكلفة المبيعات :
يتالف هذا البند مما يلى :
2013/12/31م

2012/12/31م

ريــال

ريــال

20.681.795

24.936.332

تكلفة مبيعات �أعالف

4.958.797

21.595.538

تكلفة مبيعات خ�ضروات وفواكة

38.579.954

38.424.386

تكلفة مبيعات مواد غذائية منتجة

4.287.541

695.381

تكلفة مبيعات �أ�شجار

318.361

336.741

تكلفة مبيعات م�ساحات خ�ضراء

62.510

60.480

الإجمــايل

68.888.958

86.048.858

تكلفة مبيعات حبوب
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شركة تبوك للتنمية الزراعية (تادكو)
مساهمة سعودية  -تبوك

إيضاحات حول القوائم المالية
 -23مصروفات تسويقية :
يتالف هذا البند مما يلى :
2013/12/31م

2012/12/31م

ريــال

ريــال

م�صروفات نقل و�شحن

5.160.865

9.586.727

تكلفة العمالة

8.534.897

8.998.768

م�صروفات تعبئة وتغليف

6.272.700

5.645.599

ا�ستهالكات

4.419.293

3.820.019

عمولة مبيعات

2.507.984

2.644.187

فاقد وتالف

3.131.627

2.520.340

وقود وطاقة

1.430.025

1.416.973

مواد م�ستهلكة

873.218

716.056

�صيانة وا�صالح وقطع غيار

569.642

577.591

م�صروفات ت�أمني

132.730

150.893

معار�ض ودعاية و�إعالن

137.523

137.564

برق وبريد وهاتف

116.070

131.018

�إيجارات

187.590

109.212

�سفر وانتقاالت

219.004

87.808

اخرى

426.877

269.916

الإجمــايل

34.120.045

36.812.671
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شركة تبوك للتنمية الزراعية (تادكو)
مساهمة سعودية  -تبوك

إيضاحات حول القوائم المالية
 -24مصروفات إدارية :
يتالف هذا البند مما يلى :
2013/12/31م

2012/12/31م

ريــال

ريــال

�أجور ورواتب ومايف حكمها

8.405.844

7.570.969

ا�ستهالكات

1.471.080

1.592.818

�صيانة و�أ�صالح وقطع غيار

881.951

974.173

خم�ص�ص خمزون راكد

-

859.094

خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها

665.153

752.200

عالقات عامة ومعار�ض

498.215

814.886

تربعات

540.000

736.667

ر�سوم تراخي�ص

592.314

639.713

�إعالنات �إدارية

420.494

461.273

وقود وطاقة

343.872

321.020

مواد م�ستهلكة

212.644

222.143

برق وبريد وهاتف

184.953

221.479

�أتعاب مهنية وا�ست�شارات

235.979

197.145

م�صروفات بنكية

185.016

153.048

م�صروفات �سفر وانتقاالت

26.566

100.579

�إيجارات

103.083

68.653

ت�أمني

48.893

26.306

�أخرى

653.871

654.313

الإجمــايل

15.469.928

16.366.479
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شركة تبوك للتنمية الزراعية (تادكو)
مساهمة سعودية  -تبوك

إيضاحات حول القوائم المالية
 -25تعديالت سنوات سابقة :
(�/25أ) تتمثل تعديالت �سابقة يف عدة م�صروفات خا�صة بال�سنة املالية 2012م ومل ي�سبق ت�سجيلها يف ح�سابات ال�سنة املالية امل�شارة عالية كما يلي -:
البيـ ـ ـ ـ ـ ــان

ريــال

مكاف�آت موظفني

885.639

مكاف�أت �أع�ضاء اللجان املنبثقة عن جمل�س الإدارة

840.000

مكاف�أت الرئي�س التنفيذي

60.000

مكاف�أت نائب الرئي�س التنفيذي

50.000

مكاف�أت �سكرتري املجل�س

50.000

�سكراب م�ستبعد

560.397

فروقات زكاة
الإجمــايل

()470.398
1.975.638

(/25ب) خسائر استثمار :
بلغت خ�سائر اال�ستثمار ( )685.945ريال وهي تخ�ص خ�سائر اال�ستثمار يف �شركة جنات .

(/25ج) خسائر رأسمالية :
بلغت اخل�سائر الر�أ�سمالية  3.016.027ريال وتتمثل يف �إزالة �أ�شجار فاكهة و�أ�شجار نافقة و�أ�شجار زيتون ل�ضعف الإنتاجية ( ب�سبب ت�ضرر هذه الأ�صناف من
ال�صقيع) .

 -26تعديالت على القوائم المالية األولية :
ن�شري �إلى قرارات اللجنة الإدارية برئا�سة رئي�س جمل�س الإدارة املنعقدة يف 2014/2/4م ب�ش�أن املعاجلات املحا�سبية بناء على التو�صيات التي وردت يف درا�سة
الفح�ص النايف للجهالة والتي متت بعد �صدور القوائم املالية الأولية املعتمدة من جمل�س الإدارة بتاريخ 2014/1/19م مما ترتب على هذه القرارات تعديالت
جوهرية يف النتائج املالية وحتولت من �صايف ربح ( )3.3مليون ريال �إلى �صايف خ�سارة ( )14.8مليون ريال كما هو مبني �أدناه.
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شركة تبوك للتنمية الزراعية (تادكو)
مساهمة سعودية  -تبوك

إيضاحات حول القوائم المالية
(/26أ) التعديالت الجوهرية على قائمة المركز المالي:
قائمة املركز املايل

قائمة املركز املايل

(املدققة)

(الأولية)

2013/12/31م

2012/12/31م

ريــال

ريــال

املدينون

9.689.491

10.354.644

()665.153

املخزون

57.713.599

61.300.702

()3.587.103

�إ�ستثمارات وموجودات مالية

30.838.844

31.538.844

()700.000

�إ�ستثمارات يف �أوراق مالية متاحة للبيع

15.744.771

16.902.178

()1.157.407

م�صروفات م�ستحقة و�أر�صدة دائنة

11.791.090

10.148.270

1.642.820

�أرباح مقرتح توزيعها

10.000.000

-

10.000.000

البند

الفروقات

ريــال

(/26ب) -التعديالت على قائمة الدخل -:
قائمة الدخل

قائمة الدخل

(املدققة)

(الأولية)

ريال

ريال

ريال

م�صروفات �إدارية

15.469.928

13.861.955

1.607.973

خم�ص�ص خمزون

3.587.103

3.587.103

خ�سائر �إ�ستثمارات

700.000

700.000

خ�سائر �إ�ستثمارات �أوراق مالية

12.742.899

12.742.899

الإجمـايل

32.499.930

البند

13.861.955

الفروقات

18.637.975
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شركة تبوك للتنمية الزراعية (تادكو)
مساهمة سعودية  -تبوك

إيضاحات حول القوائم المالية
(/26ج) التعديالت على قائمة التغيرات في حقوق المساهمين -:
قائمة الدخل

قائمة الدخل

(املدققة)

(الأولية)

ريال

ريال

ريال

�إحتياطيات �أخري

14.366.683

29.205.130

14.838.447-

التغري يف القيمة العادلة (�صندوق الريا�ض)

0

11585492

11.585.492

التغري يف القيمة العادلة (بيت التمويل اخلليجي)

0

1157407

1.157.407

البند

الفروقات

 -26أرقام المقارنة
مت �إعادة تبويب بع�ض �أرقام �سنة املقارنة مبا يتالئم وعر�ض القوائم املالية لل�سنة احلالية 0

 -27األوات المالية وإدارة المخاطر -:
تتكون املوجودات املالية لل�شركة من النقد يف ال�صندوق و�أر�صدة البنوك واملدينيني وا�ستثمارات مالية وبع�ض الدفعات املقدمة واالر�صدة املدينة االخري  ،تتكون
املطلوبات املالية لل�شركة من القرو�ض والذمم الدائنة ومكاف�أة نهاية اخلدمة وبع�ض االلتزامات االخري مت تو�ضيح ال�سيا�سات املحا�سبية للموجودات واملطلوبات
املالية يف �إي�ضاح رقم (.)2

(/27أ) القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية .
القيمة العادلة هي القيمة التى ميكن ان يتم تبادل �أ�صل �أو �سداد �إلتزام بني طرفني مطلعني على كل املعلومات املالئمة وال�ضرورية لتقييم الأ�صل �أو الألتزام
وبر�ضائهما التام.

(/27ب) مخاطر اإلئتمان
املوجودات املالية التى من املحتمل تعر�ضها لرتكيز خماطر االئتمان تتكون ب�شكل رئي�سي من النقد لدي البنوك واملدينيني ،النقدية وما يف حكمها التى متتلكها
ال�شركة هي يف بنوك ذات �سمعة لذا فان خماطر االئتمان حمدودة كذلك فان خماطر االئتمان املتعلقة باملدينيني حمدودو الن جلمالى املدينيني موزع على عدد
من احل�سابات .

(/27ج) مخاطر السيولة
تراقب ال�شركة عن قرب خماطر ال�سيولة وتقوم مبراجعة دورية للتمويل املتاح والتعهدات (االلتزامات) احلالية وامل�ستقبلية مبا يكفل تقليل �أثر خماطر ال�سيولة .

(/27د) مخاطر السوق
تتمثل خماطر ال�سوق لل�شركة يف املخاطر الت تتعر�ض لها اال�ستثمارات املالية لل�شركة والتى ترتبط ب�شكل ا�سا�سي بنوع هذه اال�ستثمارات وتعالج ال�شركة هذه
املخاطر من خالل جتنب اال�ستثمار املبا�شر يف اال�سواق املالية واال�ستثمار من خالل ال�صناديق اال�ستثمارية التى تطرحها البنوك املحلية .
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شركة تبوك للتنمية الزراعية (تادكو)
مساهمة سعودية  -تبوك

إيضاحات حول القوائم المالية
 -28اإللتزامات المحتملة :
�شركة تبوك للتنمية الزراعية من م�ؤ�س�سى �شركة جنات لال�ستثمار الزراعي – �شركة �سعودية ذات م�سئولية حمدودة  ..وهذه ال�شركة (جنات) ت�ساهم يف �شركة/
رخاء لل�ستثمار الزراعى والتنمية (�شركة م�ساهمة م�صرية)  .وقد اقرت�ضت �شركة  /رخاء من ال�صندوق ال�سعودي للتنمية قر�ض ًا مقدارة ( )100مليون ريال
ب�ضمان ال�شركة يف “جنات”  ..ون�شري �إلى �أن �شركة تبوك للتنمية الزراعية قدمت خطاب ًا لل�صندوق ب�ضمان ما ن�سبتة  %18.85من مبلغ القر�ض ( ما زال قائم ًا).

 -29إعتماد القوائم المالية :
مت �إعتماد القوائم املالية من جمل�س الإدارة بتاريخ 2014/18/18م .

 -30أرقام سنة المقارنة :
مت �إعادة تبويب بع�ض �أرقام �سنة املقارنة مبا يتالئم وعر�ض القوائم املالية لل�سنة احلالية .
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شركة تبوك للتنمية الزراعية «تادكو»
شركة مساهمة سعودية

تبوك ـ المملكة العربية السعودية
القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات

في  31ديسمبر2012
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شركة تبوك للتنمية الزراعية «تادكو»
شركة مساهمة سعودية

قائمة المركز المالي
يف  31دي�سمرب
2012

2011

ريال �سعودي

ريال �سعودي

املوجودات املتداولة :
4.801.561

4.845.782

نقد بال�صندوق ولدى البنوك

(�إي�ضاح )4

40.000.000

35.000.000

ذمم مدينة جتارية

(�إي�ضاح )5

19.671.874

44.941.390

املخزون

(�إي�ضاح )6

47.712.324

38.691.173

740.180

560.397

7.071.774

7.235.434

119.997.713

131.274.176

ا�ستثمارات ق�صرية الأجل

ممتلكات و�آالت ومعدات معدة للبيع
�أر�صدة مدينة �أخرى

(�إي�ضاح )7

�إجمايل املوجودات املتداولة
املطلوبات املتداولة :

4.777.504

5.715.000

اجلزء املتداول من القر�ض

(�إي�ضاح )8

ذمم دائنة

6.865.626

7.137.546

دائنو توزيعات �أرباح

21.686.062

21.082.931

خم�ص�ص الزكاة ال�شرعية

(�إي�ضاح )9

2.634.664

2.587.505

�أر�صدة دائنة �أخرى

(�إي�ضاح )10

12.207.447

10.795.771

�أرباح مقرتح توزيعها

10.000.000

10.000.000

�إجمايل املطلوبات املتداولة

58.171.303

57.318.753

ر�أ�س املال العامل

61.826.410

73.955.423

املوجودات غري املتداولة :
ا�ستثمارات يف �شركات

(�إي�ضاح )11

32.124.789

22.569.976

�إ�ستثمارات يف �أوراق مالية متاحة للبيع

(�إي�ضاح )12

14.436.280

13.164.351

م�شروعات حتت التنفيذ

(�إي�ضاح )13

49.845.859

87.335.157

ممتلكات و�آالت ومعدات و�أ�شجار

(�إي�ضاح )14

235.920.725

195.793.733

332.327.653

318.863.217

�إجمايل املوجودات غري املتداولة

�إن الإي�ضاحات املرفقة ت�شكل جزءا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية
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شركة تبوك للتنمية الزراعية «تادكو»
شركة مساهمة سعودية

قائمة المركز المالي
يف  31دي�سمرب
2012

2011

ريال �سعودي

ريال �سعودي

املطلوبات غري املتداولة :
خم�ص�ص مكاف�أة ترك اخلدمة
قرو�ض طويلة الأجل

(�إي�ضاح )8

�صايف موجودات ال�شركة

()4.737.455

()5.321.378

()18.172.185

()16.354.351

371.244.423

371.142.911

حقوق امل�ساهمني :
ر�أ�س املال

(�إي�ضاح )2

200.000.000

200.000.000

هبة احلكومة

(�إي�ضاح )15

70.000.000

70.000.000

66.746.171

65.184.557

29.205.130

29.961.816

()14.069.605

()20.938.953

�أرباح مبقاة

19.362.727

26.935.491

�صايف حقوق امل�ساهمني

371.244.423

371.142.911

-

-

االحتياطى النظامي
�إحتياطيات �أخرى
التغري يف القيمة العادلة للإ�ستثمارات املالية

(�إي�ضاح )16

�إن الإي�ضاحات املرفقة ت�شكل جزءا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية
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شركة تبوك للتنمية الزراعية (تادكو)
شركة مساهمة سعودية

قائمة الدخل
عن ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2012

2011

ريال �سعودي

ريال �سعودي

املبيعات

(�إي�ضاح )17

156.079.065

171.666.726

تكلفة املبيعات

(�إي�ضاح )18

()86.048.858

()90.688.624

70.030.207

80.978.102

امل�صروفات الت�سويقية

(�إي�ضاح )19

()36.812.671

()31.438.864

امل�صروفات العمومية واالدارية

(�إي�ضاح )20

()16.366.479

()14.390.045

16.851.057

35.149.193

1.399.743

545.630

18.250.800

35.694.823

()2.634.664

()2.587.505

�صايف ربح العام بعد خ�صم الزكاة

15.616.136

33.107.318

ربجية ال�سهم من الأعمال الرئي�سية

0.84

1.76

ربحية ال�سهم من الأعمال الأخرى

0.07

0.0273

ربحية ال�سهم العادي بالريال

0.78

1.66

جممل الربح

�صايف ربح العمليات الرئي�سية
ي�ضاف  :الإيرادات الأخرى

(�إي�ضاح )21

�صايف ربح العام قبل خ�صم الزكاة
الزكاة ال�شرعية

(�إي�ضاح )9

�إن الإي�ضاحات املرفقة ت�شكل جزءا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية
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شركة تبوك للتنمية الزراعية (تادكو)
شركة مساهمة سعودية

قائمة التدفقات النقدية
الزيادة (النقص) في النقدية
عن ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2012

2011

ريال �سعودي

ريال �سعودي

تدفقات نقدية من �أن�شطة العمليات :
�صايف الربح قبل الزكاة ال�شرعية

18.250.800

35.694.823

تعديالت لت�سوية �صايف الربح ل�صايف النقدية
الناجتة من (امل�ستخدمة يف) �أن�شطة العمليات
اال�ستهالك

21.692.898

22.734.107

خم�ص�ص ترك اخلدمة املكون

1.345.259

2.024.849

خم�ص�ص تقادم املخزون

859.094

-

خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها

752.200

-

نق�ص يف الذمم املدينة التجارية

24.517.316

10.941.551

()9.880.245

()3.028.484

(نق�ص) يف املخزون
نق�ص يف الأر�صدة املدينة الأخرى
(نق�ص) يف الذمم الدائنة

163.660

6.030.128

()271.920

()1.074.270

زيادة (نق�ص) يف �أر�صدة دائنة �أخرى

1.411.676

زيادة يف دائنو توزيعات �أرباح

603.131

()1.953.752
435.035

امل�سدد من مكاف�أة ترك اخلدمة

()1.929.182

()2.509.920

امل�سدد من الزكاة ال�شرعية

()2.211.580

()2.372.940

55.303.107

66.921.127

�صايف النقدية الناجتة من �أن�شطة العمليات

�إن الإي�ضاحات املرفقة ت�شكل جزءا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية
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شركة تبوك للتنمية الزراعية (تادكو)
شركة مساهمة سعودية

قائمة التدفقات النقدية
الزيادة (النقص) في النقدية
عن ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2012

2011

ريال �سعودي

ريال �سعودي

تدفقات نقدية من �أن�شطة اال�ستثمار :
()63.899.745

�إ�ضافات موجودات ثابتة

2.079.855

ا�ستبعادات موجودات ثابتة (بال�صايف)

()179.783

�صايف التغري يف ممتلكات معدة للبيع
نق�ص (زيادة) يف م�شروعات حتت التنفيذ

()13.893.706
289.541
762.587

37.489.298

()22.786.074

(زيادة) يف اال�ستثمارات

()8.957.394

()34.300.751

�صايف النقدية (امل�ستخدمة يف) �أن�شطة اال�ستثمار

()33.467.769

()69.928.403

التدفقات النقدية من �أن�شطة التمويل :
4.755.340

امل�ستلم من القرو�ض

17.224.550

امل�سدد من قر�ض �صندوق التنمية

()3.875.002

()937.500

ت�سويات �سنوات �سابقة

()10.846.479

()3.439.222

ت�سويات على خم�ص�ص الزكاه

()375.925

192.993

امل�ستخدم من االحتياطيات

()1.537.493

-

�أرباح مقرتح توزيعها وتوزيعات �أرباح

()10.000.000

()10.000.000

�صايف النقدية الناجتة من (امل�ستخدمة يف) �أن�شطة التمويل

()21.879.559

3.040.821

�صايف (النق�ص) الزيادة يف �أر�صدة النقد

()44.221

33.545

ر�صيد النقد يف بداية العام

4.845.782

4.812.237

ر�صيد النقد يف نهاية العام

4.801.561

4.845.782

�إن الإي�ضاحات املرفقة ت�شكل جزءا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية
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شركة تبوك للتنمية الزراعية «تادكو»
شركة مساهمة سعودية

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
ر�أ�س
املال

هبة
احلكومة

�إحتياطي
نظامي

�إحتياطي
�إتفاقي

�إحتياطي
طوارئ

�أرباح
مبقاة

التغري يف القيمة
العادلة للإ�ستثمارات

الإجمايل

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ر�صيد
2011/1/1

200.000.000

70.000.000

61.873.825

28.270.719

35.731

12.233.493

()15.379.131

357.034.637

ت�سويات �سنوات
�سابقة

-

-

-

-

-

()3.439.222

-

()3.439.222

�أرباح عام
2011

-

-

-

-

-

33.107.318

-

33.107.318

املحول
للإحتياطيات

-

-

3.310.732

1.655.366

-

()4.966.098

-

-

التغري يف
القيمة العادلة
للإ�ستثمارات

-

-

-

-

-

�أرباح مقرتح
توزيعها

-

-

-

-

-

الر�صيد يف
2011/12/31

200.000.000

70.000.000

65.184.557

29.926.085

35.731

-

()10.000.000

26.935.491

()5.559.822

-

()20.938.953

()5.559.822

()10.000.000

371.142.911

ت�سويات �سنوات
�سابقة

-

-

-

-

-

()10.846.479

-

()10.846.479

�أرباح عام
2012

-

-

-

-

-

15.616.136

-

15.616.136

املحول
للإحتياطيات

-

-

1.561.614.02

780.807.01

-

()2.342.421

-

-

امل�ستخدم من
االحتياطي
االتفاقي

-

-

-

()1.537.493

()1.537.493.00

التغري يف
القيمة العادلة
للإ�ستثمارات

-

-

-

-

-

�أرباح مقرتح
توزيعها

-

-

-

-

-

الر�صيد يف
2012/12/31

200.000.000

70.000.000

66.746.171

29.169.399

35.731

-

()10.000.000

19.362.727

6.869.348

-

()14.069.605

6.869.348

()10.000.000

371.244.423

�إن الإي�ضاحات املرفقة ت�شكل جزءا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية
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شركة تبوك للتنمية الزراعية (تادكو)
شركة مساهمة سعودية

إيضاحات حول القوائم المالية
في  31ديسمبر 2012

إيضاح ( : )1الشركة وطبيعة أعمالها :



�شركة تبوك للتنمية الزراعية (تادكو) ت�أ�س�ست ك�شركة م�ساهمة �سعودية مبوجب املر�سوم امللكي الكرمي رقم (م )11/بتاريخ  7جمادى الثاين 1403
هـ املوافق  22مار�س 1983م وم�سجلة بال�سجل التجاري يف مدينة تبوك حتت رقم  35505403بتاريخ � 15شعبان 1404هـ املوافق  17مايو 1984م .
يتمثل ن�شاط ال�شركة يف الإنتاج الزراعي واحليواين والت�صنيع الزراعي وت�سويق منتجاتها .

إيضاح ( : )2رأس المال :
يبلغ ر�أ�س مال ال�شركة  200مليون ريال �سعودي مق�سم �إلى  20مليون �سهم بقيمة �إ�سمية  10ريال لل�سهم الواحد .

إيضاح ( : )3ملخص السياسات المحاسبية الهامة :
يتم �إعداد القوائم املالية الأولية وفق ًا ملعايري املحا�سبة ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيون مبا فيها معيار التقارير املالية الأولية وبنف�س الأ�س�س
وال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة يف �إعداد القوائم املالية ال�سنوية وفيما يلي ملخ�ص لأهم ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة :
 .1أسس إعداد القوائم المالية :

يتم �إعداد القوائم املالية املبينة بالريال ال�سعودي وفق ًا للمعايري املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية ومبد�أ التكلفة التاريخية ومتطلبات نظام
ال�شركات ال�سعودي والنظام الأ�سا�سي لل�شركة .
 .2النقدية وما في حكمها :

تتكون النقدية وما يف حكمها من النقد بال�صندوق و�أر�صدة احل�سابات اجلارية لدى البنوك واال�ستثمارات ق�صرية الأجل والتى ال تتجاوز فرتة ا�ستحقاقها ثالثة
�أ�شهر وال يوجد قيود على ت�سيلها ل�صالح ال�شركة.
 .3الذمم المدينة التجارية :

يتم عر�ض الذمم املدينة التجارية �ضمن قائمة املركز املالى ب�صايف القيمة القابلة للتح�صيل .
 .4المخزون :

يتكون املخزون من �إنتاج تام ومواد �أولية وم�ستلزمات �إنتاج ومهمات وقطع غيار ويتم �إظهارها بالتكلفة �أو �صايف القيمة البيعية �أيهما �أقل  .وت�شتمل تكلفة الإنتاج
التام على تكلفة املواد الأولية والأيدي العاملة وم�صاريف الإنتاج الأخرى املبا�شرة وغري املبا�شرة � .أما تكلفة املواد الأولية وامل�ستلزمات واملهمات وقطع الغيار فيتم
التو�صل �إليها بطريقة املتو�سط املرجح كما يتم تكوين خم�ص�ص للمخزون التالف وبطئ احلركة .
 .5اإلستثمارات :
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يتم �إثبات �إ�ستثمارات ال�شركة يف �شركات �أخرى وعوائدها مبا يتفق مع املعايري املحا�سبية ذات العالقة بح�سب م�ؤ�شرات ال�سيطرة وتعترب ن�سب ملكية
ال�شركة يف ر�ؤو�س �أموال هذه ال�شركات قرينة لل�سيطرة .
يتم ت�صنيف الأوراق املالية بالقوائم املالية املرفقة ك�أوراق مالية متاحة للبيع ويتم �إدراج املكا�سب �أواخل�سائر امل�ؤقتة كمكا�سب �أوخ�سائر غري حمققة
�ضمن حقوق امل�ساهمني بقائمة املركز املايل .

شركة تبوك للتنمية الزراعية (تادكو)
شركة مساهمة سعودية

إيضاحات حول القوائم المالية
في  31ديسمبر 2012
.6الممتلكات واآلالت والمعدات واألشجار :

يتم �إثبات املمتلكات والآالت واملعدات والأ�شجار بالتكلفة والذي ي�شمل الإ�ضافات والتح�سينات التي تزيد من طاقتها الإنتاجية ومدة الإ�ستفادة منها ويتم ا�ستهالكها
على �أ�سا�س الق�سط الثابت خالل الفرتة املقدرة للعمر الإنتاجي لها وح�سب الن�سب التالية :
معدات زراعية

 %10ـ %15

مولدات كهربائية وم�ضخات

 %10ـ %17

جتهيزات الآبار والر�شا�شات

 %7.50ـ %10

مباين و�إن�شاءات

 %4ـ %20

�سيارات

%25

�أثاث ومفرو�شات

%17

معدات املكاتب والعيادة

 %12.50ـ %17

معدات و�آالت الور�ش

 %10ـ %15

حمطة تنقية البذور

%10

�شبكة الري مل�شروع الفاكهة

%10

خمازن التربيد

%10

م�صنع �صناديق البول�سرتين

%10

مع�صرة الزيتون

%10

�أ�شجار الفاكهة

 %6.25ـ %8.33

 .7تحقيق اإليراد :




يتم �إثبات �إيرادات املبيعات عند ت�سليم املنتجات للعمالء .
يتم �إثبات قيمة مبيعات القمح ل�صوامع الدولة ب�صايف القيمة البيعية وبعد �إ�ستنزال الزكاة ون�سبة ال�شوائب املخ�صومة.
يتم �إثبات الإيرادات الأخرى عند حتققها .

.8تكلفة المبيعات :

يتم احت�ساب تكلفة املبيعات وفق ًا لتكلفة �إنتاج الوحدات املباعة والتي يتم حتميلها بالتكاليف الفعلية املبا�شرة والتي ت�شتمل على تكلفة املواد وم�ستلزمات الإنتاج
وتكلفة الأيدي العاملة وا�ستهالكات املوجودات الثابتة املبا�شرة بالإ�ضافة �إلى ن�صيبها من امل�صاريف غري املبا�شرة .
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شركة تبوك للتنمية الزراعية (تادكو)
شركة مساهمة سعودية

إيضاحات حول القوائم المالية
في  31ديسمبر 2012
.9المصروفات :


يتم ت�صنيف امل�صروفات الناجتة عن جمهودات ال�شركة املتعلقة بعمليات بيع وت�سويق منتجاتها كم�صروفات بيعية وت�سويقية ويتم يف نهاية الفرتات
املالية ا�ستنزال جزء من تلك امل�صروفات وحتميلها على تكلفة �أ�شجار الفاكهة يف طور النمو والتي مل ت�صل �إلى العمر االفرتا�ضي للإنتاج التجاري
واملدرجة �ضمن امل�شروعات حتت التنفيذ وذلك مبوجب املعادلة التالية :
 %50من م�صروفات البيع والت�سويق غري املبا�شرة



مبيعات الفاكهة للأ�شجار يف طور النمو

x

�إجمايل مبيعات الفاكهة

يتم ت�صنيف امل�صروفات املبا�شرة وغري املبا�شرة املتعلقة بالإدارة والتي ال تتعلق بوظيفة الإنتاج �أو وظيفة البيع والت�سويق كم�صروفات �إدارية وعمومية
املالية ويتم ا�ستنزال جزء من تلك امل�صروفات وحتميلها على تكلفة �أ�شجار الفاكهة يف طور النمو والتي مل ت�صل �إلى العمر االفرتا�ضي للإنتاج التجاري
واملدرجة �ضمن امل�شروعات حتت التنفيذ وذلك مبوجب املعادلة التالية :
�إجمايل امل�صروفات العمومية

x

تكلفة الت�شغيل للأ�شجار يف طور النمو خالل العام
�إجمايل تكلفة الت�شغيل خالل العام

 .10االحتياطيات :

يتم تكوين االحتياطيات طبق ًا لنظام ال�شركات باململكة والنظام الأ�سا�سي لل�شركة .
.11الزكاة الشرعية :

يخ�ضع �صافى حقوق امل�ساهمني للزكاة ال�شرعية طبق ًا لتعليمات م�صلحة الزكاة والدخل ويتم تكوين خم�ص�ص للزكاة املقدرة .
.12ربحية السهم :

يتم �إحت�ساب ربحية ال�سهم بتق�سيم �صايف ربح الفرتة على عدد الأ�سهم ال�صادرة كما يف نهاية الفرتة
.13العمليات بالعمالت األجنبية :

يتم ت�سجيل العمليات بالعمالت الأجنبية وفق ًا لأ�سعار ال�صرف ال�سائدة عند �إجراء هذه العمليات ويتم يف نهاية ال�سنة حتويل �أر�صدة املوجودات واملطلوبات وفق ًا
لأ�سعار ال�صرف ال�سائدة يف ذلك التاريخ وي�سجل الربح �أو اخل�سارة الناجتة عن حتويل العمالت الأجنبية على قائمة دخل العام.
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شركة تبوك للتنمية الزراعية (تادكو)
شركة مساهمة سعودية

إيضاحات حول القوائم المالية
في  31ديسمبر 2012

إيضاح ( : )4نقد بالصندوق ولدى البنوك :
يف  31دي�سمرب
2012

2011

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ح�سابات جارية لدى البنوك

4.797.284

4.813.880

نقد بال�صندوق

4.277

31.902

الإجمايل

4.801.561

4.845.782

إيضاح ( : )5مدينون تجاريون :
يف  31دي�سمرب

مدينون جتاريون
خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها
الإجمايل

2012

2011

ريال �سعودي

ريال �سعودي

20.424.074

44.941.390

()752.200
19.671.874

44.941.390
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شركة تبوك للتنمية الزراعية (تادكو)
شركة مساهمة سعودية

إيضاحات حول القوائم المالية
في  31ديسمبر 2012

إيضاح ( : )6المخزون :
يف  31دي�سمرب
2012

2011

ريال �سعودي

ريال �سعودي

حبوب وبذور و�أعالف

10.661.591

3.694.117

خ�ضراوات وفواكه

3.850.818

4.454.736

مواد غذائية منتجه

16.201.867

9.070.657

�أ�شجار

400.894

427.892

�أ�سمدة ومواد كميائية

3.528.939

8.012.845

قطع غيار ومواد م�ستهلكة و�أخرى

13.988.866

13.092.483

الإجمايل

48.632.975

38.752.730

خم�ص�ص خمزون راكد
�صافى قيمة املخزون

()61.557

()920.651

38.691.173

47.712.324

إيضاح ( : )7أرصدة مدينة أخرى :
يف  31دي�سمرب
2012

2011

ريال �سعودي

ريال �سعودي

�ضمانات لدى الغري

317.146

317.146

م�صاريف مقدمة

607.359

1.351.330

ت�أمني �إعتمادات م�ستندية

188.981

88.377

�سلف العاملني

1.140.871

1.052.511

دفعات مقدمة ملوردين

4.600.447

4.402.683

�أخرى

216.970

23.387

الإجمايل

7.071.774

7.235.434
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شركة تبوك للتنمية الزراعية (تادكو)
شركة مساهمة سعودية

إيضاحات حول القوائم المالية
في  31ديسمبر 2012

إيضاح ( : )8القروض :
يف  31دي�سمرب
2012

2011

ريال �سعودي

ريال �سعودي

القرو�ض احلكومية
ر�صيد بداية العام

12.686.947

1.875.000

امل�ستلم خالل العام

-

11.749.447
()937.500

امل�سدد خالل العام

()3.875.002

ر�صيد نهاية العام

8.811.945

12.686.947

اجلزء املتداول

2.937.360

3.874.860

اجلزء غري املتداول

5.874.585

8.812.087

القرو�ض التجارية
ر�صيد بداية العام

9.382.404

3.907.301

امل�ستلم خالل العام

4.755.340

5.475.103

امل�سدد خالل العام

-

-

ر�صيد نهاية العام

14.137.744

9.382.404

اجلزء املتداول

1.840.144

1.840.140

اجلزء غري املتداول

12.297.600

7.542.264

�إجمايل اجلزء املتداول

4.777.504

5.715.000

�إجمايل اجلزء غري املتداول

18.172.185

16.354.351

الإجمايل

22.949.689

22.069.351
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شركة تبوك للتنمية الزراعية (تادكو)
شركة مساهمة سعودية

إيضاحات حول القوائم المالية
في  31ديسمبر 2012

إيضاح ( : )9مخصص الزكاة الشرعية :
احتساب الزكاة
يف  31دي�سمرب
2012

2011

ريال �سعودى

ريال �سعودى

�صايف الربح الدفرتى ويعدل مبا يلى :

18.250.800

35.694.823

املخ�ص�صات املكونة خالل العام

2.956.553

3.048.797

�صايف الربح املعدل

21.207.353

38.743.620

وعاء الزكاة
�صايف الربح املعدل

21.207.353

38.743.620

�إجمالى بنود م�ضافة

425.195.089

400.004.508

()336.045.142

()327.364.591

110.357.300

111.383.537

�إجمالى بنود خم�صومة
وعاء الزكاة
تخ�صم � :أرباح القمح املزكى

()7.883.319

()4.970.714

�صايف وعاء الزكاة

105.386.586

103.500.218

الزكاة امل�ستحقة بواقع %2.5

2.634.664

2.587.505

كانت حركة خم�ص�ص الزكاة كما يلي
يف  31دي�سمرب
2012

2011

ريال �سعودي

ريال �سعودي

الر�صيد يف 1/1

2.587.505

2.179.947

الزكاة امل�ستحقة عن العام

2.634.664

2.587.505

ت�سويات

()375.925

تخ�صم  :الزكاة امل�سددة خالل العام

()2.211.580

()2.372.940

2.634.664

2.587.505

الر�صيد يف 31/12

ح�صلت ال�شركة على �شهادة الزكاة ال�شرعية النهائية عن الأعوام حتى 2011م  .ومت الربط النهائي حتى عام  2004م .
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شركة تبوك للتنمية الزراعية (تادكو)
شركة مساهمة سعودية

إيضاحات حول القوائم المالية
في  31ديسمبر 2012

إيضاح ( : )10أرصدة دائنة أخرى :
يف  31دي�سمرب
2012

2011

ريال �سعودي

ريال �سعودي

م�ستحقات عاملني

1.765.477

2.093.934

م�صروفات م�ستحقة

4.623.439

2.655.118

ت�أمني حمتجز

2.057.241

1.644.460

دائنو مبيعات �أ�سهم

1.871.539

1.873.267

دائنو �إكتتاب و�أمانات م�ساهمني

894.625

894.825

عمالء دفعات مقدمة

995.126

1.629.659

�أخرى

-

4.508

الإجمايل

12.207.447

10.795.771
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شركة تبوك للتنمية الزراعية (تادكو)
شركة مساهمة سعودية

إيضاحات حول القوائم المالية
في  31ديسمبر 2012

إيضاح ( : )11إستثمارات في شركات:
يف  31دي�سمرب
ن�سبة
امل�شاركة

2012

2011

ريال �سعودي

ريال �سعودي

�شركة جنات للإ�ستثمار الزراعي

27.78%

11.491.989

11.937.176

ال�شركة الوطنية لإنتاج وجتارة البذور

1.40%

412.800

412.800

املجموعة الزراعية ال�سعودية

14.28%

100.000

100.000

جمعية البطاط�س التعاونية

100.000

100.000

جمعية القمح التعاونية

20.000

20.000

�شركة �شرق �أ�سيا للإ�ستثمار الزراعي

20.000.000

10.000.000

الإجمايل

32.124.789

22.569.976

*مت تقييم الإ�ستثمار يف �شركة جنات للإ�ستثمار الزراعي وفق ًا لطريقة حقوق امللكية �إعتماد ًا على نتائج القوائم املالية لل�شركة يف 2011/12/31م.

وكانت حركة الإ�ستثمارات لدى ال�شركات كالتايل
ر�صيد �أول العام

22.569.976

17.331.616

م�ضاف للإ�ستثمارات خالل العام

10.000.000

10.000.000

يخ�صم (خ�سائر) �إ�ستثمارات لدى �شركات خالل العام
ر�صيد نهاية العام
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()445.187
32.124.789

()4.761.640
22.569.976

شركة تبوك للتنمية الزراعية (تادكو)
شركة مساهمة سعودية

إيضاحات حول القوائم المالية
في  31ديسمبر 2012

إيضاح ( : )12إستثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع :
يف  31دي�سمرب
2012

2011

ريال �سعودي

ريال �سعودي

�صندوق بنك الريا�ض

10.682.870

9.376.346

بيت التمويل اخلليجي

3.753.410

3.788.005

الإجمايل

14.436.280

13.164.351

وكانت حركة الإ�ستثمارات لدى ال�شركات كالتايل
ر�صيد �أول العام
م�سرتد من الإ�ستثمارات خالل العام

13.164.351
()34.595

13.161.349
-

مكا�سب غري حمققة خالل العام

1.306.524

3.002

ر�صيد نهاية العام

14.436.280

13.164.351

إيضاح ( : )13مشروعات تحت التنفيذ :
يف  31دي�سمرب
2012

2011

ريال �سعودي

ريال �سعودي

�إن�شاءات مدنية

11.163.621

43.155.392

حما�صيل يف طور النمو

25.968.737

29.679.701

ب�ساتني غري نا�ضجة

12.075.997

13.844.043

�أخرى

637.504

656.021

الإجمايل

49.845.859

87.335.157
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شركة تبوك للتنمية الزراعية (تادكو)
شركة مساهمة سعودية

إيضاحات حول القوائم المالية
في  31ديسمبر 2012

إيضاح ( : )14الموجودات الثابتة :
التكلفة

�صايف القيمة يف  31دي�سمرب

جممع اال�ستهالك

ر�صيد
2012/1/1

�إ�ضافات

ا�ستبعادات
وت�سويات

ر�صيد
2012/12/31

ر�صيد
2012/1/1

ا�ستهالك
العام

ا�ستبعادات
وت�سويات

ر�صيد
2012/12/31

2012

2011

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

-

70.270.600

70.270.600

80.751.521

33.421.226

35.669.172

168.876.391

75.414.911

35.626.008

24.736.309

22.705.742

467.391

الأرا�ضى

70.270.600

70.270.600

املبانى
والأن�ش�أت

1.537.774 112.634.973

76.965.801 114.172.747

3.785.720

�آالت ومعدات

47.788.050 202.228.288

()5.725.036

166.602.280 244.291.302

7.565.124

()5.291.013

�أبار و�أنظمة
ري

9.671.519 223.576.926

()5.473.863

200.871.184 227.774.582

7.533.100

()5.366.011

203.038.273

و�سائل نقل
و�أنتقال

24.845.075

179.446

()77.150

24.947.371

24.377.684

267.627

()77.150

24.568.161

379.210

�أ�شجار
نا�ضجة

61.454.486

4.462.723

()4.454.523

61.462.686

31.199.122

2.221.007

()2.917.030

30.503.099

30.959.587

30.255.364

�أثاث
ومفرو�شات

9.797.542

260.232

()103.463

9.954.311

8.998.086

320.320

()102.977

9.215.429

738.882

799.456

�إجمايل
املوجودات
الثابتة

63.899.744 704.807.890

()15.834.035

509.014.157 752.873.599

21.692.898

()13.754.181

516.952.874

235.920.725

195.793.733

-

-

-

-

-

-

إيضاح ( : )15هبة الحكومة :
متثل هبة احلكومة �أر�ض امل�شروع املمنوحة لل�شركة مبوجب املر�سوم امللكي الكرمي رقم (م )50/وتاريخ  1405/9/3والبالغ م�ساحتها  35الف هكتار من الأرا�ضي
احلكومية الواقعة على طريق تبوك بئر بن هرما�س بغر�ض ا�ستثمارها يف امل�شاريع الزراعية وقد مت تقييم الأر�ض مببلغ  70مليون ريال �سعودي طبق ًا لل�شهادة
ال�صادرة من مكتب عقاري بتاريخ . 1406/5/2

إيضاح ( : )16إحتياطيات أخرى:
يف  31دي�سمرب
2012

2011

ريال �سعودي

ريال �سعودي

احتياطي اتفاقي

29.169.399

29.926.085

احتياطي طوارئ

35.731

35.731

الإجمايل

29.205.130

29.961.816
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إيضاحات حول القوائم المالية
في  31ديسمبر 2012

إيضاح ( : )17المبيعات :
عن ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2012

2011

ريال �سعودي

ريال �سعودي

مبيعات حبوب

30.165.394

41.515.675

مبيعات �أعالف

42.418.920

50.690.027

ميعات خ�ضروات وفواكه

81.911.402

76.404.823

مبيعات مواد غذائية منتجة

1.081.501

2.736.938

مبيعات �أ�شجار

396.848

319.263

مبيعات م�ساحات خ�ضراء

105.000

-

الإجمايل

156.079.065

171.666.726

إيضاح ( : )18تكلفة المبيعات :
عن ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2012

2011

ريال �سعودي

ريال �سعودي

تكلفة مبيعات حبوب

24.936.332

32.347.157

تكلفة مبيعات �أعالف

21.595.538

22.555.204

تكلفة مبيعات خ�ضر وفواكه

38.424.386

32.734.711

تكلفة مبيعات مواد غذائية منتجة

695.381

2.754.348

تكلفة مبيعات �أ�شجار

336.741

297.204

تكلفة مبيعات م�ساحات خ�ضراء

60.480

-

الإجمايل

86.048.858

90.688.624
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إيضاحات حول القوائم المالية
في  31ديسمبر 2012

إيضاح ( : )19المصروفات التسويقية :
عن ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2012

2011

ريال �سعودي

ريال �سعودي

م�صروفات نقل و�شحن

9.586.727

7.940.418

�أجور ورواتب وما يف حكمها

8.998.768

7.184.902

م�صروفات تعبئة وتغليف

5.645.599

5.395.681

ا�ستهالكات

3.820.019

3.198.166

عمولة مبيعات

2.644.187

3.070.471

فاقد وتالف

2.530.340

1.316.796

وقود وطاقة

1.416.973

1.364.248

مواد م�ستهلكة

716.056

638.152

�صيانة وا�صالح وقطع غيار

577.591

692.640

م�صروفات ت�أمني

150.893

138.377

معار�ض ودعاية و�إعالن

137.564

141.198

برق وبريد وهاتف

121.018

79.982

�إيجارات

109.212

142.851

�سفر وانتقاالت

87.808

50.247

�أخرى

269.916

84.735

الإجمالى

36.812.671

31.438.864
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إيضاحات حول القوائم المالية
في  31ديسمبر 2012

إيضاح ( : )20المصروفات العمومية واالدارية :
عن ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2012

2011

ريال �سعودي

ريال �سعودي

�أجور ورواتب وما يف حكمها

7.570.969

7.671.331

ا�ستهالكات

1.592.818

1.993.002

�صيانة وا�صالح وقطع غيار

974.173

800.857

خم�ص�ص خمزون راكد

859.094

-

خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها

752.200

-

عالقات عامة ومعار�ض

814.886

654.600

تربعات

736.667

299.999

تراخي�ص

639.713

583.273

�إعالنات �إدارية

461.273

349.839

وقود وطاقة

321.020

425.619

مواد م�ستهلكة

222.143

228.097

برق وبريد وهاتف

221.479

146.566

�أتعاب مهنية وا�ست�شارات

170.840

281.920

م�صروفات بنكية

153.048

260.750

م�صروفات �سفر وانتقاالت

100.579

121.972

�إيجارات

68.653

55.313

ت�أمني

26.306

63.272

�أخرى

680.618

453.635

الإجمالى

16.366.479

14.390.045
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إيضاحات حول القوائم المالية
في  31ديسمبر 2012

إيضاح (: )21اإليرادات األخرى :
عن ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2012

2011

ريال �سعودي

ريال �سعودي

مكا�سب بيع خردة و�أخرى

806.099

32.017

�إيرادات �إ�ستثمارات

102.003

32.121

�إيرادات �أخرى

491.641

481.492

1.399.743

545.630

إيضاح ( : )22ارتباطات والتزامات مستقبلية :
يف  31دي�سمرب
2012

2011

ريال �سعودي

ريال �سعودي

خطابات �ضمان �صادرة للغري

4.850.000

4.850.000

اعتمادات م�ستندية

3.590.639

1.679.129

الإجمايل

8.440.639

6.529.129

إيضاح (: )23إعادة تبويب:
مت �إعادة تبويب بع�ض �أرقام �سنة املقارنة لتتوافق مع عر�ض البيانات املالية لل�سنة احلالية.
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شركة تبوك للتنمية الزراعية «تادكو»
شركة مساهمة سعودية

تبوك ـ المملكة العربية السعودية
القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات
في  31ديسمبر2011
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شركة تبوك للتنمية الزراعية «تادكو»
شركة مساهمة سعودية

قائمة المركز المالي
يف  31دي�سمرب
2011

2010

ريال �سعودي

ريال �سعودي

املوجودات املتداولة :
4.845.782

4.812.237

نقد بال�صندوق ولدى البنوك
ا�ستثمارات ق�صرية الأجل

35.000.000

11.500.433

ذمم مدينة جتارية

44.941.390

55.882.941

38.691.173

35.662.689

560.397

1.322.984

7.235.434

13.265.562

131.274.176

122.446.846

املخزون

(�إي�ضاح )3

(�إي�ضاح )4

ممتلكات و�آالت ومعدات معدة للبيع
�أر�صدة مدينة �أخرى

(�إي�ضاح )5

�إجمايل املوجودات املتداولة
املطلوبات املتداولة :

5.715.000

937.500

اجلزء املتداول من القر�ض

(�إي�ضاح )6

ذمم دائنة

7.137.546

8.211.816

دائنو توزيعات �أرباح

21.082.931

20.647.896

خم�ص�ص الزكاة ال�شرعية

(�إي�ضاح )7

2.587.505

2.179.947

�أر�صدة دائنة �أخرى

(�إي�ضاح )8

10.795.771

12.749.523

�أرباح مقرتح توزيعها

10.000.000

10.000.000

�إجمايل املطلوبات املتداولة

57.318.753

54.726.682

ر�أ�س املال العامل

73.955.423

67.720.164

�إن الإي�ضاحات املرفقة ت�شكل جزءا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية

209

شركة تبوك للتنمية الزراعية «تادكو»
شركة مساهمة سعودية

قائمة المركز المالي
يف  31دي�سمرب
2011

2010

ريال �سعودي

ريال �سعودي

املوجودات غري املتداولة :
ا�ستثمارات يف �شركات

(�إي�ضاح )9

22.569.976

17.331.616

�إ�ستثمارات يف �أوراق مالية متاحة للبيع

(�إي�ضاح )10

13.164.351

13.161.349

م�شروعات حتت التنفيذ

(�إي�ضاح )11

87.335.157

64.549.083

ممتلكات و�آالت ومعدات و�أ�شجار

(�إي�ضاح )12

195.793.733

204.923.675

318.863.217

299.965.723

�إجمايل املوجودات غري املتداولة
خم�ص�ص مكاف�أة ترك اخلدمة
قرو�ض طويلة الأجل

(�إي�ضاح )6

()5.321.378

()5.806.449

()16.354.351

()4.844.801

371.142.911

�صايف موجودات ال�شركة

357.034.637

حقوق امل�ساهمني :
ر�أ�س املال

(�إي�ضاح )1

200.000.000

200.000.000

هبة احلكومة

(�إي�ضاح )13

70.000.000

70.000.000

احتياطيات

(�إي�ضاح )14

95.146.372

90.180.275

()20.938.953

()15.379.131

�أرباح مبقاة

26.935.492

12.233.493

�صايف حقوق امل�ساهمني

371.142.911

357.034.637

-

-

خ�سائر غري حمققة عن �أ�ستثمارات مالية

�إن الإي�ضاحات املرفقة ت�شكل جزءا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية
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قائمة الدخل
عن ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2011

2010

ريال �سعودي

ريال �سعودي

املبيعات

(�إي�ضاح )15

173.760.107

150.508.845

تكلفة املبيعات

(�إي�ضاح )16

()92.772.019

()92.771.984

80.988.088

57.736.861

امل�صروفات الت�سويقية

(�إي�ضاح )17

()31.448.850

()30.529.178

امل�صروفات العمومية واالدارية

(�إي�ضاح )18

()14.390.045

()13.416.806

�صايف ربح العمليات الرئي�سية

35.149.193

13.790.877

يخ�صم  :خ�سائر �إ�ستثمارات

-

ي�ضاف  :الإيرادات الأخرى

545.630

525.729

�صايف ربح العام قبل خ�صم الزكاة

35.694.823

13.795.422

()2.587.505

()2.179.947

�صايف ربح العام بعد خ�صم الزكاة

33.107.318

11.615.475

ربجية ال�سهم من الأعمال الرئي�سية

1.76

0.69

ربحية ال�سهم من الأعمال الأخرى

0.03

0.0002

ربحية ال�سهم العادي بالريال

1.66

0.58

جممل الربح

الزكاة ال�شرعية

(�إي�ضاح )7

()521.184

�إن الإي�ضاحات املرفقة ت�شكل جزءا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية

211

شركة تبوك للتنمية الزراعية (تادكو)
شركة مساهمة سعودية

قائمة التدفقات النقدية
الزيادة (النقص) في النقدية
عن ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2011

2010

ريال �سعودي

ريال �سعودي

تدفقات نقدية من �أن�شطة العمليات :
�صايف الربح قبل الزكاة ال�شرعية

35.694.823

13.795.422

تعديالت لت�سوية �صايف الربح ل�صايف النقدية
الناجتة من (امل�ستخدمة يف) �أن�شطة العمليات
اال�ستهالك

22.734.107

24.152.479

خم�ص�ص ترك اخلدمة املكون

2.024.849

2.076.064

(زيادة) يف الذمم املدينة التجارية

10.941.551

()12.179.767

()3.028.484

7.420.558

6.030.128

()5.866.001

(نق�ص) يف الذمم الدائنة

()1.074.270

()5.080.174

زيادة (نق�ص) يف �أر�صدة دائنة �أخرى

()1.953.752

2.817.899

نق�ص يف املخزون
(زيادة) نق�ص يف الأر�صدة املدينة الأخرى

زيادة يف دائنو توزيعات �أرباح

435.035

()509.867

امل�سدد من مكاف�أة ترك اخلدمة

()2.509.920

()1.969.263

امل�سدد من الزكاة ال�شرعية

()2.372.940

()1.939.110

66.921.127

22.718.240

�صايف النقدية الناجتة من �أن�شطة العمليات
تدفقات نقدية من �أن�شطة اال�ستثمار :
�إ�ضافات موجودات ثابتة

()13.893.706

ا�ستبعادات موجودات ثابتة (بال�صايف)

289.541

�صايف التغري يف ممتلكات معدة للبيع

762.587

()14.607.858
4.847.443
()227.195

(زيادة) يف م�شروعات حتت التنفيذ

()22.786.074

()5.993.077

نق�ص يف اال�ستثمارات

()34.300.751

()929.249

�صايف النقدية (امل�ستخدمة يف) �أن�شطة اال�ستثمار

()69.928.403

()16.909.936

�إن الإي�ضاحات املرفقة ت�شكل جزءا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية
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شركة تبوك للتنمية الزراعية (تادكو)
شركة مساهمة سعودية

قائمة التدفقات النقدية
الزيادة (النقص) في النقدية
عن ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2011

2010

ريال �سعودي

ريال �سعودي

التدفقات النقدية من �أن�شطة التمويل :
امل�ستلم من القرو�ض

17.224.550

3.907.301

امل�سدد من قر�ض �صندوق التنمية

()937.500

()937.500

ت�سويات �سنوات �سابقة

()3.439.222

()2.133.811

ت�سويات على خم�ص�ص الزكاة

192.993

املحول من االحتياطيات

-

�أرباح مقرتح توزيعها وتوزيعات �أرباح

()2.101.324

()10.000.000

()10.000.000

�صايف النقدية (امل�ستخدمة يف) �أن�شطة التمويل

3.040.821

()11.265.334

�صايف الزيادة (النق�ص) يف �أر�صدة النقد

33.545

()5.457.030

ر�صيد النقد يف بداية العام

4.812.237

10.269.267

ر�صيد النقد يف نهاية ال�سنة

4.845.782

4.812.237

-

-

�إن الإي�ضاحات املرفقة ت�شكل جزءا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية
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شركة تبوك للتنمية الزراعية «تادكو»
شركة مساهمة سعودية

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
ر�أ�س
املال

هبة
احلكومة

�إحتياطي
نظامي

�إحتياطي
�إتفاقي

�إحتياطي
طوارئ

�أرباح(خ�سائر)
غري حمققة

�أرباح
مبقاة

الإجمايل

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ر�صيد 2010/1/1

200.000.000

70.000.000

60.712.277

29.791.269

35.731

()16.457.476

14.494.151

358.575.952

ت�سويات �سنوات �سابقة

-

-

-

-

-

-

()2.133.811( )2.133.811

�أرباح عام 2010

-

-

-

-

-

-

13.795.422

13.795.422

�أرباح غري حمققة عن
�إ�ستثمارات مالية

-

-

-

-

-

1.078.345

-

1.078.345

املحول للإحتياطيات

-

-

1.161.548

580.774

-

-

-

-

-

-

الزكاة ال�شرعية

-

-

-

-

-

-

()2.179.947( )2.179.947

�أرباح مقرتح توزيعها

-

-

-

-

-

-

()10.000.000( )10.000.000

الر�صيد يف 2010/12/31

200.000.000

70.000.000

61.873.825

28.270.719

35.731

ت�سويات �سنوات �سابقة

-

-

-

-

-

-

�أرباح عام 2011

-

-

-

-

-

-

�أرباح غري حمققة عن
ا�ستثمارات مالية

-

-

-

-

-

امل�ستخدم من االحتياطي
االتفاقي

()2.101.324

()15.379.131

()5.559.822

()1.742.322
-

12.233.493

-

()2.101.324

357.034.637

()3.439.222( )3.439.222
35.694.823
-

35.694.823

()5.559.822

املحول للإحتياطيات

-

-

3.310.732

1.655.365

-

-

()4.966.097

الزكاة ال�شرعية

-

-

-

-

-

-

()2.587.505( )2.587.505

�أرباح مقرتح توزيعها

-

-

-

-

-

-

()10.000.000( )10.000.000

الر�صيد يف 2011/12/31

200.000.000

70.000.000

65.184.557

29.926.084

35.731

()20.938.953

�إن الإي�ضاحات املرفقة ت�شكل جزءا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية
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26.935.492

-

371.142.911

شركة تبوك للتنمية الزراعية (تادكو)
شركة مساهمة سعودية

إيضاحات حول القوائم المالية
في  31ديسمبر 2011

إيضاح ( : )1الشركة وطبيعة أعمالها :




�شركة تبوك للتنمية الزراعية (تادكو) ت�أ�س�ست ك�شركة م�ساهمة �سعودية مبوجب املر�سوم امللكي الكرمي رقم (م )11/بتاريخ  7جمادى الثاين 1403
هـ املوافق  22مار�س 1983م وم�سجلة بال�سجل التجاري يف مدينة تبوك حتت رقم  35505403بتاريخ � 15شعبان 1404هـ املوافق  17مايو 1984م .
يبلغ ر�أ�س مال ال�شركة  200مليون ريال �سعودي مق�سم �إلى  20مليون �سهم بقيمة �إ�سمية  10ريال لل�سهم الواحد .
يتمثل ن�شاط ال�شركة يف الإنتاج الزراعي واحليواين والت�صنيع الزراعي وت�سويق منتجاتها .

إيضاح ( : )2ملخص السياسات المحاسبية الهامة :
يتم �إعداد القوائم املالية الأولية وفق ًا ملعايري املحا�سبة ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيون مبا فيها معيار التقارير املالية الأولية وبنف�س الأ�س�س
وال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة يف �إعداد القوائم املالية ال�سنوية وفيما يلي ملخ�ص لأهم ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة :
.1أسس إعداد القوائم المالية :

يتم �إعداد القوائم املالية املبينة بالريال ال�سعودي وفق ًا للمعايري املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية ومبد�أ التكلفة التاريخية ومتطلبات نظام
ال�شركات ال�سعودي والنظام الأ�سا�سي لل�شركة .
.2المخزون :

يتكون املخزون من �إنتاج تام ومواد �أولية وم�ستلزمات �إنتاج ومهمات وقطع غيار ويتم �إظهارها بالتكلفة �أو �صايف القيمة البيعية �أيهما �أقل  .وت�شتمل تكلفة الإنتاج
التام على تكلفة املواد الأولية والأيدي العاملة وم�صاريف الإنتاج الأخرى املبا�شرة وغري املبا�شرة � .أما تكلفة املواد الأولية وامل�ستلزمات واملهمات وقطع الغيار فيتم
التو�صل �إليها بطريقة املتو�سط املرجح كما يتم تكوين خم�ص�ص للمخزون التالف وبطئ احلركة .
 .3اإلستثمارات :



يتم �إثبات �إ�ستثمارات ال�شركة يف �شركات �أخرى وعوائدها مبا يتفق مع املعايري املحا�سبية ذات العالقة بح�سب م�ؤ�شرات ال�سيطرة وتعترب ن�سب ملكية
ال�شركة يف ر�ؤو�س �أموال هذه ال�شركات قرينة لل�سيطرة .
مت ت�صنيف الأوراق املالية بالقوائم املالية املرفقة ك�أوراق مالية متاحة للبيع ومت �إدراج الإنخفا�ض امل�ؤقت يف قيمتها كخ�سائر غري حمققة �ضمن حقوق
امل�ساهمني بقائمة املركز املايل .
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شركة تبوك للتنمية الزراعية (تادكو)
شركة مساهمة سعودية

إيضاحات حول القوائم المالية
في  31ديسمبر 2011
 .4الممتلكات واآلالت والمعدات واألشجار :

يتم �إثبات املمتلكات والآالت واملعدات والأ�شجار بالتكلفة والذي ي�شمل الإ�ضافات والتح�سينات التي تزيد من طاقتها الإنتاجية ومدة الإ�ستفادة منها ويتم ا�ستهالكها
على �أ�سا�س الق�سط الثابت خالل الفرتة املقدرة للعمر الإنتاجي لها وح�سب الن�سب التالية :
معدات زراعية

 %10ـ %15

مولدات كهربائية وم�ضخات

 %10ـ %17

جتهيزات الآبار والر�شا�شات

 %7.50ـ %10

مباين و�إن�شاءات

 %4ـ %20

�سيارات

%25

�أثاث ومفرو�شات

%17

معدات املكاتب والعيادة

 %12.50ـ %17

معدات و�آالت الور�ش

 %10ـ %15

حمطة تنقية البذور

%10

�شبكة الري مل�شروع الفاكهة

%10

خمازن التربيد

%10

م�صنع �صناديق البول�سرتين

%10

مع�صرة الزيتون

%10

�أ�شجار الفاكهة

 %6.25ـ %8.33

 .5تحقيق اإليراد :




يتم �إثبات �إيرادات املبيعات عند ت�سليم املنتجات للعمالء .
يتم �إثبات قيمة مبيعات القمح ل�صوامع الدولة ب�صايف القيمة البيعية وبعد �إ�ستنزال الزكاة ون�سبة ال�شوائب املخ�صومة.
يتم �إثبات الإيرادات الأخرى عند حتققها .

.6تكلفة المبيعات :

يتم احت�ساب تكلفة املبيعات وفق ًا لتكلفة �إنتاج الوحدات املباعة والتي يتم حتميلها بالتكاليف الفعلية املبا�شرة والتي ت�شتمل على تكلفة املواد وم�ستلزمات الإنتاج
وتكلفة الأيدي العاملة وا�ستهالكات املوجودات الثابتة املبا�شرة بالإ�ضافة �إلى ن�صيبها من امل�صاريف غري املبا�شرة .
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شركة تبوك للتنمية الزراعية (تادكو)
شركة مساهمة سعودية

إيضاحات حول القوائم المالية
في  31ديسمبر 2011
.7المصروفات :


يتم ت�صنيف امل�صروفات الناجتة عن جمهودات ال�شركة املتعلقة بعمليات بيع وت�سويق منتجاتها كم�صروفات بيعية وت�سويقية ويتم يف نهاية الفرتات
املالية ا�ستنزال جزء من تلك امل�صروفات وحتميلها على تكلفة �أ�شجار الفاكهة يف طور النمو والتي مل ت�صل �إلى العمر االفرتا�ضي للإنتاج التجاري
واملدرجة �ضمن امل�شروعات حتت التنفيذ وذلك مبوجب املعادلة التالية :
 %50من م�صروفات البيع والت�سويق غري املبا�شرة



x

مبيعات الفاكهة للأ�شجار يف طور النمو
�إجمايل مبيعات الفاكهة

يتم ت�صنيف امل�صروفات املبا�شرة وغري املبا�شرة املتعلقة بالإدارة والتي ال تتعلق بوظيفة الإنتاج �أو وظيفة البيع والت�سويق كم�صروفات �إدارية وعمومية
املالية ويتم ا�ستنزال جزء من تلك امل�صروفات وحتميلها على تكلفة �أ�شجار الفاكهة يف طور النمو والتي مل ت�صل �إلى العمر االفرتا�ضي للإنتاج التجاري
واملدرجة �ضمن امل�شروعات حتت التنفيذ وذلك مبوجب املعادلة التالية :
�إجمايل امل�صروفات العمومية

x

تكلفة الت�شغيل للأ�شجار يف طور النمو خالل العام
�إجمايل تكلفة الت�شغيل خالل العام

 .8االحتياطيات :

يتم تكوين االحتياطيات طبق ًا لنظام ال�شركات باململكة والنظام الأ�سا�سي لل�شركة .
.9الزكاة الشرعية :

يخ�ضع �صافى حقوق امل�ساهمني للزكاة ال�شرعية طبق ًا لتعليمات م�صلحة الزكاة والدخل ويتم تكوين خم�ص�ص للزكاة املقدرة .
.10العمليات بالعمالت األجنبية :

يتم ت�سجيل العمليات بالعمالت الأجنبية وفق ًا لأ�سعار ال�صرف ال�سائدة عند �إجراء هذه العمليات ويتم يف نهاية ال�سنة حتويل �أر�صدة املوجودات واملطلوبات وفق ًا
لأ�سعار ال�صرف ال�سائدة يف ذلك التاريخ وي�سجل الربح �أو اخل�سارة الناجتة عن حتويل العمالت الأجنبية على قائمة دخل العام.
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إيضاحات حول القوائم المالية
في  31ديسمبر 2011

إيضاح ( : )3نقد بالصندوق ولدى البنوك :
يف  31دي�سمرب
2011

2010

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ح�سابات جارية لدى البنوك

4.813.880

4.703.436

نقد بال�صندوق

31.902

108.801

الإجمايل

4.845.782

4.812.237

إيضاح ( : )4المخزون :
يف  31دي�سمرب
2011

2010

ريال �سعودي

ريال �سعودي

خمزون حبوب وبذور و�أعالف

3.694.117

6.567.660

خمزون خ�ضراوات وفواكه

4.454.736

1.408.931

خمزون مواد غذائية منتجه

9.070.657

8.141.468

خمزون �أ�شجار

427.892

458.352

خمزون �أ�سمدة ومواد كميائية

8.012.845

5.057.532

خمزون قطع غيار ومواد م�ستهلكة و�أخرى

13.092.483

15.001.479

الإجمايل

38.752.730

36.635.422

خم�ص�ص خمزون راكد
�صافى قيمة املخزون
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()61.557
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()972.733
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شركة تبوك للتنمية الزراعية (تادكو)
شركة مساهمة سعودية

إيضاحات حول القوائم المالية
في  31ديسمبر 2011

إيضاح ( : )5أرصدة مدينة أخرى :
يف  31دي�سمرب
2011

2010

ريال �سعودي

ريال �سعودي

�ضمانات لدى الغري

317.146

316.146

م�صاريف مقدمة

1.351.330

2.250.088

ت�أمني �إعتمادات م�ستندية

88.377

217.058

�سلف العاملني

1.052.511

994.991

دفعات مقدمة ملوردين

4.402.683

8.438.321

�أخرى

23.387

1.048.958

الإجمايل

7.235.434

13.265.562

إيضاح ( : )6القروض :
يف  31دي�سمرب
2011

2010

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ر�صيد 1/1

5.782.301

2.812.500

امل�ستلم خالل العام

17.224.550

3.907.301

امل�سدد خالل العام

()937.500

ر�صيد 31/12

22.069.351

اجلزء املتداول

()5.715.000

اجلزء غري املتداول

16.354.351

()937.500
5.782.301
()937.500
4.844.801
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إيضاحات حول القوائم المالية
في  31ديسمبر 2011

إيضاح ( : )7مخصص الزكاة الشرعية :
احتساب الزكاة
يف  31دي�سمرب
2011

2010

ريال �سعودى

ريال �سعودى

�صايف الربح الدفرتى ويعدل مبا يلى :

35.694.823

13.795.422

املخ�ص�صات املكونة خالل العام

1.113.673

1.943.425

�صايف الربح املعدل

36.808.496

15.738.847

وعاء الزكاة
ر�أ�س املال املدفوع

200.000.000

200.000.000

هبة احلكومة

70.000.000

70.000.000

�صايف (اخل�سارة) الربح املعدل

36.808.496

16.021.294

الأرباح املبقاة

8.794.271

12.360.340

دائنو توزيعات

21.082.931

20.647.896

دائنو �أ�سهم مباعة

1.873.267

1.874.455

دائنو فائ�ض اكتتاب

894.825

894.825

القرو�ض

4.844.801

-

االحتياطيات املدورة

90.180.275

88.437.953

املخ�ص�صات املدورة

4.269.262

4.553.310

االجمالى ويخ�صم منه :

438.748.128

414.790.073

الأ�صول الثابتة (ال�صايف)

195.793.733

204.923.675

امل�شروعات حتت التنفيذ

87.335.157

64.549.083

خمزون قطع الغيار وم�ستلزمات �إنتاج

21.105.328

19.782.863

ممتلكات ومعدات معدة للبيع

560.397

-

اال�ستثمارات طويلة الأجل

22.569.976

30.492.965

اجمالى اخل�صميات

327.364.591

319.748.586
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إيضاحات حول القوائم المالية
في  31ديسمبر 2011

تابع إيضاح ( : )7مخصص الزكاة الشرعية :
كانت حركة خم�ص�ص الزكاة كما يلي
يف  31دي�سمرب
2011

2010

ريال �سعودي

ريال �سعودي

وعاء الزكاة

111.383.537

95.041.487

تخ�صم � :أرباح القمح املزكى

()7.883.319

()7.843.608

�صايف وعاء الزكاة

103.500.218

87.197.879

الزكاة امل�ستحقة بواقع %2.5

2.587.505

2.179.947

الر�صيد يف 1/1

2.179.947

1.778.569

الزكاة امل�ستحقة عن العام

2.587.505

2.179.947

ت�سويات

192.993

-

تخ�صم  :الزكاة امل�سددة خالل العام
الر�صيد يف 31/12

()2.372.940

()1.778.569

2.587.505

2.179.947

ح�صلت ال�شركة على �شهادة الزكاة ال�شرعية النهائية عن الأعوام حتى 2010م .

إيضاح ( : )8أرصدة دائنة أخرى :
يف  31دي�سمرب
2011

2010

ريال �سعودي

ريال �سعودي

م�ستحقات عاملني

2.093.934

2.507.853

م�صروفات م�ستحقة

2.655.118

3.869.300

ت�أمني حمتجز

1.644.460

1.073.951

دائنو مبيعات �أ�سهم

1.873.267

1.874.455

دائنو �إكتتاب و�أمانات م�ساهمني

894.825

894.825

عمالء دفعات مقدمة

1.629.659

2.529.139

�أخرى

4.508

-

الإجمايل

10.795.771

12.749.523
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إيضاح ( : )9إستثمارات في شركات:
يف  31دي�سمرب
2011

2010

ن�سبة امل�شاركة

ريال �سعودي

ريال �سعودي

�شركة جنات للإ�ستثمار الزراعي

27.8%

11.937.176

16.698.816

ال�شركة الوطنية لإنتاج وجتارة البذور

1.4%

412.800

412.800

املجموعة الزراعية ال�سعودية

14.3%

100.000

100.000

جمعية البطاط�س التعاونية

100.000

100.000

جمعية القمح التعاونية

20.000

20.000

�شركة �شرق �أ�سيا للإ�ستثمار الزراعي ( حتت الت�أ�سي�س )

10.000.000

-

الإجمايل

22.569.976

17.331.616

*مت تقييم الإ�ستثمار يف �شركة جنات للإ�ستثمار الزراعي وفق ًا لطريقة حقوق امللكية اعتماد ًا على نتائج القوائم املالية لل�شركة يف .2010/12/31

إيضاح ( : )10إستثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع :
يف  31دي�سمرب
2011

2010

ريال �سعودي

ريال �سعودي

�صندوق بنك الريا�ض

9.376.346

9.373.344

بيت التمويل اخلليجي

3.788.005

3.788.005

الإجمايل

13.164.351

13.161.349
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إيضاح ( : )11مشروعات تحت التنفيذ :
يف  31دي�سمرب
2011

2010

ريال �سعودي

ريال �سعودي

�إن�شاءات مدنية حتت التنفيذ

43.155.392

13.760.417

حما�صيل يف طور النمو

29.679.701

33.330.780

ب�ساتني غري نا�ضجة

13.844.043

17.352.904

�أخرى

656.021

104.982

الإجمايل

87.335.157

64.549.083

إيضاح ( : )12الموجودات الثابتة :
التكلفة

�صايف القيمة يف  31دي�سمرب

جممع اال�ستهالك

ر�صيد
2011/1/1

�إ�ضافات

ا�ستبعادات
وت�سويات

ر�صيد
2011/12/31

ر�صيد
2011/1/1

ا�ستبعادات
وت�سويات

ا�ستهالك
العام

ر�صيد
2011/12/31

2011

2010

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

-

70.270.600

70.270.600

76.965.801

35.669.172

39.590.739

35.626.008

39.093.963
23.868.638

70.270.600

-

الأرا�ضى

70.270.600

112.634.973

73.000.400

3.965.401

املبانى والأن�ش�أت

112.591.139

43.834

202.228.288

)3.790.361( 163.295.798

7.096.843

166.602.280

�آالت ومعدات

202.389.761

3.664.656

()3.826.129

)3.051.221( 196.685.478

7.236.927

200.871.184

22.705.742

�أبار و�أنظمة ري

220.554.116

6.307.621

()3.284.811

223.576.926

()238.186

388.786

24.377.684

467.391

749.533

و�سائل نقل
و�أنتقال

24.976.617

106.644

()238.186

24.845.075

24.227.084

3.675.728

31.199.122

30.255.364

30.246.371

�أ�شجار نا�ضجة

57.769.806

3.684.680

61.454.486

27.523.435

()41

370.422

8.998.086

799.456

1.103.831

�أثاث ومفرو�شات

9.763.826

86.271

()52.555

9.797.542

8.659.995

()32.331

22.734.107

509.014.157

195.793.733

204.923.675

�إجمايل
املوجودات
الثابتة

698.315.865

13.893.706

()7.401.681

704.807.890

)7.112.140( 493.392.190
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إيضاح ( : )13هبة الحكومة :
متثل هبة احلكومة �أر�ض امل�شروع املمنوحة لل�شركة مبوجب املر�سوم امللكي الكرمي رقم (م )50/وتاريخ  1405/9/3والبالغ م�ساحتها  35الف هكتار من الأرا�ضي
احلكومية الواقعة على طريق تبوك بئر بن هرما�س بغر�ض ا�ستثمارها يف امل�شاريع الزراعية وقد مت تقييم الأر�ض مببلغ  70مليون ريال �سعودي طبق ًا لل�شهادة
ال�صادرة من مكتب عقاري بتاريخ . 1406/5/2

إيضاح ( : )14االحتياطيات :
يف  31دي�سمرب
2011

2010

ريال �سعودي

ريال �سعودي

احتياطي نظامي

65.184.557

61.873.825

احتياطي اتفاقي

29.926.084

28.270.719

احتياطي طوارئ

35.731

35.731

الإجمايل

95.146.372

90.180.275

إيضاح ( : )15المبيعات :
عن ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2011

2010

ريال �سعودي

ريال �سعودي

مبيعات حبوب

41.515.675

42.613.905

مبيعات �أعالف

50.690.027

41.654.030

ميعات خ�ضروات وفواكه

76.404.823

63.867.944

مبيعات مواد غذائية منتجة

3.232.791

1.035.562

مبيعات �أ�شجار

319.263

204.850

مبيعات �صناديق بال�ستيك

1.597.528

1.132.554

الإجمايل

173.760.107

150.508.845
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إيضاح ( : )16تكلفة المبيعات :
عن ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2011

2010

ريال �سعودي

ريال �سعودي

تكلفة مبيعات حبوب

32.347.157

33.762.149

تكلفة مبيعات �أعالف

22.555.204

21.465.814

تكلفة مبيعات خ�ضر وفواكه

32.734.711

35.174.870

تكلفة مبيعات مواد غذائية منتجة

3.054.943

940.990

تكلفة مبيعات �أ�شجار

297.204

189.148

تكلفة مبيعات �صناديق بال�ستيك

1.782.800

1.239.013

الإجمايل

92.772.019

92.771.984
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إيضاح ( : )17المصروفات التسويقية :
عن ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2011

2010

ريال �سعودي

ريال �سعودي

م�صروفات نقل و�شحن

7.940.418

9.027.920

تكلفة العمالة

7.184.902

5.959.406

ا�ستهالكات

3.198.166

4.912.348

م�صروفات تعبئة وتغليف

5.405.667

3.925.806

عمولة مبيعات

3.070.471

2.303.540

فاقد وتالف

1.316.796

727.947

وقود وطاقة

1.364.248

1.269.608

�صيانة وا�صالح وقطع غيار

692.640

868.902

مواد م�ستهلكة

638.152

490.355

معار�ض ودعاية و�إعالن

141.198

388.204

م�صروفات ت�أمني

138.377

133.901

�سفر وانتقاالت

50.247

63.623

�أخرى

84.735

326.659

�إيجارات

142.851

71.306

برق وبريد وهاتف

79.982

59.653

�إجمالى امل�صروفات الت�سويقية

31.448.850

30.529.178
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إيضاح ( : )18المصروفات العمومية واالدارية :
عن ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2011

2010

ريال �سعودي

ريال �سعودي

تكلفة العمالة

7.671.331

6.869.303

م�صروفات �سفر وانتقاالت

121.972

196.634

ا�ستهالكات

1.993.002

2.152.272

وقود وطاقة

425.619

412.110

�صيانة وا�صالح وقطع غيار

800.857

783.679

مواد م�ستهلكة

228.097

242.785

عالقات عامة ومعار�ض

654.600

560.330

�إعالنات �إدارية

349.839

101.937

تربعات

299.999

278.334

�أتعاب مهنية وا�ست�شارات

281.920

251.941

تراخي�ص

583.273

477.397

�إيجارات

55.313

56.409

م�صروفات بنكية

260.750

203.377

برق وبريد وهاتف

146.566

143.837

خم�ص�ص خمزون راكد

-

451.375

ت�أمني

63.272

63.995

�أخرى

453.635

171.091

�إجمالى امل�صروفات العمومية والإدارية

14.390.045

13.416.806
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إيضاح ( : )19ارتباطات والتزامات مستقبلية :
يف  31دي�سمرب
2011

2010

ريال �سعودي

ريال �سعودي

خطابات �ضمان �صادرة للغري

4.850.000

4.850.000

اعتمادات م�ستندية

1.679.129

4.073.161

الإجمايل

6.529.129

8.923.161
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