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@ @
1H Üa@îö‰@òàÜ×Z@ @

  اىل حضرات السادة مسامهي شركة تبوك للتنمية الزراعية
  .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  .الكرام نبينا حممد وعلى آله وصحبهحبيبنا و ونصلى ونسلم على
  :وبعـد 

 للشركة للعام املايل يضراتكم التقرير السنوحللس إدارة الشركة يسعدىن ويشرفىن أن أقدم نيابة عن جم
م الذى حيتوى على عرض لنتائج العمليات خالل العام املذكور مشتمالً على 31/12/2014املنتهي يف 

  . ركةكافة البيانات واملعلومات الىت تعطى فكرة كاملة عن األداء التشغيلى واملوقف املاىل للش
م جتاوز السلبيات الىت شهدها العام املاىل املنصرم 2014لقد إستطاعت الشركة ىف هذا العام املاىل 

م والىت متثلت ىف اخلسائر الىت نتجت عن املعاجلات املالية الىت إقتضتها اإلستجابة ملالحظات تقرير 2013
تطلبات إعتماد طلب زيادة رأس املال الذى العناية املالية املهنية الناىف للجهالة الذى مت إعداده كأحد م

تقدمت به الشركة هليئة السوق املالية ىف العام املاضى حيث شهد العام زيادة مقدرة ىف املبيعات بنسبة 
ولقد تزامن هذا . إنعكست إجياباً على صاىف الربح التشغيلى وصاىف الدخل بعد الزكاة الشرعية% 27.3

مليون  450مليون ريال اىل  200ة مع توجهها اىل زيادة رأس املال من التحسن ىف األداء املاىل للشرك
ريال عن طريق طرح حقوق األولوية بناًء على توصية جملس االدارة ىف هذا اخلصوص حيث ستستخدم  
هذه الزيادة ىف متويل إنشاء أربعة مشروعات جديدة ىف جمال االنتاج  الزراعى والتصنيع الغذائى داخل 

 كة بغرض حتقيق النمو املطلوب ألعمال الشركة لتأمني مسريا املستقبلية بعيداً عن تداعياتوخارج اململ
من اية العام  صص القمح إعتباراًاملؤسسة العامـة لصوامع الغالل ومطاحن الدقيق حلوقف إستالم 

  .زراعة األعالف اخلضراءواالجراءات املتوقعـة للحد من م 2015
شروعات اجلديدة أيضاً مع تنفيذ اخلطة االستراتيجية اجلديدة لتبوك الزراعية وسيتزامن تنفيذ هذه امل

م الذى ميثل العام األخري للخطة 2015والىت سيتم الفراغ من إعدادها خالل العام ) م2016-2020(
  .)م2015-م2011(االستراتيجية احلالية 

واالدارة التنفيذية للشركة يود أن يؤكد  وجملس االدارة إذ يثمن ملسامهى تبوك الزراعية ثقتهم ىف الس 
هلم أن الشركة تستشرف املستقبل بإذن اهللا خبطوات ثابتة ورؤية واضحة ملا هو مطلوب ملواصلة منو 

  .الشركة وحتقيق تطلعام وأهدافهم االستثمارية
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زيز وويل عهده بن عبد الع سلمانكومة خادم احلرمني الشريفني امللك وختاماً يتوجه الس بالشكر حل
الىت نتأمل منها ىف هذا العهد اجلديد امليمون املزيد من الدعم للقطاع  ؛اهللا محفظهوويل ويل عهده األمني 
 والشكر موصول  لتحقيق أهداف التنمية املستدامة وتعزيز دوره ىف دعم االقتصاد الوطين يالزراع

لس  يالرئيس الفخرتبوك منطقة أمري   االمري فهد بن سلطان بن عبد العزيز لصاحب السمو امللكى
  . على ما يوليه من رعاية وإهتمام بأعماهلا ومسريا لشركةإدارة ا

  .و الشكر أوال وآخراً هللا على واسع فضله وجزيل عطاياه
  

  سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني  ونصلى ونسلم على املبعوث رمحة للعاملني
  .ملنيوآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العا
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@ @

@ @

2H ã@ò×Š’Ûa@Âb’ã@wöbn@Z 
2M1 Êaìãþ@Ñ•ë@Âb’äÛa@ò×Š’Ûbi@òîîöŠÛaZ 

@ @
  :الحبوبقطاع ): 1(النشاط الرئيسى 

  : )احلبوب( القمححمصول  -أ
  

 بيان 2013  2014 التغيرنسبة 

 )طن (االنتاج  20,870,26  29,028,40 39%

  )طن(الكمية المباعة   17,962.72  26,025  45%

  
  :القمح تقاوى -ب 

 بيان 2013 2014 التغيرنسبة 

 )طن(االنتاج  2,927,8 3,206,0 9,5%

  )طن(الكمية المباعة  2,023.8 2,100  4%

   
   :محـن القـتب -ج

 بيان 2013 2014 التغيرنسبة 

 )طن(االنتاج  4,595,7 9,988,8 117,3%

الكمية المباعة  1,614.3 13,318.61  725%
  )طن(

  

من  % 25.71 نسبةم 2014العام  نتائج ىفاحلبوب قطاع نشاط  بلغت مسامهةلقد وهذا 
مليون ريال من إجمالى مبيعات العام  39.6علماً بأن جملة مبيعات هذا القطاع ( .إمجاىل مبيعات الشركة

  )مليون ريال سعودى  154البالغ مقدارة 
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  عالفاأل): 2(النشاط  الرئيسى 
التغيرنسبة   بيان 2013 2014

 )طن(االنتاج  51,280,86 6,781,37 % 87- 

الكمية المباعة  11,220 44,225  294%
  )طن(

  

من إمجاىل %  20 نسبـةم 2014العام نتائج ىف  األعالفمسامهة نشاط  لقد بلغتوهذا 
إجمالى مبيعات العام البالغ  مليون ريال من 30.3علماً بأن جملة مبيعات هذا القطاع ( .مبيعات الشركة

  )مليون ريال سعودى  154مقدارة 

  

  الخضار ):3(النشاط  الرئيسى 

   :حمصول البطاطس  - أ
 بيان 2013 2014 التغيرنسبة 

 )طن(االنتاج  31,543,93 30,260,25 4,0% - 

  )طن(الكمية المباعة  28,128 23,720  16%- 

  

 :حمصول البصل -ب

 يانب 2013 2014 التغيرنسبة 

 )طن(االنتاج  9,161,88 16,429,16  79,3%

الكمية المباعة  6,703 14,120  111%
  )طن(

  
من إمجاىل %  26,11 م نسبة2014العام  نتائج ىفاخلضار ولقد بلغت مسامهة نشاط هذا 

مليون ريال من إجمالى مبيعات العام البالغ  40.2علماً بأن جملة مبيعات هذا القطاع ( .مبيعات الشركة

  )مليون ريال سعودى  154مقدارة 

  
  :الفاكهة): 4(النشاط الرئيسى 

التغيرنسبة   بيان 2013 2014 

 - 28,1%  )آجم(االنتاج   12,149,887 8,735,571 

 -28%   )طن(الكمية المباعة  11,737.83 8,405.08 
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 من إمجاىل%  23,11 نسبةم 2014ىف نتائج العام  الفاكهةولقد بلغت مسامهة نشاط هذا 
مليون ريال من إجمالى مبيعات العام البالغ  35.5علماً بأن جملة مبيعات هذا القطاع ( .مبيعات الشركة

  )مليون ريال سعودى  154مقدارة 
  

  :الزيتون): 5(النشاط الرئيسى 

التغيرنسبة   بيان 2013 2014 

 -43 %  )آجم(إنتاج ثمار الزيتون إجمالى  2,154,002 1,216,720 

6,4 %   )آجم(آمية الثمار المباعة  117,99 125,52 

 - %   آمية الثمار المصنعة مخلالت 25,200 -  

   -41 %   )آجم(آمية الثمار المعصورة   1,959,803 1,142,205 

 -44 %  )لتر(إنتاج الزيت  237,943 132,488 

  

من إمجاىل مبيعات %  4,19 نسبـةم 2014العام  نتائج ىفالزيتون ولقد بلغت مسامهة نشاط 
مليون ريال  154مليون ريال من إجمالى مبيعات العام البالغ مقدارة  6.9علماً بأن جملة مبيعات هذا القطاع ( .لشركةا

  )سعودى 
  

من صاىف %  98,8 نسبةب م2014خالل العام  املذكورة بعاليه الرئيسية ةطنشاأل تسامهلقد وهذا 
   %  1,2  ـب )منتجات منحل ومشتل وخالفه(لشركة مبيعات ا

  

2@M2 @òàè½a@pa‰aŠÔÛaë@Áİ‚ÜÛ@Ñ•ëZ 
 

2M2M1 òîÜØîa@paîÌnÛaZ 

إلغاء  م بعض التغيريات على اهليكل التنظيمى والوظيفى للشركة حيث مت2014خالل العام أجريت 
قطاع املبيعات والتسويق وإدرجت املبيعات حتت مظلة وحدات األعمال ونشاط التسويق حتت قطاع 

لية االشراف على تنفيذ خطط االنتاج واملبيعات حتت مظلة تطوير األعمال وذلك بغرض توحيد مسئو
فنية وإدارية واحدة من أجل ضمان التنسيق اجليد بني عمليات االنتاج والبيع إستهدافاً لرفع كفاءة 

  .األداء التشغيلى واملاىل لوحدات األعمال
@ @
@ @
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2M2M2 @ÞbàÇþa@òÈìmOpbîÜàÈÛa@ÑÓëZ 

الفاكهة عن طريق إزالة وإحالل بعض االشجار مت إعداد وإجازة خطة عشرية لتحديث مشروع 
خالل ىف تنفيذ العمل الفتراضى أو غري املفضلة سوقياً ، حيث  بدأ اواألصناف الىت إنتهى عمرها 

  .بستان العنبفيما خيتص بعمليات توسعة خاصة جزائها أوإجنزت بعض م 2014العام 
 

2M2M3 òîÜjÔn½a@pbÈÓìnÛaZ 
 

_<D  i^Ú]‚~j‰cæ<íÒ†Ö]<Ù^_…<ì^è‡äV 

م على طلب الشركة بزيادة 21/09/2014بتاريخ  السوق املاليـةعطفاً على موافقة هيئة 
 فقد متمليون ريال عن طريق طرح حقوق أولوية ،  450مليون ريال اىل  200رأمساهلا من 

الترتيب لتنفيذ عمليات االكتتاب ىف كامل احلقوق املطروحة، حيث سيتم إستخدام الزيادة ىف 
إنشاء أربعة مشروعات زراعية إستثمارية جديدة بغرض تأمني النمو املستقبلى  ىف رأس املال

  :للشركة وهى
  

  .مشروع شركة تبوك لألعالف املركبـة ◦
  .مشروع معصرة الزيتون ◦
  .مشروع مصنع أصابع البطاطس ◦
  .شركة تبوك النتاج احملاصيل بالسودانمشروع  ◦

  

ميكنها من تنفيذ هذه املشروعات مبستوى  ويتوقع إعادة هيكلة الشركة بالوضع األمثل الذىهذا 
  .ب اجلدول الزمىن احملدد لكل منهاالكفاءة املطلوب حبس

 
h<D  <íÒ†×Ö<íéréi]‰÷]<íŞ¤]<îÊ<ØÛÃÖ]<í×‘]çÚE2011<I2015ÝDV 

خلطة االستراتيجية للشركة لالعوام وقبل األخري ىف ا رابعال شغيلىم العام الت2014شكل العام املاىل 
البطاطس (لىت تبنت الشركة من خالهلا التركيز على حماصيل اخلضار وا) م2011-2015(

حيث يتوقع أن تشكل هذه ) اللوزيات ذات النواة احلجرية والعنب(والفاكهة ) التصنيعية والبصل
قد أن اخلطة االستراتيجيـة ب علماً .املنتجات احملور الرئيسى لنشاط الشركة خالل السنوات القادمة
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الشركة نشاط ي ملشروع الشركة احلايل يف تبوك، إضافـة ألعمال تطوير غطت العمل التشغيل
   .اليت تبلورت يف زيادة رأس املال خارجياً وداخلياً

م اىل 2011واجلدول التاىل يوضح تطور مسامهة نشاطى اخلضار والفاكهة خالل السنوات من 
  .م2014

  

  2014 - 2011الفترة  خالل تطور مسامهة نشاطى اخلضار والفاكهة    

 

 % 2014 % 2013 % 2012 % 2011  وحدات  االعمال

وحدة أعمال 
 المحاصيل

92,205,702 54% 72,584,313 47% 35,144,678 29% 69,903,417 45% 

وحدة أعمال 
 الخضار

24,546,325 14% 32,867,794 21% 41,159,606 34% 40,226,340 26% 

وحدة أعمال 
 %35,598,064 23 %40,240,265 33 %48,564,887 31 %51,764,651 30الفاآهة

وحدة أعمال 
 الزيتون

3,150,042 2% 2,062,068 1% 4,443,766 4% 7,491,089 5% 

 %800,587 1 ‐ ‐ ‐ المتاجـــــرة

  171,666,720 100% 156,079,062 100% 120,990,328 100% 154,021,512 100% 
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l<D   <íéŠÛ¤]<íŞ¤]<]‚Âý<šæ†Â<g×Ú^ÏÖ]íÒ†×Ö<í<E2016<I2020ÝD:  
- 2011( للشركة م يشكل العام األخري للخطة اإلستراتيجية اخلمسية احلالية2015حيث أن العام 

ربة ىف جمال اخلهات إستشارية ذات اجل زود ا عدد منفلقد مت إعداد وثيقة طلب عروض  )م2015
جية يخلطة اإلستراتعداد اإجيات وذلك بغرض مساعدة إدارة الشركة ىف يإعداد وتنفيذ اإلسترات

وكذلك ىف وضع فيما خيتص بتطوير نشاطها احلاىل ، ) م2020- 2016(اخلمسية القادمة للشركة 
ملعلنة للدولة فيما يتعلق تصور ملستقبل الشركة خالل املدى الطويل ىف ظل السياسات الزراعية ا

  .القمح واألعالف مبحصويل
  
p<D  <¼éŞ¡<Ý^¿Þ<géÒ†iæ<…^éj}c¹]<…]ç¢]‚íÒ†×Ö<‚è: 

يشار اىل أن الشركة منذ نشأـا تدير عملياـا بنموذج ختطيط املوارد الذي يتم من خاللـه 
عمليات الشركة عن طريق احلاسب اآليل ، وحيث أن النظام حيتاج اىل ع ـمجيوربط رصد 

 حتديث وخصوصاً بعد اعتماد هيئة السوق املاليـة لزيادة رأس املال وتوسع أنشطـة الشركة،
كلفت الشركة جهـة استشاريـة متخصصـة من دراسـة عملياـا احلاليـة واملتوقعة فقد 

تركيب إختيار وملساعدة الشركة يف بعد إضافـة املشاريع املدرجـة خبطـة زيادة رأس املال 
، حيث إكتملت فعاليات إستعراض املوردين املختارين ىف القائمة نظام ختطيط املوارد اجلديد

زايا أنظمتهم ومدى مالءمتها لعمليات الشركة وتلبيتها إلحتياجات التشغيل وعرض القصرية مل
النظام األمثل من بني القائمة  املورد صاحب وحتليل املعلومات وإختاذ القرارات ومت إختيار

  .م2015للموردين ، ويتوقع أن يتم التركيب للنظام اجلديد خالل العام  القصرية
  

t<D  <‹é‰`iþÖ<íée†ÃÖ]<íÒ†Ö]êÂ]…ˆÖ]…^Ûnj‰V 

 هذهتأسيس جدوى  بناء على اعتذار بعض املؤسسيـن ، فإن تبوك الزراعيـة تدرس حالياً مدى 
لتركيز ىف املشاريع اإلستثمارية اجلديدة األربعة الىت وردت االشارة احلاجة اىل االشركـة يف ظل 

   .اليها أعاله والىت متت املوافقة علي زيادة رأس املال بناء عليها
 

2M2M4 aŠb‚½@bîÛby@ò×Š’Ûa@éuaìm@ónÛaZ 
 

  :حاليا وعلى املدى املتوسط ميكن تلخيصها فيما يلىاملخاطر الرئيسية الىت تواجه الشركة   
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من قبل املؤسسة العامة لصوامع الغالل م 2015وقف إستالم حصص القمح بنهاية عام    ) أ
علماً بأنه لدى الشركة هلذا القرار على إيرادات الشركة  والتأثري السليبومطاحن الدقيق 

خطط بديلة لتفادى سلبيات هذا القرار تتمثل ىف بناء شراكات إستراتيجية مع مؤسسات 
املستخدم ىف صناعة احللويات  يصناعية داخل اململكة تتعامل ىف تصنيع أصناف القمح الطر

 .واملعجنات
 

لسعودة املقررة ىف نظام مبعدالت اإستقدام العمالة الزراعية  منح تأشرياتربط  ال يزال قرار   ) ب
من حيث أثره السلىب الكبري على عمليات حصاد حماصيل الفاكهة واخلضار ب يلقىنطاقات 

عدم توفر العمالة الكافية ىف ذروة اإلحتياج من جانب ومن حيث إرتفاع تكلفة العمالة 
الشركة خالل عام  وبالرغم من جلوء. من املصادر احملليـة من جانب آخراملستأجرة 
وامليكنة ىف عمليات الفرز والتعبئة ملنتجات الفاكهة  نسائيةالعمالة التوظيف ل م2014

الزراعية ىف عمليات حصاد البطاطس الربيعية إال أن احلاجة تظل قائمة ألعداد كبرية من 
حتياجات عمليات حصاد الفاكهة وحصاد البطاطس وبصفة خاصة إلالعمالة الزراعية مقابلة 

 .العروة اخلريفية
 

ىف الوظائف االدارية السعودية فجوة املوارد البشرية بسبب معدل الدوران العاىل للعمالة   ) ت
واملهنية برغم توفر بيئة العمل الداعمة باملشروع سيما ىف جانب املزايا واملخصصات ، 

ترك العمل الوظائف بسبب  ههذعند شغور لعمالة الفنية واملاهرة لوصعوبة إحالل الوظائف 
 .بكوادر سعودية خلدمة للعمالة الوافدةلطول مدة ا

 
املباشر على إحتياجات املزروعات من درجات السلىب  وتأثريه املستمر التغري املناخي    ) ث

حيث تتأثر إنتاجية وجودة هذه  احلرارة واملياه سيما ىف مزروعات اخلضار والفاكهة
  .احلاصالت بذلك بشكل كبري ومباشر
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2M3 ò•ý@þ@âì–ë@Þì•@wöbnãë@ÞbàÇc@ò×Š’Ûa@paìäÜÛ@òîÛb½a@@à¨añüa@I2010@M2014ZH 

 :لقائمة الدخل وقائمة المركز المالى جدولالمقارنة فى شكل  3-1- 2

  2014  2013  2012  2011 2010 بيان

   ):باأللف ريال: (قائمة الدخل)أ

 154,019 120,988 156,079 150,508173,760 المبيعات 
 96,568 68,888  86,048  92,772 92,772  تكاليف النشاط

 57,451 52,100 70,030  80,988 57,737 إجمالى ربح النشاط
 52,595 53,177 55,155  45,838 43,946 مصاريف إدارية وعمومية وتسويقية

  4,856  1,078-  14,875  35,149  13,791  صافى الربح التشغيلى
 4,408 1,236 1,399  545 525 االيرادات االخرى
 2,612 13,442- 3,701-  0 521 وفات أخرىمخصصات مصر

  8,008  13,284-  12,573  35,694  13,795  صافى الدخل قبل الزكاة
 815 1,554 2,634  2,587 2,179 الزكاة

 7,192 14,838- 9,939  33,107 11,615 صافى الدخل بعد الزكاة
   ):باأللف ريال(قائمة المركز المالى )ب

 115,852 92,197 122,446131,274119,998 الموجودات المتداولة
 79,358 59,195 61,475 57,318 54,726 المطلوبات المتداولة
 36,494 33,002 58,523 73,955 67,720 رأس المال العامل

 110,287 109,014 123,06996,407 95,041 االصول االخرى طويلة األجل
 232,877 231,392 204,923195,793232,904 األصول الثابتة
 0 0 0 0 0 أصول اخرى

 459,016 432,603 422,410450,135449,309 إجمالى الموجودات
 13,946 15,074 18,172 16,354 4,844 قروض طويلة األجل
 10,654 10,529 4,737 5,321 5,806 المطلوبات األخرى
 103,958 84,798 84,385 78,993 65,376 إجمالى المطلوبات
 200,000 200,000 200,000200,000200,000 فوعرأس المال المد

 90,709 83,455 102,413122,081108,993 االحتياطيات واالرباح المدورة
 64,350 64,350 70,000 70,000 70,000 )أرض المشروع(هبة الحكومة 

 355,058 347,804 357,034371,142364,923 حقوق المساهمين
 459,016 432,603 422,410450,135449,309 همينإجمالى الخصوم وحقوق المسا
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 :لقائمة الدخل والمركز المالى رسم بيانىالمقارنة فى شكل  3-2- 2

 :م2014-2010خالل الفترة من ) باأللف ريال(قائمة الدخل   ) أ

  

  
 

 :م2014-2010خالل الفترة من ) باأللف ريال(قائمة المركز المالى   ) ب
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2@M4 pa…aŠíg@µbº⁄@¿aŠÌu@ÝîÜ¤@Ûabèmb×Š‘ë@ò×Š’@@òÈibnÛaZ@ @
توزيع  1-4-2 رقم اجلدول، ويوضح  اإليرادا الرئيسيهو املصدر  للشركة يعترب النشاط الزراعى

- 2اجلدول رقم كما يوضح .  م2013م مقارنة بالعام 2014املبيعات حسب الدول واملنتجات للعام  
ملكة باالضافة اىل مناطق امل(  م حسب مناطق البيع2014التوزيع  اجلغراىف للمبيعات لعام  4-2

  . )س التعاون اخلليجىمبيعات دول جمل
  
 ):بالريال( والمنتجـات توزيع المبيعات حسب الدول 4-1- 2

  المجموع  قطر  البحرين  االمارات  الكويت  السعودية  بيان  السنة

 154,019,498 1,522,798 1,928,761 1,970,536 1,354,232 147,243,171  إجمالى إيرادات المبيعات 2014

 33,091,611 0 0 0 0 33,916,612  والتقاوى لحبوبا

 36,811,806 0 000 36,811,806  األعالف

 40,226,340 0 000 40,226,340  الخضار

 35,598,064 1,522,798 1,928,761 1,970,536 1,354,232 28,821,737  الفاكهة

 6,458,776 0 0 0 0 6,458,776  منتجات الزيتون

 1,032,313 0 000 1,032,313  *ات تجارية أخرىمنتج

  800,587 0 000  800,587  مستوردةمنتجات   

 120,988,316 1,848,346 1,233,281 2,026,646 1,370,078 114,509,965  إجمالى إيرادات المبيعات م2013

 25,384,913 0 0 0  0 25,384,913  والتقاوى حبوبال

 9,759,769 0 0 0  0 9759768,9  األعالف

 41,159,607 0 0 0 0 41159607  الخضار

 40,240,268 1,848,346 33,761,9171,370,0782,026,6461,233,281  الفاكهة

 3,379,069 0 0 0 0 3379068,87  منتجات الزيتون

 1,064,690 0 0 0 0 1064689,94  *منتجات تجارية أخرى 

  0 0 0 0 0  0  مستوردةفاكهة منتجات   

   منتجات المنحل والمشتل *
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  :)بالريال( حسب مناطق البيع م 2014لعام  وزيع المبيعاتت 2- 2-4

المنطقة  المنتجات
 الشرقية

المنطقة 
المنطقة  المنطقة الغربية الوسطى

 الجنوبية
المنطقة 
 الشمالية

دول مجلس 
 الجملة  التعاون الخليجى

 33,091,612 0 33,091,612 0 0 0 0 الحبوب والتقاوى

 36,811,806 0 36,753,084 0 12,787 45,935 0 فاالعال

 40,226,340 0 7,027,691 789,334 13,837,326 13,629,212 4,933,777 الخضار

 35,598,064 6,776,036 1,288,293 3,693,985 8,721,129 8,482,514 6,636,081 الفاآهة

 6,458,776 0 6,412,227 0 14,333 32,216 0 منتجات الزيتون

 1,032,313 0 1,019,703 0 550 12,060 0 *جات تجارية أخرىمنت

 800,587 0 0 0 800,587 0 0 منتجات فاآهة مستوردة

 154,019,498 6,776,036 85,592,609 4,492,319 23,386,712 22,201,937 11,569,858  الجملة الكلية

   منتجات المنحل والمشتل *

  

2@M5 a@wöbnäÛa@óÏ@òíŠçìu@pbÓëŠÏ@ôþ@bšígòäÜÈß@pbÈÓìm@ôc@ëc@òÔibÛa@òäÛa@wöbnã@åÇ@òîÜîÌ’nÛZ 
@ @

معدل التغير  م2013عام  م2014عام  البيــــان
/+ -  

نسبة 
 %التغير 

 27  33,031,178 120,988,316 154,019,494 المبيعــات

 27,679,102 40 68,888,958 96,568,060 تكلفة المبيعات

 10  5,352,076 52,099,358 57,451,434 إجمالى الربح التشغيلى

1-  581,757 - 53,177,076 52,595,319 مصروفات العمليات الرئيسية  

 551  5,933,833  1,077,718-  4,856,115 الخسارة من العمليات الرئيسية/الربح

 256  3,170,451 1,236,711 4,407,162 اإليرادات األخرى

91-  12,187,679 13,442,899-  1,255,220-   خرىأمصروفات مخصصات خسائر و  

 160  21,291,963  13,283,906-   8,008,057  صافى الدخل قبل الزآاة

48-  739,293 1,554,541-  815,248-  الزآاة  

 148  22,031,256  14,838,447-   7,192,809 بعد الزآاة الخسارة/صافى الربح

  
 الذى طرأ على اآلداء املايلن التحسن الكبري العديد من الفروقات اجلوهرية الناجتة م  اجلدول أعاله يعكس

م مقارنة بالعام السابق الذى شهد خسارة ىف صاىف الدخل قبل وبعد الزكاة 2014للشركة ىف عام 
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بسبب املعاجلات احملاسبية الىت متت إستجابة ملالحظات تقرير العناية املالية املهنية الناىف للجهالة الذى مت 
س املال الذى تقدمت به الشركة هليئة السوق املالية ىف العام إعداده كأحد متطلبات إعتماد طلب زيادة رأ

 النقص يفبسبب و، فيما خيتص بتطبيق قواعد اإلفصاح املستمر يئة اهلتوجيهات ل إستجابةو ياملاض
  .عمليات بيع األعالف اخنفاضالناتج من املبيعات 

  
عات رصيد خمزون بسبب مبي% 27,30حظ من اجلدول فلقد إرتفعت املبيعات بنسبة وكما يال
مع زيادة حجم املبيعات متماشيـة مع  %40بنسبة  حجم تكلفة املبيعاتزيادة ، كما يالحظ  االعالف

الربح  ، والتغري ىف إمجايلاألخذ يف االعتبار اختالف تركيبـة املبيعـات من احملاصيل بني العاميـن
 %551رة العمليات الرئيسية بنسبة خسا/، والتغري ىف ربحبسبب زيادة املبيعات  %10بنسبة  يالتشغيل

مليون ريال ، والتغري ىف االيرادات  4,8مليون ريال اىل  1,0-من  يالربح التشغيل نتيجة لزيادة صايف
والعوائد احملصـلة من  نتيجة لتحسن االداء ىف الصناديق االستثمارية للشركة% 256األخرى بنسبة 

ري ىف صاىف ، والتغاد املبكر لقرض صندوق التنمية الزراعيةواعانات السد ةـصندوق تنمية املوارد البشري
بسبب االنتقال من اخلسارة % 148وصاىف الربح بعد الزكاة بنسبة % 160الربح قبل الزكاة بنسبة 

  .م2014م اىل الرحبية ىف عام 2013 مالكبرية ىف عا
  
2@M6 àÜÛ@òí…ìÈÛa@ò÷îa@åÇ@ñ‰…b–Ûa@òjba@íbÈß@åÇ@Òýng@ôþ@bšíg@´îãìãbÔÛa@´jbzZ@ @

ال يوجد اختالف بني املعايري احملاسبية املستخدمة ىف الشركة وتلك الصادرة عن اهليئة السعودية 
  . للمحاسبني السعوديني

املوحدة عالية املعايري الدولية  الشركة قد شرعت ىف إعداد خطة للتدريب على تطبيق إىل جتدر االشارة هنا
م وبشكل جتريىب إعتباراً 2017إعتباراً من عام  باململكة تطبيقها رمسياًبداية والىت أعلن عن  IFRSاجلودة 

  .م2015تنفيذها خالل عام حبيث سيتم م 2016من عام 
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2@M7 éÈibm@ ò×Š‘@ Ý×@ áa@îöŠÛa@ bèb’ãë@ @ bèîÏ@ ‰†–½a@ òîØÜß@ òjãë@ bbc‰ë@@ òÛë†Ûaë@bèmbîÜàÈÛ@ îöŠÛa@ Ýa
bèîdm@Ýª@òÛë†Ûaë@Z 

  التابعة إسم الشركة  #
  نسبة ملكية   رأس المال

  االسهم
  نشاطها الرئيسى

  الدولة المحل

  الرئيس لعملياتها 

الدولة محل 

  تأسيسها

1  

شركة جنات لإلستثمار 

شركة ذات (الزراعى 

  )مسئولية محدودة

مليون  63
  س.ر

27,8 %  

االستثمار فى األنشطة 
إنتاج االعالف والحبوب 

والسلع الغذائية 
  االستراتيجية

  /مصر/وديةالسع
  السودان

المملكة العربية 
  السعودية

2  
شركة شرق آسيا 

 لإلستثمار الزراعى

  )مساهمة مقفلةشركة (

مليون  70
  س.ر

28,57%  

االستثمار فى أنشطة إنتاج 
الحبوب ومنتجات الزيتون 

والحمضيات وتجارة 
  المحاصيل وغيرها

دول شرق 
  شمال افريقيا/آسيا

المملكة العربية 
  السعودية

3  

ة المجموعة شرك

 -الزراعية السعودية

شركة ذات (ساق 

  )مسئولية محدودة

300,000 
  %33,33  س.ر

إستيراد وتصدير وتجارة 
الجملة والتجزئة فى 

الخضار والفواكه والمواد 
الغذائية وإقامة المصانع 

  الزراعية

 السعودية

  
المملكة العربية 

  السعودية

@ @
2@M8  ØÛ@ñ‰…b–Ûa@åí†Ûa@paë…cë@áèþa@Ýî•bÐm@Ñ•ëòÈibm@ò×Š‘@ÝZ 

  تاريخ التأسيس  إسم الشركة التابعة
راس المال كما فى 

  )س.ر( م31/12/2013

عدد حصص االسهم 

  فى الشركة التابعة

القيمة االسمية  

ريال ( السهم

  )سعودى

إجمالى قيمة 

  )س.ر(االسهم 

شركة جنات لإلستثمار 
  الزراعى

  17,500,000   10  1,750,000  مليون  63  )م2007(مايو

شرق آسيا  شركة
  لإلستثمار الزراعى

  20,000,000   10  2,000,000  مليون  70  ه27/06/1434

شركة المجموعة 
الزراعية السعودية 

  )ساق(
  100,000   10  10,000   300,000  ه13/07/1432
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2@M9 bi‰þa@Éí‹ìm@óÏ@ò×Š’Ûa@òbîÛ@Ñ•ëZ 
  

   :لىي ع االرباح كمامن النظام االساسى فإن سياسة الشركة لتوزي 43وفقاً لنص املادة 
توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم املصروفات العمومية والتكاليف األخرى على الوجه 

  :ي ــالتال
 

من األرباح الصافية لتكوين إحتياطي نظامي، وجيوز للجمعية العامة العادية وقف % 10ب يجتن  .أ 
 .هذا التجنيب مىت بلغ االحتياطي املذكور نصف رأس املال 

من األرباح الصافية لتكوين إحتياطي اتفاقي خيصص لتدعيم مركز الشركة % 5جتنب من الباقي   .ب 
  .من رأس املال% 25ومواجهة املخاطر ويوقف هذا التجنيب إذا بلغ االحتياطي املذكور 

 .من رأس املال املدفوع% 5يوزع بعد ذلك دفعة أوىل للمسامهني تعادل   .ج 
منه كحصة  من األرباح الصافية أو جزءاً) وجد إن(ر توزيع الباقي للجمعية العامة العادية أن تقر  .د 

يء وترحيل ما تبقى من أرباح حلساب األرباح ني أو إضافته إىل احتياطي الطوارأخرى للمسامه
 .املرحلة

  
2@M10 ì–nÛa@óÏ@òîÔyüa@pa‡@áèüa@ò÷Ï@óÏ@òzÜ–ß@ôþ@Ñ•ë@˜b‚‘þ@…ìÈm@oíIg@Ü©@õbšÇc@a†Çñ‰a…@ò×Š’Ûa@@‰bj×ë

nÛa@´íˆîÐäáçõbiŠÓcë@HÖìÔ§a@ÙÜni@ò×Š’Ûa@Îýihi@aìßbÓ@@ñ…b½a@kuì¶45@@Ìm@ôcë@xa‰…⁄aë@ÝîvnÛa@†ÇaìÓ@åß
ñþa@òîÛb½a@òäÛa@Þý@ÖìÔ§a@ÙÜm@óÏZ@ @

  
 فئة األسهم ذات األحقية ىف التصويت تعود لالشخاص املعنينيمل يوجد إبالغ ألى مصلحة أو تغيري 

  . م2014ديسمرب  31تهى ىف خالل العام املاىل املن
  
2@M11 @Ñ•ëþð@òzÜ–ß@òí†ÓbÈm@òîÛbß@Öa‰ëcë@ÖìÔyë@lbnn×g@@‰bj×ë@ñ‰a…üa@Ü©@õbšÇþ@…ìÈm@åîíˆîÐänÛa@áçõbiŠÓcë@óÏ

cë@ëc@áèc@òÈibnÛa@bèmb×Š‘@åß@ôc@ëc@ò×Š’Ûa@åí…@paë…m@óÏ@îÌm@ôc@ëÜ@ÖìÔ§a@ÙÜm@ëc@òzÜ–½a@Ù@òîÛb½a@òäÛa@Þý
ñþaZ@ @

يف أسهم تبوك الزراعية وأي تغيري يف  وأقرباءهمنسب متلك أعضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني 
  * م2014تلك املصلحة خالل عام 
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  :ملحوظات 
  م2014ال يوجد تملك لكبار التنفيذيين فى اسهم الشرآة خالل العام المالى  *

  م2014لم تقم الشرآة بإصدار أى أدوات دين خالل العام المالى  **
  .عبد اهللا إبراهيم العبد المنعم/يمثلها في المجلس األستاذ ***

  
2@M12 ½aò×Š’Ûa@óÜÇ@ëŠÓ@ôdi@òÔÜÈn½a@pbßìÜÈ@@òîÛbº⁄a@òîãìí†½bi@Ñ’×ë@òäÛa@Þý@ëŠÔÛa@…a†Û@òÇìÏ†½a@ÍÛbj½aë

éÛ@òÈibnÛa@pb×Š’Ûaë@ò×Š’ÜÛ *Z 

تاريخ  الجهة المانحة بيان
 المنح

  المبلغ
 بالريال

المستلم حتى 
  2014نهاية 

  

عمولة المرابحة 
 %االسالمية

جملة الدفعيات 
 المستحقة

السداد  قسط
 السنوى

جملة االقساط 
المسددة حتى 

 )ريال(تاريخه 

جملة االقساط 
حتى   المتبقية
 )ريال(تاريخه 

تاريخ بداية 
 السداد

تاريخ نهاية 
 السداد

قرض 
)1( 

صندوق التنمية 
 01/09/2024 05/09/2013 13,435,395 2,913,365 1,659,450 16,348,760 0  16,348,760 19,999,998 م2010 ** الزراعية

قرض 
 10,000,000 م2011 البنك األهلى  )2(

-  
1,749,447 11,749,447 2,937,360 8,812,506 2,936,941 03/05/2012 24/07/2015 

 تسهيل
)3( 

بنك الرياض 
تمويل شراء (

 ) ***أسمدة
 20/10/2015 13/07/2014 8,134,536 4,006,641 8,134,536 12,141,177 288,413 11,852,764 8,000,000 م2014

 تسهيل
)4( 

بنك الرياض 
تمويل شراء (

 ) ***معدات
 11/08/2016 27/04/2014 4,421,444 74,840 2,250,960 4,496,284 94,892 4,401,392 7,000,000  م2014

               ال توجد قروض على الشرآات التابعة* 
  القرض في المواعيد المحددة لهـا وفترة سماح مدتها عامين حالـة الوفاء بسداد أقسـاط في% 25يشتمل قرض صندوق التنمية الزراعية على إعانـة قدرهـا    **

   -:تمويلين إسالميين من خالل بنك الرياض تفاصيلهما آالتالي تسهيالت ل تم إبرام إتفاقية 2014في مطلع عام *** 
  )لشراء أسمدة للمحاصيل الزراعية(تمويل تورق   ) أ(

  ل سعودى ريا 8,000,000: حدود المبلغ 
  )تمويل دوار( عام من تاريخ السحب: مدة التمويل 

  دفعة واحدة فى تاريخ االستحقاق: أسلوب السداد 
  )لشراء معدات زراعية( تمويل تورق   ) ب(

  ريال سعودى  7,000,000: حدود المبلغ 
  عامان من تاريخ السحب: مدة التمويل 

 على دفعات سنوية : أسلوب السداد 

# 
  

  إسم من تعود له املصلحة
  اية العام بداية العام

 التغري%   صاىف التغري
 عدد االسهم

أدوات 
 **الدين

  عدد 
  االسهم

  أدوات
  الدين

%8000 0 1000 14,3  7000 0  اهللا الراجحى حممد عبد 1  

 1000 0 0 0 1000 0  فيصل سعود املعمر 2

 1000 0 0 0 1000 0  حممد جنيب خضر 3

 1000 0 0 0 1000 0  أمحد عبد العزيز السمارى 4

3000 - 3000 0 6000 0  حممد عبد اهلادى البشرى 5  - 50%  

 0 0 0 1000 1000 0  فهد عبد اهللا الراجحى 6

 0 0 0 500.000 500.000 0  ***ملؤسسة العامة للتقاعدا 7
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2@M13 ôc@…a†Çcë@pb÷ÐÛ@Ñ•ë@paë…c@åí…@@ôc@ë@ÝíìznÜÛ@òÜibÓ@òí†ÓbÈm@òîÛbß@Öa‰ëcpaŠ×ˆß@ëc@g@@Õy@òèib’ß@ÖìÔy@ëc@lbnn×
ÙÛ‡@ÝibÔß@ò×Š’Ûa@éîÜÇ@oÜ–y@ìÇ@ôc@bšíg@Éß@òîÛb½a@òäÛa@Þý@ò×Š’Ûa@bènzäß@ëc@bèm‰†•cZ@ @

و حقوق أى أدوات دين قابلة للتحويل و أى أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق  إكتتاب أمل توجد 
أى  وبالتاىل ال يوجدم 2014ديسمرب  31العام املنتهى ىف خالل  مشاة أصدرا أو منحتها الشركة

  .ىف هذا اخلصوصعوض حصلت عليه الشركة 
  

2@M14 @ÝíìznÜÛ@òÜibÓ@åí…@paë…c@kuì¶@lbnn×c@ëc@Ýíì¤@ÖìÔy@ôþ@Ñ•ë@ëc@lbnn×g@Õy@paŠ×ˆß@ëc@òí†ÓbÈm@òîÛbß@Öa‰ëc@ëc
m‰†•c@òèib’ß@ÖìÔyò×Š’Ûa@bènzäß@ëc@bèZ@ @

حقوق حتويل أو أكتتاب مبوجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مل توجد  أى 
ديسمرب  31خالل العام املنتهى ىف  مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشاة أصدرا أو منحتها الشركة

  .م2014
  

2@M15 bÓ@åí…@paë…c@ôþ@õbÌÛg@ëc@õaŠ‘@ëc@…a…g@ôþ@Ñ•ë@…a…fiÛ@òÜiZ@ @
م أى إسترداد أو شراء أو إلغاء من جانب 2014ديسمرب  31مل توجد خالل العام املاىل املنتهى ىف 
  . الشركة ألى أدوات دين قابلة لإلسترداد

  

2@M16 Êbànug@ÝØÛ@‰ìš§a@Ývë@ñ‰a…üa@Ü©@pbÇbànug@…†ÇZ 
عضاء كما األكان موقف حضور  جلسات حيث 6م عدد 2014عقد جملس إدارة تبوك الزراعية خالل العام 

  :ييل
محمد عبد .أ  االجتماعات

 اهللا الراجحي
فيصل سعود .أ

 المعمر
محمد نجيب . د

 خضر
أحمد .أ

 السماري
محمد عبد  .أ

 الهادي البشري
عبد اهللا العبد  .أ

 المنعم
  فهد عبد اهللا .أ

 الراجحي 
  االجتماع االول

  م18/02/2014
1 1 1 1 1 1 1 

  االجتماع الثانى

 م02/04/2014
1 1 1 1 1 1 1 

  االجتماع الثالث

 م03/06/2014
1 1 0 1 1 1 0 

  االجتماع الرابع

 م09/09/2014
1 1 1 1 1 1 1 

  االجتماع الخامس

 م05/11/2014
1 1 1 1 1 1 0 

  االجتماع السادس

 م20/11/2014
1 1 1 1 1 1 0 

  3  6  6 6 5 6  6 الجملة

%83  %100  %100  نسبة الحضور  100%  100%  100%  50%  
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2@M17 @åîi@òÔÐ•@ðþ@Ñ•ëò×Š’Ûa@òÓýÇ@ð‡@ÒŠëZ 
  .مل يوجد

  
2@M18 @ôdi@òÔÜÈnß@pbßìÜÈß@@…ìÔÇ@@ëc@@ÞbàÇcèîÏ@bÏŠ@ò×Š’Ûa@æìØmb@ë@L@èîÏ@†uìmb@@†yþ@òzÜ–ß@ëc@ñ‰a…⁄a@Ü©@õbšÇc

áèäß@ôdi@òÓýÇ@ô‡@—‚‘@ôc@ëc@µb½a@Ší†½a@ëc@ôˆîÐänÛa@îöŠÛaZ 
أو كانت توجد  فيهام  2014عقود مربمة خالل العام  أعمال أو س لديها أىتقر إدارة الشركة بانه لي

أى شخص ذى ية أو فيها مصلحة ألحد أعضاء جملس األدارة أو الرئيس التنفيذى أو رئيس قطاع املال
  .عالقة بأى منهم

 
 

2@M19 þ@æbîic@pbjîmŠm@ô@õbšÇc@†yc@éjuì¶@Þ‹bäm@ÖbÐmg@ë@Ü©@@ñ‰a…⁄aíˆîÐänÛa@‰bj×@†yc@ëcœíìÈm@ëc@kma‰@ôc@åÇ@´Z 
م أي ترتيبات أو إتفاق تنازل مبوجبه أي أحد  2014ديسمرب  31مل توجد خالل العام املايل املنتهي يف 

كما اليوجد أعضاء جملس  ؛من أعضاء جملس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيني عن أي راتب أو تعويض
ضور اجتماعات جملس اإلدارة أو أي مصاريف أي بدالت مقابل حرة أو كبار تنفيذيني مل يتقاضوا إدا

  .العام املذكور خاللسفر أو تنقالت أو أي بدالت أخرى أو تنازلوا عن مكافآم وتعويضام 
  

  

2@M20 þ@æbîibi‰þa@óÏ@ÖìÔy@ôc@åÇ@ò×Š’Ûa@óàçbß@†yc@éjuì¶@Þ‹bäm@ÖbÐmg@ëc@pbjîmŠm@ôZ 
 

ات أو إتفاق تنازل مبوجبه أي من م أي ترتيب 2014ديسمرب  31مل توجد خالل العام املايل املنتهي يف 
  .عن حقوقه يف األرباح الشركة يمسامه

  

2@M21 @òÔzn½a@òîßbÄäÛa@pbÇìÏ†½a@òàîÔi@æbîiôŠc@pbÔznß@ôc@ëc@âì‰@ëc@köaŠ™@ëc@ñb×‹@ôc@…a†ÛZ 
 

العام مقارنة بم 2014املدفوعات النظامية املستحقة على الشركة للعام  تفاصيلاجلدول التايل يوضح 
والىت تشتمل على مبالغ الزكاة الشرعية وأقساط املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية م ، 2013املنصرم 

وتكاليف التأشريات واجلوازات والرسوم اجلمركية والرسوم االخري علماً بأن كافة املستحقات مت 
بعد إجازة الس املوقر للقوائم (سدادها بالكامل عدا مبلغ الزكاة الشرعية الذى سيتم سداده بإذن اهللا 

   ).2014املالية للعام
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 بيان المدفوعات
   م2014

  )س.رألف (

  م2013عام 

 )س.رألف (

   1,555 982 الزكـاة الشرعيـة 
  1,483 917 الرسوم الجمركيـة

  1,554 1,588 المؤسسة العامة للتامينات اإلجتماعية

  1,850 2,056 تكاليف تأشيرات وجوازات

  10,0 10,0 يف أخرىتكال

 6,452 5,553 الجملة

@ @
@ @

2@M22 @pbîbînyg@ëc@pa‰bàrng@ôc@òàîÔi@æbîio÷’ãc@ò×Š’Ûa@óÐÃìß@b–ÛZ 
ملصلحة موظفي الشركة خالل العام املاىل  أنشئتمل تقم الشركة بإنشاء أي إستثمارات أو احتياطيات 

  . م 2014ديسمرب  31املنتهى يف 
  
2@M23 pa‰aŠÓgZ 

 :يـا يلـة مبـر الشركـتق
 .حـكل الصحيـبالشدت ـأعسجالت احلسابات أن   ) أ
  .بفاعلية ونفذأن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة   ) ب
  .ىف قدرة املصدر على مواصلة نشاطهأنه ال يوجد أي شك يذكر   ) ت
@ @

2@M24 @kuì¶@bèäÇ@b–Ï⁄a@kuaìÛa@pbßìÜÈ½aìy@òzöü@åß@òÈbnÛa@ñ…b½apb×Š’Ûa@òà×Z 
2M24M1 ü@âbØyc@åß@éÔîjİm@@bßÙÛ‡@lbjcë@Õjİm@@ónÛa@âbØyüaë@pb×Š’Ûa@òà×ìy@òzöZ 

 

يقر جملس االدارة أن شركة تبوك للتنمية الزراعية قد قامت بتطبيق كافة أحكام الئحة حوكمة الشركات 
الئحـة اىل أحكام   ، باالضافـةم 2014الصادرة من هيئة سوق املال السعودى خالل العام املاىل 

ألعضاء الس  آلية إختيار أعضاء الس ومصفوفة املؤهالت والقدرات"على مشتملة حوكمـة الشركة 
مع النظام األساسي املذكورتني ألحكام الالئحتني مع التوافق التام  ، "سياسة تعارض املصاحل"و " وجلانه
  .للشركة
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2M24M2 pb×Š’Ûa@õbc@bèma‰a…g@Ûb©@óÏ@aìšÇ@ò×Š’Ûa@ñ‰a…g@Ü©@@ìšÇ@æìØí@ónÛa@òàçb½aZ 
@ @

  الوظيفة  إسم عضو جملس االدارة  #
عضويته ىف جمالس إدارات شركات 

  مسامهة أخرى

  مصرف الراجحى الرئيس حممد عبد اهللا الراجحى 1
  شركة أمسنت جنران عضو فهد عبد اهللا الراجحى 2

@ @
 

2@M24@M3 éöbšÇc@Ñîä–më@ñ‰a…üa@Ü©@åíìØmZ 
  :يتكون جملس إدارة شركة تبوك الزراعية من 

 الوظيفة اإلســــــم  #
  صفة العضوية 

 )مستقل/غري تنفيذى/تنفيذى(

 غري تنفيذى الرئيس حممد عبد اهللا الراجحى1
 مستقل نائب الرئيس فيصل سعود املعمر2
 مستقل عضو حممد جنيب خضر 3
 مستقل عضو أمحد عبد العزيز السماري4
 مستقل عضو حممد عبد اهلادى البشري 5
غري تنفيذى وعض فهد عبد اهللا الراجحى6
 مستقل  عضو  *عبد اهللا إبراهيم العبد املنعم   7

  .ممثل املؤسسـة العامـة للتقاعـد ىف جملس االدارة *
@ @
@ @
@ @
@ @

2M24M4 pfÏbØ½aë@bèmbàèßë@Üa@æb¦@pb•b–n⁄@Š–n«@Ñ•ë@õbšÇþaë@õbúŠÛaë@æbvÜÛa@õbcëZ 
  املكافآت  اإلختصاص واملهام األعضاء  أمساء اللجان #

  التنفيذيةاللجنة  1

حممد عبد اهللا الراجحى 
  رئيساً

 عضواً- فيصل سعود املعمر
أمحد عبد العزيز 

  عضواً-السمارى

تقوم مبسئوليات جملس االدارة ذات الصلة بإدارة 
أعمال الشركة خالل الفترات بني اإلجتماعات 
الدورية املقررة للمجلس ، أو حينما يتعذر إنعقاد 

أو خارجة  إجتماعات الس ألى أسباب طارئة
عن االرادة ، و تقدم التوصيات إىل جملس اإلدارة 
حول خمتلف املوضوعات ذات الصلة بإعداد 
وتنفيذ إستراتيجية الشركة ، ويفوض الس 

ريال للعضو  2000
لكل جلسة ، عالوة 

على مكافأة تقدرها جلنة 
الترشيجات واملكافآت 

على  العام بناًء ةىف اي
اجلهود املبذولة من تلك 
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اللجنة لتصريف بعض مهامه مثل إعتماد سياسات 
االستثمار و تعيينات القيادات العليا  واملشتريات 

  )فيما دون اثنني مليون ريال(

اللجان خالل العام 
وتصرف حسب آداء 
  العضو ونسبة حضوره

2 
جلنة الترشيحات 

  واملكافآت

  رئيساً- فيصل سعود املعمر
عبد اهللا ابراهيم عبد 

  عضواً-املنعم
حممد عبد اهلادى 

  عضواً- البشرى

 الس لعضوية بالترشيح اإلدارة لس التوصية

 عدم مع مراعاة املعتمدة واملعايري للسياسات وفقاً

 بالشرف خملة جبرمية إدانته سبق شخص أي ترشيح

 .واألمانة

 املهارات من املطلوبة لالحتياجات السنوية املراجعة

 وصف داداإلدارة وإع جملس لعضوية املناسبة

 جملس لعضوية املطلوبة واملؤهالت للقدرات

 أن يلزم الذي حتديد الوقت ذلك يف مبا اإلدارة،
 .اإلدارة جملس ألعمال العضو خيصصه

 يف التوصيات ورفع اإلدارة جملس هيكل مراجعة
 .إجراؤها ميكن اليت التغيريات شأن

 اإلدارة، جملس يف والقوة الضعف جوانب حتديد

 .مصلحة الشركة مع يتفق مبا هامعاجلت واقتراح

 األعضاء استقاللية من سنوي بشكل التأكد

إذا  مصاحل تعارض أي وجود عدم و املستقلني،
 شركة إدارة جملس عضوية يشغل العضو كان

 .أخرى

 ومكافآت لتعويضات واضحة سياسات وضع

يراعى  و التنفيذيني، وكبار اإلدارة جملس أعضاء
 ترتبط معايري اماستخد السياسات تلك وضع عند

  .باألداء
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  جلنة املراجعة 3

يوسف عبد اهللا 
  رئيساً-الراجحى

  عضواً-وليد بامعروف
حممد عبد اهلادى 

  عضواً- البشرى
-على ابراهيم املبارك

  عضواً

 الشركة يف الداخلية املراجعة إدارة على اإلشراف
 تنفيذ يف فاعليتها مدى من التحقق أجل من

  .اإلدارة جملس هلا هاحدد اليت واملهمات األعمال
 مكتوب تقرير ووضع الداخلية الرقابة نظام دراسة

 .شأنه يف وتوصياا رأيها عن

 تنفيذ ومتابعة الداخلية املراجعة تقارير دراسة

 .فيها الواردة للملحوظات التصحيحية اإلجراءات

 القانونيني احملاسبني بتعيني اإلدارة لس التوصية

 التوصية عند ويراعى ، أتعام وحتديد وفصلهم

 .استقالليتهم من التأكد بالتعيني

 أي واعتماد القانونيني، احملاسبني أعمال متابعة

 ا يكلفون اليت املراجعة أعمال نطاق خارج عمل
 .املراجعة بأعمال قيامهم أثناء

 وإبداء القانوين احملاسب مع املراجعة خطة دراسة

 .عليها ملحوظاا

 القوائم على القانوين باحملاس ملحوظات دراسة

 .شأا يف مت ما ومتابعة املالية

 عرضها قبل والسنوية األولية املالية القوائم دراسة

.شأا يف والتوصية الرأي وإبداء اإلدارة جملس على

 الرأي وإبداء املتبعة احملاسبية السياسات دراسة

  .شأا يف اإلدارة لس والتوصية

  جلنة اإلستثمار 4

-عبد اهللا الراجحىحممد 
  رئيساً

  عضواً-حممد جنيب خضر
 عضواً-سعد حممد السواط

تضطلع مبهام دراسة فرص االستثمار الرامية لتطوير 
ومنو النشاط االقتصادي للشركة واإلشراف على 
إعداد الدراسات ذات الصلة والتوصية للمجلس 
باملشروعات االستثمارية احمللية واخلارجيـة اليت 

القتصادية على ضوء سياسة تثبت جدواها ا
  االستثمار املعتمدة للشركة
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2M24M5 @âbÈÛa@Þý@Üa@æb¦@pbÇbànug2014@â@Z@ @
i. إجتماعات اللجنة التنفيذية : 

أمحد عبد العزيز السماري. أ فيصل املعمر.أحممد الراجحي.أتاريخ االجتماع  رقم اإلجتماع

1 2014/02/17 1 1 1 
2 2014/04/27 1 1 1 
3 2014/06/02 1 1 1 
4 2014/09/08 1 1 1 
5 2014/11/19 1 1 1 

 5 5 5اجلملة

%100نسبة احلضور  100%  100%  
  

ii. إجتماعات جلنة املراجعة : 
رقم 
  اإلجتماع

  على ابراهيم املبارك. أ  حممد العريىن. أ حممد البشرى.أوليد  بامعروف.أيوسف الراجحى.أتاريخ االجتماع

1 2014/02/12 1 1 1 0 x 
2 2014/04/29 1 1 1 1 x 
3 2014/07/10 1 1 1 x 1 
4 2014/10/26 1 1 1 x 1 

   4 4 4 اجلملة

%100 نسبة احلضور  100%  100%  50%  100%  
يوسف /  األستاذوتعيني م01/07/2014 علي إبراهيم املبارك بتاريخ/ حممد حسن صاحل العريين من عضوية اللجنـة ودخول األستاذ/ مت خروج األستاذ: ملحوظة

وليد با معروف / األستاذهو  م 2014 من علما بأن رئيس اللجنة للنصف األول(  م01/07/2014م بتاريخ 2014 الراجحي رئيساً للجنة املراجعة للنصف الثاين من
.(  
  

iii. إجتماعات جلنة الترشيحات واملكافآت: 
  عبد اهللا العبد املنعم. أ حممد البشرى. أ يز السماريأمحد عبد العز.أفيصل املعمر.أتاريخ االجتماع  رقم اإلجتماع

1 2014/02/18 1 1 x 1 
2 2014/04/03 1 1 x 1 
3 2014/06/02 1 1 x 1 
4 2014/09/09 1 x 1 1 
5 2014/12/31 1 x 1 1 

 5 5 3 2 اجلملة
%100 نسبة احلضور  100%  100%  100%  

 .حممد عبد اهلادي البشري بديالً عنه/ ودخول األستاذ م01/07/2014 اللجنـة يف أمحد السماري من عضوية/ مت خروج األستاذ:ملحوظة
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iv. إجتماعات جلنة االستثمار:  
 سعد السواط. م حممد جنيب خضر.دحممد الراجحي.أتاريخ االجتماع رقم اإلجتماع

1 2014/01/15 1 1 1 
2 2014/04/02 1 1 1 
3 2014/08/17 1 1 1 
4 2014/11/05 1 1 1 

 4 4 4اجلملة

%100نسبة احلضور  100%  100%  
@ @

2M24M6 m@õbšÇþ@òyìäà½a@pfÏbØ½a@Ýî•bÐÜ© éãb¦ë@ñ‰a…üa@´íˆîÐänÛa@‰bj×ëZ 
c H  @åíˆîÐänÛa@Ë@Üa@æb¦ë@õbšÇþ@òyìäà½a@pü†jÛaë@pfÏbØ½aO@´ÜÔn½aJZ@ @

بدالت  )س.ر(املكافآت   البيان 
االجتماعات

**املكافآت الشهرية
 )س.ر(

  ***اجلملة 
  )س.ر(

 920,857  180,000  138,000  602,857  أعضاء الس
 135,000  0  40,000  95,000  اللجنة التنفيذية
 162,500  0 50,000 112,500  جلنة املراجعة

 164,000  0 64,000 100,000  جلنة الترشيحات
 130,700  0 24,000 106,700  جلنة اإلستثمار

1,513,057 180,000 316,000 1,017,057  اجلملة
  ال يوجد اعضاء تنفيذيني من بني أعضاء جملس اإلدارة *

  .من النظام األساسى) 2و 1البندين ( 21مبوجب املادة ) س.ر 60,000(، ونائب رئيس الس ) س.ر 120,000(إمجاىل املكافآت الشهرية املستحقة لرئيس الس ** 
  تعويضات أو مكافآت أو بدالت يتقاضاها أعضاء الس وجلانه أعاله أىاجلدول  ال يوجد خبالف ما ورد  ىف*** 

  
l H  pbšíìÈm@óÜÇc@aìÔÜm@å¾@´íˆîÐänÛa@‰bj×@åß@òà¨@òyìäà½a@pü†jÛaë@pfÏbØ½aZ@ @

رواتب سنوية  بيان
  )س.ر(

بدل سكن
  )س.ر(

بدل انتقال
  )س.ر(

بدل إتصاالت 
  )س.ر(

مكافآت وحوافز 
  )س.ر(سنوية 

  )س.ر(ملة اجل

  775,000  55,000  0  سيارة الشركة سكن الشركة  720,00  رئيس التنفيذىال

  415,827  .  2,400 18,000  67,455  327,972  نائب الرئيس التنفيذى

  396,156  0  2,400 سيارة الشركة سكن الشركة  393,756 مدير عام وحدة أعمال الفاكهة

  316,820  5,060 2,400 18,000  58,272  233,088 مدير عام وحدة أعمال احملاصيل

  210,612  5,508 2,400 سيارة الشركة سكن الشركة  202,704  رئيس قطاع املالية

2,114,415 65,568 9,600 36,000 1,877,520125,727  اجلملة
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2M24M7 ôŠc@òîöbšÓ@ëc@òîàîÄäm@ëc@òîÏaŠ‘g@òèu@ôc@ëc@ò÷îa@åß@ò×Š’Ûa@óÜÇ@ëŠÐß@óbînyg@†îÓ@ëc@õaŒu@ëc@òiìÔÇ@ôcZ 

بتاريخ من قبل هيئة سوق املال  عشرة ألف ريال) 10,000(مببلغ على الشركة غرامة مالية مت فرض 
من املادة الرابعة والثالثني من قواعد ) أ(ملخالفتها الفقرة  ه13/06/1435م املوافق 13/04/2014

شركة بعدم حتديث ال) 6(التسجيل واإلدراج والتعليمات الواردة ىف منوذج اإلفصاح اإللكتروىن رقم 
  .للنموذج املذكور فور حدوث التغيري

  
2@M24@M8 òîÜa†Ûa@òibÓŠÛa@paõaŠug@òîÜÇbÐÛ@òíìäÛa@òÈuaŠ½a@wöbnã@biò×Š’ÛZ 

  

  ).الدورة الرقابية(إجراءات الرقابة الداخلية المتبعة  )1

تقوم الشركة بشكل سنوى منتظم بإجراءات الرقابة الداخلية ىف إطار خطة مراجعة شاملة تتم 
الداخلية الذى يعود فنياً وإدارياً مباشرة اىل رئيس قطاع املالية ، وكذلك  راقبةاملعن طريق قسم 

والذي يقدم تقاريره إىل جلنة املراجعة عن طريق مكتب املراجع الداخلى املستقل املتعاقد معه 
بغرض التأكد من حتقق فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية املتبعة بالشركة والىت تستهدف بشكل 

  : يما يل يأساس
 .التحقق من املطابقة العينية لالصول واملوجودات مع السجالت  .أ 
 خطة معدة إلدارة املخاطر لدى الشركةالتحقق من أن   .ب 

التحقق من أن خطة املخاطر تغطى األهداف االستراتيجية للشركة ووحدات أعماهلا   .ج 
 املختلفة والعمليات الرئيسية هلذه الوحدات

 ملخاطر وبيان للمخاطر حسب االولوياتالتحقق من وجود آلية لتقييم ا  .د 

 احملافظة علي األصول  .ه 

  ىف إستخدام املوارد حتقيق أكرب قدر من الكفاءة  .و 
  التحقق من صحة االجراءات احملاسبية   .ز 
   لتأكد من دقة البيانات احملاسبيةا  .ح 
 الشركةالعمل بااللتزام بلوائح وأنظمة   .ط 

 .ابيةلية االجراءات الرقاعالمراجعة التي تمت للتحقق من ف )2

  :علي االيت م 2014خالل العام اشتملت خطة املراجعة اليت متت 
 

  .إجراءات دورة املبيعات وإجراء االختبارات التفصيلية مراجعة وتدقيق  .أ 
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  .الدورة املستندية للنقدية وجرد اخلزينة ومطابقة حسابات البنوكوتدقيق  مراجعة  .ب 
  .ات واملخازنيالدورة املستندية للمشتر مراجعة وتدقيق   .ج 
 .سجالت االصول الثابتة  مراجعة وتدقيق  .د 
 .عمليات جرد األصول الثابتة وجرد املخزون مراجعة وتدقيق  .ه 
 .أرصدة املدينيني و الدائنيني  مراجعة وتدقيق  .و 
  مراجعة وتدقيق خطة إدارة املخاطر للشركة ووحدات االعمال  .ز 
  مراجعة آلية تقييم املخاطر  .ح 
 خاطرمراجعة اإلجراءات املتخذة للتعامل مع امل  .ط 

 مراجعة بيان املخاطر الرئيسية وأولويات التعامل معها  .ي 

 .فحص القوائم املالية  .ك 
 .تنفيذ القرارات اإلدارية املنظمة للعمل مراجعة وتدقيق موقف  .ل 
 .بالشركة بناء على طلب الس واالدارة التنفيذية العملنظمة مراجعة وحتديث لوائح وأ  .م 

  
 

 .إلجراءات الرقابية لمراجعة النتائج  )3

عمليات  املستقل الداخلية الذاتية فقد أجنز املراجع الداخلى املراقبةاالضافة اىل عمليات ب
م إىل جلنة 2014عن نتائج خطـة املراجعـة للعام النهائى  بتقريره ة الداخلية وتقدم املراجع

أي مالحظات  مل يسفر التقرير عناملراجعة عن طريق سكرتارية جملس اإلدارة ، حيث 
   . ما خيص البنود اليت اشتملت عليهـا اخلطـةجوهريـة في

  
2@M25 ò•ý@@@óãìãbÔÛa@kba@@ŠíŠÔmIkÓaŠß@@pbib§a@¨a‰buïH 

  م2014للعام النتائج والتقارير املالية  فظات بشأنأى حتال يتضمن تقرير احملاسب القانوىن 
  
2@M26 i@ñ‰a…üa@Ü©@òî•ìm@óãìãbÔÛa@kba@Þa†jnhIóu‰b¨a@@pbib§a@kÓaŠßH@bèÜuc@åß@´È½a@ñÐÛa@ÝjÓZ 

حماسبون ( بدالً عن مكتب الثنيان) حماسبون ومراجعون قانونيون(سليمان اخلراشى مت تعيني مكتب 
وموافقة الس واعتماد مبوجب توصيـة جلنـة املراجعـة م 2014خالل عام ) ومراجعون قانونيون
 .ملالية، وذلك بغرض حتسني جودة التقارير ا اجلمعيـة العموميـة
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3H Áİ@ìàäÛa@ÜjÔn½aï@ò×Š’ÜÛZ 

جانبا من املشروعات االربعة اجلديدة الىت سيتم إنشاؤها ومتويلها عن طريق الزيادة الىت متت ىف رأس املال 
  :وهى

  .مشروع شركة تبوك لألعالف املركبـة ◦
  .مشروع معصرة الزيتون ◦
  .مشروع مصنع أصابع البطاطس ◦
  .السودانمشروع شركة تبوك النتاج احملاصيل ب ◦

  
والىت ) م2020-2016(خطتها اإلستراتيجية اجلديدة لألعوام  ستقوم بإعداد وتنفيذفإن الشركة 

قرار وقف ب خيتصما في(عمال وسياسة الدولة الزراعية تأخذ ىف اإلعتبار معطيات املتغريات ىف بيئة االس
الل الثالثة سنوات م والوقف املتوقع لألعالف اخلضراء خ2015إستالم حصص القمح بنهاية عام 

حيث سيتم إستمرار التركيز على نشاطى اخلضار والفاكهة مبنظور جديد حلزمة وتركيبة ) القادمة
وىف هذا السياق فلقد إكتمل سلفاً وضع تصور خلطة  ، املنتجات واألسواق املستهدفة وشرائح العمالء

تغريات السوقية وفرص التنويع املتاحة إستراتيجية عشرية لتطوير مشروع الفاكهة وحتديثه مبا يتسق مع امل
  .ىف تركيبة األنواع واألصناف

كما سيتم ىف إطار اخلطة اخلمسية القادمة تأهيل مشتل الشركة وتطوير نشاطه اىل وحدة أعمال قائمة 
بذاا لإلستفادة من الفرص السوقية املتاحة على مستوى املنطقة واململكة ىف خدمات تنسيق وصيانة 

  .راعة املسطحات اخلضراءاحلدائق وز
كذلك سرياعى ىف اخلطة االستراتيجية اجلديدة للشركة حتقيق أكرب قدر من التآزر بني مشروعاا 

  .واملشروعات األربعة اجلديدة الىت سيتم متويلها عن طريق زيادة رأس املال
لألنشطة اإلنتاجية  و ىف إطار ما ذكر أعاله سيتم بناء شراكات إستراتيجية جديدة لدعم سالسل اإلمداد

  .  املختلفة وحتقيق أعلى القيم الرحبية املمكنة منها
  
4H òîÇbànuüa@òîÛì÷½a@òİ’ãcZ@ @

مرتكزات رسالة الشركة الواردة ىف صدر هذا التقرير بدءاً املسئولية اإلجتماعية أحد يشكل اإللتزام ب
واملصاحل احلكومية األخرى ىف إنفاذ بااللتزام مبوجهات السياسة الزراعية للدولة والتعاون مع الوزارات 
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ومروراً بتلبية إحتياجات العمالء واملستهلكني ىف االسواق املختلفة اتمعية ، وبراجمها الرمسية توجيهاا 
    .باململكة وإنتهاًء خبدمة اتمع احمللى على مستوى منطقة تبوك واتمع الكبري على مستوى الوطن

  :اإلجتماعية لشركة ما يلى وتشمل إلتزامات املسئولية
  

 ترشيد إستهالك املياه اجلوفية  •

 الغذاء الىت تقوم بإنتاجه سالمة  •

  توطني الوظائف  السعودة و •
  دعم برامج البحث العلمى ألساتذة وطالب اجلامعات •
 ذات الصلة بأعمال الشركةتنفيذ برامج التدريب التعاوىن ملنسوىب القطاعات احلكومية  •

 .بالتعاون مع صندوق تنمية املوارد البشرية واملعاهد العلياطالب اجلامعات التدريب الوظيفى ل •
 .واجلامعات بالتعاون مع صندوق تنمية املوارد البشرية التدريب الصيفى لطالب املدارس •
 .ملزارعى املنطقةخدمات اإلرشاد الزراعى  •
ن الوطنيني ىف توفري املوردي التعامل معتنشيط وحتريك الدورة االقتصادية باملنطقة من خالل  •

وعمليات التبادل والتوزيع واالستهالك سائط النقل وواملدخالت ووسائل وتقنيات االنتاج 
 .ملنتجات الشركة

 .احلكومية واجلمعيات اخلريية واإلجتماعية والدينية باملنطقة اجلهاتفعاليات وبرامج رعاية  •
  .م2014طقة تبوك لعام ملهرجان الفواكه والزهور مبن) البالتيين(الراعي الرمسي  •
للمزرعة  االمري فهد بن سلطان بن عبدالعزيزرعاية احلفل السنوى جلائزة صاحب السمو امللكي  •

  .على مستوى املنطقةالنموذجية 
  

5H pbî•ìmZ 
  

  :ـيعلى ما مت عرضه ىف هذا التقرير يوصى الس جلمعيتكم املوقرة مبا يل بناًء
  

 .االدارةاملوافقة على ما جاء ىف تقرير جملس   .أ 
 .م31/12/2014إبراء ذمة أعضاء الس للسنة املالية املنتهية ىف   .ب 
املوافقة على تقرير مراقب احلسابات اخلارجى والقوائم املالية لنتائج أعمال الشركة للعام   .ج 

 .م2014
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ألن الغرض م نظراً 2014املوافقة على توصيـة الس بعدم صرف أرباح للمسامهني عن عام   .د 
رباح قد حتقق عن طريق الفوائد الىت عادت على املسامهني عن طريق اإلكتتاب ىف من توزيع اال

، كما أن الشركة حباجة لتعزيز رصيد االرباح  حقوق االولوية الىت طرحت لزيادة رأس املال
 .املبقاة ملقابلة متطلبات تطوير أعماهلا ىف املرحلة القادمة

م 1/7/2015عشر واليت تبدأ بإذن اهللا يف  اختيار أعضـاء جملس االدارة للدورة احلاديـة  .ه 
م من بني املترشحني هلذه الدورة والذين أجازم جلنة الترشيحات 30/6/2018وحىت 

االدارة العامـة ( وزارة التجارة والصناعـة من قبل مقام ترشيحهم  اعتمادواملكافآت ومت 
  ).للشركات

للعام مراجع حلسابات الشركة )  دمتدي/ تعيني  ( اعتماد توصيـة جلنـة املراجعة خبصوص  .و 
 .د أتعابـهـات الربع سنويـة وحتديـوالبيان م2015 ـياملال


