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�صاحب ال�صمو امللكي
ا�مير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

Aلرئي�ض جمل�ض الوزرا Êاãويل ويل العهد النائب ال
وزير الدفاع

�صاحب ال�صمو امللكي
ا�مير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود

ويل العهد نائب رئي�ض جمل�ض الوزراA وزير الداNلية

Nادم احلرمني ال�صريفني
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

�صاحب ال�صمو امللكي
ا�مير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود

اأمÒ منطقة تبوك الرئي�ض الفخري ملجل�ض اإدارة ال�صركة
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شركة مساهمة سعودية
تأسست عام ١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣ م 

: 450 مليون ريال �صعودي. راأ�ض مال ال�صركة 

: 45 مليون �صهم. عدد الأ�صهم 

: 10 ريالت. القيمة ال�صمية لل�صهم 

: 120^581^371 ريالk حتى تاريï 2015/12/31 م. �صايف املوجودات 

: 000^35 هكتار. امل�صاحة الإجمالية 

.kورا 199 : عدد املحاور 

804^500 : اأ�صجار الفاكهة 

: 182^1 موXفاk ) دي�صمرب 2015 م(. عدد املوXفني 

 في سطور
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منتجاتنا بين أيديكم

تبن القمح
 تب���وك الزراعي���ة متخ�ص�صة يف اإنتاج ت���ن القمح عايل 

اجلودة الذي يلبى احتياجات اأنواع املا�صية املختلفة.

حبوب القمح
 تب���وك الزراعية منتج رئي�ص���ي للقمح ح�صب 
املوا�صف���ات املعتمدة ل���دى املوؤ�ص�ص���ة العامة 

ل�صوامع الغالل ومطاحن الدقيق.

زيت الزيتون
تبوك الزراعية الرائدة يف جمال اإنتاج زيت الزيتون 
م���ن النوع البكر املمت���از حيث اأن�ص���اأت اأول مع�صرة 
باململكة لهذا الغر�ض. حائز على عالمة اجلودة من 

هيئة املوا�صفات ال�صعودية.

البرسيم
 تبوك الزراعية رائدة يف اإنتاج الرب�صيم فائق 
اجل���ودة الذي يلبى احتياجات م���زارع الألبان 

املتخ�ص�صة ومزارع تربية وت�صمني الأغنام.

الفاكهة
تب���وك الزراعية اأكرب منت���ج ملحا�صيل الفاكهة من 
اللوزيات )اخلوخ وامل�صم�ض والنكتارين والربقوق( 

والكمرثى والعنب على م�صتوى اململكة.

شتالت الفاكهة والزينة
 تب���وك الزراعي���ة رائ���دة ومتخ�ص�ص���ة يف اإنت���اج 

�صتالت الفاكهة والزينة وتن�صيق احلدائق.

عسل النحل
 تبوك الزراعية تنتج ع�صل النحل الطبيعي من حقول الرب�صيم 
وب�صات���ني الفاكه���ة واملطاب���ق للموا�صفات القيا�صي���ة ال�صعودية 

واحلائز على عالمة اجلودة لهيئة املوا�صفات ال�صعودية.

البصل
 تبوك الزراعية رائدة يف جمال اإنتاج 
اأف�صل اأنواع واأ�صناف الب�صل باأنواعه 

املختلفة الأحمر والأبي�ض والأ�صفر.

البطاطس
 تبوك الزراعية اأكرب منتج لأ�صناف البطاط�ض الت�صنيعية 

ومورد رئي�صي لأكرب م�صانع اأ�صابع البطاط�ض باململكة.

تقاوي القمح
 تب���وك الزراعي���ة الرائ���دة يف جم���ال اإنتاج 
تق���اوي القمح باململكة وع�ص���و جلنة منتجي 

البذور باململكة.



أعضاء مجلس اإلدارة

األستاذ يوسف الراجحي
ع�صو جمل�ض الإدارة

األستاذ أحمد عبدالعزيز السماري
ع�صو جمل�ض الإدارة 

األستاذ عبداهللا إبراهيم العبدالمنعم
ع�صو جمل�ض الإدارة

األستاذ فيصل بن سعود المعمر
نائب رئي�ض جمل�ض الإدارة

د. محمد نجيب خضر
ع�صو جمل�ض الإدارة 

األستاذ محمد العبداهللا الراجحي 
رئي�ض جمل�ض الإدارة 
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كلمة رئيس المجلس
á«YGQõdG á«ªæà∏d ∑ƒÑJ ácô°T »ªgÉ°ùe IOÉ°ùdG äGô°†M ≈dG

ال�صالم عليكم ورحمة اˆ وبركاته.
وبع�د:

اأ�صالة عن نف�صى ونيابة عن جمل�ض اإدارة ال�صركة ي�صعدنى وي�صرفنى اأن اأ�صع بني يدى ح�صراتكم التقرير ال�صنوي 
لل�صركة للعام املايل املنتهي يف 2015/12/31م الذى يحتوى على نتائج الأداA الت�صغيلى واملالى لعمليات ال�صركة 

Nالل العام املذكور والروؤية امل�صتقبلية للتوجه ال�صÎاتيجى لل�صركة  لل�صنوات اخلم�ض القادمة وما بعدها. 
والتى  )2011-2015م(  لل�صنوات  لل�صركة  اخلم�صية  الإ�صÎاتيجية  اخلطة  نهاية  2015م  املالى  العام  مãل  لقد 
بنيت على اأ�صا�ض الÎكيز على ا�صيل الفاكهة واخل�صار تداركاk لقرار جمل�ض الوزراA ال�صادر فى عام 2008م  
باخلف�ض التدريجى حل�ص�ض القمح بن�صبة 12,5% �صنوياk وتوق∞ املوؤ�ص�صة العامة ل�صوامع الغالل ومطاحن الدقيق 

عن اإ�صتالم ح�ص�ض القمح من املزارعني نهائياk بنهاية عام 2015م.
اأي�صا �صهد العام الÒN للخطة )2015م( زيادة راأ�ض مال ال�صركة من 200 مليون ريال الى 450 مليون ريال عن 
طريق الإكتتاÜ فى حقوق الأولوية للم�صاهمني  بغر�ض اإ�صتخدام متح�صالت الإكتتاÜ فى تاأ�صي�ض اأربعة م�صروعات 
جديدة بغر�ض توفÒ فر�ض النمو لل�صركة وتاأكيد اإ�صتمراريتها امل�صتقبلية. وهى م�صروعى اإنتاج احلبوÜ والعالف 
فى جمهورية ال�صودان وت�صنيع العالف املركبة “�صياk مع �صيا�صات الدولة اخلا�صة بوق∞ زراعة القمح والأعالف 
ال�صركة  لن�صاطى  م�صافة  قيمة  لتحقيق  الت�صنيعية  والبطاط�ض  الزيتون  وت�صويق  ع�صر  وم�صروعى   ,  Aاخل�صرا
العمل منذ  التنفيذية   والدارة  الدارة  با�صر جمل�ض  الت�صنيعية. حيث  والبطاط�ض  الزيتون  اإنتاج زيت  احلاليني 

نهاية الكتتاÜ فى زيادة راأ�ض املال فى فرباير 2015م  فى العداد لتنفيذ هذ√ امل�صروعات الربعة.
ولقد عملت ال�صركة Nالل فÎة اخلطة على تاأهيل املوارد النتاجية واخلدمية اخلا�صة باإنتاج اخل�صار والفاكهة 
من حيث الÎكيز على اإنتاج النواع وال�صناف املرغوبة  يف الأ�صواق Pات املردود الربحى املجزىA بناA على نتائج 
الزراعية  امليكنة  على  الÎكيز  اخل�صار  اإنتاج  جمال  فى  وكذل∂   , الفاكهة  ملنتجات  والت�صويقى  الت�صغيلى   Aالأدا
ال�صاملة للعمليات فى مواجهة ندرة العمالة الزراعية واإرتفاع تكلفتها التى “ãل اأحد العوائق الرئي�صية التى –ول 

.Aالتام بالتزامات ال�صركة نحو العمال Aدون الوفا
ا من التقدم يف –قيق هدفها املتمãل يف زيادة  kفقد اأحرزت ال�صركة مزيد Aويف فيما يخ�ض تر�صيد ا�صتهالك املا

كفاAة الري ورفع النتاجية من Nالل التح�صن املطرد يف Nف�ض تكلفة �صï املÎ املكعب من امليا√.  
ب�صبب نق�ض  املبيعات  باإنخفا�ض   Aالدا اإت�ص∞  التقرير فقد  العام 2015م مو�صوع  الت�صغيلى Nالل  املجال  وفى 
اإنتاجية املزروعات نتيجة لتقلبات عوامل الطق�ض غÒ املالئمة فى الفÎات احلرجة لنمو املزروعات من جانب 
ولندرة العمالة الزراعية من جانب اNBر , هذا بال�صافة الى اإرتفاع امل�صروفات الت�صويقية والدارية الذى  اأدى الى 

Nف�ض �صافى الربح الت�صغيلى عما هو م�صتهدف فى امليزانية التقديرية للعام.
وŒدر ال�صارة هنا الى اأن اإدارة ال�صركة قد درجت وب�صفة �صنوية وفى اإطار التح�صÒ لإعداد امليزانية التقديرية 
املتعلقة  اخلارجية  البيئة  فى  املتغÒات  على   Aبنا ال�صÎاتيجية  اخلطة  فى  امل�صتهدفة  النتائج  مراجعة  على 
املبا�صر   ÒKالتاأ الأNرى Pات  العوامل  والتمويل وغÒها من  املدNالت  وتوفر  العمل  �صوق  و  واملناف�صني  بال�صواق 
على ال�صÎاتيجية , ومن Kم –ديث ال�صÎاتيجية وفقاk لذل∂. وبالرغم من الKر اجليد لهذا الجراA على اإعداد 



الطبيعية Nالل  والعوامل  ال�صواق  متغÒات  اأن  اإل  امل�صتهدفة  واملالية  الت�صغيلية  ونتائجها  ال�صنوية  العمل  Nط§ 
.kاملفارقات بني النتائج امل�صتهدفة فى امليزانية واملتحققة فعليا çرها الوا�صح فى حدوKالعام قد كان لها اأ

من  امل�صتفادة  الدرو�ض  اأن  اإل  له  املخط§  امل�صتوى  دون  كان  2015م  للعام   ìالربا م�صتوى  اأن  من  الرغم  وعلى 
نتائج العام قد �صكلت قاعدة اإنطالق جيدة مليزانية العام اجلارى 2016م والذى يعترب عام اإنتقالى بني اخلطة 
والتى  )2017-2021م(  لالأعوام  اجلديدة  الإ�صÎاتيجية  واخلطة  2015/12/31م  فى  املنتهية  ال�صÎاتيجية 

يرجى لها اأن ت�صكل اإنطالقة مل�صتقبل جديد لل�صركة حافل بال‚ازات وملبى لتطلعات امل�صاهمني. 
اما يف اإطار حوكمة ال�صركات وا�صل جمل�ض اإدارة �صركة تبوك الزراعية اأداA واجباته Nالل عام 2015 م ل�صمان 
اإدارة عمليات ال�صركة وفق اأف�صل اأ�صاليب حوكمة ال�صركات التي تتبناها ال�صركة , حيث كان لأداA جمل�ض الإدارة 

ا ورياk يف التوجيه ال�صÎاتيجي ل�صتãمارات و‰و �صركة تبوك الزراعية Nالل العام. kدور
املجل�ض  فى  Kقتهم  على Œديد  الزراعية  تبوك  مل�صاهمى  بال�صكر  الدارة  يتوجه جمل�ض  التقرير  هذا  Nتام  وفى 
 Aاللها على اإ‚از امل�صروعات اجلديدة واملحاف¶ة على م�صتوى الداN باإنتخابه لدورة جديدة �صيعمل املجل�ض من

املتميز لتبوك الزراعية فى م�صروعها احلالى Ãا يوؤمن النمو امل�صطرد لل�صركة  ويوؤكد اإ�صتمراريتها امل�صتقبلية.
كما يãمن املجل�ض جهود الدارة التنفيذية والعاملني بال�صركة فى تنمية اأعمال ال�صركة وتاأهيلها لريادة العمل الزراعى 

باململكة فى Xل املتغÒات فى ال�صيا�صة الزراعية واملتغÒات املتتالية التى تكتن∞ م�صÒة العمل الزراعى باململكة.
كما يتوجه املجل�ض بال�صكر حلكومة Nادم احلرمني ال�صريفني املل∂ �صلمان بن عبد العزيز وويل عهد√ الأمني وويل 
ويل عهد√ حف¶هم اˆ على الإهتمام بتوا�صل امل�صÒة امل�صتقبلية للقطاع الزراعى ال�صعودى وتاأكيد دور√ فى –قيق 
التنمية امل�صتدامة باململكة من Nالل الدوار اجلديدة املر�صومة لوزارة الزراعة وتعاونها مع ال�صركات الزراعية 
فى هذا اخل�صو�ض.  وال�صكر م�صتحق  للداعم املبا�صر لل�صركة �صاحب ال�صمو امللكى المÒ فهد بن �صلطان بن 
عبد العزيز  اأمÒ منطقة تبوك الرئي�ض الفخري ملجل�ض اإدارة ال�صركة على كرË رعايته لأعمال ال�صركة ومتابعته 

لأدائها ودعمه املت�صل لالإدارة.

و ال�صكر من قبل ومن بعد ˆ �صبحانه وتعالى على جزيل نعمه ووا�صع ف�صله.. 
وال�صالة وال�صالم على �صيدنا مد وعلى اBله و�صحبه اأجمعني

واNBر دعوانا اأن احلمد ˆ رÜ العاملني.

محمد العبد اهللا الراجحى
IQGO’G ¢ù∏› ¢ù«FQ
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نتائج نشاط الشركة:

:ácô°ûdÉH á«°ù«FôdG •É°ûædG ´GƒfC’ ∞°Uh   2-1

:ÜƒÑ◊G ´É£b :(1) ≈°ù«FôdG •É°ûædG

: (ÜƒÑ◊G) íª≤dG ∫ƒ°ü -CG
ãÁ���ل ه���ذا العام الÒN امل�صموì به للمزارع���ني لتوريد ح�ص�ض قمح للموؤ�ص�صة العام���ة ل�صوامع الغالل ومطاحن 
الدقي���ق, وق���د بل≠ اإنتاج �صول القمح للعام 2015م  4^733^37 ط���ن مقارنة Ü 4^028^29 طن للعام ال�صابق 
2014م , حي���ث بلغ���ت ن�صب���ة التغÒ فى حجم الإنت���اج للعام 2015م 30%. ه���ذا ولقد مãل �ص���ول القمح املنتج 
الرئي�صى فى الÎكيبة املح�صولية للعام 2015م, وقد اأدNلت ال�صركة يف هذا العام زراع�ة اأ�صناف اأNرى من القمح 

تتما�صى مع متطلبات ال�صوق ال�صعودي , ولتوريد كميات لبع�ض م�صانع ال�صميد يف اململكة.

:íª≤dG ihÉ≤J  -Ü
” اإنت���اج كمي���ة ���دودة من تق���اوى القمح )غŒ Òاري���ة( لبع�ض ال�صن���اف الطرية امل�صتخدمة ف���ى املخبوزات  
واحللوي���ات لال�صته���الك الداNلى فى حدود 480 ط���ن لأغرا�ض التجارÜ الت�صويقية , وPل���∂ مقارنة بحجم اإنتاج 

Œارى فى العام ال�صابق 2014م  بل≠ 206^3 طن Ãعدل تغÒ �صلبى بل≠ - %85. 

:íª`≤dG ø`ÑJ  -ê
يعت���رب تن القمح اأحد املنتجات الãانوية لنتاج القمح والذي ت�صتفيد منه ال�صركة يف تزويد قطاع الرثوة احليواني�ة 
 9^988^8 Ü من احتياجاته�ا من هذا املنتج, وقد بل≠ اإنتاج تن القمح للعام 2015م 4^015^7 طن مقارنة Aبجز

طن للعام 2014م.

:(ÜƒÑM) AGôØ°üdG IQòdG   -Ü
اأدNل���ت ال�صرك���ة ه���ذا املح�صول Œاري���اk �صمن ا�صي���ل ال�صركة وهو املو�ص���م الأول الذى يتم في���ه زراعة الذرة 
ال�صف���راA لأغرا����ض اإنت���اج حبوÜ ال���ذرة ال�صفراA اأو عل���∞ ال�صيالج  بع���د اأن ” اإجراA بع�ض التج���ارÜ لNتيار 
الأ�صناف التي تتالئم مع بيئة املنطقة وحاجة ال�صوق; وبل≠ اإنتاج ال�صركة من هذا املح�صول 3^500^4 طن اإ�صافة 

الى اأكرث من 10 اBلف طن من عل∞ ال�صيالج. 

:AGôØ°üdG IQòdG ÍJ -ê
يعت���رب تن الذرة اأحد املنتجات الãانوية لنتاج ال���ذرة والذي ت�صتفيد منه ال�صركة يف تزويد قطاع الرثوة احليواني�ة 

بجزA من احتياجاته�ا من هذا املنتج , وقد بل≠ اإنتاج تن الذرة ال�صفراA 5^523^1 طن.

ΩÉ©dG èFÉàf ≈a ÜƒÑ◊G ´É£b •É°ûf áªgÉ°ùe â¨∏H ó≤dh Gòg 2015م ن�صبة 0^35 % من اإجمالى مبيعات ال�صركة. 
)علماk باأن جملة مبيعات هذا القطاع بلغت 64^53 مليون ريال من اإجمالى مبيعات العام البال≠ مقدارها 82^151 

مليون ريال �صعودى (

:AGô°†ÿG ±ÓYC’G :(2) ≈°ù«FôdG  •É°ûædG
تعت���رب الأع���الف اخل�صراA من املحا�صيل الرئي�صي���ة لل�صركة والتي تنتجها لتزويد �ص���ركات الألبان ومربي املا�صية 
باملنطق���ة بج���زA من احتياجه�ا من هذ√ الأعالف, وتتميز اأعالف ال�صركة باجلودة العالي�ة وارتفاع الطلب ال�صوقي 
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عليه����ا , وق���د ” زيادة النتاج له���ذ√  الأعالف عن العام ال�صابق حيث بل≠ اإنت���اج الأعالف اخل�صراA للعام 2015م 
 ≈a ±ÓYC’G •É°ûf á```ªgÉ°ùe â¨∏H ó≤dh Gòg .Ω2014 اأك���رث من 23,000 ط���ن مقارنة بحوايل 6,700 طن للع���ام

نتائج العام 2015م ن�صب�ة 87^16 % من اإجمالى مبيعات ال�صركة.

QÉ°†ÿG :(3) ≈°ù«FôdG  •É°ûædG

: ¢ùWÉ£ÑdG ∫ƒ°ü -CG
 ¢ùWÉ£ÑdG á`«°SÉ°SCG á```Ø°üH ácô°ûdG èàæJ å«M ,á```cô°ûdÉH QÉ°†ÿG •É°ûæd »°SÉ°SC’G ∫ƒ```°üëŸG ¢ùWÉ£ÑdG È```à©J
 Ü املخ�ص�ص����ة للت�صني���ع, وبل���≠ اإنتاج ال�صرك���ة من هذا املح�ص���ول للع���ام 2015م اأكرث من 25,000 ط���ن مقارنة
30,000 ط���ن ف���ى عام 2014م بن���اA على عقود مع �ص���ركات ت�صنيع البطاط����ض. كما ن�صÒ ال���ى اأن ال�صركة تقوم 
باإنت���اج مع¶م تقاوي البطاط�ض اخلا�ص�ة به�ا داNل ال�صركة لتخفي�ض التكالي∞ وال�صتفادة من اإمكانياته�ا العالي�ة 

بامل�صتودعات املربدة.

:π°üÑdG ∫ƒ°ü -Ü
ãÁ���ل الب�ص���ل املح�ص���ول الãاÊ يف قائم����ة اإنتاج ال�صركة م���ن اخل�ص�ار, حيث تق���وم ال�صركة بزراع����ة العديد من 
الأ�صن���اف لتلبي�ة رغب���ات ال�صوق, وقد بل≠ اإنت���اج ال�صركة من �صول الب�صل لع���ام 2015م اأكرث من 5,500 طن 
مقارن���ة بحج���م اإنتاج ق���در√ 16,000 طن لع���ام 2014م . ويعود النق�ض ف���ى الإنتاج لتقلي����ض امل�صاح�ة, بناA على 
درا�ص���ات ا�صتقرائية م�صتقبلية لل�ص���وق, وب�صبب بع�ض العوامل الطبيعية Nالل ف���Îة الإنبات و‰و املح�صول. هذا 

ΩÉ©dG èFÉàf ≈a QÉ°†ÿG •É°ûf áªgÉ°ùe â¨∏H ó≤dh 2015م ن�صبة 4^22 % من اإجمالى مبيعات ال�صركة.

:á¡cÉØdG :(4) ≈°ù«FôdG •É°ûædG
“ã���ل الفاكه�ة اأحد الأن�صط����ة الرئي�صية لل�صركة, والتي دNلت فيها منذ ال�صن���وات الأولى لإن�صاA ال�صركة بناA على 
درا�صات لل�صوق ال�صعودية ومالئم�ة املنطق�ة التي تتعر�ض لالأجواA الباردة يف ال�صتاA لنتاج هذ√ الأ�صناف املختلفة 
م���ن الفاكهة مãل اللوزي���ات والأعناÜ. وتعترب ال�صركة املنت���ج الرئي�صي لهذ√ املنتجات يف ال�ص���وق ال�صعودي , حيث 
بل���≠ حج���م اإنتاج الفاكهة لع���ام 2015م 8470 طن مقارن���ة Ü 8736 طن للعام 2014م. ويت�ص���كل هذا النتاج عدة 
اأن���واع م���ن الفاكهة Pات النواة احلجرية مãل امل�صم����ض وخلوخ والنكتارين والربقوق بال�صاف���ة الى نوع التفاحيات 
املتمã���ل ف���ى الكمرثى وكذل∂ العنب والتمور. وتبل���≠ امل�صاحة امل�صتغلة حاليا لزراعة اأ�صج���ار الفاكهة اأكرث من 600 
ΩÉ©dG èFÉàf ≈```a á¡cÉØdG •É°ûf áªgÉ°ùe â¨∏H ó```≤dh Gòg .OÉ```jOREG ‘h QÉ```àµg 2014م ن�صب���ة 7^20 % من اإجمالى 

مبيعات ال�صركة.

:¿ƒàjõdG :(5) ≈°ù«FôdG •É°ûædG
كانت ال�صركة من اأوائل ال�صركات التي اأدNلت زراعة الزيتون �صمن اأن�صطته�ا الرئي�صي�ة, و–توي ب�صاتني الزيتون 
بال�صرك���ة عل���ى عدد من الأ�صن���اف التي Kبتت مالئمته�ا لبيئ���ة املنطقة, وبل≠ حجم النتاج من Kم���ار الزيتون لعام 
2015م  اأك���رث م���ن 1,400 ط���ن مقارنة Ü اأكرث م���ن 1,200 طن لعام 2014م , ” بيع جزA م���ن هذ√ الãمار كمنتج 
N���ام , و” ع�ص���ر ما تبقى من النتاج حيث  بل≠ اإنتاج الزيت لعام 2015م  اأكرث من 130,000 لÎ مقارنة Ãا يزيد 
ع���ن 132,000  ل���Î لع���ام ΩÉ```©dG èFÉàf ≈a ¿ƒàjõdG •É°ûf áªgÉ°ùe â¨∏H ó≤dh .Ω2014 2015م ن�صب�ة 97^3 % من 

اإجمالى مبيعات ال�صركة.
هذا ولقد �صاهمت الأن�صطة الرئي�صية املذكورة بعاليه Nالل العام 2015م بن�صبة 32^99 % من �صافى مبيعات ال�صركة كما 

�صاهمت املنتجات الNرى غÒ الرئي�صية )مãل منتجات املنحل وامل�صتل وNالفه( ب�  68^0  %
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2-2   و�ص∞ للخط§ والقرارات املهمة:

:á«∏µ«¡dG äGÒ«¨àdG  2-2-1
�صهد العام 2015م تكوين اأربعة فرق توجيهية لالإ�صراف على تاأ�صي�ض امل�صروعات الربعة اجلديدة املمولة بوا�صطة 
الزيادة فى راأ�ض املال حيث يراأ�ض  الرئي�ض التنفيذي لل�صركة الفرق الأربعة الى جانب ع�صوين اNBرين فى كل فريق 

اأحدهما مقرر ومن�صق الفريق.  وبخالف Pل∂  ⁄ Œرى اأى تغيÒات هيكلية اأNرى بال�صركة.

:äÉ«∏ª©dG ∞bh/ ∫ÉªYC’G á©°SƒJ  2-2-2
 Aو�صرا Aمعدات لإنتاج عل∞ ال�صيالج من الذرة ال�صفرا Aط���ة التو�صع فى ب�صاتني العنب , وكذل∂ �صراN ا�صتكمل���ت

معدات احل�صاد امليكانيكى ملح�صول البطاط�ض الت�صنيعية.

:á«∏Ñ≤à°ùŸG äÉ©bƒàdG  2-2-3

JÉeGóîà°SEGh ácô°ûdG ∫Éª°SCGQ IOÉjR¬:أ) 

زاد راأ�صم���ال ال�صرك���ة من 200 مليون ريال الى 450 مليون ريال ف���ى فرباير 2015م عن طريق الإكتتاÜ فى حقوق 
الأولوية بغر�ض اإ�صتخدام متح�صالت الإكتتاÜ فى اإن�صاA اأربعة م�صروعات زراعية اإ�صتãمارية جديدة بغر�ض تاأمني 

النمو امل�صتقبلى لل�صركة وهى:
م�صروع �صركة تبوك لالأعالف املركب�ة. �
م�صروع مع�صرة الزيتون. �
م�صروع م�صنع اأ�صابع البطاط�ض. �
م�صروع �صركة تبوك لنتاج املحا�صيل بال�صودان. �

وحالي���اk تقوم الف���رق التوجيهية للم�صروع���ات امل�صار اليها اأعال√ Ãبا�ص���رة العمل فى الÎتيب���ات والتن�صيق الالزم 
لتاأ�صي�ض هذ√ امل�صروعات وفقاk للجدول الزمنى املقìÎ فى ن�صرة ال�صدار التكميلية.

ácô°û∏d á«é«JGÎ°S’G á£ÿG OGóYEG (Ω2021-2017):ب) 

ن¶���راk لإنته���اA العم���ل باخلطة الإ�صÎاتيجي���ة اخلم�صية احلالية لل�صركة ف���ى نهاية العام املال���ى 2015م فلقد قرر 
جمل�ض الدارة اأن يتم فى الن�ص∞ الãانى للعام 2015م درا�صة اأ�صباÜ املفارقات فى نتائج الداA فى ال�صÎاتيجية 
املنتهية و تاأهيل القيادات الإدارية فى جمال  التخطي§ ال�صÎاتيجي واإدارة التغيÒ من Nالل ور�ض عمل ودورات 
تدريبي���ة داNلية عل���ى اأن يكون العام 2016م عام اإنتقالى يتم Nالل ال�صتة ا�صه���ر الأولى منه اإعداد الإ�صÎاتيجية 
اجلديدة )2017-2021م(  بال�صتعانة بجهة اإ�صت�صارية Nارجية لتقدË الدعم الفنى الالزم فى هذا اخل�صو�ض. 
هذا و�صي�صاحب اإعداد الإ�صÎاتيجية اجلديدة اإعادة الن¶ر فى الهيكل الوXيفى والتن¶يمى لل�صركة  Ãا يت�صق مع 

متطلبات التنفيذ لال�صÎاتيجية.
ácô°û∏d ójó÷G OQGƒŸG §«£îJ ΩÉ¶f Ö«côJh QÉ«àNEG:ج) 

النته���اA م���ن تقيي���م واإNتيار قائمة ق�ص���Òة ملوردى تطبيق���ات ن¶م تخطي§ امل���وارد , ويجرى العم���ل حاليا على 
اإ�صتكم���ال الجراAات الفني���ة والدارية والقانونية الالزم���ة للتعاقد مع اأحد املوردين حيث يتوق���ع اأن يتم الÎكيب 
للن¶ام اجلديد Nالل العام 2016م متزامنا مع الإنتهاA من اإعداد ال�صÎاتيجية اجلديدة واإعادة الهيكلة لل�صركة.



التقرير السنوي ٢٠١٥م

١٥

YGQõdGQÉªãà°SEÓd á«Hô©dG ácô°ûdG ¢ù«°SCÉJ«:د) 

بناA على قرار اجلمعية العامة فى يناير 2015م اخلا�ض باملوافقة على زيادة راأ�ض مال ال�صركة لتمويل Nطة عمل 
ال�صرك���ة املحتوي���ة على عدد من امل�صاريع اجلديدة والتي ت�صتدعي الÎكي���ز عليه�ا يف الفÎة القادم�ة, فاإن ال�صركة 
اأجل���ت اتخاP قرار حول ال�صتمرار يف ه���ذ√ ال�صرك�ة حتى ت�صوية امل�صاري∞ التاأ�صي�صي����ة مع بقية ال�صركاA لعتبار 

املو�صوع منتهي�ا.

:kÉ«dÉM ácô°ûdG ¬LGƒJ ≈àdG ôWÉîŸG  2-2-4
Áكن تلخي�ض املخاطر الرئي�صية التى تواجه ال�صركة حاليا وعلى املدى املتو�ص§ فيما يلى:

ق���رار جمل����ض ال���وزراA املوقر بوق���∞ زراعة الأع���الف اخل�ص���راA فى موع���د اأق�صا√ KالK���ة �صن���وات )اأى بنهاية أ) 
العام 2018م( حيث ت�صكل الأعالف اخل�صراA اأحد الأن�صطة الرئي�صية لل�صركة.

رف���ع الدعم عن املحروقات واأ�صعار الطاقة واأKر√ ال�صلبى املبا�صر على اإجمالى تكلفة الإنتاج )م�صروفات ت�صغيلية ب) 
وت�صويقية واإدارية وعمومية(.

اإ�صتم���رار قرار رب§ من���ح تاأ�صÒات اإ�صتقدام العمال���ة الزراعية Ãعدلت ال�صعودة املق���ررة فى ن¶ام نطاقات مع ج) 
 kاãفى كل الوقات ب�صبب زي���ادة معدل دوران العمالة ال�صعودية بح Üصعوب���ة املحاف¶���ة على معدل ال�صعودة املطلو�

عن الفر�ض الوXيفية فى القطاع العام.   

�صعوب���ة اإح���الل الوXائ∞ للعمالة الفنية واملاهرة عند �صغور ه���ذ√ الوXائ∞ ب�صبب ترك العمل لطول مدة اخلدمة د) 
للعمالة الوافدة بكوادر �صعودية ب�صبب ندرة هذا النوع من العمالة فى �صوق العمل املحلى

التاÒK ال�صلبى للتغÒ املناNي امل�صتمر على اإنتاجية وجودة املزروعات وب�صفة Nا�صة  ا�صيل اخل�صار والفاكهة.ه) 
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:(2015-2011) IÒN’G ¢ùªÿG á«dÉŸG äGƒæ°ù∏d ácô°ûdG ∫ÉªYCG èFÉàfh  Ωƒ°üNh ∫ƒ°UC’ á°UÓN   2-3

:≈dÉŸG õcôŸG áªFÉbh πNódG áªFÉ≤d ∫hóL πµ°T ≈a áfQÉ≤ŸG  2-3-1

¿É«H20112012201320142015

اأ( قائمة الدNل: )بالأل∞ ريال(:

819^156,079120,988154,019151 173,760   املبيعات

•É°ûædG ∞«dÉµJ92,772 86,04868,88896,56892^124

•É°ûædG íHQ ≈dÉªLEG80,98870,03052,10057,45159^695

931^45,83855,15553,17752,59553م�صاري∞ اإدارية وعمومية وت�صويقية

764^4,8565-35,14914,8751,078�صافى الربح الت�صغيلى

428^5451,3991,2364,4084اليرادات الNرى

-03,701-13,442-2,6124^649�ص�صات م�صروفات اأNرى

543^8,0085-35,69412,57313,284�صافى الدNل قبل الزكاة

2,5872,6341,5548150الزكاة

543^7,1925-33,1079,93914,838�صافى الدNل بعد الزكاة

Ü( قائمة املركز املالى )بالأل∞ ريال(:

742^131,274119,99892,197115,852322املوجودات املتداولة

247^57,31861,47559,19579,35863املطلوبات املتداولة

495^73,95558,52333,00236,494259راأ�ض املال العامل

532^123,06996,407109,014110,287126ال�صول الNرى طويلة الأجل

049^195,793232,904231,392232,877245الأ�صول الãابتة

00000اأ�صول اNرى

323^450,135449,309432,603459,016694اإجمالى املوجودات

117^16,35418,17215,07413,94610قرو�ض طويلة الأجل

418^5,3214,73710,52910,65410املطلوبات الأNرى

782^78,99384,38584,798103,95883اإجمالى املطلوبات

000^200,000200,000200,000200,000450راأ�ض املال املدفوع

191^122,081108,99383,45590,70996الحتياطيات والرباì املدورة

350^70,00070,00064,35064,35064هبة احلكومة )اأر�ض امل�صروع(

541^371,142364,923347,804355,058610حقوق امل�صاهمني

323^450,135449,309432,603459,016694اإجمالى اخل�صوم وحقوق امل�صاهمني
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:≈dÉŸG õcôŸGh πNódG áªFÉ≤d ≈fÉ«H º°SQ πµ°T ≈a áfQÉ≤ŸG  2-3-2

Ω2015-2011 øe IÎØdG ∫ÓN (∫ÉjQ ∞dC’ÉH) πNódG áªFÉb:أ) 

Ω2015-2011 øe IÎØdG ∫ÓN (∫ÉjQ ∞dC’ÉH) ≈dÉŸG õcôŸG áªFÉb:ب) 

: á©HÉàdG É¡JÉcô°Th ácô°ûdG äGOGôjEG ≈dÉªLE’ ‘Gô¨L π«∏–   2-4

º```bQ ∫hó÷G í°Vƒjh , á```cô°ûdG äGOGôjE’ ≈°ù«FôdG Qó```°üŸG ƒg ≈YGQõdG •É```°ûædG 2-4-1 توزيع املبيعات ح�صب 
ال���دول واملنتج���ات للع���ام  2015م مقارنة بالع���ام 2014م.  كما يو�صح اجل���دول رقم 2-4-2 التوزي���ع  اجلغرافى 
للمبيعات لعام 2015م ح�صب مناطق البيع  )مناطق اململكة بال�صافة الى مبيعات دول جمل�ض التعاون اخلليجى(.
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:(∫ÉjôdÉH) äÉ`éàæŸGh ∫hódG Ö°ùM Ω2014 ΩÉ©H áfQÉ≤e Ω2015 ΩÉ©d äÉ©«ÑŸG ™jRƒJ  2-4-1

áæ°ùdG¿É«HájOƒ©°ùdGâjƒµdGäGQÉe’GøjôëÑdGô£b¿ÉªY´ƒªéŸG

2015

äÉ©«ÑŸG äGOGôjEG ≈dÉªLEG 151^819^338

ihÉ≤àdGh ÜƒÑ◊G40,310,7860000040,310,786

±ÓYC’G38,956,7360000038,956,736

QÉ°†ÿG34,018,15134,018,151

á¡cÉØdG27,010,1761,080,6121,458,809242,051184,6111,505,30931,481,568

¿ƒàjõdG äÉéàæe6,025,787000006,025,787

*iôNCG ájQÉŒ äÉéàæe1,026,310000001,026,310

IOQƒà°ùe á¡cÉa äÉéàæe0000000

2014م

147,347,1711,354,2321,970,5361,928,7611,522,7980154,019,498اإجمالى اإيرادات املبيعات

33,091,6120000033,091,611احلبوÜ والتقاوى

36,811,8060000036,811,806الأعالف

40,226,3400000040,226,340اخل�صار

28,822,0241,354,2321,970,5361,928,4701,522,798035,598,060الفاكهة

6,458,776000006,458,776منتجات الزيتون

1,032,313000001,032,313منتجات Œارية اأNرى*

800,58700000800,587منتجات فاكهة م�صتوردة

ن�صبة التوزيع

* منتجات املنحل وامل�صتل

:(∫ÉjôdÉH) ™«ÑdG ≥WÉæe Ö°ùM  Ω2015 ΩÉ©d äÉ©«ÑŸG ™jRƒJ  2-4-2

äÉéàæŸG
 á≤£æŸG
á«bô°ûdG

 á≤£æŸG
≈£°SƒdG

 á≤£æŸG
á«Hô¨dG

 á≤£æŸG
á«Hƒæ÷G

 á≤£æŸG
á«dÉª°ûdG

 ¢ù∏› ∫hO
≈é«∏ÿG ¿hÉ©àdG

á∏ª÷G

000040,310,782040,310,782احلبوÜ والتقاوى

506038,956,729^720^2230038^0236العالف

151^018^650034^272^3442^282499^942^70013^477^17513^826^3اخل�صار

580^481^39231^471^3534^331243^879^3102^763^18410^047^0108^077^5الفاكهة

787^025^41606^484^4612^45218^284^4193^039223^15منتجات الزيتون

310^026^84001^050942^3401^70017^38063^1منتجات Œارية اأNرى*

0000000منتجات فاكهة م�صتوردة

á«∏µdG á∏ª÷G8^919^60422^048^22628^007^3843^398^18684^974^5474^471^392151^819^338

* منتجات املنحل وامل�صتل
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¿É````«ÑdGΩ2014 ΩÉYΩ2015 ΩÉY-/+ Ò¨àdG ∫ó©e% Ò¨àdG áÑ°ùf

-43^1-3382,200,156^819^154,019,494151املبيع��ات

-60^4-9614,444,099^123^96,568,06092تكلفة املبيعات

91^3772,243,9433^695^57,451,43459اإجمالى الربح الت�صغيلي

54^7351,335,4162^930^52,595,31953م�صروفات العمليات الرئي�صية

71^642908,52718^764^4,856,1155الربح/اخل�صارة من العمليات الرئي�صية

49^61921,4570^428^4,407,1624الإيرادات الأNرى

1,255,2204^649^5753,394,355270^42�ص�صات N�صائر وم�صروفات اأNرى

-77^30-6862,464,371^543^8,008,0575�صافى الدNل قبل الزكاة

-100%-815,2480815,248الزكاة

-93^22-6861,649,123^543^7,192,8095�صافى الربح/اخل�صارة بعد الزكاة

يعك����ض اجل���دول اأعال√  الفروق���ات اجلوهرية فى النتائ���ج الت�صغيلية لل�صركة ما بني عام���ى 2014م و2015م حيث 
يالح���ß النق�ض فى تكلف���ة املبيعات فى عام 2015م بن�صبة 6^4% نتيجة لإنخفا����ض املبيعات بن�صبة 43^1%. كما 
 Òالزيادة ف���ى اإجمالى الربح الت�صغيلي بن�صبة 91^3% فى ع���ام 2015م برغم اإنخفا�ض املبيعات ‡ا ي�ص ß���يالح
ال���ى كف���اAة الأداA الت�صغيلي والذى اإنعك�ض بدور√ على زيادة الربح من العملي���ات الرئي�صية فى عام 2015م بن�صبة 
71^18% برغم الإرتفاع فى م�صروفات العمليات الرئي�صية )امل�صروفات الت�صويقية والدارية والعمومية( فى عام 

2015م بن�صبة 54^%2 .
يالحß اإنخفا�ض �صافى الدNل قبل الزكاة فى عام 2015م بن�صبة 77^30% نتيجة لإرتفاع �ص�صات اخل�صائر 
وامل�صروف���ات الNرى للع���ام بن�صبة 42^270% مقارنة بع���ام 2014م, وكذل∂ اإنخفا�ض �صاف���ى الربح بعد الزكاة 

بن�صبة 93^%22.

: Ú«fƒfÉ≤dG ÚÑ°SÉëª∏d ájOƒ©°ùdG áÄ«¡dG øY IQOÉ°üdG áÑ°SÉëŸG ÒjÉ©e øY ±ÓàNEG iC’ ìÉ°†jEG   2-6

ل يوج���د اNت���الف ب���ني املعاي���Ò املحا�صبي���ة امل�صتخدم���ة ف���ى ال�صرك���ة وتل���∂ ال�ص���ادرة ع���ن الهيئ���ة ال�صعودي���ة 
للمحا�صبني ال�صعوديني .

 IFRS املالية الدولي���ة عالية اجلودة Òطة لتطبي���ق املعايN در ال�ص���ارة هنا اإلى اأن ال�صرك���ة قد قامت باإعداد���Œ
الت���ى قرر جمل����ض اإدارة الهيئ���ة ال�صعودي���ة للمحا�صبني القانوني���ني اأن يبداأ تطبيقه���ا ب�صكل Œريب���ى اإعتبارا من 
2016/01/01م عل���ى اأن  يعتم���د تطبيقها ر�صميا ب�ص���كل تام اإعتباراk من مطلع العام املال���ى 2017م , حيث �صيتم 
تنفيذ هذ√ اخلطة املو�صحة اأدنا√ Nالل عام 2016م ليبداأ التطبيق ال�صامل لها فعلياk اإعتباراk من 2017/01/01م.
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ΩÉ``````````¡ŸG Ió```ŸGAó````ÑdGAÉ¡àfE’G

الأربعاA 2016/1/6ال�صبت 122015/12/26 يوم الإقفال ال�صنوي لعام 2015, والتهيئة لعام 2016

اخلمي�ض 2016/1/21الأربعاA 132016/1/6 يوم تطبيق الهيكل التن¶يمي والأعمال املتعلقة بها

الأحد 2016/1/24اخلمي�ض 32016/1/21 اأيام اإعادة تبويب الأدلة املحا�صبية

)A00000( ال�صبت 2016/1/23اخلمي�ض 2016/1/21يوم اإعادة تبويب الأدلة املحا�صبية لإدارة ال�صركة

الأحد 2016/1/24ال�صبت 2016/1/23يومان اإعادة تبويب الأدلة املحا�صبية لوحدات الأعمال

الأربعاA 2016/1/27الأحد 32016/1/24 اأيام اإعادة تبويب الأدلة املحا�صبية على الن¶ام

)A00000( نني 2016/1/25الأحد 2016/1/24يوم اإعادة تبويب الأدلة املحا�صبية لإدارة ال�صركةKال

الأربعاA 2016/1/27الأKنني 2016/1/25يوماناإعادة تبويب الأدلة املحا�صبية لوحدات الأعمال

الإKنني 2016/2/8الأربعاA 112016/1/27 يوم ف�صل الر�صيد الفتتاحي لإدارة ال�صركة عن وحدات الأعمال

الãالKاA 2016/3/8ال�صبت 42016/3/5 اأيام التاأكد من توافق ن¶ام تخطي§ موارد امل�صاريع مع املعايÒ الدولية

IFRS وقع ال�صركة على ن¶ام تخطي§ موارد امل�صاريع معÃ الأحد 2016/2/21الأحد 132016/2/7 يوم التدريب

الãالKاA 2016/2/11الأحد 52016/2/7 اأيام التدريب Ãوقع ال�صركة على معايÒ املحا�صبة الدولية

SOCPA & IFRS تالف يف املعاجلات املحا�صبية بنيN2016/2/17اخلمي�ض 52016/2/11 اأيام –ديد اأوجه ال Aالأربعا

الأحد 2016/2/21الأربعاA 32016/2/17 اأيام –ويل ال�صجالت املالية احلالية الى املعايÒ الدولية

اخلمي�ض 2016/2/25الأحد 42016/2/21 اأيام ترحيل الر�صيد الفتتاحي ليتوافق مع معايÒ املحا�صبة الدولية

الأحد 2016/2/28اخلمي�ض 32016/2/25 اأيام تهيئة IFRS بالتوازي مع الن¶ام احلايل

)IFRS(  2016 62016/4/5 اأيام اإقفال الربع الأول AاKالã2016/4/12ال AاKالãال

اخلمي�ض 2016/4/7الãالKاA 2016/4/5يومان–ويل ميزان املراجعة يف �صكل معايÒ املحا�صبة الدولية

الأحد 2016/4/10اخلمي�ض 2016/4/7يومانتقارير املالية املوحدة

الãالKاA 2016/4/12الأحد 2016/4/10يومانالتاأكد والتحقق من توافق التقارير املالية مع معايÒ املحا�صبة الدولية

)IFRS(  2016 Êاã62016/7/5 اأيام اإقفال الربع ال AاKالãنني 2016/7/11الKالإ

الأربعاA 2016/7/6الãالKاA 2016/7/5يومان–ويل ميزان املراجعة يف �صكل معايÒ املحا�صبة الدولية

ال�صبت 2016/7/9الأربعاA 2016/7/6يومانتقارير املالية املوحدة

الإKنني 2016/7/11ال�صبت 2016/7/9يومانالتاأكد والتحقق من توافق التقارير املالية مع معايÒ املحا�صبة الدولية

)IFRS(  2016 الثã62016/10/5 اأيام اإقفال الربع ال A2016/10/11الأربعا AاKالãال

اخلمي�ض 2016/10/6الأربعاA 2016/10/5يومان–ويل ميزان املراجعة يف �صكل معايÒ املحا�صبة الدولية

الأحد 2016/10/9اخلمي�ض 2016/10/6يوماناإقفال ال�صجالت املحا�صبية مع املع املعايÒ الدولية

الãالKاA 2016/10/11الأحد  2016/10/9يومانالتاأكد والتحقق من توافق التقارير املالية مع معايÒ املحا�صبة الدولية

ال�صبت 2016/10/8الأربعاA  32016/10/5 اأيام التحقق من المتãال IFRS مع تخطي§ موارد املوؤ�ص�صات اجلديدة

)IFRS(  2016 الأحد 2017/1/15اخلمي�ض 92017/1/5 اأيام اإقفال الربع الرابع

الأحد 2017/1/8اخلمي�ض 32017/1/5 اأيام –ويل ميزان املراجعة يف �صكل معايÒ املحا�صبة الدولية

الأربعاA 2017/1/11الأحد 32017/1/8 اأيام اإقفال ال�صجالت املحا�صبية مع املع املعايÒ الدولية

الأحد 2017/1/15الأربعاA 32017/1/11 اأيام التاأكد والتحقق من توافق التقارير املالية مع معايÒ املحا�صبة الدولية

)IFRS(  2017 62017/4/5 اأيام اإقفال الربع الأول A2017/4/11الأربعا AاKالãال

اخلمي�ض 2017/4/6الأربعاA 2017/4/5يومان–ويل ميزان املراجعة يف �صكل معايÒ املحا�صبة الدولية

الأحد 2017/4/9اخلمي�ض 2017/4/6يوماناإقفال ال�صجالت املحا�صبية مع املع املعايÒ الدولية

الãالKاA 2017/4/11الأحد 2017/4/9يومانالتاأكد والتحقق من توافق التقارير املالية مع معايÒ املحا�صبة الدولية
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 πëŸG ádhódGh ¢```ù«FôdG É¡WÉ°ûfh  É```¡«a Qó°üŸG á```«µ∏e áÑ°ùfh É```¡dÉª°SCGQh ¬```©HÉJ á```cô°T πc º```°SG   2-7
: É¡°ù«°SCÉJ π ádhódGh É¡JÉ«∏ª©d ¢ù«FôdG

#á©HÉàdG ácô°ûdG º°SEG∫ÉŸG ¢SCGQ
 á«µ∏e áÑ°ùf

º¡°S’G
≈°ù«FôdG É¡WÉ°ûf

πëŸG ádhódG
É¡JÉ«∏ª©d ¢ù«FôdG 

 πfi ádhódG
É¡°ù«°SCÉJ

1
�صركة جنات لالإ�صتãمار 

الزراعى )�صركة Pات م�صئولية 
دودة(

8^27 %63 مليون ر.�ض
ال�صتãمار فى الأن�صطة اإنتاج 

العالف واحلبوÜ وال�صلع الغذائية 
ال�صÎاتيجية

ال�صعودية/م�صر/

ال�صودان

اململكة العربية 
ال�صعودية

2
�صركة �صرق اB�صيا لالإ�صتãمار 
الزراعى )�صركة م�صاهمة 

مقفلة(
57^28%70 مليون ر.�ض

 Üمار فى اأن�صطة اإنتاج احلبوãال�صت
ومنتجات الزيتون واحلم�صيات وŒارة 

املحا�صيل وغÒها

داNل وNارج 
ال�صعودية 

اململكة العربية 
ال�صعودية

3
�صركة املجموعة الزراعية 

ال�صعودية- �صاق )�صركة Pات 
م�صئولية دودة(

33^33%000^300 ر.�ض
اإ�صتÒاد وت�صدير وŒارة اجلملة 

والتجزئة فى اخل�صار والفواكه واملواد 
الغذائية واإقامة امل�صانع الزراعية

اململكة العربية ال�صعودية
ال�صعودية

:á©HÉJ ácô°T πµd IQOÉ°üdG øjódG äGhOCGh º¡°SC’G π«°UÉØJ ∞°Uh   2-8

á©HÉàdG ácô°ûdG º°SEG¢ù«°SCÉàdG ïjQÉJ
 ≈a Éªc ∫ÉŸG ¢SCGQ
 Ω2015/12/31

(¢S.Q)

 º¡°S’G ¢ü°üM OóY
á©HÉàdG ácô°ûdG ≈a

  á«ª°S’G áª«≤dG
 ∫ÉjQ) º¡°ùdG

(iOƒ©°S

 áª«b ≈dÉªLEG
(¢S.Q) º¡°S’G

 áª«≤dG ≈dÉªLEG
º¡°SCÓd ádOÉ©dG

(¢S.Q)

387^437^0008^500^1017 000^750^631 مليون مايو)2007م(�صركة جنات لالإ�صتãمار الزراعى

558^992^00018^000^1020 000^000^702 مليون 1434/06/27ه��صركة �صرق اB�صيا لالإ�صتãمار الزراعى

000^000100^10100 000^00010^300 1432/07/13ه��صركة املجموعة الزراعية ال�صعودية )�صاق(

:ìÉHQC’G ™jRƒJ ≈a ácô°ûdG á°SÉ«°ùd ∞°Uh   2-9

وفقاk لن�ض املادة 43 من الن¶ام ال�صا�صى فاإن �صيا�صة ال�صركة لتوزيع الرباì كما يلى: 
توزع اأرباì ال�صركة ال�صافية ال�صنوية بعد N�صم امل�صروفات العمومية والتكالي∞ الأNرى على الوجه التايل :

 Gòg ∞bh á```jOÉ©dG á```eÉ©dG á```«©ªé∏d Rƒ```éjh ,»```eÉ¶f »```WÉ«àMEG ø```jƒµàd á```«aÉ°üdG ìÉ```HQC’G ø```e %10 Ö```«æŒ أ) 
. ∫ÉŸG ¢SCGQ ∞°üf QƒcòŸG »WÉ«àM’G ≠∏H ≈àe Ö«æéàdG

 á¡LGƒeh ácô°ûdG õcôe º«Yóàd ¢ü°üîj »bÉØJG »WÉ«àMEG øjƒµàd á«aÉ°üdG ìÉHQC’G øe %5 »bÉÑdG øe ÖæŒ ب) 
.∫ÉŸG ¢SCGQ øe %25 QƒcòŸG »WÉ«àM’G ≠∏H GPEG Ö«æéàdG Gòg ∞bƒjh ôWÉîŸG

ƒaóŸG ∫ÉŸG ¢SCGQ øe %5 ∫OÉ©J ÚªgÉ°ùª∏d ≈dhCG á©aO ∂dP ó©H ´Rƒj´.ج) 

iôNCG á°üëc ¬æe kGAõ```L hCG á«aÉ°üdG ìÉHQC’G ø```e (óLh ¿EG) »bÉÑdG ™jRƒJ Qô```≤J ¿CG á```jOÉ©dG á```eÉ©dG á```«©ªé∏d د) 
.á∏MôŸG ìÉHQC’G ÜÉ°ù◊ ìÉHQCG øe ≈≤ÑJ Ée π«MôJh A…QGƒ£dG »WÉ«àMG ≈dEG ¬àaÉ°VEG hCG ÚªgÉ°ùª∏d

Vô¨dG Gò¡d áª¶æŸG äGAGôLEÓd kÉ≤ah á«fÉ› º¡°SCG ™jRƒJ Rƒéj ájó≤f ìÉHQCG ™jRƒJ øY kÉ°VƒY¢ه) 
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 AÉ°†YCG  GóY) ¢UÉî°TC’  Oƒ©J  âjƒ°üàdG  ≈a á«≤M’G  äGP  º¡°S’G  áÄa  ≈a áë∏°üe iC’ ∞°Uh   2-10
 ÖLƒÃ ¥ƒ≤◊G ∂∏àH ácô°ûdG ÆÓHEÉH GƒeÉb (ºgAÉHôbCGh Újò«ØæàdG QÉÑch ácô°ûdG IQGOEG ¢ù∏›

:IÒNC’G á«dÉŸG áæ°ùdG ∫ÓN ¥ƒ≤◊G ∂∏J ≈a Ò¨J iCGh êGQOE’Gh π«é°ùàdG óYGƒb øe 45 IOÉŸG

⁄ يوج���د اإبالÆ لأى م�صلحة اأو تغيÒ فئة الأ�صهم Pات الأحقية فى الت�صويت تعود لال�صخا�ض املعنيني Nالل العام 
املالى املنتهى فى 31 دي�صمرب 2015م. 

 QÉÑch IQGO’G ¢ù∏› AÉ°†YC’ Oƒ©J ÜÉààcEG  ¥ƒ≤Mh ájóbÉ©J á«dÉe ¥GQhCGh  áë∏°üe …C’ ∞°Uh   2-11
 Ò«¨J iCG h á©HÉàdG É¡JÉcô°T øe iCG hCG ácô°ûdG øjO äGhOCGh hCG º¡°SCG ≈a ºgAÉHôbCGh ø`«jò«ØæàdG

:IÒNC’G á«dÉŸG áæ°ùdG ∫ÓN ¥ƒ≤◊G ∂∏J hCG áë∏°üŸG ∂∏J ≈a

ن�ص���ب “ل���∂ اأع�صاA جمل����ض الإدارة وكب���ار التنفيذي���ني واأقرباAهم يف اأ�صهم تب���وك الزراعي���ة واأي تغيÒ يف تل∂ 
امل�صلحة Nالل عام 2015م *

#áë∏°üŸG ¬d Oƒ©J øe º°SEG

ΩÉ©dG ájGóHΩÉ©dG ájÉ¡f

Ò¨àdG ≈aÉ°UÒ¨àdG %
º¡°S’G OóY

 äGhOCG
**øjódG

 OóY
º¡°S’G

äGhOCG
øjódG

8000018925001812502365^63مد العبد اˆ الراجحى***1

00^10000225001250125في�صل �صعود املعمر2

10000200001000100^00مد ‚يب N�صر3

00^10000225001250125اأحمد عبد العزيز ال�صمارى4

62^10000015936201493621493يو�ص∞ عبد اˆ الراجحى5

-80^99-500000010000499000املوؤ�ص�صة العامة للتقاعد****6

:äÉXƒë∏e

* ل يوجد “ل∂ لكبار التنفيذيني فى ا�صهم ال�صركة Nالل العام املالى 2015م
** ⁄ تقم ال�صركة باإ�صدار اأى اأدوات دين Nالل العام املالى 2015م

ßاف لدى رئي�ض املجل�ض عدد �صبعة األ∞ �صهم �صهادات وبقية ال�صهم ***
****ãÁلها يف املجل�ض الأ�صتاP/عبد اˆ اإبراهيم العبد املنعم.
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  ≥M äGôcòe hCG  ájóbÉ©J á«dÉe ¥GQhCG  iCG  h πjƒëà∏d á∏HÉb øjO äGhOCG  iCG  OGóYCGh äÉÄØd ∞°Uh   2-13
 ¢VƒY iCG ìÉ°†jEG ™e á«dÉŸG áæ°ùdG ∫ÓN ácô°ûdG É¡àëæe hCG É¡JQó°UCG á¡HÉ°ûe ¥ƒ≤M hCG ÜÉààcEG

:∂dP πHÉ≤e ácô°ûdG ¬«∏Y â∏°üM

⁄ توجد اأى اأدوات دين قابلة للتحويل و اأى اأوراق مالية تعاقدية اأو مذكرات حق  اإكتتاÜ اأو حقوق م�صابهة اأ�صدرتها 
اأو منحته���ا ال�صرك���ة Nالل العام املنتهى فى 31 دي�صمرب 2015م وبالتال���ى ل يوجد اأى عو�ض ح�صلت عليه ال�صركة 

فى هذا اخل�صو�ض.

 hCG ájóbÉ©J á«dÉe ¥GQhCG hCG πjƒëà∏d á∏HÉb øjO äGhOCG ÖLƒÃ ÜÉààcCG hCG πjƒ– ¥ƒ≤M iC’ ∞°Uh   2-14
:ácô°ûdG É¡àëæe hCG É¡JQó°UCG á¡HÉ°ûe ¥ƒ≤M hCG ÜÉààcEG ≥M äGôcòe

⁄ توج���د  اأى حق���وق –وي���ل اأو اأكتتاÃ Üوجب اأدوات دي���ن قابلة للتحويل اأو اأوراق مالي���ة تعاقدية اأو مذكرات حق 
اإكتتاÜ اأو حقوق م�صابهة اأ�صدرتها اأو منحتها ال�صركة Nالل العام املنتهى فى 31 دي�صمرب 2015م.

: OGOÎ°SEÓd á∏HÉb øjO äGhOCG iC’ AÉ¨dEG hCG AGô°T hCG OGOÎ°SEG iC’ ∞°Uh   2-15

⁄ توج���د Nالل الع���ام املالى املنتهى فى 31 دي�صمرب 2015م اأى اإ�صÎداد اأو �ص���راA اأو اإلغاA من جانب ال�صركة لأى 
اأدوات دين قابلة لالإ�صÎداد .

:´ÉªàLEG πµd Qƒ°†◊G πé°Sh IQGO’G ¢ù∏› äÉYÉªàLEG OóY   2-16

عقد جمل�ض اإدارة تبوك الزراعية Nالل العام 2015م عدد 7 جل�صات حيث كان موق∞ ح�صور الع�صاA كما يلى:

äÉYÉªàL’G
 óÑY óªfi.CG
»ëLGôdG ˆG

 Oƒ©°S π°ü«a.CG
ôª©ŸG

 óªfi .O
ô°†N Ö«‚

 óªMCG.CG
…QÉª°ùdG

 óªfi .CG
 …OÉ¡dG óÑY

…ô°ûÑdG

 ˆG óÑY .CG
º©æŸG óÑ©dG

 óÑY ó¡a .CG
»ëLGôdG ˆG

 óÑY ∞°Sƒj .CG
»ëLGôdG ˆG

الجتماع الول
2015/01/06م

1111111x

الجتماع الãانى
2015/02/18م

1111111x

الجتماع الãالث
2015/04/06م

1111111x

الجتماع الرابع
2015/06/29م

1111x1x1

الجتماع اخلام�ض
2015/09/06م

1111x1x1

الجتماع ال�صاد�ض
2015/11/03م

1111x1x1

الجتماع ال�صابع
2015/12/28م

1111x1x1

77773734اجلملة

100%100%100%100%100%100%100%100%ن�صبة احل�صور

ملحوXات:
” ف���ى ال���دورة احلادية ع�صر للمجل�ض التى بداأت ف���ى 2015/07/01م Nروج ال�صتا/ Pمد عبد الهادى الب�صرى  ال�صت���اP/ فهد عبد اˆ الراجحى ودNول 

ال�صتاP/ يو�ص∞ عبد اˆ الراجحى وتبقى مقعد �صاغر ⁄ يتم ملئه فى اإجتماع اجلمعية العامة التى اأجازت املجل�ض اجلديد.
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:á`bÓY …P ±ôWh ácô°ûdG ø`«H á`≤Ø°U …C’ ∞°Uh   2-17

⁄ يوجد.

 óMC’ áë∏°üe É¡«a óLƒJ h , É¡«a kÉaôW ácô°ûdG ¿ƒµJ Oƒ≤Y  hCG  ∫ÉªYCG  iCÉH á≤∏©àe äÉeƒ∏©e   2-18
:º¡æe iCÉH ábÓY iP ¢üî°T iCG hCG ≈dÉŸG ôjóŸG hCG iò«ØæàdG ¢ù«FôdG hCG IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG

تقر اإدارة ال�صركة بانه لي�ض لديها اأى اأعمال اأو عقود مربمة Nالل العام 2015 م فيها اأو كانت توجد فيها م�صلحة 
لأحد اأع�صاA جمل�ض الأدارة اأو الرئي�ض التنفيذى اأو رئي�ض قطاع املالية اأو اأى �صخ�ض Pى عالقة باأى منهم.

 Újò«ØæàdG QÉÑc óMCG hCG  IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG óMCG ¬ÑLƒÃ ∫RÉæJ ¥ÉØJEG hCG äÉÑ«JôJ iC’ ¿É«H   2-19
:¢†jƒ©J hCG ÖJGQ iCG øY

 Aوجبه اأي اأحد من اأع�صاÃ الل العام املايل املنتهي يف 31 دي�صمرب 2015 م اأي ترتيبات اأو اإتفاق تنازلN توجد ⁄
جمل�ض الإدارة اأو اأحد كبار التنفيذيني عن اأي راتب اأو تعوي�ض; كما ليوجد اأع�صاA جمل�ض اإدارة اأو كبار تنفيذيني 
⁄ يتقا�صوا اأي بدلت مقابل ح�صور اجتماعات جمل�ض الإدارة اأو اأي م�صاري∞ �صفر اأو تنقالت اأو اأي بدلت اأNرى 

اأو تنازلوا عن مكافاBتهم وتعوي�صاتهم Nالل العام املذكور.

:ìÉHQC’G ≈a ¥ƒ≤M iCG øY ácô°ûdG ≈ªgÉ°ùe óMCG ¬ÑLƒÃ ∫RÉæJ ¥ÉØJEG hCG äÉÑ«JôJ iC’ ¿É«H   2-20

⁄ توج���د N���الل العام املايل املنتهي يف 31 دي�صمرب 2015 م اأي ترتيب���ات اأو اإتفاق تنازل Ãوجبه اأي من م�صاهمى 
.ìال�صركة عن حقوقه يف الأربا

:iôNCG äÉ≤ëà°ùe iCG hCG Ωƒ°SQ hCG ÖFGô°V hCG IÉcR iCG OGó°ùd á≤ëà°ùŸG á«eÉ¶ædG äÉYƒaóŸG áª«≤H ¿É«H 2-21

يو�ص���ح اجلدول التايل تفا�صي���ل املدفوعات الن¶امية امل�صتحقة على ال�صركة للعام 2015م مقارنة بالعام املن�صرم 
 ∞«dÉµJh á«YÉªàL’G äÉ```æ«eCÉà∏d á```eÉ©dG á°ù°SDƒŸG •É```°ùbCGh á«Yô°ûdG IÉcõ```dG ≠dÉÑe ≈∏Y π```ªà°ûJ ≈```àdGh , Ω2014
التاأ�ص���Òات واجلوازات والر�صوم اجلمركية والر�صوم الNري علم���اk باأن كافة امل�صتحقات ” �صدادها بالكامل عدا 

مبل≠ الزكاة ال�صرعية الذى �صيتم �صداد√ باإPن اˆ )بعد اإجازة املجل�ض املوقر للقوائم املالية للعام2015(. 

äÉYƒaóŸG ¿É«H
 Ω2015

(¢S.Q ∞dCG)
Ω2014 ΩÉY
(¢S.Q ∞dCG)

880982الزك�اة ال�صرعي�ة 

146917^1الر�صوم اجلمركي�ة

7541,588^1املوؤ�ص�صة العامة للتامينات الإجتماعية

1312,056^2تكالي∞ تاأ�صÒات وجوازات

010,0^10تكالي∞ اأNرى

9215,553^5اجلملة

:ácô°ûdG ≈ØXƒe ídÉ°üd âÄ°ûfCG äÉ«WÉ«àMEG hCG äGQÉªãà°SEG iCG áª«≤H ¿É«H   2-22

⁄ تق���م ال�صركة باإن�ص���اA اأي اإ�صتãمارات اأو احتياطيات اأن�صئت مل�صلحة موXف���ي ال�صركة Nالل العام املالى املنتهى 
يف 31 دي�صمرب 2015م . 
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:äGQGôbEG   2-23

تقر ال�صركة Ãا يلى:
اأن �صجالت احل�صابات اأعدت بال�صكل ال�صحيح أ) 

اأن ن¶ام الرقابة الداNلية اأعد على اأ�ص�ض �صليمة ونفذ بفاعلية ب) 

 اأنه ل يوجد اأي �ص∂ يذكر فى قدرة امل�صدر على موا�صلة ن�صاطه.ج) 

:äÉcô°ûdG áªcƒM áëF’ øe á©°SÉàdG IOÉŸG ÖLƒÃ É¡æY ìÉ°üaE’G ÖLGƒdG äÉeƒ∏©ŸG   2-24

:∂dP ÜÉÑ°SCGh ≥Ñ£J ⁄ ≈àdG ΩÉµM’Gh äÉcô°ûdG áªcƒM áëF’ ΩÉµMCG øe ¬≤«Ñ£J ” Ée  2-24-1
يق���ر جمل����ض الدارة اأن �صركة تبوك للتنمية الزراعي���ة قد قامت بتطبيق كافة اأح���كام لئحة حوكمة ال�صركات 
ال�ص���ادرة م���ن هيئة �صوق امل���ال ال�صعودى Nالل الع���ام املال���ى 2015م , بال�صاف�ة الى اأح���كام  لئح�ة حوكم�ة 
ال�صرك���ة م�صتمل���ة على "اBلية اإNتيار اأع�ص���اA املجل�ض وم�صفوفة املوؤهالت والق���درات لأع�صاA املجل�ض وجلانه" 

و "�صيا�صة تعار�ض امل�صالح" , مع التوافق التام لأحكام الالئحتني املذكورتني مع الن¶ام الأ�صا�صي لل�صركة.

:É¡JGQGOEG ¢ùdÉ› ≈a kGƒ°†Y ácô°ûdG IQGOEG ¢ù∏›  ƒ°†Y ¿ƒµj ≈àdG áªgÉ°ùŸG äÉcô°ûdG AÉª°SCG  2-24-2

#IQGO’G ¢ù∏› ƒ°†Y º°SEGáØ«XƒdGiôNCG áªgÉ°ùe äÉcô°T äGQGOEG ¢ùdÉ› ≈a ¬àjƒ°†Y

الرئي�ضمد العبد اˆ الراجحى1
م�صرف الراجحى /  �صركة �صرق اB�صي�ا لالإ�صتãمار 

الزراعي)�صركة م�صاهمة مغلقة(

�صركة اأ�صمنت ‚رانع�صوفهد عبد اˆ الراجحي*2

* Nرج اأ. فهد الراجحى من ع�صوية املجل�ض فى الدورة اجلديدة التى اإبتداأت فى 2015/07/01م.

:*¬FÉ°†YCG ∞«æ°üJh IQGO’G ¢ù∏› øjƒµJ  2-24-3
اإنته���ت N���الل العام الدورة العا�صرة للمجل����ض, و” اإنتخاÜ اأع�صاA جمل�ض جديد لل���دورة احلادية ع�صر والتي 

بداأت يف 2015/7/1م, حيث يتكون جمل�ض الدارة يف دورة احلادية ع�صر من التايل اأ�صماوؤه�م:

#º``````°SE’GáØ«XƒdG
 ájƒ°†©dG áØ°U

(π≤à°ùe/iò«ØæJ ÒZ/iò«ØæJ)

غÒ تنفيذىالرئي�ضمد عبد اˆ الراجحي1

م�صتقلنائب الرئي�ضفي�صل �صعود املعمر2

م�صتقلع�صومد ‚يب N�صر3

م�صتقلع�صواأحمد عبد العزيز ال�صماري4

غÒ تنفيذىع�صويو�ص∞ عبد اˆ الراجحى5

م�صتقلع�صوعبد اˆ اإبراهيم العبد املنعم **6

**‡ãل املوؤ�ص�ص�ة العام�ة للتقاع�د فى جمل�ض الدارة.
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 ¿É```é∏dG  AÉ```ª°SCGh  äBÉ```aÉµŸGh  É```¡JÉª¡eh  ¢```ù∏éŸG  ¿É```÷  äÉ```°UÉ°üàNE’  ô```°üà  ∞```°Uh  2-24-4
:AÉ°†YC’Gh AÉ°SDhôdGh

#¿Éé∏dG AÉª°SCGAÉ°†YC’GΩÉ¡ŸGh ¢UÉ°üàNE’GäBÉaÉµŸG

اللجنة التنفيذية1

kمد العبد اˆ الراجحى رئي�صا .اأ
kاأ. اأحمد عبد العزيز ال�صمارى-ع�صوا

kصر ع�صوا�N مد ‚يب .د
kGƒ°†Y iò«ØæàdG ¢ù«FôdG •Gƒ°ùdG ó©°S .Ω

تقوم Ã�صئوليات جمل�ض الدارة Pات ال�صلة باإدارة اأعمال ال�صركة Nالل 
الفÎات بني الإجتماعات الدورية املقررة للمجل�ض , اأو حينما يتعذر 
اإنعقاد اإجتماعات املجل�ض لأى اأ�صباÜ طارئة اأو Nارجة عن الرادة , 
و تقدم التو�صيات اإلى جمل�ض الإدارة حول تل∞ املو�صوعات Pات 
ال�صلة باإعداد وتنفيذ اإ�صÎاتيجية ال�صركة , ويفو�ض املجل�ض اللجنة 

لت�صري∞ بع�ض مهامه مãل اإعتماد �صيا�صات ال�صتãمار و تعيينات 
القيادات العليا  وامل�صÎيات )فيما دون اKنني مليون ريال(

2000 ريال للع�صو لكل 
جل�صة , عالوة على مكافاأة 
تقدرها جلنة الÎ�صيجات 
واملكافاBت فى نهاية العام 
بناA اجلهود املبذولة من 
تل∂ اللجان Nالل العام 

 AداBوت�صرف ح�صب ا
الع�صو ون�صبة ح�صور√

جلنة الÎ�صيحات 2
واملكافاBت

kاأ. في�صل �صعود املعمر-رئي�صا
kاأ. عبداˆ ابراهيم عبد املنعم-ع�صوا
kاأ. اأحمد عبد العزيز ال�صمارى-ع�صوا

التو�صية ملجل�ض الإدارة بالÎ�صيح لع�صوية املجل�ض وفقاk لل�صيا�صات 
واملعايÒ املعتمدة مع مراعاة عدم تر�صيح اأي �صخ�ض �صبق اإدانته 

بجرÁة لة بال�صرف والأمانة.
املراجعة ال�صنوية لالحتياجات املطلوبة من املهارات املنا�صبة لع�صوية 

جمل�ض الإدارة واإعداد و�ص∞ للقدرات واملوؤهالت املطلوبة لع�صوية 
جمل�ض الإدارة, Ãا يف Pل∂ –ديد الوقت الذي يلزم اأن يخ�ص�صه 

الع�صو لأعمال جمل�ض الإدارة.
مراجعة هيكل جمل�ض الإدارة ورفع التو�صيات يف �صاأن التغيÒات التي 

Áكن اإجراوؤها.
–ديد جوانب ال�صع∞ والقوة يف جمل�ض الإدارة, واقÎاì معاجلتها Ãا 

يتفق مع م�صلحة ال�صركة.
التاأكد ب�صكل �صنوي من ا�صتقاللية الأع�صاA امل�صتقلني, و عدم وجود 

اأي تعار�ض م�صالح اإPا كان الع�صو ي�صغل ع�صوية جمل�ض اإدارة �صركة 
اأNرى.

و�صع �صيا�صات وا�صحة لتعوي�صات ومكافاBت اأع�صاA جمل�ض الإدارة 
 Òوكبار التنفيذيني, و يراعى عند و�صع تل∂ ال�صيا�صات ا�صتخدام معاي

.Aترتب§ بالأدا

3
جلنة املراجعة

kاأ. يو�ص∞ عبد اˆ الراجحى-رئي�صا
kاأ. وليد بامعروف-ع�صوا

kمد عبد الهادى الب�صرى-ع�صوا .اأ
kاأ. على ابراهيم املبارك-ع�صوا

الإ�صراف على اإدارة املراجعة الداNلية يف ال�صركة من اأجل التحقق من 
مدى فاعليتها يف تنفيذ الأعمال واملهمات التي حددها جمل�ض الإدارة.

درا�صة ن¶ام الرقابة الداNلية وو�صع تقرير مكتوÜ عن راأيها وتو�صياتها 
يف �صاأنه.

درا�صة تقارير املراجعة الداNلية ومتابعة تنفيذ الإجراAات الت�صحيحية 
للملحوXات الواردة فيها.

التو�صية ملجل�ض الإدارة بتعيني املحا�صبني القانونيني وف�صلهم و–ديد 
اأتعابهم , ويراعى عند التو�صية بالتعيني التاأكد من ا�صتقالليتهم.

متابعة اأعمال املحا�صبني القانونيني, واعتماد اأي عمل Nارج نطاق 
اأعمال املراجعة التي يكلفون بها اأKناA قيامهم باأعمال املراجعة.

درا�صة Nطة املراجعة مع املحا�صب القانوÊ واإبداA ملحوXاتها عليها.
درا�صة ملحوXات املحا�صب القانوÊ على القوائم املالية ومتابعة ما ” 

يف �صاأنها.
درا�صة القوائم املالية الأولية وال�صنوية قبل عر�صها على جمل�ض الإدارة 

واإبداA الراأي والتو�صية يف �صاأنها.
درا�صة ال�صيا�صات املحا�صبية املتبعة واإبداA الراأي والتو�صية ملجل�ض 

الإدارة يف �صاأنها.

جلنة الإ�صتãمار4

kمد العبد اˆ الراجحى رئي�صا .اأ
kاأ. اأحمد عبد العزيز ال�صمارى-ع�صوا

kصر ع�صوا�N مد ‚يب .د
kGƒ°†Y iò«ØæàdG ¢ù«FôdG •Gƒ°ùdG ó©°S .Ω

 •É°ûædG ƒ‰h ôjƒ£àd á«eGôdG QÉªãà°S’G ¢Uôa á°SGQO ΩÉ¡Ã ™∏£°†J
القت�صادي لل�صركة والإ�صراف على اإعداد الدرا�صات Pات ال�صلة 

والتو�صية للمجل�ض بامل�صروعات ال�صتãمارية املحلية واخلارجي�ة التي 
تãبت جدواها القت�صادية على �صوA �صيا�صة ال�صتãمار املعتمدة لل�صركة.

علماk باأنه ” اإدراج عملها مع مهام اللجنة التنفيذية للدورة احلادية 
ع�صر للمجل�ض والتي بداأت يف 2015/7/1م
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 : Ω2015 ΩÉ©dG ∫ÓN ¢ù∏éŸG ¿É÷ äÉYÉªàLEG
i .: ájò«ØæàdG áæé∏dG äÉYÉªàLEG

 ºbQ
´ÉªàLE’G

´ÉªàL’G ïjQÉJ
 óÑY óªfi .CG
»ëLGôdG ˆG

 Oƒ©°S π°ü«a .CG
ôª©ŸG

 óÑY óªMCG .CG
…QÉª°ùdG õjõ©dG

 Ö«‚ óªfi.O
ô°†N

 óªfi ó©°S.Ω
•Gƒ°ùdG

2015/01/06111xxم1

2015/02/17111xxم2

2015/04/16111xxم3

2015/06/29111xxم4

2015/09/031x111م5

2015/10/110x111م6

2015/10/250x111م7

2015/10/260x111م8

2015/11/291x111م9

2015/11/291x111م10

2015/12/271x111م11

841177اجلملة

100%100%100%100%73%ن�صبة احل�صور

ملحوX���ة: ” اإع���ادة  ت�صكيل اللجنة التنفيذية اإعنبارا من 2015/07/01م م���ع الدورة اجلديدة للمجل�ض برئا�صة ال�صتا/Pمد الراجحي وع�صوية كال من د. 
 IQhó∏d áæé∏dG ájƒ°†Y øe ôª©ŸG π°ü«a /PÉà°SC’G êhôNh ( á```cô°û∏d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ¬àØ°üH ) •Gƒ°ùdG ó©°S .Ωh ,…QÉª°ùdG óªMCG /CGh ,ô°†N Ö```«‚ ó```ª

احلادية ع�صر.

ii .: á©LGôŸG áæ÷ äÉYÉªàLEG

 ºbQ
´ÉªàLE’G

´ÉªàL’G ïjQÉJ
 ∞°Sƒj .CG
≈ëLGôdG

±hô©eÉH  ó«dh .CGiô°ûÑdG óªfi .CG
 ˆG óÑY .CG

 óÑY  º«gGôHEG
º©æŸG

 º«gGôHG ≈∏Y .CG
∑QÉÑŸG

2015/02/02111x1م1

2015/04/28111x1م2

2015/08/3111x11م3

2015/11/02111x1م4

44314اجلملة

%100%100%100%100%100

ملحوX���ة: ” اإع���ادة ت�صكيل جلنة املراجعة اإعنبارا من 2015/07/01م مع الدورة اجلديدة للمجل�ض برئا�صة ال�صتاP/يو�ص∞ الراجحى وع�صوية ال�صاتذة وليد 
بامع���روف وعل���ى املبارك وعبد اˆ عبد ابراهي���م العبد املنعم , والÒN اإعتذر لحقا عن ع�صوية اللجنة و” دN���ول ال�صتا /Pمد عبد الهادى الب�صرى مرة 

اأNرى حيث ح�صر اول جل�صة فى اللجنة اجلديدة بتاريï 2015/11/02م.
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iii .:äBÉaÉµŸGh äÉë«°TÎdG áæ÷ äÉYÉªàLEG

 ºbQ
´ÉªàLE’G

´ÉªàL’G ïjQÉJôª©ŸG π°ü«a .CG
 õjõ©dG óÑY óªMCG .CG

…QÉª°ùdG
iô°ûÑdG óªfi .CG

 óÑ©dG ˆG óÑY .CG
º©æŸG

2015/02/171x11م1

2015/06/291x11م2

2015/07/0511x1م3

2015/08/0511x1م4

2015/08/1211x1م5

2015/08/3111x1م6

2015/10/1211x1م7

7527اجلملة

%100%100%100%100

 kفي�صل املعمر وع�صوية كال/Pت اإعنبارا من 2015/07/01م مع الدورة اجلديدة للمجل�ض برئا�صة ال�صتاBصيحات واملكافا�Îة: ” اإع���ادة ت�صكيل جلنة ال���Xملحو
من الأ�صتاP/ عبد اˆ العبد املنعم, والأ�صتاP/ اأحمد ال�صماري, وNروج الأ�صتا /Pمد عبد الهادي الب�صري.

iv .:QÉªãà°S’G áæ÷ äÉYÉªàLEG

´ÉªàLE’G ºbQ´ÉªàL’G ïjQÉJ»ëLGôdG óªfi .CG
 Ö«‚ óªfi .O

ô°†N
•Gƒ°ùdG ó©°S .ΩiQÉª°ùdG óªMG .CG

2015/02/17111xم1

2015/04/071111م2

2015/06/281111م3

3332اجلملة

%100%100%100%100

ملحوXة:
” دNول ال�صتاP /اأحمد ال�صمارى فى ع�صوية اللجنة اإعتبارا من اجلل�صة بتاريï 2015/04/07م  -1

بناA على ا�صتكمال ال�صركة ملل∞ زيادة راأ�ض املال, واحل�صول على املوافقات الالزم�ة من اجلهات املعني�ة , فقد ” دمج مهام عمل جلنة ال�صتãمار مع مهام   -2
عمل اللجنة التنفيذية بتاريï 2015/07/01م وPل∂ مع بداي�ة عمل الدورة احلادية ع�صر للمجل�ض.
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:Újò«ØæàdG QÉÑch ¬fÉ÷h IQGO’G ¢ù∏› AÉ°†YC’ áMƒæªŸG äBÉaÉµŸG π«°UÉØJ  2-24-5

Ú∏≤à°ùŸG/øjò«ØæàdG ÒZ ¢ù∏éŸG ¿É÷h AÉ°†YC’ áMƒæªŸG ä’óÑdGh äBÉaÉµŸG *:أ) 

 ¿É«ÑdG(¢S.Q) äBÉaÉµŸG äÉYÉªàL’G ä’óH
(¢S.Q)

**ájô¡°ûdG äBÉaÉµŸG
(¢S.Q)

*** á∏ª÷G
(¢S.Q)

000^000284^000180^0104 ****اأع�صاA املجل�ض 

000^0000286^00086^200اللجنة التنفيذية

500^0000252^50040^212جلنة املراجعة

000^0000276^00076^200جلنة الÎ�صيحات

000^0000222^00022^200جلنة الإ�صتãمار

000^0000050^50�صكرتÒ جمل�ض الدارة

500^0001370^000180^500328^862اجلملة

* ل يوجد اع�صاA تنفيذيني من بني اأع�صاA جمل�ض الإدارة
** اإجمال���ى املكاف���اBت ال�صهري���ة امل�صتحقة لرئي����ض املجل�ض )120,000 ر.�ض( , ونائب رئي����ض املجل�ض )60,000 ر.�ض( Ãوجب امل���ادة 21 )البندين 1 و2( من 

الن¶ام الأ�صا�صى.
*** ل يوجد بخالف ما ورد  فى اجلدول اأعال√ اأى تعوي�صات اأو مكافاBت اأو بدلت يتقا�صاها اأع�صاA املجل�ض وجلانه

**** ⁄ يتم �صرف مكافاBت ع�صوية جمل�ض الدارة Nالل عام 2015 ب�صبب عدم توزيع اأرباì عن العام املايل املنتهي يف 2014/12/31م.

äÉ°†jƒ©J ≈∏YCG Gƒ≤∏J ø‡ Újò«ØæàdG QÉÑc øe á°ùªÿ áMƒæªŸG ä’óÑdGh äBÉaÉµŸG:ب) 

¿É«H ájƒæ°S ÖJGhQ
(¢S.Q)

 øµ°S ∫óH
(¢S.Q)

 ∫É≤àfG ∫óH
(¢S.Q)

 ä’É°üJEG ∫óH
(¢S.Q)

 õaGƒMh äBÉaÉµe
(¢S.Q) ájƒæ°S(¢S.Q) á∏ª÷G

000^000^0001^0120�صيارة ال�صركة�صكن ال�صركة000^880الرئي�ض التنفيذى

938^573440^40010^0002^99318^97281^327نائب الرئي�ض التنفيذى

095^155346^40010^2�صيارة ال�صركة�صكن ال�صركة540^333مدير عام وحدة اأعمال الفاكهة

مدير عام وحدة اأعمال 
املحا�صيل 

344^37686^094180002^40023^578474^448

456^070225^40013^2�صيارة ال�صركة�صكن ال�صركة986^209رئي�ض قطاع تطوير الأعمال

414^2007082143^1�صيارة ال�صركة�صكن ال�صركة132^135رئي�ض قطاع املالية املكل∞

351^630^4582^800184^00010^08736^006168^231^2اجلملة
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 hCG á«aGô°TEG á¡L iCG hCG áÄ«¡dG øe ácô°ûdG ≈∏Y ¢VhôØe ≈```WÉ«àMEG ó«b hCG AGõ```L hCG á```Hƒ≤Y iCG  2-24-6
:iôNCG á«FÉ°†b hCG á«ª«¶æJ

” فر�ض عدد Nم�صة غرامات مالية على ال�صركة من هيئة �صوق املال Nالل العام 2015م  تفا�صيلها كما يلى:

غرام���ة مالية Ãبل≠ 000^10 ريال )ع�صرة اBلف ري���ال( ملخالفتها الفقرة )اأ( من املادة 40 من قواعد الت�صجيل  �
 ïاإعالن ال�صرك���ة املن�صور فى موق���ع �صركة ال�ص���وق املالية )ت���داول( بتاري ìل���∂ ب�صب���ب ع���دم و�ص���وPوالدراج و
 Üة املنتهي���ة فى 2014/6/30م حيث ⁄ تذك���ر جميع الأ�صباÎ2014/07/16م ع���ن نتائجه���ا املالي���ة الولية للف
املوؤKرة فى اإنخفا�ض �صافى الربح للربع الãانى مقارنة بالفÎة املماKلة من العام ال�صابق كما فى جاA فى حيãيات 

قرار فر�ض الغرامة.
غرام���ة مالي���ة Ãبل≠ 000^10 ري���ال )ع�صرة اBلف ري���ال( ملخالفتها الفقرة )اأ( من امل���ادة 46 من  ن¶ام ال�صوق  �

املالية والفقرة )اأ( من املادة 41 من قواعد الت�صجيل والدراج اإ�صتنادا الى الفقرة )Ü( من املادة 59 من ن¶ام 
ال�صوق املالية. وPل∂ لعدم اإبالÆ ال�صركة الهيئة واجلمهور فى الوقت الن¶امى املحدد عن اإعتماد جمل�ض اإدارتها 
تو�صي���ة اللجنة الدارية بالN���ذ باملعاجلات املحا�صبية الناŒة من تطبيق نتائ���ج الفح�ض املالى النافى للجهالة 
والت���ى نت���ج عنها –قيق �صافى N�صارة للعام 2013م مقابل �صافى ربح للعام 2012م اإP ⁄ تعلن عن Pل∂ ال فى 

تاريï 2014/02/24م ,كما فى جاA فى حيãيات قرار فر�ض الغرامة.
غرام���ة مالية Ãبل≠ 000^10 ريال )ع�ص���رة اBلف ريال( ملخالفتها الفقرة )9( من التعليمات اخلا�صة باإعالنات  �

ال�ص���ركات امل�صاهم���ة املدرجة نتائجها املالي���ة  اإ�صتنادا الى الفقرة )Ü( من املادة 59 م���ن ن¶ام ال�صوق املالية , 
وPل∂ لعدم بيان ال�صركة فى اإعالنها املن�صور فى موقع �صركة ال�صوق املالية )تداول( بتاريï 2014/02/23م عن 
نتائجها املالية ال�صنوية للفÎة املنتهية فى 2013/12/31م لفت الإنتبا√ الذى اأبدا√ املراجع اخلارجى فى تقرير√ 

,كما فى جاA فى حيãيات قرار فر�ض الغرامة.
غرامة مالية Ãبل≠ 000^10 ريال )ع�صرة اBلف ريال( ملخالفتها الفقرة )Ü( من املادة 40 من قواعد الت�صجيل  �

 ìر ال�صرك���ة فى الأف�صاNل∂ لتاأPمن امل���ادة 59 من ن¶ام ال�ص���وق املالية و )Ü( والدراج اإ�صتن���ادا ال���ى الفق���رة
للجمهور فى موقع �صركة ال�صوق املالية )تداول( قبل �صاعتني على القل من بداية فÎة تداول يوم 2014/02/19م 

عن توزيع اأرباì نقدية على م�صاهمى ال�صركة للعام 2013م , كما فى جاA فى حيãيات قرار فر�ض الغرامة.
غرام���ة مالي���ة Ãبل≠ 000^40 ريال )اأربعني األ∞ ريال( ملخالفتها الفق���رة )اأ( من املادة 40 من قواعد الت�صجيل  �

 Òال�صركة عن معلومة غ ìل∂ لإف�صاPمن املادة 59 من ن¶ام ال�صوق املالية و )Ü( والدراج اإ�صتنادا الى الفقرة
�صحيح���ة فى اإعالنها املن�صور فى موقع �صركة ال�صوق املالية )تداول( بتاريï 2015/04/16م عن نتائجها املالية 
الولية للفÎة املنتهية فى 2015/3/31م تتعلق باأ�صباÜ اإرتفاع �صافى الربح للربع احلالى مقارنة بالربع ال�صابق.
وŒدر ال�صارة اإلى ان ال�صركة قد تقدمت باإعÎا�ض اإلى جلنة الف�صل يف منازعات الأوراق املالية  بخ�صو�ض تل∂ الغرامة.

:ácô°ûdÉH á«∏NGódG áHÉbôdG äGAGôLEG á«∏YÉØd ájƒæ°ùdG á©LGôŸG èFÉàf  2-24-7

١ (.(á«HÉbôdG IQhódG) á©ÑàŸG á«∏NGódG áHÉbôdG äGAGôLEG 

جانباk من مهام الرقابة الداNلية التى ينفذها ق�صم التدقيق الداNلى بال�صركة الذى يعود فنياk واإدارياk مبا�صرة 
ال���ى رئي�ض قطاع املالي���ة , فلقد درجت ال�صركة على تنفي���ذ Nطة مراجعة �صاملة لإج���راAات الرقابة الداNلية 
ب�ص���كل �صن���وى منت¶م ع���ن طريق التعاقد م���ع مكتب مراجع داNلى م�صتق���ل يقدم تقارير√ اإل���ى جلنة املراجعة 
بغر����ض التاأك���د من –قق فاعلي���ة اإجراAات الرقابة الداNلي���ة املتبعة بال�صركة والتى ت�صته���دف ب�صكل اأ�صا�صي 

ما يلي: 
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 äÓé°ùdG ™e äGOƒLƒŸGh ∫ƒ°UÓd á«æ«©dG á≤HÉ£ŸG øe ≥≤ëàdG.أ) 

ôWÉîŸG IQGOE’ Ió©e á£N ácô°ûdG iód ¿CG øe ≥≤ëàdGب) 

 äÉ«∏ª©dGh áØ∏àîŸG É¡dÉªYCG äGóMhh ácô°û∏d á«é«JGÎ°S’G ±GógC’G ≈£¨J ôWÉîŸG á£N ¿CG øe ≥≤ëàdG ج) 
äGóMƒdG √ò¡d á«°ù«FôdG

 äÉjƒdh’G Ö°ùM ôWÉîª∏d ¿É«Hh ôWÉîŸG º««≤àd á«dBG OƒLh øe ≥≤ëàdGد) 

 ƒ°UC’G »∏Y á¶aÉëŸG∫ه) 

 –≥»≤ OQGƒŸG ΩGóîà°SEG ≈a IAÉØµdG øe Qób ÈcCGو) 

 á«Ñ°SÉëŸG äGAGôL’G áë°U øe ≥≤ëàdG  ز) 

á«Ñ°SÉëŸG äÉfÉ«ÑdG ábO øe ócCÉàdG ح) 

ácô°ûdÉH πª©dG áª¶fCGh íFGƒ∏H ΩGõàd’Gط) 

٢ (.á«HÉbôdG äGAGôL’G á«∏YÉa øe ≥≤ëà∏d â“ »àdG á©LGôŸG

ا�صتملت Nطة املراجعة التي “ت Nالل العام 2015م علي التي :
á«∏«°üØàdG äGQÉÑàN’G AGôLEGh äÉ©«ÑŸG IQhO äGAGôLEG ≥«bóJh á©LGôe.أ) 

ƒæÑdG äÉHÉ°ùM á≤HÉ£eh áæjõÿG OôLh ájó≤æ∏d ájóæà°ùŸG IQhódG ≥«bóJh á©LGôe∑.ب) 

RÉîŸGh äÉjÎ°ûª∏d ájóæà°ùŸG IQhódG  ≥«bóJh á©LGôe¿.ج) 

áàHÉãdG ∫ƒ°U’G äÓé°S ≥«bóJh á©LGôe .د) 

 hõîŸG OôLh áàHÉãdG ∫ƒ°UC’G OôL äÉ«∏ªY ≥«bóJh á©LGôe¿.ه) 

Ú«æFGódG h Ú«æjóŸG Ió°UQCG ≥«bóJh á©LGôe .و) 

 ÉªY’G äGóMhh ácô°û∏d ôWÉîŸG IQGOEG á£N ≥«bóJh á©LGôe∫ ز) 

ôWÉîŸG º««≤J á«dBG á©LGôe ح) 

ôWÉîŸG ™e πeÉ©à∏d IòîàŸG äGAGôLE’G á©LGôeط) 

É¡©e πeÉ©àdG äÉjƒdhCGh á«°ù«FôdG ôWÉîŸG ¿É«H á©LGôeي) 

 á«dÉŸG ºFGƒ≤dG ¢üëa.ك) 

πª©∏d áª¶æŸG ájQGOE’G äGQGô≤dG ò«ØæJ ∞bƒe ≥«bóJh á©LGôe.ل) 

 ájò«ØæàdG IQGO’Gh ¢ù∏éŸG Ö∏W ≈∏Y AÉæH ácô°ûdÉH πª©dG áª¶fCGh íFGƒd åjó–h á©LGôe.م) 
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٣ (. á«HÉbôdG äGAGôLEÓd á©LGôŸG èFÉàf 

جانب���اk من عمليات املراجع���ة التى يقوم بها ق�صم التدقيق الداNلى بال�صركة , فقد اأ‚ز املراجع الداNلى امل�صتقل عمليات 
املراجعة الداNلية وتقدم  بتقرير√ النهائى عن نتائج Nط�ة املراجع�ة للعام 2015م اإلى جلنة املراجعة عن طريق �صكرتارية 

جمل�ض الإدارة , حيث ⁄ ي�صفر التقرير عن اأي مالح¶ات جوهري�ة فيما يخ�ض البنود التي ا�صتملت عليه�ا اخلط�ة .

N  2-25ال�صة  تقرير  املحا�صب القانونى )مراقب احل�صابات  اخلارجي(
ل يت�صمن تقرير املحا�صب القانونى اأى –ف¶ات ب�صاأن النتائج والتقارير املالية للعام 2015م

الفÎة  قبل  اخلارجى(  احل�صابات   )مراقب  القانونى  املحا�صب  باإ�صتبدال  الدارة  جمل�ض  26-2  تو�صية 
املعني من اأجلها:

” “دي���د تعي���ني مكتب �صليمان اخلرا�صى )ا�صب���ون ومراجعون قانونيون( Nالل ع���ام 2015م Ãوجب تو�صي�ة 
جلن�ة املراجع�ة وموافقة املجل�ض واعتماد اجلمعي�ة العمومي�ة , وPل∂ بغر�ض –�صني جودة التقارير املالية.

خطط النمو المستقبلى للشركة:
جانب���ا م���ن امل�صروعات الربعة اجلدي���دة التى �صيتم اإن�صاوؤها و“ويله���ا عن طريق متح�صالت  راأ����ض املال Nالل العامني 

القادمني باإPن اˆ وهى:

م�صروع �صركة تبوك لالأعالف املركب�ة.  �
م�صروع مع�صرة الزيتون. �
م�صروع م�صنع اأ�صابع البطاط�ض. �
م�صروع �صركة تبوك لنتاج املحا�صيل بال�صودان. �

فاإن���ه �صيتم N���الل ال�صتة اأ�صهر الأولى من العام اجل���ارى 2016م اإعداد اخلطة الإ�صÎاتيجي���ة اجلديدة لل�صركة لالأعوام 
)2017-2021م( والت���ى �صيت���م ف���ى اإطارها –ديث الر�صالة والروؤي���ة احلاليتني Ãا يتما�صى مع املتغ���Òات احلادKة على 
م�صت���وى ال�صيا�صة الزراعي���ة باململكة ومعطيات بيئة ال�صناعة على امل�صتوى املحل���ى والقليمى والعاملى, حيث �صتحدد هذ√ 
اخلطة Nريطة الطريق للنمو امل�صتقبلى لل�صركة  فى املدى املتو�ص§ واإŒاهات النمو للمدى للطويل . وجانبا من رجات 
اخلط���ة ال�صÎاتيجي���ة اجلديدة فاإن تاأ�صي�ض امل�صروعات الأربعة اجلديدة �صيعط���ى لل�صركة ال�صفة القاب�صة دون احلاجة 

لإجراAات قانونية وفقاk لقانون ال�صركات اجلديد الذى �صي�صرى العمل به فى مايو 2016م.

و ب�صفة عامة فاإنه فى املدى املتو�ص§ �صي�صتمر الÎكيز فى امل�صروع الزراعى احلالى على اإنتاج الفاكهة وPل∂ باإعتبار اأن 
م�ص���روع الفاكه���ة ي�صكل مكون رئي�صى لالأ�صول النتاجية مل�صروع ال�صركة احلالى ع���الوة على اأنه يتيح الفر�صة لالإ�صتغالل 
المã���ل مل���ورد امليا√ اجلوفية الت���ى “ãل م�صدر ال���رى الرئي�صى للمزروعات بال�صرك���ة. كذل∂ �صي�صتم���ر الÎكيز فى اإنتاج 
 óMCG ¢ùWÉ£ÑdG ™«æ°üJ ´hô°ûŸ OGóe’G §ÿ ™ÑæŸG πãÁ ¬fCG QÉÑàYEÉH •É°ûædG Gòg ≈a AGO’G ójƒŒh á«©«æ°üàdG ¢ùWÉ£ÑdG

امل�صروعات اجلديدة الأربعة.

و�صيعم���ل املجل�ض مع الدارة التنفيذية والقيادات الإدارية بال�صركة لأن تكون اخلطة ال�صÎاتيجية اجلديدة و�صيلة لتمكني 
ال�صركة من تطوير وتنمية اأن�صطتها Ãعزل عن تاأÒKات ال�صيا�صات احلكومية واملناف�صة ال�صوقية.
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أنشطة المسئولية االجتماعية:
اإدراكاk م���ن ال�صرك���ة ككيان وطنى لدورها Œا√ متطلب���ات امل�صئولية الجتماعية فاإنها تلتزم بتحقي���ق التوازن ما بني النمو  
املال���ى والقت�صادى  لأعمالها والتنمية وتعزيز –قيق امل�صتدامة ف���ى مناطق عملياتها ون�صاطها التجارى وPل∂ من Nالل 

وفائها باللتزامات التالية:

التوط���ني: وا�صل���ت ال�صركة Nالل عام 2015 م تطبي���ق �صيا�صاتها يف التوطني, عرب تعزي���ز تواجد املواطنني بني  �
موXفيه���ا, حي���ث بل≠  املوXفني ال�صعوديني بنهاية عام 2015 م اأكرث م���ن 100 موX∞ وموXفة, وãÁل هذا العدد 
م���ا ن�صبته % 3^18 من اإجمايل عدد موXفي ال�صركة , وقد �صنفت �صركة تبوك الزراعية �صمن النطاق الأN�صر 

املتو�ص§ يف  برنامج توطني الوXائ∞ التابع لوزارة العمل ال�صعودية )نطاقات(.
البيئ���ة: تعت���رب �صركة  تبوك الزراعية مية طبيعية للكÒã من الطيور واحليوانات ‡ا ي�صاهم يف احلفا® على  �

ال���رثوة احليواني���ة والطبيعية باململكة كم���ا ت�صاهم ب�صكل اأ�صا�صي يف عمليات الت�صج���Ò يف منطقة تبوك , كما اأن 
ال�صرك���ة قام���ت بت�صكيل جلنة لإدارة املخلفات الزراعية عقد على اأKرها ع���دد من الإجتماعات للقيام بالتخل�ض 
من املخلفات ال�صارة بالبيئة وال�صعي اإلى تقليل اإنتاجها للنفايات بن�صب اأعلى, ولتحقيق Pل∂ �صيتم اإدراج جميع 
اأق�ص���ام ال�صرك���ة Nالل 2016م �صمن ن¶���ام منفرد لإدارة اجلودة Ã ISOا ي�صمن تلبي���ة كافة اأن�صطة ال�صركة 
ا حãيãة ملوا�صلة التنفيذ الذكي ملتطلبات التوزيع  kكما تبذل اإدارة املواد جهود, kاإدارة النفايات املعتمدة دوليا Òملعاي

يف ال�صركة, Ãا ي�صاهم يف تقليل معدل ا�صتهالك الوقود للوحدات التي يتم ت�صليمها. 
امل�صاهمة فى –قيق التنمية امل�صتدامة على م�صتوى اململكة �
مب���ادÇ ومتطلب���ات احلوكم���ة حيث “تل∂ ال�صرك���ة ن¶ام حوكمة Nا�ض به���ا الى جانب اإلتزامه���ا باأحكام لئحة  �

حوكمة ال�صركات ال�صادرة من هيئة �صوق املال
�  •É≤fh  ôWÉîŸG π«∏– ΩÉ¶f ≥«Ñ£J ∫ÓN øe Úµ∏¡à°ùŸG áë°U ≈∏Y á```¶aÉëŸGh ájòZC’G áeÓ°S ≈∏Y á```¶aÉëŸG

التحكم احلرجة )الها�صب( ون¶ام �صالمة الغذية )اليزو 2005:22000(
امل�صاهمة فى رفع القدرات ملن�صوبى الأجهزة احلكومية عن طريق الربامج التدريبية من Nالل اإتفاقيات التدريب  �

التعاونى
دعم برامج البحوç العلمية لطالÜ اجلامعات �
الدعم  املادى للجمعيات اخلÒية Ãنطقة تبوك �
امل�صاهمة فى رعاية برامج الرعاية للحمالت احلكومية التوعية Ãنطقة تبوك �
التدريب ال�صيفى لطالÜ املدار�ض واجلامعات واملعاهد العليا �
دعم املوردين الوطنيني على م�صتوى منطقة تبوك Nا�صة واململكة ب�صفة عامة �
تقدË اخلدمات الر�صادية والزراعية ملزارعى منطقة تبوك واملناطق املجاورة. �
رعاية مهرجان جائزة املزارع النموPجية باملنطقة التى تن¶مها اأمارة املنطقة �
فتح م�صروع ال�صركة للرحالت الÎفيهية للطالÜ واملواطنني Ãنطقة تبوك  �

توصيات:
بناkA على ما ” عر�صه فى هذا التقرير يو�صي املجل�ض جلمعيتكم املوقرة Ãا يلى:

 املوافقة على ما جاA فى تقرير جمل�ض الدارة.أ) 
 اإبراP Aمة اأع�صاA املجل�ض لل�صنة املالية املنتهية فى 2015/12/31م.ب) 
 املوافقة على تقرير مراقب احل�صابات اخلارجى والقوائم املالية لنتائج اأعمال ال�صركة للعام 2015م.ج) 
املوافقة على تو�صي�ة املجل�ض ل�صرف اأرباì للم�صاهمني عن عام 2015م بن�صبة 5% من راأ�ض املال.د) 
املوافقة على اNتيار ع�صو من بني املر�صحني ل�صغل املقعد ال�صابع ال�صاغر بع�صوية جمل�ض الإدارة للدورة احلادية ع�صر.ه) 
اعتماد تو�صي�ة جلن�ة املراجعة بخ�صو�ض التجديد ملراجع ح�صابات ال�صركة احلايل للعام املايل 2016م والبيانات و) 

الربع �صنوي�ة واعتماد اأتع�اب�ه.
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شركة تبوك للتنمية الزراعية «تادكو»
شركة مساهمة سعودية

تبوك ـ المملكة العربية السعودية
القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات 

في 31 ديسمبر 2015
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شركة تبوك للتنمية الزراعية «تادكو»
شركة مساهمة سعودية

تبوك ـ المملكة العربية السعودية
القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات 

في 31 ديسمبر 2015
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NOTE 2015 2014
(SR) (SR)

Sales 17 151,819,338 154,019,494
Cost of sales 18 (92,123,961) (96,568,060)

Gross profit 59,695,377 57,451,434

Selling and marketing expenses 19 (37,643,345) (38,113,574)
General and administratlve expenses 20 (16,287,390) (14,481,745)

Net profit (loss) from the main operation 5,764,642 4,856,115

Losses Investment in affiliated companies 11 (1,420,879) (1,255,220)
Gains (losses) Investments in securltles held for sale 12 (3,228,696) 1,289,510
Other revenues 21 4,428,619 3,117,652

Net profit before Zakat 5,543,686 8,008,057

Zakat for the year 9 - (815,248)

Net profit of the year 5,543,686 7,192,809

Earning per share from main activities 0.13 0.24
Earning per share from other activities (0.005) 0.16
Earning per share 0.12 0.36

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.

TABUK AGRICULTURAL DEVELOPMENT COMPANY
A SAUDI JOINT STOCK COMPANY

INCOME STATEMENT

FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31,
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NOTE 2015 2014
(SR) (SR)

CURRENT ASSETS:
Cash 3 5,974,446 10,023,387
Short term investments 4 248,846,452 18,456,493
Accounts receivable 5 13,718,880 31,969,343
Inventories 6 39,404,343 50,164,909
Property and equipment avallable for sales 326,802 0
Other current assets 7 14,471,602 5,237,903
Total current assets 322,742,525 115,852,035
CURRENT LIABILITIES:
Current portion of loans 8 11,535,978 14,933,637
Accounts payable 9,758,686 15,647,009
Accounts dividends distribution 22,671,969 32,015,199
Zakat provision 9 - 1,387,697
Other liabilities 10 19,280,738 15,386,975
Total current liabilities 63,247,371 79,370,517
Net working capital 259,495,154 36,481,518
Non - CURRENT ASSETS:
Investments in affiliated companies 11 28,162,745 29,583,623
Investments in securltles held for sale 12 2,577,789 2,577,789
Projects under progress 13 95,791,663 78,126,226
Property, equipment and trees, net 14 245,048,923 232,877,296
Total non - current assets 371,581,120 343,164,934
Non - CURRENT LIABILITIES:
Conditional government grants (5,650,000) (5,650,000)
End of service indemnity (4,768,305) (5,003,993)
Long term loans 8 (10,116,503) (13,994,679)
Net assets company 610,541,466 354,997,780
SHAREHOLDERS’ EQUITY:
Paid up capital 2 450,000,000 200,000,000
Government grants 15 64,350,000 64,350,000
Statutory Reserves 2 68,019,821 67,465,453
Other Reserves 16 15,003,507 14,726,323
Retained earnings 13,168,138 8,456,004
Net shareholders' equity 610,541,466 354,997,780

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.

TABUK AGRICULTURAL DEVELOPMENT COMPANY
A SAUDI JOINT STOCK COMPANY

BALANCE SHEET

DECEMBER 31,
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TADCO in Brief
A Saudi joint Stock Company Established in 1983

Tabuk Agricultural Development Company (TADCO) is a landmark in Middle East 
agriculture, leveraging pioneering agricultural technology, setting highest standards 
in corporate governance, and enacting community programs under its “corporate 
social responsibility”. Since its inception it has been the Kingdom’s leading producer 
of wheat, alfalfa, fresh fruits, potatoes, onions and olive oil through its adoption of 
international “best practices”.

As “Food safety” is of highest priority, TADCO has signi�cantly expanded its state-
of-the-art cold storage in the past 12 months. Furthermore, with its pioneering 
“integrated pest management” (IPM) for minimizing pesticide use, TADCO continues 
to be accredited by the “American Systems Register for Food Safety Management 
System”, as well as being the only olive oil producer to have the distinguished SASO 
Quality “mark of Excellence” for olive oil.

TADCO remains on-course to achieve its �ve-year strategic plan (2011 – 2015) 
and the company’s results for 2015 are testimony to its commitment to long-term 
strategic management for guiding the company’s long-term prosperity. TADCO also 
remains at the forefront of securing the Kingdom’s food needs through overseas 
investment in projects for wheat, forage, rice from North Africa to Asia, whilst in the 
Kingdom itself it is at the forefront of the Saudi government’s strategy for irrigation 
water rationalization for safeguarding the interests of future generations of Saudis.

TADCO recognizes the importance of job creation for Saudi nationals, and is proud 
to be among the company’s awarded “green zone” status for its tremendous e�orts 
in recruiting high-caliber Saudis in all aspects of its operations. 

As of 31St December 2015

Paid up Capital 450 Millions SR.

No. of Shares 45 Millions

Per Value 10 SR

Net Assets 371,581,120 SR

Total Area 35,000 Hectares

No. of Pivots 199 Pivots

Fruit Trees 804,500

No. of Employees 1,182 Employees as of 31/12/2015
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اء السادة القرّ
تعبئة  ناأمل  بال�صركة  اخلا�صة  البيانات  اأو  املعلومات  من  مزيد  على  للح�صول 

الق�صيمة اأدنا√ واإر�صالها اإلى ال�صركة على العنوان املذكور اأدنا√.

á«YGQõdG á«ªæà∏d ∑ƒÑJ ácô°T IOÉ°ùdG

لقد اطلعتo على التقرير ال�صنوي لعام 2015م, واأرغب يف املزيد من:
 ن�صخة من هذا التقرير.

 معلومات كاملة عن منتجات ال�صركة.
دي ال�صركة Ãنطقة ................................ qمعلومات كاملة عن مور 
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زيـــــــت زيتـون
) زيتـونـــــة (

منتج �سعودي من تبوك

بــــــــــكـر 
ممتاز

خـــــالـي 
من الكولي�سرتول

عــــ�صرة 
اأولى على البارد

اال�ستخداماتمــــتعدد 

من االإ�سافاتخـــــالـي 

باأحجام خمتلفة متوفر 
250 / 500 /750 مل

حديقة اململكة املثمرة
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ج :
منت

د ال
فترة تواج

زيـــــــت الـــــزيـتون.. 
ت�ستهر منطقة تبوك باإنتاجها للزيتون حيث متتاز باملناخ املعتدل وخ�سوبة الرتبة العالية لذا لي�س مب�ستغرب 
اأن تكون �سركة تبوك الزراعية من اأكرب منتجي الزيتون يف اململكة العربية ال�سعودية حيث يبلغ عدد اأ�سجار 
الزيتون املزروعة بال�سركة 73,000 �سجرة ومل يقت�سر الإنتاج على �سنف واحد بل تعددت حتى بلغت 8 اأ�سناف 
زيت  ل�ستخال�س  مع�سرة  اأول  متتلك  كونها  يف  التميز  الزراعية  تبوك  ول�سركة  امل�ستهلكني,  اأذواق  لتنا�سب 

الزيتون يف اململكة العربية ال�سعودية. 
زيت زيتون ) زيتونة ( هو منتج طبيعي و�سحي ناجت من ع�سرة اأولى على البارد.

ُيجنى الزيتون يف حالته اخل�سراء املائلة اإلى ال�سمرار اجلزئي ويف هذه املرحلة من الن�سج تقل كمية الزيت 
امل�ستخل�سة ولكن نح�سل على جودة عالية لزيت الزيتون.

�سمان  ولتاأكيد  والطعم  بني الرائحة  الطبيعي  التوازن  وجود  يوؤكد  والزيت  الزيتون  مع  اللطيف  التعامل  اإن 
الزيتون يف خزانات �ستانل�س �ستيل غري قابل لل�سداأ للحفاظ على جودة  النظافة وال�سحة يتم تخزين زيت 

ورائحة ولون زيت الزيتون طيلة العام.

بعض فوائد تناول زيت الزيتون :
زيت الزيتون البكر املمتاز يحتوي على كمية جيدة من مركبات البويل فينول التي متنع التاأك�سد الذاتي  �

للزيت, وحتافظ على ثباته وبالتايل تقي من حدوث ت�سلب ال�سرايني.
تناول ملعقة طعام من زيت الزيتون يوميًا ميكن اأن تنق�س من خطر حدوث �سرطان الثدي. �
الن�ساء اللواتي يكرثن من تناول زيت الزيتون اأقل تعر�سًا لالإ�سابة ب�سرطان الرحم. �
, وفرك فروة الراأ�س به مرتني يومّيًا  � ال يف عالج ق�سرة الراأ�س عن طريق مزجه مع اخللِّ زيت الزيتون فعَّ

ملدة ع�سرة اأيام.
لزيت الزيتون عالقة وثيقة بجمال ال�سعر و�سحته, فهو ي�ستخدم لعالج ال�سعر اجلاف عن طريق عمل  �

ام من زيت الزيتون الدافئ يوزع على فروة الراأ�س مع التدليك. حمَّ
يحتوي زيت الزيتون على كمية من فيتامينات )اأ, ك, هـ( امل�سادة لالأك�سدة والتي متنع التجاعيد وحتافظ  �

على طراوة اجللد ونعومته.

يناير

رباير
مار�سف

اإبريل

اأغ�سط�س

يوليو

يونيو

مايو

�سبتمرب

توبر
اأك

رب
فم

نو

رب
سم

ي�
د

القيمة الغذائية لـ  15 مل من زيت الزيتون

0كولي�سرتول122  كالوريطاقة
بروتني

0 
�سوديوم )عن�سر(

0

دهون 
�سكريات )جرام(13.6 )جرام(

0

دهون م�سبعة 
2.2 )جرام(

0كربوهيدرات

حديقة اململكة املثمرة
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زيـــــــت زيتـون
) الشمال (

منتج �سعودي من تبوك

ممتازبــــــــــكـر 

من الكولي�سرتولخـــــالـي 

عــــ�صرة 
اأولى على البارد

اال�ستخداماتمــــتعدد 

من االإ�سافاتخـــــالـي 

متوفر 
باأحجام خمتلفة 

250 / 500 مل )قوارير زجاجية(
175مل /2لرت /4 لرت )�سفائح معدنية(

حديقة اململكة املثمرة
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يناير

رباير
مار�سف

اإبريل

اأغ�سط�س

يوليو

يونيو

مايو

�سبتمرب

توبر
اأك

رب
فم
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زيـــــــت الـــــزيـتون.. 
ت�ستهر منطقة تبوك باإنتاجها للزيتون حيث متتاز باملناخ املعتدل وخ�سوبة الرتبة العالية لذا لي�س مب�ستغرب 
ان تكون �سركة تبوك الزراعية من اأكرب منتجي الزيتون يف اململكة العربية ال�سعودية حيث يبلغ عدد اأ�سجار 
الزيتون املزروعة بال�سركة 73,000 �سجرة ومل يقت�سر الإنتاج على �سنف واحد بل تعددت حتى بلغت 8 اأ�سناف 
زيت  ل�ستخال�س  مع�سرة  اأول  متتلك  كونها  يف  التميز  الزراعية  تبوك  ول�سركة  امل�ستهلكني,  اذواق  لتنا�سب 

الزيتون يف اململكة العربية ال�سعودية. 
ال�سعودية  العربية  الهيئة  من  اجلودة  عالمة  على  حا�سل  و�سحى  طبيعي  منتج  هو   ) ال�سمال  زيتون )  زيت 

للموا�سفات واملقايي�س كاأول زيت زيتون بكر ممتاز حا�سل على هذه العالمة بالأ�سواق ال�سعودية.
كمية  تقل  الن�سج  من  املرحلة  هذه  ويف  اجلزئي  ال�سمرار  اإلى  املائلة  اخل�سراء  حالته  يف  الزيتون  ُيجنى 
التعامل اللطيف مع الزيتون والزيت يوؤكد  الزيت امل�ستخل�سة ولكن نح�سل على جودة عالية لزيت الزيتون. 
يف  الزيتون  زيت  تخزين  يتم  وال�سحة  النظافة  �سمان  ولتاأكيد  والطعم  بني الرائحة  الطبيعي  التوازن  وجود 

خزانات �ستانل�س �ستيل غري قابلة لل�سداأ للحفاظ على جودة ورائحة ولون زيت الزيتون طيلة العام.

وفيما يلي نستعرض بعض فوائد تناول زيت الزيتون :
زيت الزيتون البكر املمتاز يحتوي على كمية جيدة من مركبات البويل فينول التي متنع التاأك�سد الذاتي  �

للزيت, وحتافظ على ثباته وبالتايل تقي من حدوث ت�سلب ال�سرايني.
تناول ملعقة طعام من زيت الزيتون يوميًا ميكن اأن تنق�س من خطر حدوث �سرطان الثدي.  �
الن�ساء اللواتي يكرثن من تناول زيت الزيتون اأقل تعر�سًا لالإ�سابة ب�سرطان الرحم. �
, وفرك فروة الراأ�س به مرتني يومّيًا  � ال يف عالج ق�سرة الراأ�س عن طريق مزجه مع اخللِّ زيت الزيتون فعَّ

ملدة ع�سرة اأيام.
لزيت الزيتون عالقة وثيقة بجمال ال�سعر و�سحته؛ فهو ي�ستخدم لعالج ال�سعر اجلاف عن طريق عمل  �

ام من زيت الزيتون الدافئ يوزع على فروة الراأ�س مع التدليك. حمَّ
يحتوي زيت الزيتون على كمية من فيتامينات )اأ, ك, هـ( امل�سادة لالأك�سدة والتي متنع التجاعيد وحتافظ  �

على طراوة اجللد ونعومته.

القيمة الغذائية لـ  15 مل من زيت الزيتون

0كولي�سرتول122  كالوريطاقة
بروتني

0 
�سوديوم )عن�سر(

0

دهون 
�سكريات )جرام(13.6 )جرام(

0

دهون م�سبعة 
2.2 )جرام(

0كربوهيدرات

حديقة اململكة املثمرة
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عسل الشمال
منتج �سعودي من تبوك

طـبيعي 
%100

من رحيق
اأزهار الفاكهة والرب�سيم

ذو فوائد 
�سحية كبرية

على عالمة اجلودةحـــائــز 

حديقة اململكة املثمرة
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315 كالوريطاقة

0كولي�سرتول

0.3 )وحدة(بروتني

0 )وحدة(دهون

0.2 )جرام(رماد

0.1 )جرام(األياف

78.4 )وحدة(كربوهيدرات

17%متو�سط حمتوى الرطوبة

15 )جرام(كال�سيوم

16 )جرام(فو�سفور

0.8 )جرام(حديد

0.1فيتامني ب1 )وحدة دولية(

0.07فيتامني ب2 )وحدة دولية(

4فيتامني ج )وحدة دولية(

0.2نيا�سني )وحدة دولية(

العسل
تنتج �سركة تبوك ع�سل النحل الطبيعي الناجت من رحيق اأزهار م�ساريع الفاكهة والرب�سيم وبلغ عدد اخلاليا يف 
ال�سركة 1716 خلية تنتج اأكرث من 6.000 كجم من الع�سل ال�سايف الطبيعي والذي ميتاز مبطابقته للموا�سفات 

واملقايي�س ال�سعودية مما اأهله للح�سول على عالمة اجلودة.

بعض فوائد العسل :
اأفادت الدرا�سات باأن الع�سل يقوي جهاز املناعة يف ج�سم الإن�سان. �
تنظيم �سغط الدم وتنظيم ن�سبة الهيموجلوبني يف الدم وعالج التهابات العني وتقرحات القرنية واجلفون. �
يح�ّسن منو العظام والأ�سنان والوقاية من مر�س الك�ساح لالأطفال. �
 الع�سل مفيد اأي�سًا يف عالج ا�سطرابات اجلهاز اله�سمي فهو يزيد من ن�ساط االأمعاء وال ي�سبب تخمرًا  �

ملر�سى اجلهاز اله�سمي ويخفف من حدة الأرق وي�ساعد على النوم ال�سريع الهادئ.

القيمة الغذائية لـ 100 جرام من العسل 

حديقة اململكة املثمرة

10 أصناف عــــــــنب

فواكه تـبـوك
منتجاتنا طبيعية ٪100

11 صنف خــــــــوخ

17 صنف مشمش

14 صنف بــــرقوق

7  أصناف نـكتاريـن

7  أصناف بــــــــــلح

حديقة اململكة املثمرة

4  أصناف كمثرى
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10 أصناف عــــــــنب

فواكه تـبـوك
منتجاتنا طبيعية ٪100

11 صنف خــــــــوخ

17 صنف مشمش

14 صنف بــــرقوق

7  أصناف نـكتاريـن

7  أصناف بــــــــــلح

حديقة اململكة املثمرة

4  أصناف كمثرى
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فواكه تـبـوك
تتميز منطقة تبوك باملناخ املعتدل وخ�سوبة الرتبة العالية مما يجعل من املنطقة املوقع املثايل لإنتاج العديد من اأنواع 
الفواكه املتالئمة,واأ�سبح اإنتاج ال�سركة مناف�سًا للم�ستورد �سواًء من ناحية جودته اأو الهتمام مبظهر عبواته املختلفة. 
�سجرة  بزراعة 72763  وذلك  مو�سم 1986/1985م  الفاكهة خالل  ب�ساتني  م�سروع  الأولى من  املرحلة  تنفيذ  وقد مت 
اأ�سجار الفاكهة املزروعة 553.231 �سجرة  فاكهة وا�ستمرت ال�سركة يف التو�سع خالل املوا�سم املتتالية حتى بلغ عدد 
فاكهة وا�ستقرت اإلى تركيبتها املح�سولية الب�ستانية احلالية ) اخلوخ وامل�سم�س والنكتارين والربقوق والكمرثى والعنب 

والتني والبلح (.

ولــم يقتصــر إنتاجهــا علــى صنف واحــد لكل نــوع بل تعــددت األصنــاف لتكون 

على النحو التالي:
11�سنف من اخلوخ و 17�سنف من امل�سم�س و 4اأ�سناف من الكمرثى و 10 اأ�سناف من العنب و 14�سنف من الربقوق و 

7اأ�سناف من النكتارين و 7اأ�سناف من البلح.
ومت اختيار هذه الأ�سناف بعد التاأكد من منا�سبتها لأذواق امل�ستهلكني املختلفة حيث اإن الأ�سناف املختلفة لنوع الفاكهة 
يختلف عن بع�سه يف اللون والطعم واحلجم اأي�سًا,فعلى �سبيل املثال جتد من نف�س النوع �سنفًا عايل احلالوة و�سنفًا اآخر 

متو�سط احلالوة كما هو احلال يف اختالف اأ�سناف التمور.
وقد اأدركت �سركة تبوك للتنمية الزراعية منذ بدء ن�ساطها الزراعي قبل خم�سة وع�سرين عامًا اأهمية تر�سيد ا�ستهالك 
اأ�سجار  ري  يتم  حيث  التقنيات  باأحدث  الري  مياه  ا�ستهالك  وتر�سيد  تطوير  يف  اجلهود  كافة  بذلت  حيث  الري  مياه 
الفاكهة بالتنقيط مما �ساهم يف تر�سيد ا�ستهالك مياه الري واعتربت هذا جزءًا ل يتجزاأ من �سيا�ستها الزراعية وهو 

اإدراك متليه م�سئولية ال�سركة جتاه املجتمع واملعرب عنها يف ر�سالة ال�سركة واأهدافها ال�سرتاتيجية.
حلفظ  تربيد  م�ستودعات  يف  اأي�سًا  ا�ستثمرت  طازجًا  للم�ستهلك  منتجها  ي�سل  اأن  على  ال�سركة  حر�س  منطلق  ومن 
وتخزين الفاكهة باأحدث الأ�ساليب العلمية احلديثة لتلبية رغبات امل�ستهلكني يف توفري املنتج لأطول فرتة ممكنة, كما 

متتلك ال�سركة اأحدث خطوط الفرز والتعبئة االإلكرتونية ل�سمان و�سول املنتج للم�ستهلك باأف�سل جودة.

نضــع بيــن أيديكــم بعــض الحقائق عــن تنــاول الفاكهة التــي البد للمســتهلك 

أن يدركها:
تناول اأنواعًا خمتلفة من الفاكهة ي�ساعدك ويحميك من اأمرا�س القلب وبع�س اأنواع ال�سرطان وال�سكتة الدماغية  �

وهي متد اأج�سامنا بالفيتامينات واملعادن والألياف ومواد اأخرى هامة لبناء �سحة جيدة.
لبناء �سحة �سليمة يجب على الأقل تناول 250 جرامًا من الفاكهة يوميًا. �
على  � حتتوي  ول  احلرارية  وال�سعرات  وال�سوديوم  الدهون  من  قليلة  ن�سبة  على  طبيعي  ب�سكل  الفاكهة  حتتوي 

الكولي�سرتول.
الفاكهة م�سدر هام للعديد من العنا�سر الغذائية بالإ�سافة اإلى اأنها غنية بالبوتا�سيوم واألياف احلمية وفيتامني  �

�سي وحم�س الفوليك املوجودة يف اخلوخ وامل�سم�س والنكتارين.
امل�سم�س يفيد يف عالج حالت فقر الدم وتقوية الب�سر وحتفيز مناعة اجل�سم ومقاومته لالأمرا�س بالإ�سافة اإلى  �

تن�سيط وظائف الكبد.
الأطعمة الغنية بالبوتا�سيوم حتافظ على �سغط الدم, وحم�س الفوليك ي�ساعد على تكوين كريات الدم احلمراء  �

حيث ي�ستهلك هذا احلم�س من قبل الن�ساء الالتي يف عمر الإجناب اأو يف بداية احلمل وهي موجودة يف اخلوخ 
وامل�سم�س والنكتارين.

اخلوخ ملنّي ممتاز ي�ساعد على تليـني القناة اله�سمية وتن�سيط اإفراز املرارة. �
يلعب امل�سم�س دورًا م�سادًا طبيعيًا للتاأك�سد مما يعني تاأخر ظهور عالمات ال�سيخوخة وهو اأي�سًا مقاوم لفقر الدم  �

)الأنيميا( وفاحت لل�سهية.
ومفيدة  � ومرطبة  ومهدئة  مغذية  اأنها  اإلى  بالإ�سافة  وجتديدها  اخلاليا  بناء  على  ي�ساعد  الكمرثى  تناول 

للمعدة والأمعاء.
العنب مغذ وملنّي للمعدة والأمعاء وملطف ومنظف للقناة اله�سمية. �
يعترب البلح من الأطعمة املُلينة وهو مفيد جدًا يف عالج الإم�ساك حيث توؤدي الأن�سجة اخل�سنة فيه اإلى حتفيز  �

الأمعاء عندما تكون راكدة اأو غري ن�سطة.

حديقة اململكة املثمرة
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خـــوخ تبوك
تتميز منطقة تبوك باملناخ املعتدل وخ�سوبة الرتبة العالية مما يجعل من املنطقة املوقع املثايل لإنتاج فاكهة 
اخلوخ حيث يبلغ عدد اأ�سجار اخلوخ املزروعة ب�سركة تبوك للتنمية الزراعية 99.889 ومل يقت�سر على انتاج 

�سنف واحد من اخلوخ بل تعددت الأ�سناف حتى بلغت 11 �سنفًا.
ومت اختيار هذه الأ�سناف بعد التاأكد من منا�سبتها لأذواق امل�ستهلكني املختلفة حيث اإن الأ�سناف املختلفة لنوع 

اخلوخ يختلف عن بع�سه يف اللون والطعم واحلجم اأي�سًا.
وقد اأدركت �سركة تبوك للتنمية الزراعية منذ بدء ن�ساطها الزراعي قبل خم�سة وع�سرين عامًاً اأهمية تر�سيد 
ا�ستهالك مياه الري حيث بذلت كافة اجلهود يف تطوير وتر�سيد ا�ستهالك مياه الري باأحدث التقنيات حيث 
يتم ري اأ�سجار اخلوخ بالتنقيط مما �ساهم يف تر�سيد ا�ستهالك مياه الري واعتربت هذا جزءًا ل يتجزاأ من 
�سيا�ستها الزراعية وهو اإدراك متليه م�سئولية ال�سركة جتاه املجتمع واملعرب عنها يف ر�سالة ال�سركة واأهدافها 

ال�سرتاتيجية.
تربيد  م�ستودعات  اأي�سًا يف  ا�ستثمرت  للم�ستهلك طازجًا  منتجها  ي�سل  اأن  على  ال�سركة  منطلق حر�س  ومن 
لأطول  املنتج  توفري  امل�ستهلكني يف  رغبات  لتلبية  العلمية احلديثة  الأ�ساليب  باأحدث  الفاكهة  وتخزين  حلفظ 
للم�ستهلك  املنتج  االإلكرتونية ل�سمان و�سول  والتعبئة  الفرز  اأحدث خطوط  ال�سركة  فرتة ممكنة، كما متتلك 

باأف�سل جودة.

بعض فوائد تناول الخوخ :
اأثبتت التجارب املختلفة فعالية اخلوخ يف عالج ال�سـعال الديكي والربو واأزمات الكلى واحل�سوة والتهابات  �

املثانة واإزالة ح�سوات املثانة والبول الدموي.
يحتوي اخلوخ اأي�سًا على مادة البورون التي ت�ساعد اجل�سم على امت�سا�س الكال�سيوم للمحافظة على  �

عظام قوية.
ك�سفت درا�سة اأمريكية اأن تناول اخلوخ كل يوم قد مينع عملية ترقق العظم الناجتة من النخفا�س يف  �

كمية الأ�سرتوجني.
اخلوخ ملنّي ممتاز ي�ساعد على تليـني القناة اله�سمية وتن�سيط اإفراز املرارة. �
يحمي اخلوخ من اأمرا�س القلب ويخفف كمية الكول�ستريول. �
يحتوي  ق�سر اخلوخ على األياف ناعمة و على ن�سبة عالية من فيتامني اأ. �

0كولي�سرتول60  كالوريطاقة

0�سوديوم0دهون

13 جرام�سكريات0دهون م�سبعة 

6 %فيتامني 1A جمبروتني

15%فيتامني C 8%األياف غذائية

2%حديد

القيمة الغذائية لـ 147 جرام من الخوخ

حديقة اململكة املثمرة
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مشمش تبوك
تتميز منطقة تبوك باملناخ املعتدل وخ�سوبة الرتبة العالية مما يجعل من املنطقة املوقع املثايل لإنتاج فاكهة 
امل�سم�س حيث يبلغ عدد اأ�سجار امل�سم�س املزروعة ب�سركة تبوك للتنمية الزراعية 68.849 ومل يقت�سر انتاج 

على �سنف واحد من امل�سم�س بل تعددت الأ�سناف حتى بلغت 17 �سنفًا.
ومت اختيار هذه الأ�سناف بعد التاأكد من منا�سبتها لأذواق امل�ستهلكني املختلفة حيث اإن الأ�سناف املختلفة لنوع 

امل�سم�س يختلف عن بع�سه يف اللون والطعم واحلجم اأي�سًا.
وقد اأدركت �سركة تبوك للتنمية الزراعية منذ بدء ن�ساطها الزراعي قبل خم�سة وع�سرين عامًا اأهمية تر�سيد 
ا�ستهالك مياه الري حيث بذلت كافة اجلهود يف تطوير وتر�سيد ا�ستهالك مياه الري باأحدث التقنيات حيث 
يتم ري اأ�سجار امل�سم�س بالتنقيط مما �ساهم يف تر�سيد ا�ستهالك مياه الري واعتربت هذا جزءًا ل يتجزاأ من 
�سيا�ستها الزراعية وهو اإدراك متليه م�سئولية ال�سركة جتاه املجتمع واملعرب عنها يف ر�سالة ال�سركة واأهدافها 

ال�سرتاتيجية.
تربيد  م�ستودعات  اأي�سًا يف  ا�ستثمرت  للم�ستهلك طازجًا  منتجها  ي�سل  اأن  على  ال�سركة  منطلق حر�س  ومن 
لأطول  املنتج  توفري  امل�ستهلكني يف  رغبات  لتلبية  العلمية احلديثة  الأ�ساليب  باأحدث  الفاكهة  وتخزين  حلفظ 
للم�ستهلك  املنتج  االإلكرتونية ل�سمان و�سول  والتعبئة  الفرز  اأحدث خطوط  ال�سركة  فرتة ممكنة، كما متتلك 

باأف�سل جودة.

بعض فوائد تناول المشمش :
وجد اأن امل�سم�س مفيد جدًا للم�سابني بفقر الدم, كما اأنه مقٍو لالأع�ساب والأوردة وخاليا اجللد وهو  �

فاحت لل�سهية ومكافح جيد لالإم�ساك ومهدئ لالأع�ساب ومزيل لالأرق.
يو�سف امل�سم�س لالأ�سخا�س الذين يبذلون جهدًا ذهنيًا؛ وذلك لحتوائه على عن�سرين مهمني للمخ وهما  �

الفو�سفور واملغن�سيوم.
ك�سفت اأبحاث طبية جديدة عن اأن ثمار امل�سم�س قد تكون اأف�سل العالجات على الإطالق يف وقاية الفتيات  �

من الأمرا�س اجللدية وبثور ال�سباب.
ت�ساعد ثمرة امل�سم�س يف مقاومة امليكروبات وتقوية الأغ�سية املخاطية .  �
توؤكد الأبحاث اأن امل�سم�س يعادل قيمته الغذائية الكبد احليواين تقريبًا يف �سنع كريات الدم احلمراء يف  �

الدم, كما اأن امل�سم�س ي�ساعد يف تن�سيط حدة الإب�سار, ويزيد من قوة اجل�سم الدفاعية �سد الأمرا�س 
لوجود فيتامني )اأ( فيه بن�سب عالية جدًا.

0كولي�سرتول60 كالوريطاقة

0�سوديوم0دهون

10جم�سكريات0دهون م�سبعة

45 %فيتامني 1Aجماألياف غذائية

20%فيتامني C 2%كال�سيوم

2%حديد

القيمة الغذائية لـ  144 جرام من المشمش

حديقة اململكة املثمرة
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بــرقوق تبوك
تتميز منطقة تبوك باملناخ املعتدل وخ�سوبة الرتبة العالية مما يجعل من املنطقة املوقع املثايل لإنتاج فاكهة 
الربقوق حيث يبلغ عدد اأ�سجار الربقوق املزروعة ب�سركة تبوك للتنمية الزراعية 23.157 ومل يقت�سر انتاج 

على �سنف واحد من الربقوق بل تعددت الأ�سناف حتى بلغت 14 �سنفًا.
ومت اختيار هذه الأ�سناف بعد التاأكد من منا�سبتها لأذواق امل�ستهلكني املختلفة حيث اإن الأ�سناف املختلفة لنوع 

الربقوق يختلف عن بع�سه يف اللون والطعم واحلجم اأي�سًا.
وقد اأدركت �سركة تبوك للتنمية الزراعية منذ بدء ن�ساطها الزراعي قبل خم�سة وع�سرين عامًا اأهمية تر�سيد 
ا�ستهالك مياه الري حيث بذلت كافة اجلهود يف تطوير وتر�سيد ا�ستهالك مياه الري باأحدث التقنيات حيث 
يتم ري اأ�سجار الربقوق بالتنقيط مما �ساهم يف تر�سيد ا�ستهالك مياه الري واعتربت هذا جزءًا ل يتجزاأ من 
�سيا�ستها الزراعية وهو اإدراك متليه م�سئولية ال�سركة جتاه املجتمع واملعرب عنها يف ر�سالة ال�سركة واأهدافها 

ال�سرتاتيجية.
تربيد  م�ستودعات  اأي�سًا يف  ا�ستثمرت  للم�ستهلك طازجًا  منتجها  ي�سل  اأن  على  ال�سركة  منطلق حر�س  ومن 
لأطول  املنتج  توفري  امل�ستهلكني يف  رغبات  لتلبية  العلمية احلديثة  الأ�ساليب  باأحدث  الفاكهة  وتخزين  حلفظ 
للم�ستهلك  املنتج  االإلكرتونية ل�سمان و�سول  والتعبئة  الفرز  اأحدث خطوط  ال�سركة  فرتة ممكنة، كما متتلك 

باأف�سل جودة.

بعض فوائد تناول البرقوق:
اأفادت الدرا�سات باأن الربقوق ي�ساعد فى عالج اجلروح والنزيف نظرًا لحتوائه على مواد قاب�سة. �
ثمار الربقوق تفيد يف الأمرا�س الروماتيزمية وت�سلب ال�سرايني والإم�ساك املزمن. �
 اأكدت درا�سة جديدة اأن الربقوق يلعب دورًا ملحوظًا يف احلفاظ على عظام املراأة قوية و�سحية يف �سن  �

الياأ�س, وخا�سة يف ال�سنوات اخلم�س الأولى من هذه الفرتة.
 اأكدت درا�سات اأجراها خرباء ال�سحة بولية بو�سطن الأمريكية اأن اأف�سل فاكهة لعالج فقر الدم هي  �

الربقوق لحتوائه على احلديد الذى ي�ساعد على حمل الأوك�سجني اإلى اأجزاء اجل�سم ويقلل من اإ�سابته 
بفقر الدم.

 اأفادت الدرا�سات اأن تناول الربقوق بكميات كبرية يقوي اجلهاز املناعي للج�سم. �

0كولي�سرتول70 كالوريطاقة

0�سوديوم0دهون

16جم�سكريات0دهون م�سبعة

8 %فيتامني 1A جمبروتني

10%فيتامني C 8 %األياف غذائية

2%حديد

القيمة الغذائية لـ 151 جرام من البرقوق

حديقة اململكة املثمرة
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كمثرى تبوك
لإنتاج فاكهة  املثايل  املوقع  املنطقة  العالية مما يجعل من  الرتبة  املعتدل وخ�سوبة  باملناخ  تبوك  تتميز منطقة 
الكمرثى حيث يبلغ عدد اأ�سجار الكمرثى املزروعة ب�سركة تبوك للتنمية الزراعية 63.968 ومل يقت�سر انتاج على 

�سنف واحد من الكمرثى بل تعددت الأ�سناف حتى بلغت 4 اأ�سناف.
ومت اختيار هذه الأ�سناف بعد التاأكد من منا�سبتها لأذواق امل�ستهلكني املختلفة حيث اإن الأ�سناف املختلفة لنوع 

الكمرثى يختلف عن بع�سه يف اللون والطعم واحلجم اأي�سًا.
وقد اأدركت �سركة تبوك للتنمية الزراعية منذ بدء ن�ساطها الزراعي قبل خم�سة وع�سرين عامًاً اأهمية تر�سيد 
التقنيات حيث  باأحدث  الري  ا�ستهالك مياه  وتر�سيد  الري حيث بذلت كافة اجلهود يف تطوير  ا�ستهالك مياه 
يتم ري اأ�سجار الكمرثى بالتنقيط مما �ساهم يف تر�سيد ا�ستهالك مياه الري واعتربت هذا جزءًا ل يتجزاأ من 
واأهدافها  ال�سركة  ر�سالة  واملعرب عنها يف  املجتمع  ال�سركة جتاه  اإدراك متليه م�سئولية  الزراعية وهو  �سيا�ستها 

ال�سرتاتيجية.
ومن منطلق حر�س ال�سركة على اأن ي�سل منتجها للم�ستهلك طازجًا ا�ستثمرت اأي�سًا يف م�ستودعات تربيد حلفظ 
وتخزين الفاكهة باأحدث الأ�ساليب العلمية احلديثة لتلبية رغبات امل�ستهلكني يف توفري املنتج لأطول فرتة ممكنة, 

كما متتلك ال�سركة اأحدث خطوط الفرز والتعبئة االإلكرتونية ل�سمان و�سول املنتج للم�ستهلك باأف�سل جودة.

بعض فوائد تناول الكمثرى:
اأفادت الدرا�سات باأن تناول الكمرثى ي�ساعد على بناء اخلاليا وجتديدها بالإ�سافة اإلى اأنها مغذية ومهدئة  �

ومرطبة.
الكمرثى غنية مب�سادات الأك�سدة التي تعمل على حماية خاليا اجل�سم من التلف. �
الألياف املوجودة يف الكمرثى ت�ساعد على خف�س ن�سبة الكولي�سرتول يف الدم ومتنع الإ�سابة بالإم�ساك,  �

كما تقوم الألياف بدور هام جدًا حيث متتزج بالكيماويات ال�سارة املوجودة بالقولون, ومتنعها من تكوين 
اخلاليا ال�سرطانية القاتلة.

حتتوي الكمرثى على فيتامني ج الذي يقوم بدور هام يف تقوية جهاز املناعة لدى الإن�سان, حيث يحفز كرات  �
الدم البي�ساء ملقاومة البكرتيا والفريو�سات.

• الكمرثى مزيلة للر�سح الداخلي الناجت عن اأمرا�س الكلى والكبد والقلب.	
• تفيد الكمرثى يف ا�سطرابات املجاري البولية, وبخا�سة حالت التهاب املثانة, و�ساحلة لإيقاف اإ�سهال املعدة.	

0كولي�سرتول100كالوريطاقة

0�سوديوم0دهون

17 جم�سكريات0دهون م�سبعة

1جمبروتني1 جمبروتني

10%فيتامني C 2%كال�سيوم

16%األياف غذائية

القيمة الغذائية لـ 166 جرام من الكمثرى

حديقة اململكة املثمرة
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عـــــنب تبوك
تتميز منطقة تبوك باملناخ املعتدل وخ�سوبة الرتبة العالية مما يجعل من املنطقة املوقع املثايل لإنتاج فاكهة 
العنب حيث يبلغ عدد اأ�سجار العنب املزروعة ب�سركة تبوك للتنمية الزراعية 290.116 ومل يقت�سر انتاج على 

�سنف واحد من العنب بل تعددت الأ�سناف حتى بلغت 10 اأ�سناف.
ومت اختيار هذه الأ�سناف بعد التاأكد من منا�سبتها لأذواق امل�ستهلكني املختلفة حيث اإن الأ�سناف املختلفة لنوع 

العنب يختلف عن بع�سه يف اللون والطعم واحلجم اأي�سًا.
وقد اأدركت �سركة تبوك للتنمية الزراعية منذ بدء ن�ساطها الزراعي قبل خم�سة وع�سرين عامًا اأهمية تر�سيد 
ا�ستهالك مياه الري حيث بذلت كافة اجلهود يف تطوير وتر�سيد ا�ستهالك مياه الري باأحدث التقنيات حيث 
يتم ري اأ�سجار العنب بالتنقيط مما �ساهم يف تر�سيد ا�ستهالك مياه الري واعتربت هذا جزءًا ل يتجزاأ من 
�سيا�ستها الزراعية وهو اإدراك متليه م�سئولية ال�سركة جتاه املجتمع واملعرب عنها يف ر�سالة ال�سركة واأهدافها 

ال�سرتاتيجية.
تربيد  م�ستودعات  اأي�سًا يف  ا�ستثمرت  للم�ستهلك طازجًا  منتجها  ي�سل  اأن  على  ال�سركة  منطلق حر�س  ومن 
لأطول  املنتج  توفري  امل�ستهلكني يف  رغبات  لتلبية  العلمية احلديثة  الأ�ساليب  باأحدث  الفاكهة  وتخزين  حلفظ 
للم�ستهلك  املنتج  االإلكرتونية ل�سمان و�سول  والتعبئة  الفرز  اأحدث خطوط  ال�سركة  فرتة ممكنة، كما متتلك 

باأف�سل جودة.

بعض فوائد تناول العنب :
من  � عالية  ن�سبة  على  لحتوائه  للبول  مدرًا  يعترب  اأنه  حيث  املرتفع,  ال�سغط  خف�س  يف  العنب  ي�ساهم 

البوتا�سيوم.
يخف�س احلمو�سة وخ�سو�سًا احلمو�سة التي تنتج عن ع�سر اله�سم,لأن العنب يحتوي على العديد من  �

الأحما�س الطبيعية ذات التاأثري القاعدي حيث تعادل احلمو�سة, فهو يعادل اأو ي�سابه احلليب وهو اأ�سهل 
من احلليب يف اله�سم.

توؤكد الأبحاث اأن املدن التي يعتمد �سكانها يف اأكلهم على العنب الطازج تقل اإ�سابتهم بالأمرا�س ال�سرطانية  �
بف�سل ما للعنب من اأثر فعال يف تنقية الدم واإزالة ال�سموم وال�سطربات املفاجئة يف منو اأن�سجة اجل�سم.

ي�ساعد العنب على تن�سيط الكبد و�سالمة وظائفه واإدرار ال�سفراء ب�سورة منتظمة. �
تو�سح الدرا�سات اأن العنب به مواد تثبط من جتمع ال�سفائح الدموية املكونة للتجلط مما يحمى اجل�سم  �

من خطر التعر�س لالإ�سابة باجللطة, واأمرا�س القلب.
اكت�سف الطب حديثًا اأهمية العنب ملر�سى ال�سرطان, فهو ي�ساعد املري�س على  التخّل�س من اآلمه ول  �

يعود بحاجة اإلى مّنوم اأو م�سّكن, وذلك يعود ملا يف العنب من  فوائد لتنقية الدم ومنو الأن�سجة يف اجل�سم. 

0كولي�سرتول69 كالوريطاقة

0�سوديوم0دهون

15 جم�سكريات0دهون م�سبعة

1 %فيتامني 1A جمبروتني

18%فيتامني C 1%األياف غذائية

2%حديد

القيمة الغذائية لـ 100 جرام من العنب

حديقة اململكة املثمرة
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بــــلح تبوك
تتميز منطقة تبوك باملناخ املعتدل وخ�سوبة الرتبة العالية مما يجعل من املنطقة املوقع املثايل لإنتاج فاكهة 
البلح حيث يبلغ عدد نخيل البلح املزروعة ب�سركة تبوك للتنمية الزراعية 1020 نخلة ومل يقت�سر انتاج على 

�سنف واحد من البلح بل تعددت الأ�سناف حتى بلغت 7 اأ�سناف.
ومت اختيار هذه الأ�سناف بعد التاأكد من منا�سبتها لأذواق امل�ستهلكني املختلفة حيث اإن الأ�سناف املختلفة لنوع 

البلح يختلف عن بع�سه يف اللون والطعم واحلجم اأي�سًا.
وقد اأدركت �سركة تبوك للتنمية الزراعية منذ بدء ن�ساطها الزراعي قبل خم�سة وع�سرين عامًا اأهمية تر�سيد 
التقنيات  باأحدث  الري  مياه  ا�ستهالك  وتر�سيد  تطوير  يف  اجلهود  كافة  بذلت  حيث  الري  مياه  ا�ستهالك 
حيث يتم ري النخيل بالتنقيط مما �ساهم يف تر�سيد ا�ستهالك مياه الري واعتربت هذا جزءًا ل يتجزاأ من 
�سيا�ستها الزراعية وهو اإدراك متليه م�سئولية ال�سركة جتاه املجتمع واملعرب عنها يف ر�سالة ال�سركة واأهدافها 

ال�سرتاتيجية.
تربيد  م�ستودعات  اأي�سًا يف  ا�ستثمرت  للم�ستهلك طازجًا  منتجها  ي�سل  اأن  على  ال�سركة  منطلق حر�س  ومن 
لأطول  املنتج  توفري  امل�ستهلكني يف  رغبات  لتلبية  العلمية احلديثة  الأ�ساليب  باأحدث  الفاكهة  وتخزين  حلفظ 
للم�ستهلك  املنتج  االإلكرتونية ل�سمان و�سول  والتعبئة  الفرز  اأحدث خطوط  ال�سركة  فرتة ممكنة، كما متتلك 

باأف�سل جودة.

بعض فوائد تناول البلح :
يعترب البلح من اأغنى م�سادر الألياف, والألياف ت�سهل عملية اله�سم ومتنع الإم�ساك, وت�ساعد اجل�سم  �

على تاليف بع�س الأمرا�س ك�سرطان الأمعاء وال�سكتة القلبية وت�سكل احل�سى يف املرارة.
يحتوي البلح على فيتامينات )اأ( و )ب( املركب وهي من الفيتامينات ال�سرورية لتقوية الأع�ساب. �
 يحتوي البلح على كمية كبرية من الفو�سفور وهذا العن�سر �سروري لبناء خاليا املخ واخلاليا الع�سبية  �

وبخا�سة تلك اخلاليا امل�سئولة عن التنا�سل والتفكري.
 اأ�سارت الأبحاث العلمية اأن �سكان الواحات واملناطق ال�سحراوية ل ينت�سر بينهم مر�س ال�سرطان ويرجع  �

ال�سبب اإلى اأنهم يعتمدون على البلح كغذاء رئي�سي.
 البلح ل يحتوي على مواد تعيق امت�سا�س احلديد كما يرفع من درجة كفاءة المت�سا�سية يف اجل�سم  �

وخ�سو�سًا عند الأطفال.

0كولي�سرتول33 كالوريطاقة

0�سوديوم0دهون

8 جم�سكريات0دهون م�سبعة

0.5%فيتامني 3A%األياف غذائية

1%كال�سيوم

0.5%حديد

القيمة الغذائية لـ 12 جرام من البلح

حديقة اململكة املثمرة
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بـطاطس تبوك
لإنتاج  املثايل  املوقع  املنطقة  من  يجعل  مما  العالية  الرتبة  وخ�سوبة  املعتدل  باملناخ  تبوك  منطقة  تتميز 
البطاط�س حيث يبلغ اإنتاج البطاط�س ب�سركة تبوك للتنمية الزراعية 20,000 طن �سنوياآ وتعترب تبوك الزراعية 

من ال�سركات الرائدة يف جمال اإنتاج اأ�سناف البطاط�س الت�سنيعية باململكة.
وقد اأدركت �سركة تبوك للتنمية الزراعية منذ بدء ن�ساطها الزراعي قبل خم�سة وع�سرين عامًا اأهمية تر�سيد 
ا�ستهالك مياه الري حيث يتم ري حقول البطاط�س عن طريق الري املحوري وبذلت كافة اجلهود يف تطوير 
وتر�سيد ا�ستهالك مياه الري حيث مت تطوير اأجهزة الري املحوري با�ستخدام اأحدث التقنيات وتطبيق برامج 
ل  جزءًا  هذا  واعتربت  الري  مياه  ا�ستهالك  تر�سيد  يف  فعال  وب�سكل  �ساهم  ال�ساملة مما  الدورية  ال�سيانة 
يتجزاأ من �سيا�ستها الزراعية وهو اإدراك متليه م�سئولية ال�سركة جتاه املجتمع واملعرب عنها يف ر�سالة ال�سركة 

واأهدافها ال�سرتاتيجية.
م�ستودعات  يف  اأي�سًا  وا�ستثمرت  احل�ساد  بعد  مبا�سرًة  للم�ستهلك  منتجها  ي�سل  اأن  على  ال�سركة  وحتر�س 
التربيد لتلبية رغبات امل�ستهلكني يف توفري املنتج الأطول فرتة ممكنة كما متتلك ال�سركة اأحدث خطوط الفرز 

والتدريج لهذا املنتج ليتم تقدميه اإلى امل�ستهلك ب�سكل جيد.

بعض فوائد تناول البطاطس:
اأفادت الدرا�سات باأن البطاط�س حتتوي على مواد ت�ستطيع امت�سا�س الدهون من اجل�سم بطريقة ل ت�سر  �

االإن�سان،  وعند تناولها بدون اأي نوع اآخر من االأكل فاإنها تعترب وجبة غذائية كاملة ت�ساعد على الن�ساط 
واحليوية وخفة احلركة.

 البطاط�س م�سدر للكربوهيدرات املعقدة لحتوائها على األياف حترر الطاقة يف اجل�سم ببطء وبخا�سة  �
عندما توؤكل بق�سرها.

 حتتوي البطاط�س على فيتامني ب3 الذي ي�ساعد على املحافظة على �سحة اجلهاز الع�سبي واجلهاز  �
اله�سمي, كما اأنه اأ�سا�سي لنمو طبيعي وب�سرة �سحية كما حتتوي البطاط�س كذلك على احلديد والكال�سيوم 

والربوتني.
ي�ساعد على  � الذي  البوتا�سيوم  الدم وذلك لحتوائها على  البطاط�س يف عالج مر�س �سغط  ت�ستخدم   

تنظيم دقات القلب.
تلعب البطاط�س دورًا فعاًل يف حالت القرحة واحلمو�سة العالية يف املعدة فهي ت�ساعد على تكوين ال�سمغ  �

الذي يوؤمن للمعدة طبقة واقية.

3 جمم�سوديوم0.1 جمدهون

407 جممبوتا�سيوم18.5 جمكربوهيدرات

 20جممفيتامني 2.1C جمبروتني

 9جممكال�سيوم2.1 جماألياف

 9جممماغني�سيوم 1.5جممنيا�سني

50 جممفو�سفور

القيمة الغذائية لـ 100 جرام من البطاطس

حديقة اململكة املثمرة
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بـصــــــــل تبوك
تتميز منطقة تبوك باملناخ املعتدل وخ�سوبة الرتبة العالية مما يجعل من املنطقة املوقع املثايل لإنتاج الب�سل 
حيث يبلغ اإنتاج الب�سل ب�سركة تبوك للتنمية الزراعية 18.000 طن �سنويًا وتعترب تبوك الزراعية من ال�سركات 

الرائدة يف جمال اإنتاج الب�سل باأنواعه املختلفة الأحمر والأبي�س.
وقد اأدركت �سركة تبوك للتنمية الزراعية منذ بدء ن�ساطها الزراعي قبل خم�سة وع�سرين عامًا اأهمية تر�سيد 
تطوير  يف  اجلهود  كافة  وبذلت  املحوري  الري  طريق  عن  الب�سل  حقول  ري  يتم  حيث  الري  مياه  ا�ستهالك 
وتر�سيد ا�ستهالك مياه الري حيث مت تطوير اأجهزة الري املحوري با�ستخدام اأحدث التقنيات وتطبيق برامج 
ل  جزءًا  هذا  واعتربت  الري  مياه  ا�ستهالك  تر�سيد  يف  فعال  وب�سكل  �ساهم  ال�ساملة مما  الدورية  ال�سيانة 
يتجزاأ من �سيا�ستها الزراعية وهو اإدراك متليه م�سئولية ال�سركة جتاه املجتمع واملعرب عنها يف ر�سالة ال�سركة 

واأهدافها ال�سرتاتيجية.
م�ستودعات  يف  اأي�سًا  وا�ستثمرت  احل�ساد  بعد  مبا�سرًة  للم�ستهلك  منتجها  ي�سل  اأن  على  ال�سركة  وحتر�س 
التربيد لتلبية رغبات امل�ستهلكني يف توفري املنتج الأطول فرتة ممكنة كما متتلك ال�سركة اأحدث خطوط الفرز 

والتدريج لهذا املنتج ليتم تقدميه اإلى امل�ستهلك ب�سكل جيد.

بعض فوائد تناول البصل :
اأثبتت الدرا�سات اأن الب�سل مينع التجلط يف �سرايني القلب ولذلك فاإنه يعترب من الأدوية الوقائية الهامة  �

للمحافظة على �سالمة القلب ومنع حدوث الأزمات والذبحة ال�سدرية.
اأفادت الدرا�سات العلمية اأن الب�سل يخفف ال�سكر لدى مر�سى ال�سكري فقد وجد اأن الب�سل يحتوي على  �

مادة اجللوكوزين وهي مادة �سبيهة بهرمون الأن�سولني, ولها مفعول مماثل اأو قريب من مفعول الأن�سولني 
حيث ت�ساعد على تخفيف ن�سبة ال�سكر يف الدم.

ي�ستخدم الب�سل لعالج نق�س ال�سهية وت�سلب ال�سرايني ولعالج م�ساكل �سوء اله�سم. �
ا�ستن�ساق بخار الب�سل اأو اأكله يوؤدي اإلى نفاذ الزيت الطيار الكربيتي املوجود فيه اإلى دم الإن�سان مما  �

اإبادة اجلراثيم امل�سببة لالأمرا�س وبذلك ميكن ا�ستخدام الب�سل يف عالج اأمرا�س اجلهاز  يوؤدي اإلى 
والق�سبة  احللق  التهابات  وكذلك  احلاد  الأنف  التهاب  مثل  باجلراثيم  الإ�سابة  من  الناجتة  التنف�سي 

الهوائية وال�سعب الهوائية مثل النزلت ال�سعبية.
ي�ستخدم الب�سل لعالج احلمى والربد وعالج احلكة والتهاب ال�سعب الهوائية و�سغط الدم املرتفع وعالج  �

اللتهابات اجلرثومية والتهابات الفم واحلنجرة.

10 جمم�سوديوم0.1 جمدهون

157 جممبوتا�سيوم8.7 جمكربوهيدرات

10 جممفيتامني 1.5C جمبروتني

40 جممفيتامني 0.6A جماألياف

27 جممكال�سيوم0.2 جممنيا�سني

12 جممماغني�سيوم36 جممفو�سفور

القيمة الغذائية لـ 100 جرام من البصل

حديقة اململكة املثمرة
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برسيم تبوك
تتميز منطقة تبوك باملناخ املعتدل وخ�سوبة الرتبة العالية مما يجعل من املنطقة املوقع املثايل لإنتاج حم�سول 
لكونه  الزراعية  تبوك  �سركة  املح�سولية يف  الرتكيبة  ا�سرتاتيجية يف  باأهمية  الرب�سيم وميتاز هذا املح�سول 

البند الأول يف و�سع الدورة الزراعية مبا ل يتعار�س مع �سيا�سة ال�سركة يف تر�سيد ا�ستهالك مياه الري.

لقد اأدركت �سركة تبوك للتنمية الزراعية منذ بدء ن�ساطها الزراعي قبل خم�سة وع�سرين عامًا اأهمية تر�سيد 
ا�ستهالك مياه الري وبذلت كافة اجلهود يف تطوير وتر�سيد ا�ستهالك مياه الري حيث مت تطوير اأجهزة الري 
يف  فعال  وب�سكل  �ساهم  مما  ال�ساملة  الدورية  ال�سيانة  برامج  وتطبيق  التقنيات  اأحدث  با�ستخدام  املحوري 

تر�سيد ا�ستهالك مياه الري.

املزروعة  امل�ساحة  تخفي�س  مت  فقد  عليها  واملحافظة  الري  مياه  ا�ستهالك  تر�سيد  يف  ال�سركة  من   وحر�سًا 
بالرب�سيم اإلى اأكرث من 50% عما بداأت به ال�سركة واعتربت هذا جزءًا ل يتجزاأ من �سيا�ستها الزراعية وهو 

اإدراك متليه م�سئولية ال�سركة جتاه املجتمع واملعرب عنها يف ر�سالتها واأهدافها ال�سرتاتيجية.

ومن منطلق حر�س ال�سركة على اأن ي�سل منتجها من الرب�سيم ملربي الأبقار بجودة عالية على مدار العام تقوم 
با�ستخدام اأحدث املعدات امل�سنعة لدى اأكرب ال�سركات العاملية بداية من الزراعة واحل�ساد والتلبني والإنتهاء 

بالتحميل الآيل. 

كذلك تبداأ برامج الوقاية �سد الآفات يف حم�سول الرب�سيم من بعد الإنبات مبا�سرة لتاليف التلوث بالأع�ساب 
ال�سارة اأو الأمرا�س التي توؤثر على نوعية الرب�سيم ل �سيما اأن ال�سركة يف �سيا�ستها تعتمد على اإنتاج النوعية 
بالدرجة الأولى وذلك حلماية مربي الأبقار من تدين اإنتاج احلليب. كما يعترب برنامج الوقاية من اأهم الربامج 

التي اأولتها �سركة تبوك الزراعية اهتماما كبريًا وهو ما ي�سمى بربنامج املكافحة املتكاملة.

حديقة اململكة املثمرة

سيالج الخرة الصفراء
منتج �سعودي من تبوك

حديقة اململكة املثمرة

جودة
عالية

اأ�صناف 
متعددة

عبوات متنوعة 
950 كجم - 40 كجم

950 كجم تقريباباالت دائرية

40   كجم تقريباباالت مكعبة 
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ســيالج الــذرة الصفراء
القيمـــــة الغذائيــــة للســـــيالج :

تركيب ال�سيالج قريب من تركيب املادة اخل�سراء حيث التغري الرئي�سي يتم بتحويل ال�سكريات بالتخمرالالهوائي 
 A اإلى حم�س اللنب الأ�سهل ه�سمًا يف كر�س احليوان, ويحوي فيتامينات خمتلفة خا�سة Carbohydrate
وكاروتني, اإ�سافـــــة اإلى عنا�سر معدنيـــــة وبروتني بن�سب خمتلفة ح�سب وجودها يف املادة اخل�سراء الطازجة, 
واأهم العنا�سر الغذائية يف ال�سيالج هي الكربوهيدرات بينما تكون ن�سبة الربوتني منخف�سة, حيث يراعى ذلك 
اأثناء تركيب العليقـــــة املقدمة للحيــــــوان, ويتم تعوي�س ذلك بطرق عده, كاإ�سافة املركزات اجلافة اأو دري�س 

الرب�سيم احلجــــازي, وم�سادر الربوتني يف غذاء الإنتاج احليوانى ميكن اإ�سافتها ب�سور عديدة.
خواص السيالج الجيد :

تزداد اأهمية ت�سنيع املواد العلفية يف مزارع الإنتاج احليواين يومًا بعد يوم بتطور اأ�ساليب الرتبية, وينمو الهتمام 
اإلى مادة حيوانية )بروتني ود�سم وطاقة وغريها......,  من قبل جميع الدول يف تنمية وحتويل املادة النباتية 
وكب�سها  ونقلها  وجمعها  ت�سنيعها, من خالل طرق ح�سها  وبطرق  املادة اخل�سراء  بت�سنيع  الهتمام  وبزيادة 

وتخزينها ثم ت�سنيعها وتغليفها لكى ت�سبح جاهزه لال�ستخدام وغري ذلك.
ومن الأ�ساليب التى ت�ساعد على حفظ هذه املواد دون فقد كبري يف قيمتها الغذائية, وهكذا كانت ال�سيلجة اأحد 
الطرق املنا�سبة حلفظ الأعالف اخل�سراء على �سكل �سيالج اأو دري�س من اأجل تاأمينها يف وقت اآخر من ال�سنة ل 

تتوفر فيها هذه املادة, وخا�سة يف ف�سل ال�ستاء الذي قد يق�سر اأو يطول من مكان اإلى اآخر...

حديقة اململكة املثمرة

مواصفات وخواص السيالج عالى الجودة :

خ�سائ�ص طبيعية.

1. رائحة حم�سية مقبولة للحيوان.
2. لون اأ�سفر خم�سر وخالى من اللون الأ�سود والبني املحروق.

3. طعم م�ست�ساغ غري مر ول حاد.
4. غري متعفـن.

موصفات سيالج الذرة المغلف :

باآلت دائرية 950 كجم تقريبا �
باآلت مكعبة 40 كجم تقريبا �
مادة جافة : ترتاوح من 36 % الى 38 % �
بروتني : ل يقل عن 8 % �
الطاقة : ترتاوح من 65 % الى 68 % �

الســـــــــــــــيالج الماده االوليه الخضراءالمـادة
معامل اله�سم     ماده جافه  %معامل اله�سم    ماده جافه  %

89.87788.375ماده ع�سويه
18.77812.576بروتني خام
3.5644.872دهن خام

23.67825.778األياف خام
44.17839.172م�ستخل�س خالى من الزوت
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عضو المجموعة الزراعية السعودية (ساق)

عضو لجنة منتجي البذور

عضو اللجنة الوطنية للشركات السعودية المساهمة

عضو جمعية منتجي البطاطس 

عضو جمعية منتجي القمح

تبوك, اململكة العربية ال�صعودية
املكتب الرئي�صي: تبوك 71421 �ض.Ü 808- هات∞: 0000 450 014 فاك�ض 0025 450 014

الريا�ض 11584 �ض.Ü 57865 هات∞ 2868 478 011 فاك�ض 2425 478 011
جدة هات∞ 1683 693 012فاك�ض 8432 693 012

الدمام هات∞ 3663 817 013 فاك�ض 1022 817 013
E-mail: tadco@tadco-agri.com

ISO 2000:9001 & HACCP


