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 كلمة رئيس المجلس: (1

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

 وبعـد:
 ياتكم التقرير السنو ضر حأضع بني يدى نيابة عن جملس إدارة الشركة يسعدىن ويشرفىن أن أصالة عن نفسى و 
واملاىل لعمليات الشركة األداء التشغيلى  م الذى حيتوى على نتائج31/12/2015املنتهي يف  للشركة للعام املايل

 . خالل العام املذكور والرؤية املستقبلية للتوجه االسرتاتيجى للشركة للخمسة سنوات القادمة وما بعدها
 

م( والىت 2015-2011طة اإلسرتاتيجية اخلمسية للشركة للسنوات )م هناية اخل2015لقد مثل العام املاىل 
م  2008بنيت على أساس الرتكيز على حماصيل الفاكهة واخلضار تداركًا لقرار جملس الوزراء الصادر ىف عام 

% سنوايً وتوقف املؤسسة العامة لصوامع الغالل ومطاحن الدقيق 12,5ابخلفض التدرجيى حلصص القمح بنسبة 
 .م2015تالم حصص القمح من املزارعني هنائياً بنهاية عام عن إس

 

مليون رايل  450مليون رايل اىل  200م( زايدة رأس مال الشركة من 2015أيضا شهد العام االخري للخطة )
ىف أتسيس أربعة عن طريق اإلكتتاب ىف حقوق األولوية للمسامهني  بغرض إستخدام متحصالت اإلكتتاب 

إنتاج احلبوب  ىض توفري فرص النمو للشركة وأتكيد إستمراريتها املستقبلية. وهى مشروعمشروعات جديدة بغر 
القمح  زراعة متشيًا مع سياسات الدولة اخلاصة بوقفوتصنيع االعالف املركبة واالعالف ىف مجهورية السودان 

مضافة لنشاطى الشركة األعالف اخلضراء ، ومشروعى عصر وتسويق الزيتون والبطاطس التصنيعية لتحقيق قيمة و 
منذ هناية العمل  حيث ابشر جملس االدارة واالدارة التنفيذية  احلاليني إنتاج زيت الزيتون والبطاطس التصنيعية.

 م  ىف االعداد لتنفيذ هذه املشروعات االربعة.2015االكتتاب ىف زايدة رأس املال ىف فرباير 
 

ملوارد االنتاجية واخلدمية اخلاصة إبنتاج اخلضار والفاكهة من الشركة خالل فرتة اخلطة على أتهيل ا عملتولقد 
بناء على نتائج األداء  ءحيث الرتكيز على إنتاج االنواع واالصناف املرغوبة سوقيا ذات املردود الرحبى اجملزى

لشاملة ىف جمال إنتاج اخلضار الرتكيز على امليكنة الزراعية اكذلك ، و التشغيلى والتسويقى ملنتجات الفاكهة 
للعمليات ىف مواجهة ندرة العمالة الزراعية وإرتفاع تكلفتها الىت متثل أحد العوائق الرئيسية الىت حتول دون الوفاء 

 التام ابلتزامات الشركة حنو العمالء.
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ءة يف زايدة كفا املتمثل هدفها حتقيق يف التقدم من مزيًدا أحرزت الشركة املاء فقد استهالك ويف فيما خيص ترشيد
  . الري ورفع االنتاجية من خالل التحسن املطرد يف خفض تكلفة ضخ املرت املكعب من املياه

 

نقص املبيعات بسبب تصف االداء إبخنفاض فقد إموضوع التقرير م 2015خالل العام وىف اجملال التشغيلى 
ندرة للنمو املزروعات من جانب و إنتاجية املزروعات نتيجة لتقلبات عوامل الطقس غري املالئمة ىف الفرتات احلرجة 

أدى اىل خفض  إرتفاع املصروفات التسويقية واالدارية الذى  هذا ابالضافة اىل ، العمالة الزراعية من جانب آخر
 عما هو مستهدف ىف امليزانية التقديرية للعام.صاىف الربح التشغيلى 

ىف إطار التحضري إلعداد امليزانية التقديرية على وجتدر االشارة هنا اىل أن إدارة الشركة قد درجت وبصفة سنوية و 
مراجعة النتائج املستهدفة ىف اخلطة االسرتاتيجية بناء على املتغريات ىف البيئة اخلارجية املتعلقة ابالسواق واملنافسني 

ية ، ومن األخرى ذات التأثري املباشر على االسرتاتيجو سوق العمل وتوفر املدخالت والتمويل وغريها من العوامل 
السنوية  إعداد خطط العملمث حتديث االسرتاتيجية وفقًا لذلك. وابلرغم من االثر اجليد هلذا االجراء على 

هلا أثرها  خالل العام قد كانمتغريات االسواق والعوامل الطبيعية  ونتائجها التشغيلية واملالية املستهدفة إال أن
 هدفة ىف امليزانية واملتحققة فعلياً.الواضح ىف حدوث املفارقات بني النتائج املست

 

أن الدروس املستفادة من  املستوى املخطط له إال كان دونم  2015مستوى االرابح للعام أن وعلى الرغم من 
م والذى يعترب عام إنتقاىل بني اخلطة 2016جيدة مليزانية العام اجلارى إنطالق قاعدة  شكلتنتائج العام قد 

م( والىت 2021-2017عوام )م واخلطة اإلسرتاتيجية اجلديدة لأل31/12/2015 االسرتاتيجية املنتهية ىف
 يرجى هلا أن تشكل إنطالقة ملستقبل جديد للشركة حافل ابالجنازات وملىب لتطلعات املسامهني. 

 لضمان م 2015 عام خالل واجباته أداء تبوك الزراعية شركة إدارة جملس يف إطار حوكمة الشركات واصلاما 

 اإلدارة جملس ألداء تتبناها الشركة ، حيث كان اليت الشركات حوكمة أساليب أفضل وفق الشركة ة عملياتإدار 

 .العام خالل تبوك الزراعية ومنو شركة الستثمارات االسرتاتيجي التوجيه يف حمورايً  دورًا
 

إبنتخابه ثقتهم ىف اجمللس يد على جتدملسامهى تبوك الزراعية  ابلشكرجملس االدارة  ختام هذا التقرير يتوجه ىفو 
مستوى االداء املتميز لتبوك  احملافظة علىلدورة جديدة سيعمل اجمللس من خالهلا على إجناز املشروعات اجلديدة و 

 ىف مشروعها احلاىل مبا يؤمن النمو املضطرد للشركة  ويؤكد إستمراريتها املستقبلية. الزراعية
ىف تنمية أعمال الشركة وأتهيلها لرايدة العمل الزراعى لشركة والعاملني ابية االدارة التنفيذكما يثمن اجمللس جهود 

 ابململكة ىف ظل املتغريات ىف السياسة الزراعية واملتغريات املتتالية الىت تكتنف مسرية العمل الزراعى ابململكة.
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وويل عزيز وويل عهده األمني بن عبد ال سلمانكومة خادم احلرمني الشريفني امللك يتوجه اجمللس ابلشكر حل كما

أتكيد دوره ىف حتقيق املستقبلية للقطاع الزراعى السعودى و املسريةتواصل اإلهتمام ب علىهللا  محفظهويل عهده 
التنمية املستدامة ابململكة من خالل االدوار اجلديدة املرسومة لوزارة الزراعة وتعاوهنا مع الشركات الزراعية ىف هذا 

  االمري فهد بن سلطان بن عبد العزيز صاحب السمو امللكىاملباشر للشركة  للداعم  مستحق والشكر  اخلصوص.
كرمي رعايته ألعمال الشركة ومتابعته ألدائها ودعمه على   لشركةجمللس إدارة ا يالرئيس الفخر تبوك منطقة أمري 

 . املتصل لإلدارة
 

 .وواسع فضله. هجزيل نعمعلى سبحانه وتعاىل هلل  من قبل ومن بعدو الشكر 
 سيدان حممد وعلى آله وصحبه أمجعني على  والصالة والسالم

 
 وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني.

 
 محمد العبد هللا الراجحى

 رئيس مجلس االدارة
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 : تائج نشاط الشركة ن (2

 :الرئيسية بالشركة النشاط وصف ألنواع 1-2

 :الحبوبقطاع (: 1النشاط الرئيسى )
 : احلبوب() القمححمصول  .أ

ميثل هذا العام االخري املسموح به للمزارعني لتوريد حصص قمح للمؤسسة العامة لصوامع الغالل 
طن مقارنة ب  37.733.4م  2015إنتاج حمصول القمح للعام ومطاحن الدقيق، وقد بلغ 

م 2015م ، حيث بلغت نسبة التغري ىف حجم اإلنتاج للعام 2014السابق طن للعام  29.028.4
، وقد أدخلت م2015. هذا ولقد مثل حمصول القمح املنتج الرئيسى ىف الرتكيبة احملصولية للعام 30%

لتوريد  و الشركة يف هذا العام زراعـة أصناف أخرى من القمح تتماشى مع متطلبات السوق السعودي ، 
 .كميات لبعض مصانع السميد يف اململكة

 

 :القمح تقاوى .ب
املستخدمة ىف املخبوزات  لبعض االصناف الطرية  )غري جتارية( القمحإنتاج كمية حمدودة من تقاوى مت 

طن ألغراض التجارب التسويقية ، وذلك مقارنة حبجم  480ىف حدود الستهالك الداخلى واحللوايت ل
 .%85 -طن مبعدل تغري سلىب بلغ  3.206م  بلغ 2014إنتاج جتارى ىف العام السابق 

  

  مح:ـن القـتب .ج

يد منه الشركة يف تزويد قطاع الثروة أحد املنتجات الثانوية النتاج القمح والذي تستف يعترب تنب القمح
طن  7.015.4م 2015إنتاج تنب القمح للعام بلغ احليوانيـة جبزء من احتياجاهتـا من هذا املنتج، وقد 

 .م2014طن للعام  9.988.8مقارنة ب 
 

 الذرة الصفراء )حبوب(: .د

الذرة  زراعةوهو املوسم األول الذى يتم فيه  الشركةضمن حماصيل اراًي جتهذا احملصول أدخلت الشركة 
بعض التجارب الختيار بعد أن مت إجراء  ألغراض إنتاج حبوب الذرة الصفراء أو علف السيالج الصفراء 

 4.500.3الشركة من هذا احملصول إنتاج بلغ األصناف اليت تتالئم مع بيئة املنطقة وحاجة السوق؛ و 
  آالف طن من علف السيالج. 10ة اىل أكثر من إضاف طن

 

 تنب الذرة الصفراء: .ه

يعترب تنب الذرة أحد املنتجات الثانوية النتاج الذرة والذي تستفيد منه الشركة يف تزويد قطاع الثروة 
 طن. 1.523.5بلغ إنتاج تنب الذرة الصفراء احليوانيـة جبزء من احتياجاهتـا من هذا املنتج ، وقد 
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من إمجاىل  % 35.0 نسبةم 2015العام  نتائج ىفاحلبوب قطاع نشاط  بلغت مسامهةلقد و هذا 
مليون ريال من إجمالى مبيعات العام البالغ  53.64 بلغت علمًا بأن جملة مبيعات هذا القطاع) .مبيعات الشركة

 (مليون ريال سعودى  151.82ها مقدار 
 

 الخضراء: األعالف(: 2النشاط  الرئيسى )
واليت تنتجها لتزويد شركات األلبان ومريب املاشية األعالف اخلضراء من احملاصيل الرئيسية للشركة تعترب 

ابملنطقة جبزء من احتياجهـا من هذه األعالف، وتتميز أعالف الشركة ابجلودة العاليـة وارتفاع الطلب 
بلغ إنتاج األعالف اخلضراء  زايدة االنتاج هلذه  األعالف عن العام السابق حيثقد مت و السوقي عليهـا ، 

 لقد بلغتو هذا  م.2014للعام طن  6,700حبوايل مقارنة طن  23,000أكثر من م 2015للعام 
  .% من إمجاىل مبيعات الشركة 16.87 نسبـةم 2015العام نتائج ىف  األعالفمسامهة نشاط 

 
 الخضار (:3النشاط  الرئيسى )

  حمصول البطاطس : -أ
األساسي لنشاط اخلضار ابلشركة، حيث تنتج الشركة بصفة أساسيـة البطاطس تعترب البطاطس احملصول 

مقارنة طن  25,000أكثر من م 2015صول للعام هذا احملبلغ إنتاج الشركة من ، و للتصنيعاملخصصـة 
كما نشري اىل أن   بناء على عقود مع شركات تصنيع البطاطس. م2014ىف عام طن  30,000ب 

لتخفيض التكاليف واالستفادة من تقاوي البطاطس اخلاصـة هبـا داخل الشركة م معظالشركة تقوم إبنتاج 
 إمكانياهتـا العاليـة ابملستودعات املربدة.

 

 :حمصول البصل -ب

ميثل البصل احملصول الثاين يف قائمـة إنتاج الشركة من اخلضـار، حيث تقوم الشركة بزراعـة العديد من 
أكثر من  م2015 لغ إنتاج الشركة من حمصول البصل لعامباألصناف لتلبيـة رغبات السوق، وقد 

لتقليص ويعود النقص ىف اإلنتاج . م 2014عام طن ل 16,000قدره مقارنة حبجم إنتاج  طن 5,500
طبيعية خالل فرتة اللعوامل املساحـة، بناء على دراسات استقرائية مستقبلية للسوق، وبسبب بعض ا

%  22.4 م نسبة2015العام  نتائج ىفاخلضار لغت مسامهة نشاط ولقد بهذا  اإلنبات ومنو احملصول.
  من إمجاىل مبيعات الشركة.
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 :(: الفاكهة4النشاط الرئيسى )

بناء متثل الفاكهـة أحد األنشطـة الرئيسية للشركة، واليت دخلت فيها منذ السنوات األوىل إلنشاء الشركة 
ليت تتعرض لألجواء الباردة يف الشتاء النتاج هذه على دراسات للسوق السعودية ومالئمـة املنطقـة ا

املنتج الرئيسي هلذه املنتجات يف األصناف املختلفة من الفاكهة مثل اللوزايت واألعناب. وتعترب الشركة 
طن  8736طن مقارنة ب  8470 م2015حجم إنتاج الفاكهة لعام ، حيث بلغ السوق السعودي 

حلجرية مثل املشمش وخلوخ الفاكهة ذات النواة اة أنواع من م. ويتشكل هذا االنتاج عد2014للعام 
والنكتارين والربقوق ابالضافة اىل نوع التفاحيات املتمثل ىف الكمثرى وكذلك العنب والتمور. وتبلغ 

ولقد بلغت هذا . ويف إزدايدهكتار  600أكثر من املساحة املستغلة حاليا لزراعة أشجار الفاكهة 
  % من إمجاىل مبيعات الشركة. 20.7 نسبةم 2014ىف نتائج العام  الفاكهةمسامهة نشاط 

 
 :(: الزيتون 5النشاط الرئيسى )

كانت الشركة من أوائل الشركات اليت أدخلت زراعة الزيتون ضمن أنشطتهـا الرئيسيـة، وحتتوي بساتني 
حجم االنتاج من مثار بلغ الزيتون ابلشركة على عدد من األصناف اليت ثبتت مالئمتهـا لبيئة املنطقة، و 

، مت بيع م 2014لعام  طن 1,200أكثر من طن مقارنة ب  1,400أكثر من  م 2015الزيتون لعام 
 م 2015بلغ إنتاج الزيت لعام  كمنتج خام ، ومت عصر ما تبقى من االنتاج حيث جزء من هذه الثمار  

ولقد بلغت مسامهة  .م2014لرت لعام   132,000مبا يزيد عن لرت مقارنة  130,000أكثر من 
  % من إمجاىل مبيعات الشركة. 3.97 نسبـةم 2015العام  نتائج ىفالزيتون نشاط 

 

مبيعات % من صاىف  99.32 نسبةب م2015خالل العام  املذكورة بعاليه الرئيسية ةطنشاأل تسامهلقد و هذا 
  %  0.68  ـب تل وخالفه(شاملنحل و املمنتجات مثل )كما سامهت املنتجات االخرى غري الرئيسية لشركة  ا
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 وصف للخطط والقرارات المهمة:  2-2

 التغييرات الهيكلية: 1-2-2

ربعة اجلديدة املمولة م تكوين أربعة فرق توجيهية لإلشراف على أتسيس املشروعات اال2015شهد العام 
آخرين ىف   للشركة الفرق األربعة اىل جانب عضوين يدة ىف رأس املال حيث يرأس  الرئيس التنفيذبواسطة الزاي

 وخبالف ذلك  مل جترى أى تغيريات هيكلية أخرى ابلشركة.  .كل فريق أحدمها مقرر ومنسق الفريق
 

 توسعة األعمال /وقف العمليات: 2-2-2

العنب ، وكذلك شراء معدات إلنتاج علف السيالج من الذرة الصفراء  خطة التوسع ىف بساتنيلت ستكما
 بطاطس التصنيعية.وشراء معدات احلصاد امليكانيكى حملصول ال

 

 :التوقعات المستقبلية 3-2-2

 :وإستخداماته زيادة رأسمال الشركة (أ

م عن طريق اإلكتتاب 2015مليون رايل ىف فرباير  450مليون رايل اىل  200رأمسال الشركة من زاد 
ىف إنشاء أربعة مشروعات زراعية إستثمارية  متحصالت اإلكتتابإستخدام  ىف حقوق األولوية بغرض

 ض أتمني النمو املستقبلى للشركة وهى:جديدة بغر 
 مشروع شركة تبوك لألعالف املركبـة. ◦
 مشروع معصرة الزيتون. ◦
 مشروع مصنع أصابع البطاطس. ◦
 شركة تبوك النتاج احملاصيل ابلسودان.مشروع  ◦

 

الزم وحاليًا تقوم الفرق التوجيهية للمشروعات املشار اليها أعاله مبباشرة العمل ىف الرتتيبات والتنسيق ال
 لتأسيس هذه املشروعات وفقاً للجدول الزمىن املقرتح ىف نشرة االصدار التكميلية.

 

 :(م2021-2017الخطة االستراتيجية للشركة ) إعداد (ب
م فلقد قرر جملس 2015العمل ابخلطة اإلسرتاتيجية اخلمسية احلالية للشركة ىف هناية العام املاىل  نظراً إلنتهاء
االسرتاتيجية  دراسة أسباب املفارقات ىف نتائج االداء ىفم 2015لعام الثاىن ل النصف يتم ىفاالدارة أن 

املنتهية و أتهيل القيادات اإلدارية ىف جمال  التخطيط االسرتاتيجي وإدارة التغيري من خالل ورش عمل 
ه إعداد م عام إنتقاىل يتم خالل الستة اشهر األوىل من2016ودورات تدريبية داخلية على أن يكون العام 

 م(  ابالستعانة جبهة إستشارية خارجية لتقدمي الدعم الفىن 2021-2017اإلسرتاتيجية اجلديدة )
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اهليكل الوظيفى هذا وسيصاحب إعداد اإلسرتاتيجية اجلديدة إعادة النظر ىف  الالزم ىف هذا اخلصوص.
 .مع متطلبات التنفيذ لالسرتاتيجية سقمبا يت والتنظيمى للشركة 

 

 :جديد للشركةالموارد التركيب نظام تخطيط إختيار و (ت

على حاليا وجيرى العمل ، من تقييم وإختيار قائمة قصرية ملوردى تطبيقات نظم ختطيط املوارد  االنتهاء
يتوقع أن يتم إستكمال االجراءات الفنية واالدارية والقانونية الالزمة للتعاقد مع أحد املوردين حيث 

إعادة و االسرتاتيجية اجلديدة إعداد من  اإلنتهاءمتزامنا مع  م2016العام  الرتكيب للنظام اجلديد خالل
 اهليكلة للشركة.

 

 الشركة العربية لإلستثمارالزراعي:تأسيس  (ث

لتمويل خطة زايدة رأس مال الشركة ابملوافقة على اخلاص م 2015ىف يناير بناء على قرار اجلمعية العامة 
شاريع اجلديدة واليت تستدعي الرتكيز عليهـا يف الفرتة القادمـة، فإن الشركة عمل الشركة احملتوية على عدد من امل

حىت تسوية املصاريف التأسيسيـة مع بقية الشركاء العتبار هذه الشركـة االستمرار يف أجلت اختاذ قرار حول 
 .املوضوع منتهيـا

 

 :التى تواجه الشركة حاليا   المخاطر 4-2-2

 :حاليا وعلى املدى املتوسط فيما يلى تواجه الشركة املخاطر الرئيسية الىتميكن تلخيص 
قرار جملس الوزراء املوقر بوقف زراعة األعالف اخلضراء ىف موعد أقصاه ثالثة سنوات )أى بنهاية  (أ

 م( حيث تشكل األعالف اخلضراء أحد األنشطة الرئيسية للشركة.2018العام 

على إمجاىل تكلفة اإلنتاج )مصروفات  املباشررفع الدعم عن احملروقات وأسعار الطاقة وأثره السلىب  (ب
 تشغيلية وتسويقية وإدارية وعمومية(.

نطاقات مبعدالت السعودة املقررة ىف نظام إستقدام العمالة الزراعية  منح أتشرياتربط  قرار إستمرار  (ت
ة مع صعوبة احملافظة على معدل السعودة املطلوب ىف كل االوقات بسبب زايدة معدل دوران العمال

 فرص الوظيفية ىف القطاع العام.  السعودية حبثاً عن ال

ترك العمل لطول الوظائف بسبب  ههذعند شغور لعمالة الفنية واملاهرة للوظائف صعوبة إحالل ا (ث
 بسبب ندرة هذا النوع من العمالة ىف سوق العمل احمللى بكوادر سعودية مدة اخلدمة للعمالة الوافدة

إنتاجية وجودة املزروعات وبصفة خاصة  حماصيل اخلضار على  املستمر ناخيالتأثري السليب للتغري امل (ج
 والفاكهة.
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-2011) االخيرةالخمس  المالية للسنوات الشركة ونتائج أعمال صول وخصوم أل خالصة 3-2

2015:) 

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

 2015 2014 2013 2012 2011 بيان

      مة الدخل: )باأللف ريال(:أ( قائ

 151.819 154,019 120,988  156,079 173,760 المبيعات   

 92.124 96,568 68,888  86,048 92,772 تكاليف النشاط

 59.695 57,451 52,100 70,030 80,988 إجمالى ربح النشاط

 53.931 52,595 53,177 55,155 45,838 مصاريف إدارية وعمومية وتسويقية

 5.764 4,856 1,078- 14,875 35,149 صافى الربح التشغيلى

 4.428 4,408 1,236 1,399 545 االيرادات االخرى 

 4.649- 2,612 13,442- 3,701- 0 مخصصات مصروفات أخرى 

 5.543 8,008 13,284- 12,573 35,694 صافى الدخل قبل الزكاة

 0 815 1,554 2,634 2,587 الزكاة

 5.543 7,192 14,838- 9,939 33,107 الزكاةصافى الدخل بعد 

    
  

  ب( قائمة المركز المالى )باأللف ريال(:
 322.742 115,852 92,197 119,998 131,274 الموجودات المتداولة

.24763 79,358 59,195 61,475 57,318 المطلوبات المتداولة  

.495259 36,494 33,002 58,523 73,955 رأس المال العامل  

 126.532 110,287 109,014 96,407 123,069 االصول االخرى طويلة األجل

 245.049 232,877 231,392 232,904 195,793 األصول الثابتة

 0 0 0 0 0 أصول اخرى 

 694.323 459,016 432,603 449,309 450,135 إجمالى الموجودات

 10.117 13,946 15,074 18,172 16,354 قروض طويلة األجل

 10.418 10,654 10,529 4,737 5,321 المطلوبات األخرى 

.78283 103,958 84,798 84,385 78,993 إجمالى المطلوبات  

 450.000 200,000 200,000 200,000 200,000 رأس المال المدفوع

.19196 90,709 83,455 108,993 122,081 االحتياطيات واالرباح المدورة  

 64.350 64,350 64,350 70,000 70,000 هبة الحكومة )أرض المشروع(

.541610 355,058 347,804 364,923 371,142 حقوق المساهمين  

3694.32 459,016 432,603 449,309 450,135 إجمالى الخصوم وحقوق المساهمين  
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 لقائمة الدخل والمركز المالى: رسم بيانىالمقارنة فى شكل  2-3-2

 :م2015-2011ل الفترة من قائمة الدخل )باأللف ريال( خال  (أ

 

 
 

 

 :م2015-2011قائمة المركز المالى )باأللف ريال( خالل الفترة من  (ب
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 :التابعة  الشركة وشركاتها تحليل جغرافي إلجمالى إيرادات 4-2

توزيع املبيعات حسب  1-4-2 رقم اجلدول يوضح، و  لشركةهو املصدر الرئيسى إليرادات ا النشاط الزراعى
التوزيع  اجلغراىف  2-4-2اجلدول رقم كما يوضح م.   2014م مقارنة ابلعام 2015ت للعام  الدول واملنتجا
 .(س التعاون اخلليجىملكة ابالضافة اىل مبيعات دول جمل)مناطق امل م حسب مناطق البيع2015للمبيعات لعام 

 
 )بالريال(: والمنتجـات حسب الدولم 2014م مقارنة بعام 2015لعام توزيع المبيعات  1-4-2

 المجموع عمان قطر البحرين االمارات الكويت السعودية بيان السنة

2015 

 151.819.338        إجمالى إيرادات المبيعات

 40,310,786 0 0 0 0 0 40,310,786 الحبوب والتقاوى 

 38,956,736 0 0 0 0 0 38,956,736 األعالف

 34,018,151      34,018,151 الخضار

 31,481,568 1,505,309 184,611 242,051 1,458,809 1,080,612 27,010,176 الفاكهة

 6,025,787 0 0 0 0 0 6,025,787 منتجات الزيتون 

 1,026,310 0 0 0 0 0 1,026,310 منتجات تجارية أخرى*

 0 0 0 0 0 0 0 منتجات فاكهة مستوردة 
         

 م2014

,171347147, إجمالى إيرادات المبيعات  321,354,2  1,970,536 1,928,761 1,522,798 0 154,019,498 

 33,091,611 0 0 0 0 0 33,091,612 الحبوب والتقاوى 

 36,811,806 0 0 0 0 0 36,811,806 األعالف

 40,226,340 0 0 0 0 0 40,226,340 الخضار

,024,82228 الفاكهة  1,354,232 1,970,536 4701,928,  1,522,798 0 35,598,060 

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

 0 0 0 0 0 1,032,313 منتجات تجارية أخرى* 
1,032,313 

 0 0 0 0 0 800,587 منتجات فاكهة مستوردة 
800,587 

      نسبة التوزيع 
 

 

  منتجات المنحل والمشتل *
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 :)بالريال( حسب مناطق البيع م 2015لعام  وزيع المبيعاتت 2-4-2

 جاتالمنت
المنطقة 

 الشرقية

المنطقة 

 الوسطى
 المنطقة الغربية

المنطقة 

 الجنوبية

المنطقة 

 الشمالية

دول مجلس 

التعاون 

 الخليجى

 الجملة

 40,310,782 0 40,310,782 0 0 0 0 الحبوب والتقاوى

506.720.38 0 0 236.223 0 االعالف  0 38,956,729 

344499. 13.942.282 13.477.700 3.826.175 الخضار  2.272.650 0 34.018.151 

 31.481.580 4.471.392 243.353 2.879.331 10.763.310 8.047.184 5.077.010 الفاكهة

 6.025.787 0 2.484.416 18.461 3.284.452 223.419 15.039 منتجات الزيتون

منتجات تجارية 

 *أخرى
1.380 63.700 17.340 1.050 942.840 0 1.026.310 

ة منتجات فاكه

 مستوردة
0 0 0 0 0 0 0 

8151.819.33 4.471.392 84.974.547 3.398.186 28.007.384 22.048.226 8.919.604 الجملة الكلية  

  منتجات المنحل والمشتل *
 
 
 

 إيضاح ألى فروقات جوهرية فى النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أى توقعات معلنة: 5-2

 -معدل التغير +/ م2015عام  م2014عام  البيــــان
نسبة 

 التغير %

 1.43- 2,200,156- 151.819.338 154,019,494 المبيعــات

 4.60- 4,444,099- 92.123.961 96,568,060 تكلفة المبيعات

 3.91 2,243,943 59.695.377 57,451,434 إجمالى الربح التشغيلى

 2.54 1,335,416 53.930.735 52,595,319 مصروفات العمليات الرئيسية

 18.71 908,527 5.764.642 4,856,115 الربح/الخسارة من العمليات الرئيسية

 0.49 21,457 4.428.619 4,407,162 اإليرادات األخرى

 270.42 3,394,355 4.649.575 1,255,220 خرىأمصروفات مخصصات خسائر و

 30.77- 2,464,371- 5.543.686 8,008,057 صافى الدخل قبل الزكاة

%100- 815,248- 0 815,248 الزكاة  

 22.93- 1,649,123- 5.543.686 7,192,809 بعد الزكاة صافى الربح/الخسارة
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م حيث 2015وم 2014 ما بني عامىللشركة  ىف النتائج التشغيليةالفروقات اجلوهرية   اجلدول أعاله يعكس
%.  1.43نتيجة إلخنفاض املبيعات بنسبة  %4.6م بنسبة 2015يالحظ النقص ىف تكلفة املبيعات ىف عام 

يشري م برغم إخنفاض املبيعات مما 2015% ىف عام 3.91كما يالحظ الزايدة ىف إمجاىل الربح التشغيلى بنسبة 
م بنسبة 2015والذى إنعكس بدوره على زايدة الربح من العمليات الرئيسية ىف عام  اىل كفاءة األداء التسغيلى

ىف عام  ىف مصروفات العمليات الرئيسية )املصروفات التسويقية واالدارية والعمومية(اإلرتفاع % برغم 18.71
 % .2.54م بنسبة 2015

رتفاع خمصصات اخلسائر % نتيجة إل30.77م بنسبة 2015يالحظ إخنفاض صاىف الدخل قبل الزكاة ىف عام 
ض صاىف الربح بعد الزكاة م، وكذلك إخنفا2014% مقارنة بعام 270.42واملصروفات االخرى للعام بنسبة 

 %.22.93بنسبة 
 
 
 إيضاح ألى إختالف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين : 6-2

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

قرر الىت  IFRSعالية اجلودة الدولية املالية املعايري  تطبيقلعداد خطة إب قامتالشركة قد  أن ىلإ جتدر االشارة هنا
م 01/01/2016ىب إعتبارا من أن يبدأ تطبيقها بشكل جتري جملس إدارة اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني

تنفيذ هذه اخلطة سيتم ، حيث  م2017 مطلع العام املاىلإعتبارًا من رمسيا بشكل اتم تطبيقها  أن  يعتمدعلى 
 م.01/01/2017ليبدأ التطبيق الشامل هلا فعلياً إعتباراً من  م2016خالل عام املوضحة أدانه 
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المهــــــــــام   اإلنتهاء البــــدء المـــدة 
يوم 12 2016، والتهيئة لعام 2015اإلقفال السنوي لعام   6/1/2016األربعاء  26/12/2015السبت  

يوم 13 تطبيق الهيكل التنظيمي واألعمال المتعلقة بها 6/1/2016األربعاء   21/1/2016الخميس    

أيام 3 إعادة تبويب األدلة المحاسبية 21/1/2016الخميس   24/1/2016األحد    

21/1/2016الخميس  يوم (A00000)إعادة تبويب األدلة المحاسبية إلدارة الشركة 23/1/2016السبت    

23/1/2016السبت  يومان يب األدلة المحاسبية لوحدات األعمالإعادة تبو 24/1/2016األحد    

أيام 3 إعادة تبويب األدلة المحاسبية على النظام 24/1/2016األحد   27/1/2016األربعاء    

24/1/2016األحد  يوم (A00000)إعادة تبويب األدلة المحاسبية إلدارة الشركة 25/1/2016االثنين    

25/1/2016األثنين  يومان يب األدلة المحاسبية لوحدات األعمالإعادة تبو 27/1/2016األربعاء    

يوم 11 فصل الرصيد االفتتاحي إلدارة الشركة عن وحدات األعمال 27/1/2016األربعاء   8/2/2016اإلثنين    

أيام 4 التأكد من توافق نظام تخطيط موارد المشاريع مع المعايير الدولية 5/3/1620السبت   8/3/2016الثالثاء    

يوم IFRS 13 التدريب بموقع الشركة على نظام تخطيط موارد المشاريع مع 7/2/2016األحد   21/2/2016األحد    

أيام 5 التدريب بموقع الشركة على معايير المحاسبة الدولية 7/2/2016األحد   11/2/2016الثالثاء    

أيام SOCPA & IFRS 5 نتحديد أوجه االختالف في المعالجات المحاسبية بي 11/2/2016الخميس   17/2/2016األربعاء    

أيام 3 تحويل السجالت المالية الحالية الى المعايير الدولية 17/2/2016األربعاء   21/2/2016األحد    

أيام 4 ترحيل الرصيد االفتتاحي ليتوافق مع معايير المحاسبة الدولية 21/2/2016األحد   25/2/2016الخميس    

أيام 3 بالتوازي مع النظام الحالي IFRS ةتهيئ 25/2/2016الخميس   28/2/2016األحد    

أيام 6 (IFRS)  2016إقفال الربع األول  5/4/2016الثالثاء   12/4/2016الثالثاء    

5/4/2016الثالثاء  يومان تحويل ميزان المراجعة في شكل معايير المحاسبة الدولية 7/4/2016الخميس    

7/4/2016الخميس  يومان ة الموحدةتقارير المالي 10/4/2016األحد    

10/4/2016األحد  يومان التأكد والتحقق من توافق التقارير المالية مع معايير المحاسبة الدولية 12/4/2016الثالثاء    

أيام 6 (IFRS)  2016إقفال الربع الثاني  5/7/2016الثالثاء   11/7/2016اإلثنين    

5/7/2016الثالثاء  يومان في شكل معايير المحاسبة الدوليةتحويل ميزان المراجعة  6/7/2016األربعاء    

6/7/2016األربعاء  يومان تقارير المالية الموحدة 9/7/2016السبت    

9/7/2016السبت  يومان التأكد والتحقق من توافق التقارير المالية مع معايير المحاسبة الدولية 11/7/2016اإلثنين    

أيام 6 (IFRS)  2016الثالث  إقفال الربع 5/10/2016األربعاء   11/10/2016الثالثاء    

5/10/2016األربعاء  يومان تحويل ميزان المراجعة في شكل معايير المحاسبة الدولية 6/10/2016الخميس    

6/10/2016الخميس  يومان إقفال السجالت المحاسبية مع المع المعايير الدولية 9/10/2016األحد    

9/10/2016األحد   يومان كد والتحقق من توافق التقارير المالية مع معايير المحاسبة الدوليةالتأ 11/10/2016الثالثاء    

أيام 3 مع تخطيط موارد المؤسسات الجديدة IFRS التحقق من االمتثال 5/10/2016األربعاء    8/10/2016السبت    

أيام 9 (IFRS)  2016إقفال الربع الرابع  5/1/2017الخميس   15/1/2017األحد    

أيام 3 تحويل ميزان المراجعة في شكل معايير المحاسبة الدولية 5/1/2017الخميس   8/1/2017األحد    

أيام 3 إقفال السجالت المحاسبية مع المع المعايير الدولية 8/1/2017األحد   11/1/2017األربعاء    

أيام 3 المحاسبة الدولية التأكد والتحقق من توافق التقارير المالية مع معايير 11/1/2017األربعاء   15/1/2017األحد    

أيام 6 (IFRS)  2017إقفال الربع األول  5/4/2017األربعاء   11/4/2017الثالثاء    

5/4/2017األربعاء  يومان تحويل ميزان المراجعة في شكل معايير المحاسبة الدولية 6/4/2017الخميس    

6/4/2017الخميس  يومان المع المعايير الدولية إقفال السجالت المحاسبية مع 9/4/2017األحد    

9/4/2017األحد  يومان التأكد والتحقق من توافق التقارير المالية مع معايير المحاسبة الدولية 11/4/2017الثالثاء    

 



 17 صفحـة رقم                                  م2015تقرير مجلس االدارة للعام المالى  تنمية الزراعية:شركة تبوك  لل 

 

رئيس المحل الوالدولة  ورأسمالها ونسبة ملكية المصدر فيها  ونشاطها الرئيس اسم كل شركة تابعه 7-2

 : لعملياتها والدولة محل تأسيسها

 رأس المال إسم الشركة التابعة #
 نسبة ملكية 

 نشاطها الرئيسى االسهم
 الدولة المحل

 الرئيس لعملياتها 
الدولة محل 

 تأسيسها

1 
شركة جنات لإلستثمار 

الزراعى )شركة ذات 
 مسئولية محدودة(

مليون  63
 % 27.8 ر.س

االستثمار فى األنشطة إنتاج 
االعالف والحبوب والسلع 

 الغذائية االستراتيجية
 السعودية/مصر/

 السودان
المملكة العربية 

 السعودية

2 
شركة شرق آسيا 
لإلستثمار الزراعى 

 )شركة مساهمة مقفلة(

مليون  70
 %28.57 ر.س

االستثمار فى أنشطة إنتاج 
الحبوب ومنتجات الزيتون 

والحمضيات وتجارة المحاصيل 
 وغيرها

رج داخل وخا
 السعودية 

المملكة العربية 
 السعودية

3 

شركة المجموعة 
 -الزراعية السعودية
ساق )شركة ذات 
 مسئولية محدودة(

300.000 
 %33.33 ر.س

إستيراد وتصدير وتجارة الجملة 
والتجزئة فى الخضار والفواكه 

قامة  والمواد الغذائية وا 
 المصانع الزراعية

 السعودية

 
المملكة العربية 

 السعودية

 

 
 
 

 وصف تفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة:  8-2

 تاريخ التأسيس إسم الشركة التابعة

س المال كما رأ
فى 

م 31/12/2015
 )ر.س(

عدد حصص 
االسهم فى 
 الشركة التابعة

القيمة االسمية  
السهم )ريال 

 سعودى(

إجمالى قيمة 
 االسهم )ر.س(

إجمالى القيمة 
 لألسهمالعادلة 

 )ر.س(

شركة جنات لإلستثمار 
 الزراعى

 8.437.387 17.500.000  10 1.750.000 مليون  63 م(2007مايو)

شركة شرق آسيا 
 لإلستثمار الزراعى

 18.992.558 20.000.000  10 2.000.000 مليون  70 ھ27/06/1434

شركة المجموعة 
الزراعية السعودية 

 )ساق(
 100.000 100.000  10 10.000  300.000 ھ13/07/1432
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 وصف لسياسة الشركة فى توزيع األرباح: 9-2

  :لىي من النظام االساسى فإن سياسة الشركة لتوزيع االرابح كما 43وفقاً لنص املادة 
 توزع أرابح الشركة الصافية السنوية بعد خصم املصروفات العمومية والتكاليف األخرى على الوجه التايل :

تكوين إحتياطي نظامي، وجيوز للجمعية العامة العادية وقف هذا % من األرابح الصافية ل10ب يجتن .أ
 التجنيب مىت بلغ االحتياطي املذكور نصف رأس املال .

% من األرابح الصافية لتكوين إحتياطي اتفاقي خيصص لتدعيم مركز الشركة ومواجهة 5جتنب من الباقي  .ب
 ن رأس املال.% م25املخاطر ويوقف هذا التجنيب إذا بلغ االحتياطي املذكور 

 % من رأس املال املدفوع.5يوزع بعد ذلك دفعة أوىل للمسامهني تعادل  .ج

منه كحصة أخرى  وجد( من األرابح الصافية أو جزءاً  للجمعية العامة العادية أن تقرر توزيع الباقي )إن .د
 .لةيء وترحيل ما تبقى من أرابح حلساب األرابح املرحني أو إضافته إىل احتياطي الطوار للمسامه

 عوضاً عن توزيع أرابح نقدية جيوز توزيع أسهم جمانية وفقاً لإلجراءات املنظمة هلذا الغرض  .ه

 
 دارةيت تعود ألشخاص )عدا أعضاء مجلس إوصف ألى مصلحة فى فئة االسهم ذات االحقية فى التصو 10-2

من قواعد  45بموجب المادة  ( قاموا بإبالغ الشركة بتلك الحقوقوأقرباءهموكبار التنفيذيين  الشركة

 :التسجيل واإلدراج وأى تغير فى تلك الحقوق خالل السنة المالية األخيرة

خالل العام  فئة األسهم ذات األحقية ىف التصويت تعود لالشخاص املعنينيمل يوجد إبالغ ألى مصلحة أو تغيري 
 م. 2015ديسمرب  31املاىل املنتهى ىف 

 
التنفيذييـن تعود ألعضاء مجلس االدارة وكبار  إكتتاب وحقوق ة تعاقديةوأوراق مالي مصلحة يألوصف  11-2

ك المصلحة أو لو أى تغيير فى تدوات دين الشركة أو أى من شركاتها التابعة أسهم أو وأفى وأقرباءهم 

 :خالل السنة المالية األخيرةتلك الحقوق 

أسهم تبوك الزراعية وأي تغيري يف تلك يف  وأقرابءهمنسب متلك أعضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني 
 * م2015املصلحة خالل عام 
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 وظات:ملح 
 م2015ال يوجد تملك لكبار التنفيذيين فى اسهم الشركة خالل العام المالى  *

 م2015لم تقم الشركة بإصدار أى أدوات دين خالل العام المالى  **

 المجلس عدد سبعة ألف سهم شهادات وبقية االسهم محافظ رئيسلدى  ***

 نعم.يمثلها في المجلس األستاذ/عبد هللا إبراهيم العبد الم****

 
 

والمبالغ المدفوعة لسداد القروض خالل السنة وكشف  المعلومات المتعلقة بأى قروض على الشركة 12-2

 :* بالمديونية اإلجمالية للشركة والشركات التابعة له

 الجهة المانحة بيان
تاريخ 

 المنح

 المبلغ

 بالريال

المستلم حتى 

 2015نهاية 

 

عمولة المرابحة 

 االسالمية%

جملة الدفعيات 

 مستحقةال

قسط السداد 

 السنوى

جملة االقساط 

المسددة حتى 

 تاريخه )لاير(

جملة االقساط 

حتى   المتبقية

 تاريخه )لاير(

تاريخ بداية 

 السداد

تاريخ نهاية 

 السداد

قرض 

(1) 

صندوق التنمية 

 ** الزراعية
 01/09/2024 05/09/2013 11.775.953 4.572.807 1,659,450 16,348,760 0 16,348,760 19,999,998 م2010

قرض 

(2) 
 24/07/2015 03/05/2012 0 11.749.866 2,937,360 11,749,447 1,749,447 10.000.000 10,000,000 م2011 البنك األهلى 

 تتسهيال

(3) 
 05/06/2016 13/07/2014 9.876.528 16.743.663 9.876.528 26.620.191 591.859 26.028.332 26.028.332 م2014 بنك الرياض 

              * ال توجد قروض على الشركات التابعة

 القرض في المواعيد المحددة لهـا وفترة سماح مدتها عامين % في حالـة الوفاء بسداد أقسـاط25يشتمل قرض صندوق التنمية الزراعية على إعانـة قدرهـا    **

 
كتتاب أو حق  إ أو مذكراتتعاقدية أوراق مالية قابلة للتحويل و أى  دين وصف لفئات وأعداد أى أدوات 13-2

أصدرتها أو منحتها الشركة خالل السنة المالية مع إيضاح أى عوض حصلت عليه حقوق مشابهة 
 :الشركة مقابل ذلك

أى أدوات دين قابلة للتحويل و أى أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق  إكتتاب أو حقوق مشاهبة مل توجد 
أى عوض حصلت  وابلتاىل ال يوجدم 2015ديسمرب  31العام املنتهى ىف ل خال أصدرهتا أو منحتها الشركة

 ىف هذا اخلصوص.عليه الشركة 

# 
 

 إسم من تعود له املصلحة
 هناية العام بداية العام

 % التغري صاىف التغري
 عدد االسهم

أدوات 
 الدين**

 عدد 
 االسهم

 أدوات
 الدين

 2365.63 181250 0 189250 0 8000 ***حممد عبد هللا الراجحى 1

 125.00 1250 0 2250 0 1000 عود املعمرفيصل س 2

 100.00 1000 0 2000 0 1000 حممد جنيب خضر 3

 125.00 1250 0 2250 0 1000 أمحد عبد العزيز السمارى 4

 1493.62 149362 0 159362 0 10000 عبد هللا الراجحى يوسف 5

 99.80- 499000- 0 1000 0 500000 ****املؤسسة العامة للتقاعد 6



 20 صفحـة رقم                                  م2015تقرير مجلس االدارة للعام المالى  تنمية الزراعية:شركة تبوك  لل 

 

 

أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات وصف ألى حقوق تحويل أو أكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل  14-2

 :حق إكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة

يل أو أكتتاب مبوجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق حقوق حتو مل توجد  أى 
 .م2015ديسمرب  31خالل العام املنتهى ىف  إكتتاب أو حقوق مشاهبة أصدرهتا أو منحتها الشركة

 

 وصف ألى إسترداد أو شراء أو إلغاء ألى أدوات دين قابلة لإلسترداد : 15-2

م أى إسرتداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألى 2015ديسمرب  31املنتهى ىف  مل توجد خالل العام املاىل
 . أدوات دين قابلة لإلسرتداد

 

 عدد إجتماعات مجلس االدارة وسجل الحضور لكل إجتماع: 16-2

حيث كان موقف حضور االعضاء كما  جلسات 7عدد م 2015عقد جملس إدارة تبوك الزراعية خالل العام 
 :يلى

 

محمد عبد أ. اتاالجتماع
 هللا الراجحي

فيصل أ.
سعود 
 المعمر

د. محمد 
 نجيب خضر

أحمد .أ
 السماري

محمد عبد  .أ
الهادي 
 البشري

عبد هللا العبد  أ.
 المنعم

فهد عبد هللا  أ.
 الراجحي

عبد  يوسف أ.
 هللا الراجحي

 االجتماع االول
 م06/01/2015

1 1 1 1 1 1 1 x 

 االجتماع الثانى
 م18/02/2015

1 1 1 1 1 1 1 x 

 االجتماع الثالث
 م06/04/2015

1 1 1 1 1 1 1 x 

 االجتماع الرابع
 م29/06/2015

1 1 1 1 x 1 x 1 

 االجتماع الخامس
 م06/09/2015

1 1 1 1 x 1 x 1 

 االجتماع السادس
 م03/11/2015

1 1 1 1 x 1 x 1 

 االجتماع السابع
 x 1 x 1 1 1 1 1 م28/12/2015

 4 3 7 3 7 7 7 7 الجملة
%100 %100 %100 نسبة الحضور  100%  100% 100% 100% 100% 

 ملحوظات:
م خروج االستاذ /حممد عبد اهلادى البشرى  االستاذ/ فهد عبد هللا الراجحى ودخول االستاذ/ يوسف عبد هللا 01/07/2015ىف الدورة احلادية عشر للمجلس الىت بدأت ىف  مت

 ىف إجتماع اجلمعية العامة الىت أجازت اجمللس اجلديد. الراجحى وتبقى مقعد شاغر مل يتم ملئه
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 وطرف ذي عالقـة: الشركةوصف ألي صفقـة بيـن  17-2

 .مل يوجد
 

ً فيهأعمال  أو  عقود  معلومات متعلقة بأى  18-2 أعضاء مصلحة ألحد  اتوجد فيه ، و اتكون الشركة طرفا

 :ذى عالقة بأى منهممجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذى أو المدير المالى أو أى شخص 

أو كانت توجد فيها  فيهام  2015عقود مربمة خالل العام  أعمال أو تقر إدارة الشركة ابنه ليس لديها أى
أى شخص ذى عالقة أبى ية أو مصلحة ألحد أعضاء جملس األدارة أو الرئيس التنفيذى أو رئيس قطاع املال

 منهم.
 

 

 
أو أحد كبار التنفيذيين عن أى اإلدارة  مجلس أحد أعضاء و إتفاق تنازل بموجبه ى ترتيبات أبيان أل 19-2

 راتب أو تعويض:

م أي ترتيبات أو إتفاق تنازل مبوجبه أي أحد من  2015ديسمرب  31مل توجد خالل العام املايل املنتهي يف 
أو كبار رة كما اليوجد أعضاء جملس إدا  ؛أعضاء جملس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيني عن أي راتب أو تعويض

أي بدالت مقابل حضور اجتماعات جملس اإلدارة أو أي مصاريف سفر أو تنقالت أو أي تنفيذيني مل يتقاضوا 
 .العام املذكور خاللبدالت أخرى أو تنازلوا عن مكافآهتم وتعويضاهتم 

 
 

 

 ى ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمى الشركة عن أى حقوق فى األرباح:بيان أل 20-2

ات أو إتفاق تنازل مبوجبه أي من مسامهى م أي ترتيب 2015ديسمرب  31جد خالل العام املايل املنتهي يف مل تو 
 عن حقوقه يف األرابح. الشركة

 
 

 

 :لسداد أى زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أى مستحقات أخرىبيان بقيمة المدفوعات النظامية المستحقة  21-2

مقارنة ابلعام املنصرم م 2015امية املستحقة على الشركة للعام املدفوعات النظ تفاصيلاجلدول التايل يوضح 
والىت تشتمل على مبالغ الزكاة الشرعية وأقساط املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية وتكاليف م ، 2014

لغ التأشريات واجلوازات والرسوم اجلمركية والرسوم االخري علمًا أبن كافة املستحقات مت سدادها ابلكامل عدا مب
  (.2015الزكاة الشرعية الذى سيتم سداده إبذن هللا )بعد إجازة اجمللس املوقر للقوائم املالية للعام
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 بيان المدفوعات
  م2015

 )ألف ر.س(
 م2014عام 

 )ألف ر.س(

 982 880 الزكـاة الشرعيـة 
 917 1.146 الرسوم الجمركيـة

 1,588 1.754 المؤسسة العامة للتامينات اإلجتماعية

 2,056 2.131 تكاليف تأشيرات وجوازات

 10,0 10.0 تكاليف أخرى 

 5,553 5.921 الجملة
 

 
 لصالح موظفى الشركة: أنشئتبيان بقيمة أى إستثمارات أو إحتياطيات  22-2

ملصلحة موظفي الشركة خالل العام املاىل املنتهى يف  أنشئتمل تقم الشركة إبنشاء أي إستثمارات أو احتياطيات 
 . م 2015رب ديسم 31
 

 إقرارات: 23-2

 تقر الشركة مبا يلى:

 ابلشكل الصحيح أعدت سجالت احلساابت أن  (أ

 بفاعلية  ونفذأن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة  (ب
 .ىف قدرة املصدر على مواصلة نشاطهأنه ال يوجد أي شك يذكر  (ت

 

 
 كمة الشركات:والمادة التاسعة من الئحة حالمعلومات الواجب اإلفصاح عنها بموجب  24-2

 ما تم تطبيقه من أحكام الئحة حوكمة الشركات واالحكام التى لم تطبق وأسباب ذلك: 1-24-2

يقر جملس االدارة أن شركة تبوك للتنمية الزراعية قد قامت بتطبيق كافة أحكام الئحة حوكمة الشركات الصادرة 
مشتملة الئحـة حوكمـة الشركة أحكام   اىل ، ابالضافـةم 2015من هيئة سوق املال السعودى خالل العام املاىل 

ألعضاء اجمللس وجلانه" و "سياسة تعارض  آلية إختيار أعضاء اجمللس ومصفوفة املؤهالت والقدراتعلى "
 مع النظام األساسي للشركة.املذكورتني ألحكام الالئحتني مع التوافق التام  ، املصاحل"
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 إدارة الشركة عضوا  فى مجالس إداراتها:المساهمة التى يكون عضو  مجلس  أسماء الشركات 2-24-2

 

عضويته ىف جمالس إدارات شركات  الوظيفة إسم عضو جملس االدارة #
 مسامهة أخرى

 الرئيس حممد عبد هللا الراجحى 1
شركة شرق آسيـا  /  مصرف الراجحى
 شركة مسامهة مغلقة(لإلستثمار الزراعي)

 
 نشركة أمسنت جنرا عضو ي*فهد عبد هللا الراجح 2

 
 م.01/07/2015خرج أ. فهد الراجحى من عضوية اجمللس ىف الدورة اجلديدة الىت إبتدأت ىف  *
 

 
 

 :*تكوين مجلس االدارة وتصنيف أعضائه 3-24-2

إنتهت خالل العام الدورة العاشرة للمجلس، ومت إنتخاب أعضاء جملس جديد للدورة احلادية عشر واليت 
 رة يف دورة احلادية عشر من التايل أمساؤهـم:م، حيث يتكون جملس االدا1/7/2015بدأت يف 

 صفة العضوية  الوظيفة اإلســــــم #
 (مستقل/)تنفيذى/غري تنفيذى

 غري تنفيذى الرئيس يحممد عبد هللا الراجح 1

 مستقل انئب الرئيس فيصل سعود املعمر 2

 مستقل عضو حممد جنيب خضر 3

 مستقل عضو أمحد عبد العزيز السماري 4

 غري تنفيذى عضو عبد هللا الراجحى يوسف 5

 مستقل عضو ** عبد هللا إبراهيم العبد املنعم 6
 .ممثل املؤسسـة العامـة للتقاعـد ىف جملس االدارة**
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 :وأسماء اللجان والرؤساء واألعضاء وصف مختصر إلختصاصات لجان المجلس ومهماتها والمكافآت 4-24-2

 املكافآت اإلختصاص واملهام األعضاء أمساء اللجان #

 اللجنة التنفيذية 1

 حممد عبد هللا الراجحى رئيساً أ. 
 عضواً -أمحد عبد العزيز السمارىأ. 

 د. حممد جنيب خضر عضواً 
م. سعد السواط الرئيس التنفيذى 

 عضواً 

تقوم مبسئوليات جملس االدارة ذات الصلة إبدارة أعمال الشركة خالل الفرتات 
لمجلس ، أو حينما يتعذر إنعقاد إجتماعات بني اإلجتماعات الدورية املقررة ل

اجمللس ألى أسباب طارئة أو خارجة عن االرادة ، و تقدم التوصيات إىل جملس 
اإلدارة حول خمتلف املوضوعات ذات الصلة إبعداد وتنفيذ إسرتاتيجية الشركة ، 
ويفوض اجمللس اللجنة لتصريف بعض مهامه مثل إعتماد سياسات االستثمار و 

 القيادات العليا  واملشرتايت )فيما دون اثنني مليون رايل(تعيينات 

رايل للعضو  2000
لكل جلسة ، عالوة 
على مكافأة تقدرها جلنة 
الرتشيجات واملكافآت 
ىف هناية العام بناء 

اجلهود املبذولة من تلك 
اللجان خالل العام 
وتصرف حسب آداء 
 العضو ونسبة حضوره

2 
جلنة الرتشيحات 

 واملكافآت

 رئيساً -فيصل سعود املعمر أ.

 عضواً -هللا ابراهيم عبد املنعم أ.
 عضواً -أ. أمحد عبد العزيز السمارى

 املعتمدة واملعايري للسياسات وفقاً  اجمللس لعضوية ابلرتشيح اإلدارة جمللس التوصية

 .واألمانة ابلشرف خملة جبرمية إدانته سبق شخص أي ترشيح عدم مع مراعاة

 جملس لعضوية املناسبة املهارات من املطلوبة حتياجاتلال السنوية املراجعة

 يف مبا اإلدارة، جملس لعضوية املطلوبة واملؤهالت للقدرات وصف اإلدارة وإعداد
 .اإلدارة جملس ألعمال العضو خيصصه أن يلزم الذي حتديد الوقت ذلك

 ميكن اليت التغيريات شأن يف التوصيات ورفع اإلدارة جملس هيكل مراجعة

 .اؤهاإجر 

 مع يتفق مبا معاجلتها واقرتاح اإلدارة، جملس يف والقوة الضعف جوانب حتديد

 .مصلحة الشركة

 أي وجود عدم و املستقلني، األعضاء استقاللية من سنوي بشكل التأكد

 .أخرى شركة إدارة جملس عضوية يشغل العضو إذا كان مصاحل تعارض

 وكبار اإلدارة سجمل أعضاء ومكافآت لتعويضات واضحة سياسات وضع

 .ابألداء ترتبط معايري استخدام السياسات تلك وضع يراعى عند و التنفيذيني،

3 
 
 

 جلنة املراجعة

 رئيساً -يوسف عبد هللا الراجحىأ. 
 عضواً -وليد ابمعروفأ. 
 عضواً -حممد عبد اهلادى البشرىأ. 
 عضواً -على ابراهيم املباركأ. 

 مدى من التحقق أجل من الشركة يف ةالداخلي املراجعة إدارة على اإلشراف

 .اإلدارة جملس حددها اليت واملهمات األعمال تنفيذ يف فاعليتها
 .شأنه يف وتوصياهتا رأيها عن مكتوب تقرير ووضع الداخلية الرقابة نظام دراسة

 التصحيحية اإلجراءات تنفيذ ومتابعة الداخلية املراجعة تقارير دراسة

 .فيها الواردة للملحوظات

 ، أتعاهبم وحتديد وفصلهم القانونيني احملاسبني بتعيني اإلدارة جمللس لتوصيةا
 .استقالليتهم من التأكد ابلتعيني التوصية عند ويراعى

 أعمال نطاق خارج عمل أي واعتماد القانونيني، احملاسبني أعمال متابعة

 .املراجعة أبعمال قيامهم أثناء هبا يكلفون اليت املراجعة

 .عليها ملحوظاهتا وإبداء القانوين احملاسب مع ملراجعةا خطة دراسة

 .شأهنا يف مت ما ومتابعة املالية القوائم على القانوين احملاسب ملحوظات دراسة

 الرأي وإبداء اإلدارة جملس على عرضها قبل والسنوية األولية املالية القوائم دراسة
 .شأهنا يف والتوصية
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 .شأهنا يف اإلدارة جمللس والتوصية الرأي وإبداء ةاملتبع احملاسبية السياسات دراسة

 جلنة اإلستثمار 4

 حممد عبد هللا الراجحى رئيساً أ. 
 عضواً -أمحد عبد العزيز السمارىأ. 

 د. حممد جنيب خضر عضواً 
م. سعد السواط الرئيس التنفيذى 

 عضواً 

ادي للشركة تضطلع مبهام دراسة فرص االستثمار الرامية لتطوير ومنو النشاط االقتص
واإلشراف على إعداد الدراسات ذات الصلة والتوصية للمجلس ابملشروعات 
االستثمارية احمللية واخلارجيـة اليت تثبت جدواها االقتصادية على ضوء سياسة االستثمار 

 .املعتمدة للشركة
يت للدورة احلادية عشر للمجلس والعلماً أبنه مت إدراج عملها مع مهام اللجنة التنفيذية 

 م1/7/2015بدأت يف 
 
 م : 2015إجتماعات لجان المجلس خالل العام  

i. إجتماعات اللجنة التنفيذية : 

رقم 
 عبد هللا حممد أ. اتريخ االجتماع اإلجتماع

أمحد عبد العزيز أ.  املعمر سعود فيصل أ. الراجحي
 السماري

د.حممد جنيب 
 م.سعد حممد السواط خضر

م06/01/2015 1  1 1 1 x x 

م17/02/2015 2  1 1 1 x x 

م16/04/2015 3  1 1 1 x x 

م29/06/2015 4  1 1 1 x x 

م03/09/2015 5  1 x 1 1 1 

م11/10/2015 6  0 x 1 1 1 

م25/10/2015 7  0 x 1 1 1 

م26/10/2015 8  0 x 1 1 1 

م29/11/2015 9  1 x 1 1 1 

م29/11/2015 10  1 x 1 1 1 

م27/12/2015 11  1 x 1 1 1 

 7 7 11 4 8 اجلملة

%73 نسبة احلضور  100%  100% 100% 100% 

م مع الدورة اجلديدة للمجلس برائسة االستاذ/حممد الراجحي وعضوية كال من د. حممد جنيب خضر، وأ/ 01/07/2015تشكيل اللجنة التنفيذية إعنبارا من  إعادة  متملحوظة: 
 للشركة ( وخروج األستاذ/ فيصل املعمر من عضوية اللجنة للدورة احلادية عشر.أمحد السماري، وم. سعد السواط ) بصفته الرئيس التنفيذي 
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ii. إجتماعات جلنة املراجعة : 

عبد هللا إبراهيم  أ.  أ. حممد البشرى وليد  ابمعروف أ. يوسف الراجحى أ. اتريخ االجتماع رقم اإلجتماع
 عبد املنعم

أ. على ابراهيم 
 املبارك

م02/02/2015 1  1 1 1 x 1 

م28/04/2015 2  1 1 1 x 1 

م31/08/2015 3  1 1 x 1 1 

م02/11/2015 4  1 1 1 x 1 

 4 1 3 4 4 اجلملة

 100%  100%  100%  100%  100%  

معروف وعلى املبارك م مع الدورة اجلديدة للمجلس برائسة االستاذ/يوسف الراجحى وعضوية االساتذة وليد اب01/07/2015إعادة تشكيل جلنة املراجعة إعنبارا من  متملحوظة: 
ادى البشرى مرة أخرى حيث حضر اول جلسة ىف اللجنة اجلديدة ة ومت دخول االستاذ/ حممد عبد اهلوعبد هللا عبد ابراهيم العبد املنعم ، واالخري إعتذر الحقا عن عضوية اللجن

 م. 02/11/2015بتاريخ 
 

iii. إجتماعات جلنة الرتشيحات واملكافآت: 

 أ. عبد هللا العبد املنعم أ. حممد البشرى أمحد عبد العزيز السماريأ.  فيصل املعمر أ. جتماعاتريخ اال رقم اإلجتماع
م17/02/2015 1  1 x 1 1 

م29/06/2015 2  1 x 1 1 

م05/07/2015 3  1 1 x 1 

م05/08/2015 4  1 1 x 1 

م12/08/2015 5  1 1 x 1 

م31/08/2015 6  1 1 x 1 

م12/10/2015 7  1 1 x 1 

 7 2 5 7 اجلملة

 100%  100%  100%  100%  

م مع الدورة اجلديدة للمجلس برائسة االستاذ/فيصل املعمر وعضوية كاًل من األستاذ/ عبد هللا 01/07/2015إعادة تشكيل جلنة الرتشيحات واملكافآت إعنبارا من  متملحوظة: 
 البشري. العبد املنعم، واألستاذ/ أمحد السماري، وخروج األستاذ/ حممد عبد اهلادي

 

iv. إجتماعات جلنة االستثمار: 
 أ. امحد السمارى م. سعد السواط د. حممد جنيب خضر حممد الراجحي أ. اتريخ االجتماع رقم اإلجتماع

م17/02/2015 1  1 1 1 x 

م07/04/2015 2  1 1 1 1 

م28/06/2015 3  1 1 1 1 

 2 3 3 3 اجلملة

 100%  100%  100%  100%  

 ملحوظة:
 م07/04/2015ذ /أمحد السمارى ىف عضوية اللجنة إعتبارا من اجللسة بتاريخ مت دخول االستا -1
جلنة عمل مهام  دمجمت بناء على استكمال الشركة مللف زايدة رأس املال، واحلصول على املوافقات الالزمـة من اجلهات املعنيـة ، فقد  -2

 ع بدايـة عمل الدورة احلادية عشر للمجلس.وذلك م م01/07/2015اللجنة التنفيذية بتاريخ عمل مع مهام  االستثمار
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 وكبار التنفيذيين: االدارة ولجانه مجلسفاصيل المكافآت الممنوحة ألعضاء ت 5-24-2

 :*المكافآت والبدالت الممنوحة ألعضاء ولجان المجلس غير التنفيذين/المستقلين   (أ

بدالت  املكافآت )ر.س( البيان 
االجتماعات 

 )ر.س(

 **املكافآت الشهرية
 ()ر.س

 

 

 اجلملة ***
 )ر.س(

 284.000 180.000 104.000 **** 0  أعضاء اجمللس
 286.000 0 86.000 200.000 اللجنة التنفيذية

 252.500 0 40.000 212.500 جلنة املراجعة
 276.000 0 76.000 200.000 جلنة الرتشيحات
 222.000 0 22.000 200.000 جلنة اإلستثمار

 50.000 0 0 50.000 سكرتري جملس االدارة
 1370.500 180.000 328.000 862.500 اجلملة

 ال يوجد اعضاء تنفيذيني من بني أعضاء جملس اإلدارة *
( من النظام 2و 1)البندين  21ر.س( مبوجب املادة  60,000ر.س( ، وانئب رئيس اجمللس ) 120,000إمجاىل املكافآت الشهرية املستحقة لرئيس اجمللس )** 

 األساسى.
 تعويضات أو مكافآت أو بدالت يتقاضاها أعضاء اجمللس وجلانه اجلدول أعاله أى ال يوجد خبالف ما ورد  ىف* **

 م.31/12/2014بسبب عدم توزيع أرابح عن العام املايل املنتهي يف  2015مل يتم صرف مكافآت عضوية جملس االدارة خالل عام  ****
 

 ر التنفيذيين ممن تلقوا أعلى تعويضات:المكافآت والبدالت الممنوحة لخمسة من كبا (ب
 

 

 

 بيان

رواتب سنوية 
 )ر.س(

بدل سكن 
 )ر.س(

بدل انتقال 
 )ر.س(

بدل إتصاالت 
 )ر.س(

مكافآت وحوافز 
 سنوية )ر.س(

 ملة )ر.س(اجل

 1.000.000 120.000 0 سيارة الشركة سكن الشركة 880.000 الرئيس التنفيذى
 440.938 10.573 2.400 18.000 81.993 327.972 نائب الرئيس التنفيذى

 سكن الشركة 333.540 مدير عام وحدة أعمال الفاكهة
 سيارة الشركة

2.400 10.155 346.095 

 86.094 344.376 المحاصيل  مدير عام وحدة أعمال
18000 2.400 

23.578 474.448 

 225.456 13.070 2.400 سيارة الشركة سكن الشركة 209.986 رئيس قطاع تطوير األعمال

 143.414 7082 1.200 سيارة الشركة سكن الشركة 135.132 المكلف رئيس قطاع المالية

 2.630.351 184.458 10.800 36.000 168.087 2.231.006 الجملة
 
أى عقوبة أو جزاء أو قيد إحتياطى مفروض على الشركة من الهيئة أو أى جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية  6-24-2

 أخرى:

 م  تفاصيلها كما يلى:2015على الشركة من هيئة سوق املال خالل العام  مالية غرامات مخسة دمت فرض عد
  من قواعد  40ملخالفتها الفقرة )أ( من املادة  (رايل )عشرة آالف رايل 10.000غرامة مالية مببلغ

 ية شركة السوق املال التسجيل واالدراج وذلك بسبب عدم وضوح إعالن الشركة املنشور ىف موقع
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م حيث مل تذكر 30/6/2014م عن نتائجها املالية االولية للفرتة املنتهية ىف 16/07/2014يخ )تداول( بتار 
مجيع األسباب املؤثرة ىف إخنفاض صاىف الربح للربع الثاىن مقارنة ابلفرتة املماثلة من العام السابق كما ىف جاء ىف 

 حيثيات قرار فرض الغرامة.
  من  نظام  46ملخالفتها الفقرة )أ( من املادة  (رايل )عشرة آالف رايل 10.000غرامة مالية مببلغ

ىل الفقرة )ب( من املادة امن قواعد التسجيل واالدراج إستنادا  41السوق املالية والفقرة )أ( من املادة 
عن وذلك لعدم إبالغ الشركة اهليئة واجلمهور ىف الوقت النظامى احملدد  من نظام السوق املالية. 59

إعتماد جملس إدارهتا توصية اللجنة االدارية ابالخذ ابملعاجلات احملاسبية الناجتة من تطبيق نتائج الفحص 
م 2012م مقابل صاىف ربح للعام 2013املاىل الناىف للجهالة والىت نتج عنها حتقيق صاىف خسارة للعام 

 يات قرار فرض الغرامة.كما ىف جاء ىف حيث، م24/02/2014إذ مل تعلن عن ذلك اال ىف اتريخ 

   ( من التعليمات اخلاصة 9ملخالفتها الفقرة ) (رايل )عشرة آالف رايل 10.000غرامة مالية مببلغ
من نظام  59املادة ىل الفقرة )ب( من اإبعالانت الشركات املسامهة املدرجة نتائجها املالية  إستنادا 

ملنشور ىف موقع شركة السوق املالية )تداول( بتاريخ ، وذلك لعدم بيان الشركة ىف إعالهنا ا السوق املالية
م لفت اإلنتباه الذى 31/12/2013م عن نتائجها املالية السنوية للفرتة املنتهية ىف 23/02/2014
 كما ىف جاء ىف حيثيات قرار فرض الغرامة.بداه املراجع اخلارجى ىف تقريره ،أ

  من قواعد  40ملخالفتها الفقرة )ب( من املادة  (رايل )عشرة آالف رايل 10.000غرامة مالية مببلغ
تأخر الشركة ىف وذلك ل من نظام السوق املالية 59ىل الفقرة )ب( من املادة اإستنادا التسجيل واالدراج 

قبل ساعتني على االقل من بداية فرتة تداول يوم شركة السوق املالية )تداول( فصاح للجمهور ىف موقع األ
كما ىف جاء ىف م ،  2013أرابح نقدية على مسامهى الشركة للعام م عن توزيع 19/02/2014

 حيثيات قرار فرض الغرامة.
  من قواعد  40ملخالفتها الفقرة )أ( من املادة  (رايل )أربعني ألف رايل 40.000غرامة مالية مببلغ

فصاح الشركة وذلك إل من نظام السوق املالية 59ىل الفقرة )ب( من املادة اإستنادا التسجيل واالدراج 
بتاريخ  شركة السوق املالية )تداول(ىف إعالهنا املنشور ىف موقع  عن معلومة غري صحيحة

م تتعلق أبسباب إرتفاع 31/3/2015م عن نتائجها املالية االولية للفرتة املنتهية ىف 16/04/2015
 صاىف الربح للربع احلاىل مقارنة ابلربع السابق.

 بخصوص تلك الغرامة .  قد تقدمت بإعتراض إلى لجنة الفصل في منازعات األوراق الماليةوتجدر االشارة إلى ان الشركة 
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 :لشركةبا نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية 7-24-2

 

 إجراءات الرقابة الداخلية المتبعة )الدورة الرقابية(. (1
الذى يعود فنيًا وإدارايً مباشرة الداخلى ابلشركة جانبًا من مهام الرقابة الداخلية الىت ينفذها قسم التدقيق 

ة جراءات الرقابة الداخليعلى تنفيذ خطة مراجعة شاملة إلالشركة  ، فلقد درجت اىل رئيس قطاع املالية
يقدم تقاريره إىل جلنة املراجعة مكتب مراجع داخلى مستقل التعاقد مع عن طريق بشكل سنوى منتظم 

ما  ية إجراءات الرقابة الداخلية املتبعة ابلشركة والىت تستهدف بشكل أساسبغرض التأكد من حتقق فاعلي
 : ييل

 التحقق من املطابقة العينية لالصول واملوجودات مع السجالت. .أ

 خطة معدة إلدارة املخاطر لدى الشركةالتحقق من أن  .ب

ختلفة التحقق من أن خطة املخاطر تغطى األهداف االسرتاتيجية للشركة ووحدات أعماهلا امل .ج
 والعمليات الرئيسية هلذه الوحدات

 التحقق من وجود آلية لتقييم املخاطر وبيان للمخاطر حسب االولوايت .د

 احملافظة علي األصول .ه

 ىف إستخدام املوارد حتقيق أكرب قدر من الكفاءة .و
  التحقق من صحة االجراءات احملاسبية  .ز

  لتأكد من دقة البياانت احملاسبيةا .ح
 لشركةالعمل ابظمة االلتزام بلوائح وأن .ط

 لية االجراءات الرقابية.اعالمراجعة التي تمت للتحقق من ف (2

 علي االيت :م 2015خالل العام اشتملت خطة املراجعة اليت متت 
 

 إجراءات دورة املبيعات وإجراء االختبارات التفصيلية. مراجعة وتدقيق .أ
 حساابت البنوك. الدورة املستندية للنقدية وجرد اخلزينة ومطابقةوتدقيق  مراجعة .ب
 ت واملخازن.ايالدورة املستندية للمشرت  مراجعة وتدقيق  .ج
 سجالت االصول الثابتة . مراجعة وتدقيق .د

 عمليات جرد األصول الثابتة وجرد املخزون. مراجعة وتدقيق .ه

 أرصدة املدينيني و الدائنيني . مراجعة وتدقيق .و

  مراجعة وتدقيق خطة إدارة املخاطر للشركة ووحدات االعمال .ز
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  مراجعة آلية تقييم املخاطر .ح

 مراجعة اإلجراءات املتخذة للتعامل مع املخاطر .ط

 مراجعة بيان املخاطر الرئيسية وأولوايت التعامل معها .ي

 فحص القوائم املالية. .ك

 تنفيذ القرارات اإلدارية املنظمة للعمل. مراجعة وتدقيق موقف .ل

 لب اجمللس واالدارة التنفيذية.ابلشركة بناء على ط العملنظمة مراجعة وحتديث لوائح وأ .م

 
 إلجراءات الرقابية .لمراجعة النتائج  (3

 فقد أجنز املراجع الداخلىابلشركة ،  الىت يقوم هبا قسم التدقيق الداخلى املراجعةعمليات  من جانباً 
 م إىل2015عن نتائج خطـة املراجعـة للعام النهائى  بتقريره ة الداخلية وتقدم املراجععمليات  املستقل

أي مالحظات جوهريـة  مل يسفر التقرير عنجلنة املراجعة عن طريق سكراترية جملس اإلدارة ، حيث 
  . فيما خيص البنود اليت اشتملت عليهـا اخلطـة

 
 (يجارالخ الحسابات  تقرير  المحاسب القانونى )مراقب  خالصة 25-2

 م2015للعام ر املالية النتائج والتقاري فظات بشأنأى حتال يتضمن تقرير احملاسب القانوىن 
 

قبل الفترة المعين من  إستبدال المحاسب القانونى )مراقب الحسابات  الخارجى(توصية مجلس االدارة ب 26-2

 أجلها:

مبوجب توصيـة جلنـة م 2015خالل عام )حماسبون ومراجعون قانونيون( سليمان اخلراشى تعيني مكتب متديد مت 
 ، وذلك بغرض حتسني جودة التقارير املالية. عيـة العموميـةوموافقة اجمللس واعتماد اجلماملراجعـة 

 

 
 :المستقبلى للشركة النمو خطط (3

خالل العامني رأس املال  متحصالت جانبا من املشروعات االربعة اجلديدة الىت سيتم إنشاؤها ومتويلها عن طريق 
 وهى:القادمني إبذن هللا 
  مشروع شركة تبوك لألعالف املركبـة. ◦
 رة الزيتون.مشروع معص ◦
 مشروع مصنع أصابع البطاطس. ◦
 مشروع شركة تبوك النتاج احملاصيل ابلسودان. ◦
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لألعوام للشركة  اإلسرتاتيجية اجلديدة اخلطة م إعداد2016وىل من العام اجلارى األالل الستة أشهر فإنه سيتم خ

تماشى مع املتغريات احلادثة على مبا ي احلاليتنيرؤية الرسالة و حتديث الىف إطارها  سيتموالىت  م(2017-2021)
على املستوى احمللى واالقليمى والعاملى، حيث ستحدد  بيئة الصناعةمستوى السياسة الزراعية ابململكة ومعطيات 

وجانبا من ىف املدى املتوسط وإجتاهات النمو للمدى للطويل .   هذه اخلطة خريطة الطريق للنمو املستقبلى للشركة
اتيجية اجلديدة فإن أتسيس املشروعات األربعة اجلديدة سيعطى للشركة الصفة القابضة دون خمرجات اخلطة االسرت 

 م.2016احلاجة إلجراءات قانونية وفقاً لقانون الشركات اجلديد الذى سيسرى العمل به ىف مايو 
فاكهة وذلك إبعتبار و بصفة عامة فإنه ىف املدى املتوسط سيستمر الرتكيز ىف املشروع الزراعى احلاىل على إنتاج ال

يتيح الفرصة عالوة على أنه  احلاىل الشركةكل مكون رئيسى لألصول االنتاجية ملشروع أن مشروع الفاكهة يش
. كذلك سيستمر الرتكيز ىف ابلشركة لإلستغالل االمثل ملورد املياه اجلوفية الىت متثل مصدر الرى الرئيسى للمزروعات

ثل املنبع خلط االمداد ملشروع تصنيع النشاط إبعتبار أنه ميالداء ىف هذا إنتاج البطاطس التصنيعية وجتويد ا
 البطاطس أحد املشروعات اجلديدة األربعة.

تكون اخلطة االسرتاتيجية اجلديدة وسيلة اجمللس مع االدارة التنفيذية والقيادات اإلدارية ابلشركة ألن  سيعملو 
 عن أتثريات السياسات احلكومية واملنافسة السوقية.لشركة من تطوير وتنمية أنشطتها مبعزل لتمكني ا

 
 أنشطة المسئولية االجتماعية: (4

إدراكـــــــــــاً مـــــــــــن الشـــــــــــركة ككيـــــــــــان وطـــــــــــىن لـــــــــــدورها جتـــــــــــاه متطلبـــــــــــات املســـــــــــئولية االجتماعيـــــــــــة فإهنـــــــــــا تلتـــــــــــزم 
وتعزيــــــــــــــز حتقيــــــــــــــق بتحقيــــــــــــــق التــــــــــــــوازن مــــــــــــــا بــــــــــــــني النمــــــــــــــو  املــــــــــــــاىل واالقتصــــــــــــــادى  ألعماهلــــــــــــــا والتنميــــــــــــــة 

عملياهتـــــــــــــا ونشـــــــــــــاطها التجـــــــــــــارى وذلـــــــــــــك مـــــــــــــن خـــــــــــــالل وفائهـــــــــــــا اباللتزامـــــــــــــات  املســـــــــــــتدامة ىف منـــــــــــــاطق
 التالية:
 تواجد تعزيز عرب يف التوطني، سياساهتا تطبيق م 2015 عام خالل الشركة : واصلتالتوطين .1

 100 من أكثر م 2015عام  بنهاية السعوديني املوظفني موظفيها، حيث بلغ  بني املواطنني

 صنفت الشركة ، وقد موظفي عدد إمجايل من 18.3 % ما نسبته دالعد هذا وموظفة، وميثل موظف

 لوزارة العمل التابع الوظائف توطني برانمج املتوسط  األخضر شركة تبوك الزراعية ضمن النطاق

 .  )نطاقات( السعودية
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فاظ تبوك الزراعية حممية طبيعية للكثري من الطيور واحليواانت مما يساهم يف احل  تعترب شركةالبيئة:  .2
على الثروة احليوانية والطبيعية ابململكة كما تساهم بشكل أساسي يف عمليات التشجري يف منطقة 
تبوك ، كما أن الشركة قامت بتشكيل جلنة إلدارة املخلفات الزراعية عقد على أثرها عدد من 

 لنفاايتل إنتاجها تقليل اإلجتماعات للقيام ابلتخلص من املخلفات الضارة ابلبيئة والسعي إىل

 منفرد نظام م ضمن2016 خالل الشركة أقسام مجيع إدراج سيتم ذلك أعلى، ولتحقيق بنسب

،كما  دولياً  املعتمدة النفاايت إدارة ملعايري الشركة كافة أنشطة تلبية يضمن مبا ISO اجلودة إلدارة
 يف تقليل يساهم مبا شركة،ال يف التوزيع ملتطلبات الذكي ملواصلة التنفيذ حثيثة إدارة املواد جهوًدا تبذل

  .تسليمها يتم اليت للوحدات الوقود استهالك معدل

 على مستوى اململكة املسامهة ىف حتقيق التنمية املستدامة .3
اىل ة خـــــــــــــاص هبـــــــــــــا مـــــــــــــمبـــــــــــــادو ومتطلبـــــــــــــات احلوكمـــــــــــــة حيـــــــــــــث متتلـــــــــــــك الشـــــــــــــركة نظـــــــــــــام حوك .4

 الصادرة من هيئة سوق املالالشركات حوكمة جانب إلتزامها أبحكام الئحة 
احملافظـــــــــة علـــــــــى ســـــــــالمة األغذيـــــــــة واحملافظـــــــــة علــــــــــى صـــــــــحة املســـــــــتهلكني مـــــــــن خـــــــــالل تطبيــــــــــق  .5

االغذيــــــــــــة نظـــــــــــام حتليــــــــــــل املخـــــــــــاطر  ونقــــــــــــاط الـــــــــــتحكم احلرجــــــــــــة )اهلاســـــــــــب( ونظــــــــــــام ســـــــــــالمة 
 (2005:22000)االيزو 

ـــــــــــة .6 ـــــــــــة  املســـــــــــامهة ىف رفـــــــــــع القـــــــــــدرات ملنســـــــــــو  األجهـــــــــــزة احلكومي ـــــــــــربامج التدريبي ـــــــــــق ال عـــــــــــن طري
 يب التعاوىنمن خالل إتفاقيات التدر 

 دعم برامج البحوث العلمية لطالب اجلامعات .7
 مبنطقة تبوكالدعم  املادى للجمعيات اخلريية  .8
 مبنطقة تبوكاملسامهة ىف رعاية برامج الرعاية للحمالت احلكومية التوعية  .9

 هد العليااالتدريب الصيفى لطالب املدارس واجلامعات واملع .10
 تبوك خاصة واململكة بصفة عامة على مستوى منطقة دعم املوردين الوطنيني .11
 منطقة تبوك واملناطق اجملاورة.تقدمي اخلدمات االرشادية والزراعية ملزارعى  .12
 رع النموذجية ابملنطقة الىت تنظمها أمارة املنطقةجائزة املزارعاية مهرجان  .13

   مبنطقة تبوكفتح مشروع الشركة للرحالت الرتفيهية للطالب واملواطنني  .14
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 توصيات: (5
 اجمللس جلمعيتكم املوقرة مبا يلى: يعلى ما مت عرضه ىف هذا التقرير يوص بناءً 
 املوافقة على ما جاء ىف تقرير جملس االدارة. .أ

 .م31/12/2015إبراء ذمة أعضاء اجمللس للسنة املالية املنتهية ىف  .ب

 م.2015ام املوافقة على تقرير مراقب احلساابت اخلارجى والقوائم املالية لنتائج أعمال الشركة للع .ج

 من رأس املال. %5بنسبة م 2015صرف أرابح للمسامهني عن عام لاملوافقة على توصيـة اجمللس  .د

 م2016 للعام املايلاحلايل ساابت الشركة التجديد ملراجع ح اعتماد توصيـة جلنـة املراجعة خبصوص .ه
 . ابـهـأتعواعتماد والبياانت الربع سنويـة 

 

 
 
 


