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ò×’½a@áîÔÛaë@òíúŠÛaë@òÛbŠÛa@ @

@ @

@ @

QH òÛbŠÛaZ@ @

اق توريد منتجات وخدمات زراعية ذات رحبية عالية اجلودة تليب احتياجات العمالء ىف االسو ”
االستهالكية والصناعية على النحو املطلوب مع مراعاة التزامنا باملسؤولية االجتماعية النشطة والتقليل من 

 “ةاستهالك املياه واالمتثال التام لنص وروح قوانني اململك

  
  

RH òíúŠÛaZ@ @

ة اخلط بنهايةمليون ريال  ٣٠مليون ريال وصاىف االرباح إىل  ٢٠٠ أكثر من زيادة العائدات إىل ”
 “)٢٠١٥-٢٠١١( االستراتيجية اخلمسية للشركة

  
  

SH ò×’½a@áîÔÛaZ 

o املصداقية والرتاهة.  
o  خدمة عمالئنا من خالل جهود تكاملية بني وحدات أعمال وقطاعات الشركة

  .املختلفة
o اإللتزام بتلبية متطلبات مجيع أصحاب املصلحة ىف الشركة.  
o السعى اليومى اىل التعلم املستمر.  
o ات الوطنية ملوظفينا متعددى اجلنسياتإحترام الثقاف.  
o اجلدية واملثابرة.  
o داء مهام العملآ ستخدامه بالشكل األمثل يفاإحترام قيمة الوقت و.  
o إحتضان التغيري واملبادرات.  
o توفري بيئة السالمة للعاملني. 
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QH Üa@îö‰@òàÜ×Z@ @

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

وسلم بته امليامني والصالة والسالم على حبيبنا ونبينا حممد وعلى آله الطاهرين املطهرين وصحااحلمد هللا 
  .تسليماً كثرياً

  :وبعـد 
 يف ييسعدىن ويشرفىن أن أقدم اىل حضراتكم نيابة عن جملس االدارة التقرير السنوى عن العام املاىل املنته

 ) م٢٠١٥-٢٠١١(ية للشركة للسنوات لتنفيذ اخلطة االستراتيج الثاىنى ميثل العام م الذ٣١/١٢/٢٠١٢
ىف مبيعات بعض  والنقصنتيجة خلفض مساحات القمح  السابقفيه عن العام  برغم تراجع املبيعات والذى

شركتكم بشكل  عكست نتائجه تقدمفقد  ، خارجيةبيئية وسوقية املنتجات االخرى نتيجة لعوامل 
ىف جتسيد رسالتها املتمثلة ىف التركيز على املنتجات عالية العائد الىت تؤمن إستمرارية الشركة على  ملحوظ

 نتجاتهذه املبلغت مسامهة دى الطويل بعيداً عن املنتجات املعانة واملنتجات املستهلكة للمياه ، حيث امل
% ٣١و % ٢١م  ٢٠١٢عام اخلضار والفاكهة والقمح واالعالف ىف إمجاىل املبيعات لاملتمثلة ىف 

على التواىل مقارنة بفترة ما % ٢٨و % ٣٧و % ٢٢و % ١٣ ـعلى التواىل مقارنة ب% ٢٦و % ٢٠و
  .قبل تطبيق اخلطة االستراتيجية

تبنته منذ العام جيدة للتأكيد على أن الشركة ومن خالل ج االدارة االستراتيجية الذى  ـةفرصولعلها 
 التركيز على منتجات اخلضار والفاكهة عالية العائد كبديل حملصويلِّ هوالذى تستهدف من خالل ٢٠٠٠

الوصول باملبيعات وصاىف الربح التشغيلى اىل املستويات املستهدفة بنهاية قادرة على لالقمح واالعالف 
حتقيق االستمرارية ىف يؤدى اىل  بالقدر الذى وأكثر من ذلك ىف اخلطط القادمة بإذن اهللاخلطة احلالية 

ربح إقتصادى جمزى جلمهور املسامهني مقارنة بالعوائد املالية املتاحة من البدائل االستثمارية  تعدالم
  .األخرى

تستهدف املوازنة بني حتقيق معدالت دخل جمزية للشركة االستراتيجية  خلططومما جيدر ذكره هنا أن ا
تعزيز سواق و املستهلكني وتضمن ومرضية للمسامهني وبني الوصول اىل تركيبة منتجات تلىب متطلبات اال

  .العالقات االستراتيجية بني الشركة وعمالئها مبا يؤمن إستمرارية املسرية املستقبلية للشركة وإزدهار
هذا وستجدون ىف التقرير الذى بني أيديكم تفصيل وحتليل واىف للنتائج التشغيلية واملالية املتحققة للعام 

وإن كانت دون طموحاتنا وما نصبو اليه من تقدم وإزدهار متصل م والذى آمل أن تكون مرضية ٢٠١٢



 ٥ ة رقمصفحـ                                  م٢٠١٢تقرير مجلس االدارة للعام المالى  :شرآة تبوك  للتنمية الزراعية 
 

كما ستجدون ايضاً عرض للقرارات املهمة واخلطط املستقبلية باالضافة اىل . ومتواىل لشركتكم
  .  االفصاحات النظامية االخرى

قام خادم اىل مأزجى أمسى آيات الشكر اصالة عن نفسى ونيابة عن زمالئى أعضاء الس أن  أودوختاماً 
االلتزام املتواصل بتقدمي كل ما يلزم من دعم  احلرمني الشريفني ووىل عهده األمني وحكومتنا الرشيدة على 

ىف التنمية املستدامة و حتقيق األمن الغذائىىف لسعودى ا يلقطاع الزراعالدور الفعال للضمان إستمرارية 
  .اململكة
السمو امللكي االمري فهد  لصاحبالص الشكر والتقدير خبوزمالئى ىف جملس االدارة تقدم أود أن أكما 

إهتمامه وحرصه على  لس إدارة الشركةأمري منطقة تبوك الرئيس الفخري بن سلطان بن عبد العزيز 
   .توجيهاته القيمة الداعمة واحملفزة للتطوير املستمر ألنشطة الشركةأعمال الشركة واملتصل على متابعة 
على عالقام وردين املو بالتحية والتقدير لكافة شركاؤنا من العمالء واملمولني جه كما يسعدىن أن أتو

  بيننا وبينهمسباب النجاح املشترك كأحد أهم أ نفخر ا املتميزة واملتطورة والىت 
لإلدارة التنفيذية وكافة منسوىب مىن شخصياً ومن زمالئى أعضاء جملس االدارة  كذلك الشكر موصول

  .لألداء التحسني املستمرلشركة وامن أجل تطوير أنشطة  بذهلم وعطائهم وجهدهم املتصل الشركة على
املتابعة التقدير للجمعية العمومية ملسامهى تبوك الزراعية على وأجل الشكر أعظم  أخريا وليس آخراً

  .   ةواجلهاز التنفيذي للشركة وتقديرهم للنجاحات املتوالياالدارة والدعم املتصل جلهود جملس 
عز وجل أن يدمي علينا نعمه ظاهرة وباطنة وأن يوزعنا  هسائلين العلى العظيموالشكر من قبل ومن بعد هللا 

  . فيما حيب ويرضىيسدد خطانا و ما فيه صالح أمرنا كلّهيوفقنا اىل أن ، و شكرها
  .العاملني احلمد هللا ربآخر دعوانا أن و... وسلم نبينا حممد وعلى آله وصحبه ونصلي ونسلم على 
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 صافى الدخل بعد الزآاةهامش 

 نسبة تكلفة المبيعات الى المبيعات

  األصولإجمالىالعائد على 

  الملكيةحقوق العائد على



 ٧ ة رقمصفحـ                                  م٢٠١٢تقرير مجلس االدارة للعام المالى  :شرآة تبوك  للتنمية الزراعية 
 

RH ã@ò×Š’Ûa@Âb’ã@wöbn@b–Ïüa@pbjÜİnßë@@Z 

üëcM@@ñ…bàÜÛ@bÔÏë@b–Ï⁄a@pbjÜİnßRW@xa‰…üaë@ÝîvnÛa@†ÇaìÓ@åßZ@ @

R@MQ Êaìãþ@Ñ•ë@b’äÛaÂ@ò×Š’Ûbi@òîîöŠÛaZ@ @

  :الحبوبقطاع ): ١(النشاط الرئيسى 

  : )احلبوب( القمححمصول  -أ

 بيان ٢٠١١  ٢٠١٢ التغير%

 )طن(االنتاج ٤٢٦٨٨.٢٧  ٣١.٠٩٩,٤٦ %٢٨,٨- 

  
  :القمح تقاوى -ب 

 بيان ٢٠١١ ٢٠١٢ التغير%

-٦٥٣٦ ٣٧٩١,٢ %٤١,٩  )طن(االنتاج

   
   :محـن القـتب -ج

 يانب ٢٠١١ ٢٠١٢ التغير%

 )طن(االنتاج  ١٢,٢٦٧,٤٧ ١٠,١٧٣,٩١ %١٧,١-

  

من %  ٢٠,٢٧ نسبةم ٢٠١٢العام  نتائج ىفاحلبوب قطاع نشاط  بلغت مسامهةلقد وهذا 
  .إمجاىل مبيعات الشركة

  

  األعالف): ٢(النشاط  الرئيسى 
 بيان ٢٠١١ ٢٠١٢ التغير%

 )طن(االنتاج  ٤٦,٥٢١,١٦ ٤٧,٩٨٧,٤١ %٣,١

  

من إمجاىل % ٢٦,٢٣ نسبـةم ٢٠١٢العام نتائج ىف  األعالفة نشاط مسامه لقد بلغتوهذا 
  .مبيعات الشركة

  

  الخضار ):٣(النشاط  الرئيسى 

   :حمصول البطاطس  - أ
 بيان ٢٠١١ ٢٠١٢ التغير%

 )طن(االنتاج  ٢٢,٥٦٥,٢٤ ٣٤,٤٦٢,٦٩ %٥٢,٧
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 :حمصول البصل -ب
 بيان ٢٠١١ ٢٠١٢ التغير%

 )طن(اج االنت ٧٧٢١,٥ ١١,٤٥٣,٤٢  %٤٨,٣

  
من إمجاىل %  ٢١,٠٦م نسبة ٢٠١٢العام  نتائج ىفاخلضار ولقد بلغت مسامهة نشاط هذا 

  .مبيعات الشركة

  
  :الفاكهة): ٤(النشاط الرئيسى 

 بيان ٢٠١١ ٢٠١٢ التغير %
 -٧,٤٧%  )آجم(االنتاج   ١١,٤٤٢,٦٥٨ ١٠,٥٨٧,٥٧٧ 

  
من إمجاىل %  ٣١,١٢ نسبةم ٢٠١٢ىف نتائج العام  الفاكهةولقد بلغت مسامهة نشاط هذا 

  .مبيعات الشركة
  

  :الزيتون): ٥(النشاط الرئيسى 
 بيان ٢٠١١ ٢٠١٢ التغير % 

 -٥٠,٨%  )آجم(إنتاج ثمار الزيتون  ٢,٤٨٦,٢٩١ ١,٢٢٢,٩٤١ 
 -٤١,٣%  )لتر(إنتاج الزيت  ١٦٢,٣٩٤ ٩٥,٢٩٧ 

١٠٠%   )لتر(م ٢٠١١مخزون زيت مرحل من  - ١٤٣,٢٣٠ 

  

  .من إمجاىل مبيعات الشركة% ١,٣٢ نسبـةم ٢٠١٢العام  نتائج ىفاط ولقد بلغت مسامهة نش
من % ٩٩ حواىلـب م٢٠١٢خالل العام  املذكورة بعاليه الرئيسية ةطنشاأل تسامهلقد وهذا 

   %١,٠ ـباألخرى  صاىف الدخل للشركة وااليرادات
  

R@MR @òàè½a@pa‰aŠÔÛaë@Áİ‚ÜÛ@Ñ•ëZ 

R@MR@MQ pbîÜàÈÛaë@ÞbàÇüa@òÈìmë@òÜØîa@ñ…bÇgZ 

إعتماد خطة طويلة المدى لترشيد إستهالك مياه الرى وتحديث الخطة االستراتيجية  .١

 :والميزانيات السنوية وفقاً لها

م إعتماد خطة طويلة املدى لترشيد إستهالك مياه الرى مبا يضمن ٢٠١٢مت بنهاية العام 
اخلطة مت  االستمرارية املستقبلية طويلة املدى للنشاط الزراعى للشركة ، وبناء على هذه

م وكذلك حتديث النموذج املاىل لألعوام املتبقية ٢٠١٣إعتماد الربنامج الزراعى لعام 
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وجتدر االشارة . ) م٢٠١٥ - ٢٠١١(م من اخلطة اإلستراتيجية للشركة ٢٠١٥و ٢٠١٤
هنا اىل أنه ال توجد آثار سلبية خلطة الرى اجلديدة على النتائج املالية للربامج الزراعية 

زيادة وقية سنوات اخلطة نظراً لتوقعات زيادة االنتاجية وخفض التكاليف املعدلة لب
  .االيرادات من التركيبة احملصولية واملساحات احملددة للمزروعات

    
 :إستحداث قطاع لعمليات الرى بالهيكل التنظيمى والوظيفى للشركة .٢

) ١(ر اليها ىف من أجل تنفيذ اخلطة طويلة املدى لترشيد مياه الرى الىت وردت اإلشاة  
أعاله فلقد مت تطوير إدارة الرى الىت كانت تتبع اىل قطاع التشغيل بالشركة اىل قطاع 
قائم بذاته لعمليات الرى ، ويتوقع أن يسهم إنشاء هذا القطاع ىف مزيد من التركيز على 
تطوير البنية التحتية ألنظمة الرى بالشركة مستفيدأً من احلوافز الىت يوفرها صندوق 

لتنمية الزراعية واملعتمدة من جملس الوزراء املوقر ىف إطار مبادرة ترشيد مياه الرى الىت ا
  .يرعاها الصندوق مع مبادرات أخرى تستهدف حتقيق التنمية املستدامة باململكة

 
 :لهاوالقطاعات الداعمة بالشركة  االستراتيجية عمالاألبوحدات  إعادة هيكلة العمليات .٣

فلقد قامت  ERP Orion لتحديث نظام ختطيط املوارد احلاىل ىف إطار سعى الشركة
بإجراء دراسة  إلعادة تصميم مناذج عمليات أنشطة الشركة بغرض التحقق من أن نظام 
املعلومات سيلىب متطلبات العمل ويؤدى اىل رفع كفاءة االداء وخفض التكلفة التشغيلية 

وبناء على . نا ىف االسواق الىت خندمهايتيح أكرب قدر من التنافسية ملنتجاتالذي بالقدر 
 ملتطلبات العملنتائج هذه الدراسة سيتم إختيار نظام ختطيط املوارد الألكثر مالءمة 

   . ية واالستراتيجية بالشركةالتشغيل
 
 :التوقعات المستقبلية ألعمال الشركة  .٤

 :دراسة إمكانية زيادة رأس المالمواصلة العمل فى   . أ

واالعالن التعقييب  م١٧/١٠/٢٠١١نـه يف موقع تداول بتاريخ وفقا ملا مت االعالن ع
ال يزال العمل جارياً ىف دراسة إمكانية زيادة رأس مال  م٢١/١١/٢٠١٢بتاريخ 

حيث يتوقع الفراغ من  .الشركة واملتعاقد عليها مع إحدى الشركات املالية باململكة
املال ودراسات الفحص  دراسة خطة العمل املوحدة للمشروعات املقترحة لزيادة رأس
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املاىل والقانوىن الناىف للجهالة ذات الصلة الىت تقوم مكاتب إستشارية متخصصة وتقدمي 
ملف طلب زيادة راس املال اىل هيئة سوق املال خالل النصف االول من العام اجلارى 

ة على الطلب يتوقع إستكمال إجراءات ئياهل موافقةعلى صول احل حالوىف . م٢٠١٣
   .م٢٠١٣وإعادة هيكلة الشركة خالل نفس العام االوىل الطرح 

 :المشروعات االستثمارية بجمهورية السودان  . ب
، ٢٠١١باإلشـارة ملا مت طرحـة يف التقرير السابق لس إدارة الشركة للعام املايل 

تركيب حمطة لتنقية البذور مبدينة دنقال بالوالية الشمالية سيتم خالل هذا العام دراسـة 
ألف  ٢٠زراعى إلنتاج احلبوب واألعالف مبساحة سـة االستثمار يف مشروع ودرا

لتنسيق حاليا مع بعض الشركات السعودية اوجيرى . فدان مبنطقة القولد بنفس الوالية
  .الطاقـة الالزمـة هلذه االستثماراتبغرض توفري الراغبـة يف االستثمار يف املنطقـة 

 :زراعيتأسيس شرآة شرق آسيـا لإلستثمار ال  . ت
شركة شرق آسيا للتنمية واإلستثمار الزراعى التزال اإلجراءات جاريـة لتسجيل 

تبوك نسبة حصص أسهم  وتبلغمدفوع بالكامل ريال سعودي مليون  ٧٠قدره رأمسال ب
  .من رأس املال املدفوع% ٢٨,٥٧ فيها الزراعيـة

 :تأسيس الشرآة العربية لإلستثمارالزراعي  . ث
للشركة بتفويض الفريق الفىن املشرف على إعداد الدراسات قامت اللجنة التأسيسية 

والترويج  للشركة للترويج للشركة وإستقطاب شركاء لفترة تنتهى ىف النصف االول 
م ومن بعد ينظر ىف توزيع احلصص وإستكمال رأس املال ٢٠١٣من العام اجلارى 

  .املقترح وتسجيل الشركة
 :بالمغربناجي الدين في ضيعات مجموعة التراجع عن االستثمار   . ج

الغاء مذكرة مت م فقد ٣٠/٠٦/٢٠١٢مت االعالن عنـه مبواقع تداول بتاريخ  اوفقا مل
اخلاصـة مبجموعة ناجي زراعية الضيعات التفاهم وصرف النظر عن االستثمار يف ال

دراسات الفحص املايل والقانوىن الناىف للجهالة  بعد أن أثبتتباململكة املغربية الدين 
حصص أغلبية لعقبات الفنية والقانونية الىت تعيق إستكمال صفقة االستحواذ على بعض ا

  .ىف هذه الضيعات وفقا ملا هو مستهدف
 :مزرعة عنب وتمور بجنوب أفريقياالتراجع عن االستثمار فى   . ح

جبنوب أفريقيا املتخصصة ىف إنتاج العنب  اجلنوبية من املزرعة عرض مقدم مت دراسة 
من رأس % ٥٠على حصص اسهم بنسبة لسعر العادل لإلستحواذ على والتمور وتقييم ا
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ومت التراجع عن الصفقة بسبب بعض االشتراطات من املالك الىت تعيق لشركة ااملال 
إستغالل قيمة احلصص املقترحة لإلستحواذ ىف تطوير عمليات الشركة وضمان احلصول 

  .على عائدات جمزية ىف مدى زمىن مناسب
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) م٢٠١٥-٢٠١١(خالل فترة اخلطة االستراتيجية احلالية من املخاطر الرئيسية الىت تواجه الشركة   
  :ما يلى
شراء القمح املنتج حملياً تدرجيياً يف مدة أقصاهـا مثان صوامع الدولـة عن وقف ت .١

ألثر السلىب وإلحتواء ا. م٢٠١٦تنتهى بنهاية عام عام % ١٢,٥سنوات مبعدل سنوي 
هلذا القرار فقد بنت الشركة إستراتيجيتها للفترة املشار اليها أعاله على تعظيم االيرادات 

  .حماصيل اخلضار والفاكهةواالرباح من احملاصيل البديلة املتمثلة ىف 
مسدة ومبيدات الرئيسية من أاالنتاج  ادسعارمدخالت ومواملستمر واملتزايد ىف أ رتفاعاإل .٢

ش وقطع غيار ويتم التعامل مع هذه املشكلة بالتركيز على إدارة التكلفة وحشائحشرية 
التشغيلية للمزروعات واحملافظة عليها ىف املستويات التنافسية الىت ظلت الشركة تتميز ا 

 .طيلة السنوات املاضية
صعوبة إستقدام العمالة الزراعية الكافية لتغطية إحتياجات العمل بالشركة واإلعتماد  .٣

باستخدام امليكنـة يف ىف تغطية العجز العمالة املستأجرة ذات التكلفة العالية  على
 .العمليات الزراعيـة ما أمكـن ذلك

لشركة على ا، وتعمل إلرتفاع تكلفة املعيشة احلاجة املتزايدة لزيادة املرتبات للعاملني  .٤
امليكنة ىف العمل  إحتواء هذه املشكلة من خالل أمتتة العمليات املكتبية وتكثيف إستخدام

 .الزراعى وصوال اىل تقليل إحتياجات قوة العمل إىل احلد االقتصادى األمثل 
إرتفاع أجور نقل املنتجات اىل األسواق وتأثريه السلىب على املصروفات إستمرار  .٥

حيث جتهد إدارة الشركة ممثلة ىف قطاع التسويق ىف إحتواء األثار السلبية التسويقية 
 .عار البيع للمنتجاتلذلك بتحسني أس

تقلب االحوال اجلوية وتأثريها على زيادة نسب التلف ىف منتجات اخلضار والفاكهة اىل  .٦
  .ما فوق املعدالت الطبيعية
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 :لمالىالمقارنة فى شكل رسم بيانى لقائمة الدخل وقائمة المركز ا ١-٣- ٢

 :م٢٠١٢-٢٠٠٨خالل الفترة من ) باأللف ريال(قائمة الدخل   ) أ

  

  
  

 
 م٢٠١٢-٢٠٠٨خالل الفترة من ) باأللف ريال(قائمة المركز المالى   ) ب

  



 ١٣ ة رقمصفحـ                                  م٢٠١٢تقرير مجلس االدارة للعام المالى  :شرآة تبوك  للتنمية الزراعية 
 

 :المقارنة فى شكل جدول لقائمة الدخل والمركز المالى ٢-٣- ٢

  ٢٠١٢  ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ بيان

   ):باأللف ريال: (قائمة الدخل) أ

  ١٥٦,٠٧٩  ١٧١,٨٤٤١٦٧,٨١٢١٥٠,٥٠٨١٧٣,٧٦٠ المبيعات   
  ٨٦,٠٤٩  ٩٣,٨٢١ ١١٤,٨٣٥٩٢,٧٧٢ ٩٢,٧٧٢  تكاليف النشاط

 ٧٠,٠٣٠  ٧٨,٠٢٣ ٥٢,٩٧٧ ٥٧,٧٣٧ ٨٠,٩٨٨ إجمالى ربح النشاط
 ٥٣,١٧٩  ٥٣,٤٣٥ ٤٤,٢٧٧ ٤٣,٩٤٦ ٤٥,٨٣٨ مصاريف إدارية وعمومية وتسويقية

 ١,٤٠٠  ٨٦٢ ٤٦١ ٥٢٦ ٥٤٦ صافى -االيرادات االخرى
 ٢,٦٣٤  ١,٧٧٨ ١,٩٣٩ ٢,١٨٠ ٢,٥٨٧ الزكاة

 ١٥,٦١٦  ٢٣,٦٧١ ٧,٠٤٣ ١١,٦١٥ ٣٣,١٠٧ صافى الدخل بعد الزكاة
    
   ):باأللف ريال(قائمة المركز المالى) ب

 ١١٦,٠٠٧١١٥,٥٤٠١٢٢,٤٤٦١٣١,٢٧٤ ١١٩,٩٩٨ الموجودات المتداولة
 ٥٧,٠٣١ ٤٦,٥٤٧ ٥٤,٧٢٦ ٥٧,٣١٨ ٥٨,١٧١ المطلوبات المتداولة
 ٥٨,٩٧٦ ٦٨,٩٩٣ ٦٧,٧٢٠ ٧٣,٩٥٥ ٦١,٨٢٦ رأس المال العامل

 ٨٦,٨٨٨ ٨٨,٥٤١ ٩٥,٠٤١ ١٢٣,٠٦٩ ٩٦,٤٠٧ االصول االخرى طويلة األجل
 ٢٣١,٩٩٣٢١٩,٣١٥٢٠٤,٩٢٣١٩٥,٧٩٣ ٢٣٥,٩٢١ األصول الثابتة
 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ أصول اخرى

 ٤٣٤,٨٨٨٤١٢,٦٩٦٤٢٢,٤١٠٤٥٠,١٣٥ ٤٥٢,٣٢٤ إجمالى الموجودات
 ٢,٨١٢ ١,٨٧٥ ٤,٨٤٤ ١٦,٣٥٤ ١٨,١٧٢ قروض طويلة األجل
 ٥,٤٦٤ ٥,٦٩٩ ٥,٨٠٦ ٥,٣٢١ ٤,٧٣٧ المطلوبات األخرى
 ٦٥,٣٠٧ ٥٤,١٢١ ٦٥,٣٧٦ ٧٨,٩٩٣ ٨١,٠٨٠ إجمالى المطلوبات
 ٢٠٠٠٠٠ ٢٠٠٠٠٠ ٢٠٠,٠٠٠٢٠٠,٠٠٠ ٢٠٠,٠٠٠ رأس المال المدفوع

 ٩٩,٥٨١ ١٠٥,٠٣٣١٠٢,٤١٣١٢٢,٠٨١ ١١٥,٣١٤ االحتياطيات واالرباح المدورة
 ٧٠,٠٠٠ ٧٠,٠٠٠ ٧٠,٠٠٠ ٧٠,٠٠٠ ٧٠,٠٠٠ )أرض المشروع(هبة الحكومة 

 ٣٦٩,٥٨١٣٥٨,٥٧٥٣٥٧,٠٣٤٣٧١,١٤٢ ٣٧١,٢٤٤ حقوق المساهمين
 ٤٣٤,٨٨٨٤١٢,٦٩٦٤٢٢,٤١٠٤٥٠,١٣٥ ٤٥٢,٣٢٤ إجمالى الخصوم وحقوق المساهمين
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قطاع التسويق ويتم إدارة املبيعات من خالل يعترب النشاط الزراعى هو املصدر الوحيد إليرادات الشركة 
- ٤-٢الواردة باجلدول  البياناتمتثل و  ،وفريق مبيعاته املنتشر ىف االسواق الرئيسية باململكةواملبيعـات 
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والبيانات باجلدول .  م٢٠١١مقارنة بالعام  م٢٠١٢توزيع املبيعات حسب الدول واملنتجات للعام   ١
مناطق اململكة باالضافة اىل (  م حسب مناطق البيع٢٠١٢التوزيع  اجلغراىف للمبيعات لعام  ٢- ٤-٢رقم 

  . )مبيعات دول جماس التعاون اخلليجى
  
 :)بالريال( والمنتجـات توزيع المبيعات حسب الدول ١-٤- ٢

  المجموع  قطر  حرينالب  االمارات  الكويت  السعودية  بيان  السنة

إجمالى إيرادات   ٢٠١٢

  المبيعات
١٥٦٠٧٩٠٦٤ ١٦٧٤٠٧١ ١٣٨١٢١٠ ٢٣٧٧٥٠٥  ٢٢٤١٩٤٨  ١٤٨٤٠٤٣٣٠  

  ٣١٦٤٦٤٥٩  ٠  ٠  ٠  ٠  ٣١٦٤٦٤٥٩  القمح

  ٤٠٩٣٧٨٥٥ ٠ ٠ ٠ ٠  ٤٠٩٣٧٨٥٥  األعالف

  ٣٢,٨٦٧,٧٩٦  ٠  ٢٦٤٢٥  ٢٠٨٤١٠ ٤٨١٣٣٤  ٣٢١٥١٦٢٨  الخضار

  ٤٨,٥٦٤,٨٩٣  ١٦٧٤٠٧١  ١٣٥٤٧٨٥  ٢١٦٩٠٩٥ ١٧٦٠٦١٤  ٤١٦٠٦٣٢٧  الفاكهة

  ١٠٧٠١٧٨  ٠  ٠  ٠  ٠  ١٠٧٠١٧٨  منتجات الزيتون

  ٩٩١٨٨٣ ٠ ٠ ٠ ٠  ٩٩١٨٨٣  منتجات تجارية أخرى
             

إجمالى إيرادات   م٢٠١١

  المبيعات
١٧٣٧٦٠١٠٢ ٢٥٢٢٤٠٧ ١١٦١٠٦٣ ٢٧٨٧٨٩٧  ١٦٧٧٧٢٠  ١٦٥٦١١٠١٥  

  ٥٢٨١٧٠٤٣       ٥٢٨١٧٠٤٣  القمح

  ٣٩٣٨٨٦٥٩      ٣٩٣٨٨٦٥٩  األعالف

  ٢٤٥٤٦٣٢٤  ٠  ٢٠١٦٩٨  ٦٨٠٣٠٢ ١٨٩٤١٦  ٢٣٤٧٤٩٠٨  الخضار

  ٥١٧٦٤٦٥٣  ٢٥٢٢٤٠٧  ٩٥٩٣٦٥  ٢١٠٧٥٩٥ ١٤٨٨٣٠٤  ٤٤٦٨٦٩٨٢  الفاكهة

  ٣١٥٠٠٤٢ ٠ ٠ ٠ ٠  ٣١٥٠٠٤٢  الزيتونمنتجات 

  ٢٠٩٣٣٨١ ٠ ٠ ٠ ٠  ٢٠٩٣٣٨١  منتجات تجارية أخرى  
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  :)بالريال( وزيع المبيعات حسب مناطق البيعت ٢-٤- ٢

 تالمنتجا
المنطقة 

 الشرقية
المنطقة 

 الوسطى
المنطقة 

 الغربية
المنطقة 

 الجنوبية
المنطقة 

 الشمالية

دول مجلس 

التعاون 

  الخليجى

 الجملة

 ٣١٦٤٦٤٥٩  ٠ ٣١٦٣٦١٩٦ ٠ ٠ ١٠٢٦٣ ٠ الحبوب والتقاوى

 ٤٠٩٣٧٨٥٥  ٠ ١٢٨٠٥٤٢٨ ٠ ٥٢١٠٨٢ ١٩٥٥٩٨٩٦ ٨٠٥١٤٤٩ االعالف

 ٣٢,٨٦٧,٧٩٦  ٦٨٩,٧٤٤ ١,٩٦٤,١٦٥ ١١,٦٨٩,٥١٨١٢١,٩٩٠ ١٥,٠٣٠,٨٠٨  ٣,٣٧١,٥٧١ الخضار

 ٤٨,٥٦٤,٨٩٣ ٦,٩٥٨,٥٦٦ ١٢,٨٧٥,٤٨٣٥,٣٨٢,١١٠١,٦٣٠,٧٠٩ ١٠,٥٩٣,٥٤١١١,١٢٤,٤٨٤ الفاكهة

 ١٠٧٠١٧٨  ٠ ١٠٥٢٠٨٣ ١٢٦٠ ٥٨١٤ ١١٠٢١ ٠ الزيتونمنتجات 

 *تجارية أخرىمنتجات 
 ٩٩١٨٨٣   ٩٨٥٨٦٣ ٦٠٢٠ 

١٥٦,٠٧٩,٠٦٤ ٧,٦٤٨,٣١٠ ٤٥,٧٤٢,٤٩٢٢٥,٠٩١,٨٩٧٥,٥٠٥,٣٦٠٥٠,٠٧٤,٤٤٤ ٢٢,٠١٦,٥٦١ الجملة الكلية

   منتجات المنحل والمشتل *
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مقارنة بالعام %  ١٠,١٨م بنسبة ٢٠١٢كما يشري اجلدول أدناه فقد أخنفض حجم املبيعات ىف عام 
السابق وذلك لعدة أسباب متمثلة ىف إخنفاض الكمية املباعة من حمصول الربسيم خالل الفترة مبا نسبته 

مقارنة بالعام السابق وذلك لقلة املخزون املرحل يف بداية العام ، حيث يزداد الطلب بشكل %)  ١١,٣
و إخنفاض . ق الربسيمم كان عاماً قياسياً لسو٢٠١١كبري يف الربع األول من كل عام، حيث كان عام 

وذلك بسبب التناقص التدرجيي للحصة اليت تورد %  ٢٥الكمية املباعة من حمصول القمح مبا نسبته 
وذلك %  ٤٢,٣إخنفاض الكمية املباعة من بذور القمح مبا نسبته . لصوامع الغالل ومطاحن الدقيق

% ٩٤باعة من تنب القمح مبا نسبته وإخنفاض الكمية امل.  بسبب  التناقص الكبري يف املساحات املزروعة
وذلك لعدم وجود رصيد مرحل يف بداية العام حيث عادة ما يزداد الطلب على التنب وتتحسن األسعار يف 

وإخنفاض الكمية املباعة من . الربع األول من كل عام لعدم وجود إنتاج ىف بداية العام من حمصول الربسيم
 .بسبب إخنفاض اإلنتاجية بسبب سوء األحوال اجلوية وذلك% ٧,٧منتجات الفاكهة مبا نسبته 
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نتيجة % ٧م مقارنة بالعام السابق بنسبة ٢٠١٢أيضاً يشري اجلدول اىل إخنفاض تكلفة املبيعات لعام 
نتيجة إلخنفاض إنتاجية بعض % ١,٦إلخنفاض حجم املبيعات ، وإرتفاع نسبتها اىل املبيعات بنسبة 

  .ويةاملزروعات بسبب سوء االحوال اجل
نتيجة % ١٣م مقارنة بالعام السابق بنسبة ٢٠١٢أيضاً يالحظ إخنفاض إمجاىل الربح التشغيلى لعام 

نتيجة لزيادة املصروفات % ١٦إلخنفاض حجم املبيعات ، وزيادة مصروفات العمليات الرئيسية بنسبة 
م ٢٠١١م لعا ٣١,٤٣٨,٨٦٤ريال مقارنة بـ ٣٦,٨١٢,٦٧١م ٢٠١٢التسويقية الىت بلغت ىف عام 

وذلك بسبب زيادة تكلفة العمالة وزيادة تكلفة أجور النقل نتيجة لزيادة الكمية % ١٧ريال بنسبة زيادة 
املباعة من البصل إىل جانب زيادة كمية مبيعات عقود الربسيم ، و أيضاً زيادة اإلستهالك ىف االصول 

زيادة التالف يف بعض احملاصيل بسبب بسبب رمسلة املستودعات املربدة اجلديدة ، و% ٤التسويقية بنسبة 
  .الظروف اجلوية

وباحملصلة فقد أدى إخنفاض املبيعات ، وإخنفاض إمجاىل الربح ، وإرتفاع املصروفات التسويقية ، إىل 
  .عن العام السابق% ٥٣م بنسبة ٢٠١٢إخنفاض صاىف الربح التشغيلى لعام 

  
 %نسبة التغير  -+/معدل التغير  م٢٠١١عام  م٢٠١٢عام  البيــــان

 ١٠- ١٧,٦٨١,٠٤٣- ١٧٣,٧٦٠,١٠٧ ١٥٦,٠٧٩,٠٦٤ المبيعــات

 ٧- ٦,٧٢٣,٤٣٢- ٩٢,٧٧٢,٠١٩ ٨٦,٠٤٨,٥٨٧ تكلفة المبيعات

 ١٣- ١٠,٩٥٧,٨٨١- ٨٠,٩٨٨,٠٨٨ ٧٠,٠٣٠,٢٠٧ إجمالى الربح التشغيلى

 ١٦ ٧,٣٤٠,٢٥٢ ٤٥,٨٣٨,٨٩٨ ٥٣,١٧٩,١٥٠ مصروفات العمليات الرئيسية

 ٥٢ - ١٨,٢٩٨,١٣٤- ٣٥,١٤٩,١٩١ ١٦,٨٥١,٠٥٧ من العمليات الرئيسيةالخسارة /الربح

 ١٥٧ ٨٥٤,١١٤ ٥٤٥,٦٣٠ ١,٣٩٩,٧٤٣ اإليرادات األخرى

 ٢ ٤٧,١٦٠ ٢,٥٨٧,٥٠٥ ٢,٦٣٤,٦٦٤ الزكاة

 ٥٣ - ١٧,٤٩١,١٨٠- ٣٣,١٠٧,٣١٦ ١٥,٦١٦,١٣٦ الخسارة/صافى الربح

 

R@MV a@åÇ@ñ‰…b–Ûa@òjba@íbÈß@åÇ@Òýng@ôþ@bšíg@´îãìãbÔÛa@´jbzàÜÛ@òí…ìÈÛa@ò÷îZ@ @

ال يوجد اختالف بني املعايري احملاسبية املستخدمة ىف الشركة وتلك الصادرة عن اهليئة السعودية 
  . للمحاسبني السعوديني
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R@MW @òÛë†Ûaë@óîöŠÛa@bè b’ãë@éÈibm@ò×Š‘@Ý×@áabèîdm@Ýª@òÛë†Ûaë@bèmbîÜàÈÛ@îöŠÛa@Ýa@Z 

  نشاطها الرئيسى  إسم الشركة التابعة  #
الدولة المحل الرئيس 

  لعملياتها

الدولة محل 

  تأسيسها

١  
شركة جنات لإلستثمار الزراعى 

  )شركة ذات مسئولية محدودة(

  

نشطة إنتاج األاالستثمار فى 
والسلع  العالف والحبوبا

  الغذائية االستراتيجية
 السودان/مصر/السعودية

المملكة 
العربية 
  السعودية

٢  
ا لإلستثمار شركة شرق آسي

  الزراعى

  )شركة ذات مسئولية محدودة(

نشطة إنتاج أاالستثمار فى 
الحبوب ومنتجات الزيتون 

 وتجارة المحاصيلوالحمضيات 
  وغيرها

شمال /دول شرق آسيا
  افريقيا

  السعودية

  
  
R@MX  òÈibm@ò×Š‘@ÝØÛ@ñ‰…b–Ûa@åí†Ûa@paë…cë@áèþa@Ýî•bÐm@Ñ•ëZ 

  إسم الشركة التابعة
تاريخ 

  التأسيس

س المال كما فى را

  )ريال( م٣١/١٢/٢٠١٢

عدد حصص االسهم 

  فى الشركة التابعة

قيمة إجمالى 

  )ريال( االسهم

 نسبة الحصص

  فى رأس المال

شركة جنات 
  لإلستثمار الزراعى

  % ٢٧,٧٧  ١٧,٥٠٠,٠٠٠  ١,٧٥٠,٠٠٠  مليون ريال سعودى ٦٣  )م٢٠٠٧(مايو

شركة شرق آسيا 
  لإلستثمار الزراعى

  %٢٨,٥٧  ٢٠,٠٠٠,٠٠٠  ٢,٠٠٠,٠٠٠  ليون ريال سعودىم ٧٠  تحت التسجيل

  
 
R@MY bi‰þa@Éí‹ìm@óÏ@ò×Š’Ûa@òbîÛ@Ñ•ëZ 

   :لىي من النظام االساسى فإن سياسة الشركة لتوزيع االرباح كما ٤٣وفقاً لنص املادة 
توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم املصروفات العمومية والتكاليف األخرى على الوجه 

 : التايل
i.  من األرباح الصافية لتكوين إحتياطي نظامي، وجيوز للجمعية العامة العادية وقف % ١٠جتنب

 .هذا التجنيب مىت بلغ االحتياطي املذكور نصف رأس املال 
ii.  من األرباح الصافية لتكوين إحتياطي اتفاقي خيصص لتدعيم مركز الشركة % ٥جتنب من الباقي

  .من رأس املال% ٢٥ب إذا بلغ االحتياطي املذكور ومواجهة املخاطر ويوقف هذا التجني
iii.  من رأس املال املدفوع% ٥يوزع بعد ذلك دفعة أوىل للمسامهني تعادل. 
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iv.  من األرباح الصافية أو جزًء منه كحصة ) إن وجد(للجمعية العامة العادية أن تقرر توزيع الباقي
بقى من أرباح حلساب األرباح أخرى للمسامهني أو إضافته إىل احتياطي الطورايء وترحيل ما ت

  املرحلة
R@MQP @˜b‚‘þ@…ìÈm@oíì–nÛa@óÏ@òîÔyüa@pa‡@áèüa@ò÷Ï@óÏ@òzÜ–ß@ôþ@Ñ•ëI@´íˆîÐänÛa@‰bj×ë@ñ‰a…üa@Ü©@õbšÇc@a†Ç

Š–ÔÛa@áç…üëcë@áèuaë‹aë@HÖìÔ§a@ÙÜni@ò×Š’Ûa@Îýihi@aìßbÓZ@ @

  . م٢٠١٢ديسمرب  ٣١ملاىل املنتهى ىف مل يوجد إبالغ ألى مصلحة أو تغيري ىف تلك احلقوق خالل العام ا
  
R@MQQ @ Ñ•ëðc@@ ‰bj×ë@ ñ‰a…üa@Ü©@ õbšÇþ@ …ìÈm@ lbnn×a@ ÖìÔyë@ ‰bî@ ÖìÔyë@ òzÜ–ß@ åîíˆîÐänÛaëc@áç…üëcë@ áèuaë‹

@óÏ@Š–ÔÛacë@ëc@áècm@óÏ@îÌm@ôc@ëc@òÈibnÛa@bèmb×Š‘@åß@ôc@ëc@ò×Š’ÜÛ@åí…@paë…Ü@ÖìÔ§a@ÙÜm@ëc@òzÜ–½a@ÙZ@ @

  
س اإلدارة وكبار التنفيذيني وزوجام وأوالدهم القصر يف أسهم تبوك الزراعية نسب متلك أعضاء جمل

  * م٢٠١٢وأي تغيري يف تلك املصلحة خالل عام 

  
  :ملحوظات 

  م٢٠١٢ال يوجد تملك لكبار التنفيذيين فى اسهم الشركة خالل العام المالى * 
  م٢٠١٢لم تقم الشركة بإصدار أى أدوات دين خالل العام المالى ** 

  .عبد اهللا إبراهيم العبد المنعم/يمثلها في المجلس األستاذ*** 
  
  
  

#  

  
  إسم من تعود له المصلحة

  نهاية العام بداية العام

  التغير%   صافى التغير
  عدد االسهم

أدوات

  **الدين

 عدد

  االسهم

  أدوات

  الدين

  %٤١  ١٤٥٠  ٠  ٥٠٠٠  ٠  ٣٥٥٠  الراجحى محمد عبد اهللا  ١
%١٠٠  ١٠٠٠ ٠ ٢٠٠٠ ٠ ١٠٠٠  فيصل سعود المعمر ٢  

 ٠  ٠ ٠  ١٠٠٠ ٠ ١٠٠٠  محمد نجيب خضر ٣

 ٠  ٠ ٠  ١٠٠٠ ٠ ١٠٠٠  أحمد عبد العزيز السمارى  ٤

%٦٧٥  ٦٧٤٧ ٠ ٧٧٤٧ ٠ ١٠٠٠ محمد عبد الهادى البشرى ٥  

%٣٦  ٢٦٢ ٠  ١٠٠٠ ٠ ٧٣٨  فهد عبد اهللا الراجحى  ٦  

 ٠  ٠ ٠ ٥٠٠٠٠٠ ٥٠٠٠٠٠٠  ***مؤسسة العامة للتقاعدال ٧
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R@MQR ½aò×Š’Ûa@óÜÇ@ëŠÓ@ôdi@òÔÜÈn½a@pbßìÜÈZ 

  الجهة المانحة  بيان
تاريخ 

  المنح

  المبلغ

  بالريال 

  %الفوائد 

**  

  

جملة 

الدفعيات 

  المستحقة

قسط 

السداد 

  السنوى

جملة االقساط 

المسددة حتى 

  )ريال(تاريخه 

جملة االقساط 

المتبقية  

حتى تاريخه 

  )ريال(

تاريخ بداية 

  السداد

تاريخ نهاية 

  السداد

قرض

)١(  
  ٢١/٠١/٢٠١٢  ١٦/٠٩/٢٠٠٣  ٠  ٩٣٧٥٠٠٠  ٩٣٧٥٠٠  ٩٣٧٥٠٠٠  ٠  ٩٣٧٥٠٠٠  م٢٠٠١  وزارة المالية

قرض

)٢(  

صندوق التنمية 

  * الزراعية
  ٠١/٠٩/٢٠٢٤  ٠٥/٠٩/٢٠١٣  ١٩٩٩٩٩٩٨  ٠  ١٩٩٩٩٩٩  ١٩٩٩٩٩٩٨  ٠  ١٩٩٩٩٩٩٨  م٢٠١٠

قرض

)٣(  
  ٢٤/٠٧/٢٠١٥  ٠٣/٠٥/٢٠١٢  ٨,٨١١,٩٤٥  ٢,٩٣٧,٥٠٢  ٢٩٣٧٣٦٠  ١١٧٤٩٤٤٧  ١,٧٤٩,٤٤٩  ١٠٠٠٠٠٠٠  م٢٠١١  البنك األهلى 

  .في حالـة الوفاء بسداد أقسـاط القرض في المواعيد المحددة لهـا% ٢٥على إعانـة قدرهـا قرض صندوق التنمية الزراعية يشتمل    *
  .عمولـة مرابحـة إسالميـةفوائد قرض البنك األهلى عبارة عن   **

  
  
R@MQS @@ òèib’ß@ ÖìÔy@ ëc@ lbnn×a@ paŠ×ˆß@ ëc@ ‰bî@ ÖìÔy@ ôc@ ëc@ áèa@µg@ ÝíìznÜÛ@ òÜibÓ@ paë…c@ ôc@ …a†Çcë@ pb÷ÐÛ@Ñ•ë

@bç‰a†•gZ@ @

م أى أدوات دين قابلة للتحويل إىل أسهم أو حقوق ٢٠١٢ديسمرب  ٣١مل توجد خالل العام املنتهى ىف 
درا الشركة أو منحتها خالل خيار أو مذكرات حق أكتتاب أو حقوق ملكية أو حقوق مشاة أص

  .السنة املالية املنتهية ىف التاريخ املذكور 
  
R@MQT @áèc@µg@ÝíìznÜÛ@òÜibÓ@åí…@paë…c@kuì¶@lbnn×c@ëc@Ýíì¤@ÖìÔy@ôþ@Ñ•ëZ@ @

م أى ادوات دين قابلة للتحويل إىل أسهم أو حقوق ٢٠١٢ديسمرب  ٣١مل توجد  خالل العام املنتهى ىف 
اب أو حقوق مشاة أصدرا الشركة أو منحتها خالل السنه املالية املنتهية خيار أو مذكرات حق أكتت

  . ىف التاريخ املذكور
  
R@MQU @…a…fiÛ@òÜibÓ@åí…@paë…c@ôþ@õbÌÛg@ëc@õaŠ‘@ëc@…a…g@ôþ@Ñ•ëZ@ @

م أى إسترداد أو شراء أو إلغاء من جانب ٢٠١٢ديسمرب  ٣١مل توجد خالل العام املاىل املنتهى ىف 
  . ى أدوات دين قابلة لإلستردادالشركة أل
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R@MQV Êbànug@ÝØÛ@‰ìš§a@Ývë@ñ‰a…üa@Ü©@pbÇbànug@…†ÇZ 

جلسات حيث كان موقف حضور االعضاء  ٦م عدد ٢٠١٢عقد جملس إدارة تبوك الزراعية خالل العام 
  :كما يلى

  

  االجتماعات
محمد عبد . أ

  اهللا الراجحى

 فيصل. أ
 سعود
  المعمر

محمد . د
 نجيب خضر

عبد  أحمد. أ
العزيز 
  السمارى

محمد عبد . أ
 الهادى
  البشري

فهد عبد اهللا . أ
  الراجحى

عبد اهللا . أ
العبد ابراهيم 
  المنعم

  االجتماع االول

  م٠١/٠٢/٢٠١٢
١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  

  االجتماع الثانى

 م١٠/٠٤/٢٠١٢
١  ١  ١  ١  ١ ١  ١  

  االجتماع الثالث

 م٠٥/٠٦/٢٠١٢
١  ٠  ١  ١  ١ ١  ١  

  االجتماع الرابع

 م١٩/٠٩/٢٠١٢
١  ١  ١  ١  ١ ١  ١  

  االجتماع الخامس

 م١٤/١١/٢٠١٢
١ ١  ١  ١  ١ ١  ١ 

  االجتماع السادس

 م١٩/١٢/٢٠١٢
١ ١  ١  ١  ١ ١  ١ 

  ٦  ٥  ٦  ٦  ٦  ٦  ٦  الجملة

%١٠٠ %١٠٠ %١٠٠  نسبة الحضور  ١٠٠%  ١٠٠%  ١٠٠  %٨٣%  
 

R@MQW @Ñ•ëòÓýÇ@ð‡@ÒŠ ë@‰†–½a@åîi@òÔÐ•@ðþZ 

 .يوجد مل
R@MQX òíŠçìu@òzÜ–ß@éîÏ@†uìm@oãb×@ëc@†uìmë@éîÏ@bÏŠ @ò×Š’Ûa@æìØm@†ÔÇ@ôdi@òÔÜÈnß@pbßìÜÈß@õbšÇþa@†yþZ 

م توجد أو كانت توجد فيها  ٢٠١٢تقر إدارة الشركة بانه ليس لديها أى عقود مربمة خالل العام 
مصلحة جوهرية ألحد أعضاء جملس األدارة أو الرئيس التنفيذى أو رئيس قطاع املالية أو ألى شخص 

  .ذى عالقة بأى منهم
 
 
  

R@MQY c@†yc@éjuì¶@Þ‹bäm@ÖbÐmg@ëc@pbjîmŠm@ôdi@æbîiœíìÈm@ëc@kma‰@ôc@åÇ@´íˆîÐänÛa@‰bj×@†yc@ëc@Üa@õbšÇZ 

م أي ترتيبات أو إتفاق تنازل مبوجبه أي أحد  ٢٠١٢ديسمرب  ٣١مل توجد خالل العام املايل املنتهي يف 
كما اليوجد أعضاء جملس  ؛من أعضاء جملس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيني عن أي راتب أو تعويض

ذيني مل يتقاضوا ألي بدالت مقابل حضور اجتماعات جملس اإلدارة أو أي مصاريف إدارة أو كبار تنفي
  .سفر أو تنقالت أو أي بدالت أخرى أو تنازلوا عن مكافآم وتعويضام عن العام املذكور
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R@MRP bi‰þa@óÏ@ÖìÔy@ôc@åÇ@ò×Š’Ûa@óàçbß@†yc@éjuì¶@Þ‹bäm@ÖbÐmg@ëc@pbjîmŠm@ôdi@æbîiZ 

م أي ترتيبات أو إتفاق تنازل مبوجبه أي من  ٢٠١٢ديسمرب  ٣١املايل املنتهي يف مل توجد خالل العام 
  .املسامهني عن حقوقه يف األرباح

 
  

R@MRQ ò×Š’Ûa@óÜÇ@òÔzn½a@òîßbÄäÛa@pbÇìÏ†½a@òàîÔi@æbîiZ 

م والىت تشتمل على مبالغ ٢٠١٢اجلدول التايل يبني قيم املدفوعات النظامية املستحقة على الشركة للعام 
زكاة الشرعية وأقساط املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية وتكاليف التأشريات واجلوازات والرسوم ال

اجلمركية والرسوم االخري علماً بأن كافة املستحقات مت سدادها بالكامل عدا مبلغ الزكاة الشرعية الذى 
   .)بعد إجازة الس املوقر للقوائم املالية للعام(سيتم سداده بإذن اهللا 

  

 بيان المدفوعات
  م٢٠١٢

 )ألف ريال سعودى(
  م٢٠١١عام 

 )ألف ريال سعودى(

  ٢,٥٨٧  ٢,٦٣٤ الزكـاة الشرعيـة 
  ٤.٣,٧  ٨١٤,٣ الرسوم الجمركيـة

  ١,١٥٠  ١,٤٠٧ المؤسسة العامة للتامينات اإلجتماعية

  ٥٩٨,٤  ٢٤٢,٣ تكاليف تأشيرات وجوازات

  ١٠,٠  ١٠,٠ تكاليف أخرى

 ٤,٧٤٩ ٥,١٠٨ الجملة
  

R@MRR ò×Š’Ûa@óÐÃìß@b–Û@bçúb’ãg@@ôŠc@pbî bînyg@ëc@pa‰bàrng@ôc@òàîÔi@æbîiZ 

مل تقم الشركة بإنشاء أي إستثمارات أو احتياطيات أخرى مت إنشاؤها ملصلحة موظفي الشركة خالل 
  .م أو أي من األعوام السابقة ٢٠١٢ديسمرب  ٣١العام املاىل املنتهى يف 

 

R@MRS pa‰aŠÓgZ 

 :يلى تقر الشركة مبا
 أنه قد مت إعداد سجالت احلسابات بالشكل الصحيح   ) أ

  أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ومت تنفيذه بفاعلية   ) ب
 .أنه ال يوجد أي شك يذكر بشأن قدرا على مواصلة نشاطها  ) ت

R@MRT @óãìãbÔÛa@kba@@ŠíŠÔm@@—‚ÜßIkÓaŠß@@pbib§a@¨a‰buïH 

 م٢٠١٢للعام النتائج والتقارير املالية  فظات بشأنأى حت ال يتضمن تقرير احملاسب القانوىن
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R@MRU @óãìãbÔÛa@kba@Þa†jngIóu‰b¨a@@pbib§a@kÓaŠßH 

م مبوجب توصيـة ٢٠١٢خالل عام ) يمراقب احلسابات اخلارج(مل يتم استبدال احملاسب القانوين 
 .وموافقة الس واعتماد اجلمعيـة العموميـةجلنـة املراجعـة 

@ @

îãbqb@M@pb×Š’Ûa@òà×ìy@òzöü@åß@òÈbnÛa@ñ…bàÜÛ@bÔÏë@b–Ï⁄a@pbjÜİnßZ@ @
 

R@MRV ÙÛ‡@lbjcë@Õjİm@@ónÛa@âbØyüaë@pb×Š’Ûa@òà×ìy@òzöü@âbØyc@åß@éÔîjİm@@bßZ 

قد قامت بتطبيق كافة أحكام الئحة حوكمة أن شركة تبوك للتنمية الزراعية  يقر جملس االدارة/ أ
خالل العام املاىل قيد اإلستعراض، باالضافـة لالئحـة املال السعودى  الشركات الصادرة من هيئة سوق

  .حوكمـة الشركة مع التوافق التام مع النظام األساسي للشركة
من الئحـة احلوكمـة الصادرة  ١٨وكذلك املادة ) ١-الفقرة ب(١٠امتثاالً لروح ونصوص املادة / ب

من قواعد التسجيل ) ١٠(ام الشركات، والفقرة من نظ ٧٠،  ٦٩من هيئـة السوق املاليـة واملواد 
من ) ١(من قواعد التسجيل واالدراج، وامللحق رقم ) ٤٣(من املادة ) ١٨،  ١٧(واإلدراج ، والفقرات 

  ، فقد ) مدونـة قواعد السلوك املهين ومددات التعامل التجاري( الئحـة احلوكمـة املعتمدة للشركة 
ومت تزويد هيئة السوق املاليـة  "صاحل املسياسـة تعارض "رة لـ جملس االدامت خالل العام اعتماد 

  .بنسخة منهـا
 

R@MRW éöbšÇc@Ñîä–më@ñ‰a…üa@Ü©@åíìØmZ 

  :يتكون مجلس إدارة شركة تبوك الزراعية من 

 الوظيفة اإلســــــم  #
 صفة العضوية

 )غير تنفيذى/تنفيذى/مستقل(
عضويته فى مجالس إدارات 

  شركات مساهمة أخرى

  مصرف الراجحى تنفيذىغير  الرئيس د عبد اهللا الراجحىمحم ١
   مستقل نائب الرئيس فيصل سعود المعمر ٢

   مستقل عضو محمد نجيب خضر ٣

   مستقل عضو أحمد عبد العزيز السماري ٤
   مستقل عضو محمد عبد الهادى البشري  ٥
  شركة أسمنت نجران غير تنفيذى عضو فهد عبد اهللا الراجحى ٦
   مستقل  عضو  *اهللا إبراهيم العبد المنعم عبد   ٧

  .فى مجلس االدارةممثل المؤسسـة العامـة للتقاعـد * 
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@ @

R@MRX pfÏbØ½aë@bèmbàèßë@Üa@æb¦@pb•b–n⁄@Š–n«@Ñ•ëZ 

االدارة عدة جلان ملساعدته على الوفاء مبسئولياته وإلتزاماته جتاه مساهى الشركة وتعمل شكل جملس لقد 
بواسطة ملهام العمل واملسئوليات والصالحيات املنصوص عليها ىف لوائح عملها املعتمدة هذه اللجان وفقاً 
وتوجد شفافية وإفصاح كامل من جلان الس اىل الس حيث يزود رؤساء اللجان . اجلمعية العمومية

، اللجانوبالتوصيات املهمة ذات الصلة مبهام عمل هذه نتائج أنشطة جلام عن الس بتقارير شفهية 
وجلان الس خمولة إلختاذ . جلميع أعضاء الس لإلطالعتعرض علماً بأن حماضر إجتماعات هذه اللجان 

  ٠مشورة مستقلة من جهات مهنية خارجية مىت ما دعت الضرورة لذلك
   :وفيما يلى نبذة عن جلان الس ومهامها واملكافآت اخلاصة بكل منها

  
i.  اللجنة التنفيذية: 

ئوليات جملس االدارة ذات الصلة بإدارة أعمال الشركة خالل الفترات بني اإلجتماعات الدورية مبس تقوم
املقررة للمجلس ، أو حينما يتعذر إنعقاد إجتماعات الس ألى أسباب طارئة أو خارجة عن االرادة ، و 

إستراتيجية الشركة م التوصيات إىل جملس اإلدارة حول خمتلف املوضوعات ذات الصلة بإعداد وتنفيذ تقد
، ويفوض الس اللجنة لتصريف بعض مهامه مثل إعتماد سياسات االستثمار و تعيينات القيادات العليا  

و جتدر اإلشارة هنا اىل أن لدى الشركة الئحة صالحيات ،  )فيما دون اثنني مليون ريال(واملشتريات 
والرئيس  دارية لكل من الس واللجنة التنفيذيةتوضح حدود الصالحيات املالية و التشغيلية واالمتكاملة 

. التنفيذى وكبار التنفيذيني وإىل أدىن مستويات االدارة التنفيذية وهى الئحة معتمدة من جملس االدارة 
فيصل بن / األستاذعضوية كالً من ورئيساً عبداهللا الراجحي الحممد /من األستاذالتنفيذية جنة للوتتكون ا

لكل )  ٢٠٠٠( ريال ألفي حممد جنيب خضر ، ويتقاضى أعضاء اللجنة بدل جلسات  .د سعود املعمر و
داء املايل اآلعضو عن كل جلسة عالوة على مكافأة يعتمدهـا الس يف اية العام بناًء على موقف 

   .للشركة وتوصية جلنة الترشيحات واملكافآت
  

ii.  لجنة المراجعة:  

سئولياته املتعلقة بالرقابة على االداء املاىل وسالمة االجراءات املالية تساعد اللجنة جملس االدارة ىف أداء م
التقارير املالية والتحقق من مطابقتها للمتطلبات القانونية  مراجعةونظام املراجعة الداخلية للشركة و

خالل والنظامية وعدالة املعامالت املالية بني الشركة واجلهات اخلارجية ذات الصلة بأعمال الشركة من 
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عمليات املراجع الداخلى  املستقل ، وىف هذا أداء قسم املراجعة الداخلية بالشركة ودورها اإلشراىف على 
تضطلع اللجنة مبهام تفعيل توصيات الس فيما يتعلق باإلشراف على التقارير املالية الدورية السياق 

بالتحقق من كفاءة اللجنة ا ، كما تقوم وتقارير عمليات املراجعة الداخلية واخلارجية وتقييم مدى كفاء
رئيساً البشري حممد عبد اهلادى  /األستاذ وتتكون اللجنة من. نظم الرقابة وإدارة املخاطر بالشركة 

وعضوية كالً من ) م٢٩/٠٧/٢٠١٢الذى إنضم لعضوية اللجنة ىف دورا العاشرة املبتدئة بتاريخ (
وليد بامعروف  / واألستاذمتعب عبد اهللا الراجحي  /األستاذ و  عبد اهللا إبراهيم العبد املنعم/ االستاذ

علماً بأن العضوين األخريين قد خرجا ، اخليلصاحل أبا ابراهيم/ األستاذوبافقيه  عباس حسانإ /األستاذو
ويتقاضى أعضاء اللجنة بدل هذا . م٢٩/٠٧/٢٠١٢من عضوية اللجنة ىف دورا العاشرة املبتدئة بتاريخ 

لكل عضو عن كل جلسة عالوة على مكافأة يعتمدهـا الس يف اية )  ٢٠٠٠( ريال ي جلسات ألف
، علماً بأن الئحـة عمل العام بناًء على موقف األداء املايل للشركة وتوصية جلنة الترشيحات واملكافآت

  .اللجنـة ينص على التجديد السنوي لألعضـاء حسب توصيـات جلنـة الترشيحات واملكافآت
  

iii. ة الترشيحات والمكافآتلجن:  

وفقاً للمعايري الواردة ىف تضطلع مبهام التوصية للمجلس باالشخاص املرشحني لإلنتخاب لعضوية الس 
، وإعداد وتطبيق العمومية ، ومراجعة هيكل الس  اجلمعيةالئحة حوكمة الشركة املعتمدة بواسطة 

دء الس واعضائه وكبار التنفيذيني وإستحقاقات مبادئ احلوكمة للشركة والس، والتقييم املنتظم أل
باإلضافة إلـى إعتماد التعويضات واملكافآت مقابل جهودهم املبذولة خلدمة الشركة والنتائج املتحققة 

 . مراقبة إيفاء الشركة مبسئوليتها جتاه اصحاب املصاحلكذلك ، واحلوافز السنويـة ملنسويب الشركـة
عبد األستاذ أمحد عضوية كالً من و رئيساً املعمرسعود فيصل /  وتتكون اللجنة من األستاذ

( ريال ألفي ويتقاضى أعضاء اللجنة بدل جلسات  ،البشرى حممد عبد اهلادىواألستاذ  السمارى ، العزيز
لكل عضو عن كل جلسة عالوة على مكافأة يقررهـا الس يف اية العام بناًء على موقف )  ٢٠٠٠

  .السنوي لألعضـاءنص على التجديد علماً بأن الئحـة عمل اللجنـة ت .شركةاألداء املايل لل
  

iv.  لجنة االستثمار:  

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

حممد / وتتكون اللجنة من األستاذ . ار املعتمدة للشركةمثسياسة االست وءعلى ض جدواها االقتصادية
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 فهد الراجحى ،/ واألستاذ حممد جنيب خضر /الدكتوررئيساً وعضوية كالً من عبداهللا الراجحي 
ألفي جنة بدل جلسات ، ويتقاضى أعضاء اللالرئيس التنفيذى للشركةسعد حممد السواط  / واملهندس

لكل عضو عن كل جلسة عالوة على مكافأة يعتمدهـا الس يف اية العام بناًء على ) ٢٠٠٠( ريال 
  .موقف األداء املايل للشركة وتوصية جلنة الترشيحات واملكافآت

  
R@MRY @Üa@æb¦@pbÇbànug@@âbÈÛa@ÞýRPQRâ@@Z@ @

i. نة التنفيذيةإجتماعات اللج: 

 ١االجتماع  االعضاء

١٦/٠١/٢٠١٢   

 ٢االجتماع

١٢/٠٣/٢٠١٢  

 ٣االجتماع

٠٩/٠٤/٢٠١٢  

 ٤االجتماع

١٨/٠٧/٢٠١٢  

   ٥االجتماع

١٨/٠٩/٢٠١٢  

   ٦االجتماع

١٤/١١/٢٠١٢  

   ٧االجتماع

  الحضور%   الجملة  ١٠/١٢/٢٠١٢

  %١٠٠  ٧  ١  ١  ١ ١ ١ ١ ١  محمد عبد اهللا الراجحى. أ
  %١٠٠  ٧  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١فيصل سعود المعمر. أ
  %١٠٠  ٧  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١مد نجيب خضرمح. د

  
ii. إجتماعات لجنة المراجعة *: 

 ١االجتماع  االعضاء
  م٢٨/٠١/٢٠١٢

 ٢االجتماع
  م٠٥/٠٥/٢٠١٢

  ٣االجتماع
  م٢٩/٠٧/٢٠١٢

 ٤االجتماع 
  الحضور%   الجملة  م١٣/١٠/٢٠١٢

  %١٠٠  ٤  ١  ١  ١  ١  عبد اهللا ابرهيم العبد المنعم.أ
  %٢٥  ٠  ٠  ٠  ٠  ١ متعب عبد اهللا الراجحى. أ
  %١٠٠  ٢  ٠  ٠  ١  ١ إحسان عباس بافقيـه. أ
  %١٠٠  ٢  ٠ ٠ ١ ١  إبراهيم صالح أبا الخيل.أ
  %١٠٠  ٢  ١  ١  ٠  ٠  محمد عبد الهادي البشرى. أ
  %١٠٠  ٢  ١  ١  ٠  ٠  وليد بامعروف. أ

 محمد عبد الهادى البشرى رئيساً/ االستاذ م باالعضاء االربعة األول ، وتم الحقاً دخول العضوين٢٠١٢بدأت دورة إجتماعات لجنة المراجعة للعام * 
وخرج من عضوية اللجنة فى دورتها العاشرة م ٢٩/٠٧/٢٠١١تاريخ بداية الدورة العاشرة للجنة بإعتباراً من  وليد  بامعروف عضواً/ واالستاذ
  .ابراهيم أبا الخيل وإحسان بافقيه االستاذين

  
iii. إجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت: 

 

  االعضاء
  ١الجتماع ا

  م١٦/٠١/٢٠١٢

  ٢االجتماع 

  م٢٨/٠١/٢٠١٢

  ٣االجتماع 

  م٠٥/٠٦/٢٠١٢

  ٤االجتماع 

  م٢٥/٠٩/٢٠١٢

  ٥االجتماع 

  م٠٥/١١/٢٠١٢
  الجملة

 %

  الحضور

  %١٠٠  ٥  ١  ١  ١  ١  ١  فيصل سعود المعمر. أ
  %١٠٠  ٥  ١  ١  ١  ١  ١ أحمد عبد العزيز السمارى. أ
  %١٠٠  ٥  ١  ١  ١  ١  ١  محمد عبد الهادى البشرى. أ
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iv. إجتماعات لجنة االستثمار:  

  االعضاء
  األول االجتماع

  م١٣/٠١/٢٠١٢

  االجتماع الثانى

  م١٧/٠٣/٢٠١٢

  االجتماع الثالث

  م١٩/٠٥/٢٠١٢

  االجتماع الرابع

  م٢٩/٠٧/٢٠١٢

  االجتماع الخامس

  م١٨/٠٩/٢٠١٢

  االجتماع السادس

  م٣٠/٠٩/٢٠١٢

  االجتماع السابع

  م٠٥/١١/٢٠١٢

  االجتماع الثامن

  م١٨/١٢/٢٠١٢
  الجملة

 %

  الحضور

  %١٠٠  ٨  ١  ١  ١ ١ ١ ١ ١  ١  محمد عبد اهللا الراجحى. أ

  %١٠٠  ٨  ١  ١  ١ ١ ١ ١ ١  ١ محمد نجيب خضر. د

  %٨٠  ٤  ١  ١  ١ ١ ٠ - -  -  *فهد الراجحى . أ

  %١٠٠  ٨  ١  ١  ١ ١ ١ ١ ١  ١ سعد محمد السواط. أ

  م٠١/٠٧/٢٠١٢ دئة بتاريختة المبفهد الراجحى الى لجنة االستثمار فى الدورة العاشر إنضم االستاذ *
  

R@MSP ´íˆîÐänÛa@‰bj×ë@Üa@õbšÇþ@òyìäà½a@pfÏbØ½a@Ýî•bÐmZ 

أعضاء المجلس   البيان
  التنفيذيين

أعضاء المجلس غير 
  المستقلين/التنفيذيين

كبار التنفيذيين ممن تلقوا خمسة من 
  أعلى المكافآت والتعـويضـات

 ١,٩٢٤,٧٢٦  ٠  ٠  الرواتب 

 ١٠٤,٤٠٠  ٢٣٦,٠٠٠ ٠  البدالت

 ٧٢٥,٨٥٥  ١,٧٥٠,٠٠٠ ٠ المكافآت الدورية والسنوية

 ٠  ٠ ٠  الخطط التحفيزية 
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع

  بشكل شهري أو سنوي
٥٠١,٩٠٣  ٢٣٠,٥٠٠ ٠ 

 ٣,٢٥٦,٨٤٤  ٢,٢١٦,٥٠٠ ٠  اإلجمالـي 

  
الس وفقاً للمادة ملة مكافآت شا أعاله تعويضات أعضاء الس املوضحة باجلدول واجلدير بالذكر أن

وجلنة  ، أعضاء جلان الس املختلفة وهي اللجنة التنفيذيةومكافآت  للشركة من النظام االساسى ٢٠
  .، وجلنة الترشيحات واملكافآتوجلنة االستثمار  ، املراجعة

من يف اجلدول أعاله  املشمولني بالتصنيف الوارد اخلمسة إىل أن كبار التنفيذين أيضاًجتدر اإلشارة كما 
  .ورئيس قطاع املالية ونائب الرئيس التنفيذي ضمنهم الرئيس التنفيذى

 
  
R@MSQ ôc@ëc@òiìÔÇ@ôŠc@òîöbšÓ@ëc@òîàîÄäm@ëc@òîÏaŠ‘g@òèu@ôc@ëc@ò÷îa@åß@ò×Š’Ûa@óÜÇ@ëŠÐß@ó bînyg@†îÓ@ëc@õaŒuZ 

من قبل هيئة سوق  شركةجزاء أو قيد إحتياطى على ال عقوبة أو م فرض أى٢٠١٢مل يتم خالل العام 
  .إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى املال أو أى جهة
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R@MSR òîÜa†Ûa@òibÓŠÛa@paõaŠug@òîÜÇbÐÛ@òíìäÛa@òÈuaŠ½a@wöbnãZ 
  

  ).الدورة الرقابية(إجراءات الرقابة الداخلية المتبعة  ١- ٣٢- ٢

تتم املة شمراجعة ىف إطار خطة تقوم الشركة بشكل سنوى منتظم بإجراءات الرقابة الداخلية 
، وكذلك إدارياً مباشرة اىل رئيس قطاع املالية فنياً وعن طريق قسم املراجعة الداخلية الذى يعود 

من حتقق فاعلية إجراءات  غرض التأكدعن طريق مكتب املراجع الداخلى املستقل املتعاقد معه ب
  : الرقابة الداخلية املتبعة بالشركة والىت تستهدف بشكل أساسى ما يلى

i. قق من املطابقة العينية لالصول واملوجودات مع السجالتالتح. 
ii. احملافظة علي األصول. 
iii. ىف إستخدام املوارد حتقيق أكرب قدر من الكفاءة.  
iv.  التحقق من صحة االجراءات احملاسبية  
v. التأكد من دقة البيانات احملاسبية .  
vi.  الشركةالعمل بااللتزام بلوائح وأنظمة. 
 

 ).الدورة الرقابية(لية االجراءات الرقابية اعن فالمراجعة التي تمت للتحقق م ٢- ٣٢- ٢

  :علي االيت م ٢٠١٢خالل العام اشتملت خطة املراجعة اليت متت 
 

i. التحقق من إجراءات دورة املبيعات وإجراء االختبارات التفصيلية.  
ii. التحقق من الدورة املستندية للنقدية وجرد اخلزينة ومطابقة حسابات البنوك.  
iii. ات واملخازنيملستندية للمشترالتحقق من الدورة ا.  
iv.  التحقق من سجالت االصول الثابتة. 
v. التحقق من عمليات جرد األصول الثابتة وجرد املخزون. 
vi.  التحقق من أرصدة املدينيني و الدائنيني. 
vii. فحص القوائم املالية. 
viii.  القرارات اإلدارية املنظمة للعملالتحقق من تنفيذ. 
ix. لس واالدارة التنفيذيةمراجعة اللوائح واالنظمة اخلاصة بالشركة بناء على طلب ا. 
 

 .إلجراءات الرقابية لمراجعة النتائج  ٣- ٣٢- ٢

يقوم املراجع الداخلى املستقل برفع مالحظاته عن عمليات التدقيق والفحص اليت جيريها إىل 
الدوريـة أشارت تقارير املراجعة حيث ، جلنة املراجعة عن طريق سكرتارية جملس اإلدارة 
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مل تسفر عن أي مالحظات جوهريـة م ٢٠١٢للعام أن نتائج خطـة املراجعـة  اأعدهاليت 
  .فيما خيص البنود اليت اشتملت عليهـا اخلطـة

خطاب املراجع الداخلي املرفق واخلاص بتقرير املراجعة الداخلية للشركة للعام  ويؤكد ذلك
  .  م٢٠١٢املايل 

 
SH ìàäÛa@˜ŠÏ@ò×Š’ÜÛ@óÜjÔn½aZ 

الىت و )م٢٠١٥- ٢٠١١(للسنوات الرابعة  ية العمل ىف تنفيذ خطتها االستراتيجيةتواصل تبوك الزراع
التركيز على إنتاج حماصيل اخلضار والفاكهة عالية العائد بالتوسع التوسع ىف إنتاج أصناف تستهدف 

البطاطس التنصنيعية حيث تعترب الشركة املصدر الرئيسى لتوريد أصناف البطاطس التصنيعية اىل شركات 
صنيع البطاطس واملواد الغذائية ىف اململكة ، وكذلك التوسع ىف إنتاج  الفواكه ذات النواة احلجرية الىت ت

، وذلك إلتزاماً بروح  بال منافس تعترب الشركة أكرب منتج هلذا النوع من املنتجات على مستوى اململكة
  .ونص قوانني وسياسات الدولة اخلاصة  بإنتاج القمح واألعالف

ملنتجات الفاكهة (امت الشركة بدعم هذا التوجه االستراتيجىي بتوسعة كبرية ىف مستودعاا املربدة ولقد ق
ألف طن بتقنيات تربيد حديثة  ١٥بإنشاء مستودع جديد للبطاطس والبصل بطاقة ختزينية ) واخلضار

بدأ العمل فيه ىف ومنظومة آلية متكاملة من معدات املناولة والفرز والتدريج ، والذى إكتمل تشييده و
ألف طن  ٣٠إمجاىل الطاقة التخزينية املربدة لتبوك الزراعية أكثر من  تبلغ حيثم ٢٠١٢منتصف العام 

وهى األكرب على مستوى الشركات الزراعية املسامهة باملمملكة ومتثل أحد املوارد التنافسية اهلامة للشركة 
  . لى القريبغري املتاحة للمنافسني اآلخرين ىف املنظور املستقب

ويتيح هذا التوجه ىف حسن إستغالل املياه  التوسع املستمر ىف زراعات الفاكهة واخلضار مبا يؤهل الشركة 
ىف مدى مخسة اىل عشرة سنوات قادمة  ألن تكون الشركة األوىل ىف إنتاج وتسويق منتجات اخلضار 

  .على املستوى الوطىن واالقليمى والفاكهة
والقرارت املهمة فقد قطعت  وصف اخلططوكما ورد ذكره آنفاً ىف فقرة وعلى املستوى اخلارجى 

جتارة املدخالت الشركة شوطا مقدراً ىف التحضري لإلستثمار اخلارجى ىف مجهورية السودان ىف جمال 
واألعالف الىت سيتم ) بصفة خاصة القمح(الزراعية وعلى رأسها بذور القمح ، وىف جمال إنتاج احلبوب 

 يصصجيرى العمل ىف ختجات ، حيث اململكة لسد الفجوة االستهالكية ىف هذه املنت تصديرها اىل
 واالراضى الصناعية والزراعية الالزمة هلذه األغراض و تسجيل فرع لشركة تبوك الزراعية بالسودان ، 
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ذه اللتان ستقومان بتنفيذ ه عمل لشركىت اخلدمات الزراعية وشركة االنتاج الزراعىالإستخراج أمساء 
  .االستثمارات

املستقبلى متاحة للشركة من  فإن فرص النمو أيضا  وكما ذكر ىف فقرة وصف اخلطط والقرارت املهمة
حيث  خالل زيادة رأس املال والتحول اىل كيان قابض يتيح التوسع ىف االستثمارات داخلياً وخارجياً

بات النظامية اخلاصة ذا العمل خالل يتوقع أن تتخذ القرارات النهائية ىف هذا الشأن ويستكمل  الترتي
  .م٢٠١٣العام اجلارى 

  
TH @ò×Š’ÜÛ@òîvîmaüa@pbÐÛbznÛaë@pb×aŠ’Ûa 

العمالء ىف  منللشركة  لشركاء االستراتيجينيمع اوالعالقات املتطورة التعاون املستمر واملثمر من جانباً 
، وكذلك مواد االنتاج واملمولني االسواق االستهالكية وشركات التصنيع الغذائى و موردى مدخالت و

العالقات املتطورة مع شركائها ىف الشركات التابعة مثل شركة جنات لإلستثمار الزراعى وشركة شرق 
آسيا لإلستثمار واهليئة العربية لالستثمار واإلمناء الزراعى والىت جيرى العمل من خالهلا  على تكوين 

ة السعودية واململكة املغربية جتاوباً مع مبادرة خادم حلرمني شركات إستثمارية قابضة ىف اململكة العربي
الشريفني امللك عبد اهللا بن عبد العزيز لإلستثمار اخلارجى، فقد بادرت الشركة اىل بناء حتالفات مع 

توفري بعض شركات االلبان السعودية الكبرية الىت منحت أراضى زراعية جبمهورية السودان وذلك بغرض 
العمل ىف تسريع  تية الداعمة لإلنتاج الزراعى وبصفة خاصة الطاقة الكهربائية وذلك دفالبنيات التح

  .مشروع الشركة اخلاص بإنتاج احلبوب واألعالف جبمهورية السودان
أيضا تسعى الشركة حالياً اىل عقد حتالفات مع مستثمرين حمليني وعامليني إلنشاء شركة عاملية متخصصة 

  .الزيتون وذلك دف دعم نشاط وحدة أعمال الزيتون القائمة بالشركة ىف جمال تسويق منتجات
 
UH òîÇbànuüa@òîÛì÷½a@òİ’ãcZ@ @

حيث تعترب من تعترب تبوك الزراعية من الشركات املسامهة الزراعية الرائدة ىف االلتزام باملسئولية االجتماعية 
ى العاملى الىت تنطوى رسالتها على الشركات القالئل ليست فقط على مستوى اململكة وإمنا على املستو

  :من خاللتأكيد إلتزامها باملسامهة املستدامة جتاه خدمة اتمع 
i.  والذى يشكل أحد سياسات الدولة الرامية اىل ترشيد إستهالك املياه اجلوفية بروح ونص إلتزامها

 التوجهات الرئيسية ىف رسالة الشركة
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ii. مشاكل الىت للالزراعية زارعى املنطقة لتقدمي احللول تقدم الشركة وتوفر نفسها كنموذج إرشادى مل
الزراعية مبا يسهم ىف رفع كفاءة إنتاجيات  املمارسات تواجهم ومساعدم ىف تطبيق أفضل

مزارعهم وزيادة حجم االنتاج باملنطقة مما ينعكس إجيابا على مسامهة املنطقة ىف التنمية الزراعية 
 .ورفع مستوى معيشتهماملستدامة وعلى مداخيل املزارعني 

iii.  للمزرعة  االمري فهد بن سلطان بن عبدالعزيزرعاية احلفل السنوى جلائزة صاحب السمو امللكي
كاء روح املنافسة املتميزين على مستوى املنطقة وإذ النموذجية الىت دف اىل االحتفاء باملزارعني

وتعمل . ة خاصة واململكة عامةبينهم وحتفيزهم على زيادة وحتسني االنتاج خدمة ملواطىن املنطق
الشركة مع جلنـة اجلائزة لتطويـر اجلائزة اىل كيان مؤسسي ذى رسالة وطنية ورؤية إستراتيجية 

  .تسهم ىف تطوير الزراعة وحتقيق التنمية املستدامة على مستوى اململكة
iv. ال  الدؤوب اىل توطني الوظائف بالتعاون مع اجلهات احلكومية ذات الصلة ىف هذا السعيا  
v.  ا من خالل املستهلكني املواطنني واملقيمني من احملافظة على صحةاالهتمام بسالمة األغذية ملنتجا

حيث الىت تقوم بإنتاجها و إنتاج سلع طبيعية عن طريق تقنيات واساليب زراعية صديقة للبيئة 
ة اجلودة وشهاد ٢٢٠٠٠:٢٠٠٥حازت الشركة منذ سنوات على شهادة االيزو لسالمة الغذاء 

  ).ساسو(ملنتجات العسل وزيت الزيتون من اهليئة السعودية للمواصفات واملقاييس واجلودة 
vi. والتطور املضطرد ىف برامج التدريب التعاوىن ملنسوىب القطاعات احلكومية الزراعية ىف تنفيذ  اإلنتظام

 املهارات العمليةحمتويات هذه الدورات والفوائد املتحققة منها مما يسهم ىف زيادة املعارف و
  .للمتدربني

vii.  التدريب الوظيفى لطالب اجلامعات والتدريب الصيفى لطالب املدارساإلنتظام ىف  
viii. دعم برامج البحث العلمى ألساتذة وطالب اجلامعات  
ix. اخلريية احلكومية واجلمعيات  صاحللمالتثقيفية والتروجيية ل ربامجالفعاليات ولالدعم املادى ل

  .باملنطقةاإلجتماعية والدينية و
x.  تنشيط وحتريك الدورة االقتصادية باملنطقة من خالل االعتماد على املوردين الوطنيني ىف توفري

املدخالت ووسائل وتقنيات االنتاج ، ومن خالل توفري جماالت العمل لوسائط النقل ، ومن خالل 
اجها، واالنعكاسات عمليات االنتاج  والتبادل واالستهالك للسلع املتنوعة الىت تقوم الشركة بإنت

  .االجيابية لذلك كلّه على االستقرار واألمن اإلجتماعى باملنطقة
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VH pbî•ìmZ 

  :على ما مت عرضه ىف هذا التقرير يوصى الس جلمعيتكم املوقرة مبا يلى بناًء
  

i. املوافقة على ما جاء ىف تقرير جملس االدارة. 
ii.  لس للسنة املالية املنتهية ىفم٣١/١٢/٢٠١٢إبراء ذمة أعضاء ا. 
iii.  املوافقة على تقرير مراقب احلسابات اخلارجى والقوائم املالية لنتائج أعمال الشركة للعام

  . م٢٠١٢
iv.  تجديد عقد مراقب جلنة املراجعـة ب املوافقة على توصية جملس االدارة املبنية على توصيـة

 . أو اختيار غريهم ٢٠١٣احلسابات اخلارجى احلاىل للعام املاىل 

v. من رأس املال املدفوع % ٥مليون ريال سعودى وهو مايعادل  ١٠رباح توزيع أقة على املواف
األوراق املالية يف اية  اعملالكي األسهم املسجلني بسجالت مركز إيد )ريال للسهم ٠,٥بواقع (

على أن يرحل باقي رصيد األرباح املبقاه لدعم موقف الشركة  ،انعقاد اجلمعية العامة  يوم  تداول
وبذلك تكون الشركة قد وزعت منذ تأسيسها إىل تارخيه . نفيذ إستراتيجيتها املعتمـدةيف ت
 .  وعـمن رأس املال املدف% ٢٠٦ما نسبته ) مليون ريال ٤١٢( حوايل
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قادرة إال أن الشركة الذى أصبح صفة مالزمة لألسواق الداخلية والعاملية  برغم التغري املتسارع واملستمر
مث االقتصاد املستقر للمملكة والدعم الذى حيظى به القطاع الزراعى من حكومة خادم احلرمني  بفضل اهللا

والرعاية الكرمية من صاحب السمو األمني  هوويل عهدالشريفني امللك عبد اهللا بن عبد العزيز حفظه اهللا 
ا املستقبلية مبستوى النمو على مواصلة مسريامللكى االمري فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمري منطقة تبوك 

من خالل خطتها االستراتيجية احلالية واخلطط الالحقة ، املطلوب لتعظيم القيمة االقتصادية ملسامهيها 
وعالقاا املتميزة واملتطورة مع شركائها وحلفائها االستراتيجيني من العمالء واملوردين واملمولني 

العاملون بالشركة من أجل  لس االدارة وجلانه املختلفة وجمواملستثمرين ، واجلهد الكبري الذى يبذله 
  .والنتائج الفنية واملالية للعمليات طوير املستمر واإلرتقاء باألنشطة الرئيسية للشركةالت


