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الرسالة والرؤية والقيم المشتركة

الرسالة:

« توري ��د منتجات وخدمات زراعي ��ة ذات ربحية عالية اجلودة تلب ��ي احتياجات العمالء يف
الأ�س ��واق اال�س ��تهالكية وال�ص ��ناعية على النح ��و املطلوب م ��ع مراعاة التزامنا بامل�س� ��ؤولية
االجتماعية الن�شطة والتقليل من ا�ستهالك املياه واالمتثال التام لن�ص وروح قوانني اململكة »

الرؤية:

« زي ��ادة العائدات �إىل �أكرث من  200مليون ريال و�ص ��ايف الأرباح �إىل  30مليون ريال بنهاية
اخلطة اال�سرتاتيجية اخلم�سية لل�شركة (»)2015-2011

القيم المشتركة:
y yامل�صداقية والنزاهة.
y yاجلدية واملثابرة.
y yخدمة عمالئنا من خالل جهود تكاملية بني وحدات �أعمال وقطاعات ال�شركة املختلفة.
y yال�سعى اليومي �إىل التعلم امل�ستمر.
 y yااللتزام بتلبية متطلبات جميع �شركاء امل�صالح يف ال�شركة.
y yاحرتام الثقافات الوطنية ملوظفينا متعددى اجلن�سيات.
y yاحرتام قيمة الوقت وا�ستخدامه بال�شكل الأمثل يف �أداء مهام العمل.
y yاحت�ضان التغيري واملبادرات.
y yتوفري بيئة ال�سالمة للعاملني.
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في سطور

بعض مناسبات

ش��ركة مس��اهمة س��عودية تأسس��ت عام  1403هـ -
 1983م
 200 :مليون ريال �سعودي مدفوع بالكامل.
ر�أ�س مال ال�شركة
عدد الأ�سهم

 20 :مليون �سهم.

القيمة اال�سمية لل�سهم  10 :رياالت.
�صايف املوجودات

 347,804,971 :ريا ًال حتى تاريخ  2013/12/31م.

امل�ساحة الإجمالية

 35.000 :هكتار.
 199 :حمور ًا.

�أ�شجار الفاكهة

790,254 :

عدد املوظفني

 1181 :موظف ًا ( دي�سمرب  2013م).

عدد املحاور

حفل
للمزا جائزة �صاحب ال�سمو املل
كي
ا
ل
أم
ري
ف
هد
بن
�سل
طان
رع النموذجية.

مع ��ايل وزير التج ��ارة
تبوك الزراعية.

وال�صنا
ع ��ة �أثناء زيارت ��ه ل�شركة

عية يف �أ�س� �بوع ال�ش� �جرة ال�س� �ابع

م�ش ��اركة تبوك الزرا
والثالثون

م�

شاركة موظفي ال�شركة ال

إداريني يف تعبئة الب�صل.
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منتجاتنا بين أيديكم

أعضاء مجلس اإلدارة

حبوب القمح
تبوك الزراعية منتج رئي�سي للقمح
ح�س ��ب املوا�صف ��ات املعتم ��دة ل ��دى
امل�ؤ�س�س ��ة العام ��ة ل�صوام ��ع الغالل
ومطاحن الدقيق.

تبن القمح

تقاوي القمح

البرسيم

تب ��وك الزراعي ��ة رائ ��دة يف �إنت ��اج
الرب�سي ��م فائ ��ق اجل ��ودة ال ��ذي
يلب ��ى احتياج ��ات م ��زارع الألب ��ان
املتخ�ص�صة وم ��زارع تربية وت�سمني
الأغنام.

تب ��وك الزراعية الرائ ��دة يف جمال
�إنتاج تقاوي القم ��ح باململكة وع�ضو
جلنة منتجي البذور باململكة.

تب ��وك الزراعي ��ة رائ ��دة يف جم ��ال
�إنت ��اج �أف�ضل �أنواع و�أ�صناف الب�صل
ب�أنواع ��ه املختلفة الأحم ��ر والأبي�ض
والأ�صفر.

تبوك الزراعية �أكرب منتج ملحا�صيل
الفاكه ��ة م ��ن اللوزي ��ات (اخل ��وخ
وامل�شم� ��ش والنكتاري ��ن والربق ��وق)
والكم�ث�رى والعن ��ب عل ��ى م�ست ��وى
اململكة.

البطاطس

ش��تالت الفاكه��ة
والزينة

تب ��وك الزراعي ��ة رائ ��دة ومتخ�ص�صة يف
�إنت ��اج �شت�ل�ات الفاكهة والزين ��ة وتن�سيق
احلدائق.

األستاذ محمد عبداهلل الراجحي

رئي�س جمل�س الإدارة

زيت الزيتون

الفاكهة

البصل

تبوك الزراعية متخ�ص�صة يف �إنتاج
تنب القم ��ح عايل اجلودة الذي يلبى
احتياجات �أنواع املا�شية املختلفة.

تبوك الزراعية �أكرب منتج لأ�صناف
البطاط�س الت�صنيعية ومورد رئي�سي
لأك�ب�ر م�صان ��ع �أ�صاب ��ع البطاط�س
باململكة.

تب ��وك الزراعية الرائ ��دة يف جمال
�إنتاج زيت الزيت ��ون من النوع البكر
املمت ��از حي ��ث �أن�ش� ��أت �أول مع�صرة
باململكة له ��ذا الغر� ��ض .حائز على
عالمة اجلودة من هيئة املوا�صفات
ال�سعودية.

األستاذ فيصل بن سعود المعمر

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

األستاذ محمد عبدالهادي البشري

ع�ضو جمل�س الإدارة

د .محمد نجيب خضر

ع�ضو جمل�س الإدارة

عسل النحل

تب ��وك الزراعية تنت ��ج ع�سل النحل
الطبيع ��ي م ��ن حق ��ول الرب�سي ��م
وب�سات�ي�ن الفاكه ��ة واملطاب ��ق
للموا�صف ��ات القيا�سي ��ة ال�سعودي ��ة
واحلائز على عالم ��ة اجلودة لهيئة
املوا�صفات ال�سعودية.

األستاذ أحمد عبدالعزيز السماري

ع�ضو جمل�س الإدارة

األستاذ عبداهلل إبراهيم العبدالمنعم

ع�ضو جمل�س الإدارة

األستاذ فهد عبداهلل الراجحي

ع�ضو جمل�س الإدارة
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كلمة رئيس المجلس:

�إىل ح�ضرات ال�سادة م�ساهمي �شركة تبوك للتنمية الزراعية

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
احلمد هلل وال�صالة وال�سالم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه و�سلم.
وبعـد :ي�شرفنى �أن �أقدم �إىل ح�ضراتكم نيابة عن جمل�س الإدارة التقرير ال�سنوي عن العام املايل
املنتهي يف 2013/12/31م الذي يو�ضح نتائج عمليات ال�شركة يف �إطار تنفيذ خطتها اال�سرتاتيجية
لل�سنوات (2015-2011م) .حيث ي�شتمل التقرير يف ثناياه على و�صف تف�صيلي للنتائج الت�شغيلية
واملالية املتحققة للعام 2013م و عر�ض للقرارات املهمة واخلطط امل�ستقبلية وكافة الإف�صاحات
النظامية مبا يتوافق مع متطلبات هيئة ال�سوق املاليـة كما ي�شتمل على و�صف املعاجلات والتدابري
التي مت تطبيقها من �أجل املحافظة على معدالت الأداء العالية لل�شركة.
ون�شري هنا �إىل �أن العام املايل 2013م قد ات�سم بالرتاجع يف املبيعات وجممل الربح و�صايف الربح
الت�شغيلي لعدة �أ�سباب خا�صة ب�أكرث من �سوق من �أ�سواق منتجات ال�شركـة ،حيث حدث انهيار يف
�أ�سواق الأعالف وتدنت �أ�سعار البيع �إىل م�ستويات حتفظت ال�شركة عن البيع بها ترقب ًا لتح�سن
الأ�سواق بناء على جتارب ال�شركة ال�سابقـة يف هذا املجال .كما حدث هبوط يف �أ�سعـار منتجات
الفاكهـة ب�سبب ت�أثر �أ�سواق اجلملـة بحملـة ت�صحيح �أو�ضاع العمالة الوافدة والتي تزامنت مع بدايـة
�إنتاج ال�شركة من جهـة ،ومن جهة �أخرى تدين م�ستوى اجلودة يف بع�ض منتجات الفاكهـة ب�سبب
النق�ص احلـاد يف عمالة احل�صـاد.
وجتدر الإ�شارة هنا �إىل �أن هام�ش �إجمايل الربح يف عام 2013م ( )%43,1ظل ب�صورة �أو �أخرى
م�ساوي ًا للعام ال�سابق 2012م ( )%44,8الأمر الذي ي�ؤكد حمافظة ال�شركة على كفاءة الن�شاط
الت�شغيلي وا�ستقرار تكاليف الإنتاج ،و�أن تراجع �إجمايل و�صايف الأرباح يعزى ب�صفة �أ�سا�سية �إىل
انخفا�ض املبيعات كما ذكر بعاليه.
كما �شهد العام احلاجة لإجراء بع�ض املراجعات التي ت�ضمنت �إعادة النظر يف بع�ض املعاجلات
املالية التي متت يف �سنوات �سابقة والعمل على معاجلتها يف القوائم املالية للعام مو�ضوع التقرير،
الأمر الذي كان له �أثره ال�سلبي على �صايف الدخل بعد الزكاة كما هو مو�ضح يف تقرير مراقب
احل�سابات والتقرير املايل املرفق ،علم ًا ب�أن هذه املعاجلات تنطوي على كثري من التحفظ ولكن

نظر ًا حل�سا�سيـة املرحلة القادمـة ر�أى جمل�س الإدارة �إجازة قيوداتها على قائمة الدخل للعام
ا�ستجابة ملا ورد يف نتائج درا�سة الفح�ص املايل اخلا�صة بطلب ال�شركة املقدم لزيادة ر�أ�س املال
والذي �سريد التف�صيل حوله الحق ًا عند احلديث عن التوقعات امل�ستقبلية لأعمال ال�شركة.
وبرغم تراجع الأداء املايل عما هو م�ستهدف يف املوازنـة التخطيطيـة ويف اخلطة اال�سرتاتيجية
لعام 2013م� ،إال �أننا ن�ؤكد ون�ؤمن على مقدرة ال�شركة على جتاوز �إ�شكالية تراجع املبيعات والأرباح
والعودة بالأداء �إىل املعدالت الإيجابية التي عهدها امل�ساهمون وامل�ستثمرون يف �شركة تبوك للتنمية
الزراعية عرب م�سريتها املوفقة والناجحة طيلة الثالثة عقود املا�ضية ،حيث �أن ال�شركة تذخر
بالإمكانيات واملوارد الإنتاجية واملوارد الب�شرية الفعالة على امل�ستوى القيادي والتنفيذي وخدمة
العمالء وقائمة على قاعدة وافرة و�صلبة من النظم الإدارية واملعلوماتية واجلودة والعالقات
وال�شراكات والتحالفات اال�سرتاتيجية .وهي قادرة ب�إذن اهلل تعاىل على حتقيق ر�سالتها والو�صول
�إىل النتائج امل�ستهدفة يف اخلطة اال�سرتاتيجية احلالية واخلطط امل�ستقبلية عن طريق تبنيها
ملنهج الإدارة اال�سرتاتيجية الذي ال يتعامل مع الأ�سواق من خالل ردة الفعل ل�سيا�سات املناف�سني
بل با�ستهداف بناء التميز التناف�سي امل�ستدام عن طريق بناء القدرات والكفاءات الأ�سا�سية التي
ت�ستطيع خدمة الأ�سواق والعمالء ب�شكل خمتلف ومميز عن املناف�سني.
وختام ًا ف�إن منوذج تبوك الزراعية ميثل جانب ًا من جناحات القطاع الزراعي ال�سعودي الذي يحظى
بكل الدعم وامل�ساندة من حكومة خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز وويل عهده
الأمني حفظهما اهلل ،و جانب ًا من جناحات امل�سرية التنموية ملنطقة تبوك حتت الرعاية الكرمية من
�أمري املنطقة والرئي�س الفخري ملجل�س �إدارة ال�شركة �صاحب ال�سمو امللكي الأمري فهد بن �سلطان
بن عبدالعزيز �آل �سعود.
فال�شكر من بعد اهلل تعاىل مو�صول لهم جميع ًا.
ون�صلي ون�سلم على املبعوث رحمة للعاملني و�آخر دعوانا �أن احلمد هلل رب العاملني.
محمد العبد اهلل الراجحي

رئي�س جمل�س الإدارة
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ب -حم�صول الب�صل:

1.1نتائج نشاط الشركة:

بيان

�أو ًال -متطلبات الإف�صاح وفق�آ للمادة  27من قواعد الت�سجيل والإدراج:

الإنتاج (طن)

الن�شاط الرئي�سي ( :)1قطاع احلبوب:
�أ -حم�صول القمح (احلبوب):
الإنتاج (طن(

الن�شاط الرئي�سي ( :)4الفاكهة:
بيان

2012

2013

%التغري

31,099.46

20.870.26

%32,89-

الإنتاج (كجم)

الإنتاج (طن)

الإنتاج (طن)

2012

2013

%التغري

3,791.2

2960.8

%21,9-

بيان

2012

2013

 %التغري

�إجمايل �إنتاج ثمار الزيتون (كجم)

1,222,941

1.884.765

%54,11

كمية الثمار املباعة (كجم)

174.040

117.990

%32,20-

2012

2013

%التغري

كمية الثمار امل�صنعة خملالت

557.50

2898.00

%48,01

10,173.91

4595.70

%54,82-

كمية الثمار املع�صورة (كجم)

993.151

1.763.877

%77,60

18.458.30

142.877.70

%674,0

ه ��ذا ولق ��د بلغت م�ساهم ��ة ن�شاط قطاع احلب ��وب يف نتائج ع ��ام 2013م ن�سب ��ة  %22,5من �إجمايل
مبيعات ال�شركة.

�إنتاج الزيت (لرت)

ولقد بلغت م�ساهمة ن�شاط الزيتون يف نتائج عام 2013م ن�سبـة  %3,7من �إجمايل مبيعات ال�شركة.
هذا ولقد �ساهمت الأن�شطة الرئي�سية املذكورة بعاليه خالل العام 2013م بن�سبة  %77من �صايف دخل
ال�شركة قبل الزكاة والإيرادات الأخرى بـ % 23

الن�شاط الرئي�سي ( :)2الأعالف
بيان
الإنتاج (طن)

2012

2013

%التغري

47,987.41

51.280.86

%6,8

ه ��ذا ولقد بلغت م�ساهم ��ة ن�شاط الأعالف يف نتائج ع ��ام 2013م ن�سبـة  %6,5م ��ن �إجمايل مبيعات
ال�شركة.

الن�شاط الرئي�سي ( :)3اخل�ضار
�أ -حم�صول البطاط�س:
بيان
الإنتاج (طن)

10,587,577

12.149.887

%14,75

الن�شاط الرئي�سي ( :)5الزيتون:

ج -تبـن القـمح:
بيان

2012

2013

 %التغري

ه ��ذا ولقد بلغ ��ت م�ساهمة ن�شاط الفاكه ��ة يف نتائج عام 2013م ن�سبة  % 33,3م ��ن �إجمايل مبيعات
ال�شركة.

ب -تقاوي القمح:
بيان

10,207.48

9,161.88

%10,24-

ه ��ذا ولقد بلغ ��ت م�ساهمة ن�شاط اخل�ض ��ار يف نتائج عام 2013م ن�سبة  %34,0م ��ن �إجمايل مبيعات
ال�شركة.

1 111و�صف لأنواع الن�شاطات الرئي�سية بال�شركة:

بيان

2012

2013

%التغري

2012

2013

%التغري

34,462.69

31.543.93

%8,47-

1 111و�صف للخطط والقرارات املهمة:
�1 11111إعادة الهيكلة وتو�سعة الأعمال والعمليات:
�أ.

موا�صلة العمل يف اخلطة اال�سرتاتيجية لل�شركة (2015-2011م):

�شكل العام املايل 2013م العام التنفيذي الثالث للخطة اال�سرتاتيجية لل�شركة للأعوام (2015-2011م)
والت ��ي تبن ��ت ال�شرك ��ة من خالله ��ا الرتكيز على حما�صي ��ل اخل�ض ��ار (البطاط�س الت�صنيعي ��ة والب�صل)
والفاكه ��ة (اللوزيات ذات الن ��واة احلجرية والعنب) مع التخل�ص التدريجي م ��ن االعتماد على حما�صيل
الأع�ل�اف اخل�ضراء واحلبوب ،وذلك يف �إطار التزام ال�شركة بتوجيهات و�سيا�سات الدولة للمحافظة على
املياه اجلوفية وتر�شيد ا�ستهالك مياه الري.

ب .ت�أهيل بع�ض ال�شركات لال�ستفادة من خدماتها يف حتديث �أجهزة الري:

مت�شي ًا مع �أهداف اخلطة اال�سرتاتيجية و�سيا�سات الدولة الرامية لرت�شيد ا�ستهالك املياه اجلوفية وعطف ًا
عل ��ى قرار جمل� ��س الوزراء رق ��م  92بتاري ��خ 1432/04/02ﻫ اخلا� ��ص باملوافقة على رفع ن�سب ��ة الإعانة
الزراعي ��ة لو�سائل الري احلديث ��ة من (� )%25إىل ( )%70من تكلفة �أنظمة ال ��ري املحدثة فلقد مت ت�أهيل
بع� ��ض ال�شركات التي �سيتم التعاون معه ��ا يف درا�سات وعقود تطوير البنية التحتية لأنظمة الري بال�شركة
عن ��د تفعيل القرار بعد اعتم ��اد تو�صيات تقرير املبادرة الثانية ل�صن ��دوق التنمية الزراعية املعنية بتنفيذ
قرار �إعانة حتديث �أنظمة الري على م�ستوى اململكة.
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ج.

ا�ستكمال درا�سة منذجة عمليات الأن�شطة الرئي�سية والأن�شطة الداعمة:

د.
.i

التوقعات امل�ستقبلية لأعمال ال�شركة:
م�ستجدات درا�سة �إمكانية زيادة ر�أ�س املال:

يتوا�ص ��ل العمل يف م�شروع ا�ستبدال نظام تخطيط املوارد احلايل  ERP Orionلنظام �آخر جديد ومطور
يلب ��ي احتياج ��ات ال�شركة من البيان ��ات واملعلومات الت ��ي يحتاجها متخ ��ذ القرار يف امل�ستوي ��ات الإدارية
املختلف ��ة ،ويف ه ��ذا ال�سياق مت ا�ستكم ��ال درا�سة منذجة عملي ��ات الأن�شطة الرئي�سي ��ة والأن�شطة الداعمة
وتبويبه ��ا يف وثيق ��ة طل ��ب معلومات من ال�ش ��ركات املطورة لنظام تخطي ��ط املوارد ويتوق ��ع ان يتم اختيار
وتركي ��ب النظ ��ام اجلديد خ�ل�ال العام 2014م حيث خمطط ل ��ه �أن ميكن وحدات الأعم ��ال بال�شركة من
�إيجاد و�ضع تناف�سي مميز وم�ستدام ملنتجاتها يف الأ�سواق التي تخدمها.

عطف� � ًا عل ��ى قرار جمل�س �إدارة ال�شرك ��ة بدرا�سة زيادة ر�أ�س املال والذي مت الإع�ل�ان عنـه يف موقع تداول
بتاريخ 2011/10/17م فلقد ب ّينت درا�سات اجلدوي ودرا�سات ال�سوق احلاجة �إىل زيادة ر�أ�س املال لتنفيذ
ع ��دد م ��ن امل�شاريع اجلديدة التي تخ ��دم م�صالح امل�ساهمني وتبع ًا لذلك مت تق ��دمي ملف طلب زيادة ر�أ�س
امل ��ال لهيئة ال�سوق املالية يف تاريخ 1434/11/12هـ املوافق �/23سبتمرب 2013م بوا�سطة امل�ست�شار املايل
املع�ي�ن لهذا الغر�ض حيث كان للهيئة بع�ض املالحظات اخلا�ص ��ة با�ستكمال بع�ض الإجراءات وبناء عليها
وبتو�صي ��ة م ��ن امل�ست�شار املايل للم�شروع مت �سح ��ب الطلب بتاري ��خ 2014/01/23م ال�ستكمال الإجراءات
املوجه بها من قبل الهيئة.

 .iiامل�شروعات اال�ستثمارية بجمهورية ال�سودان:

مت ا�ستكمال كاف ��ة الدرا�سات والإجراءات والرتاخي�ص اخلا�صة مب�شروعى ال�شركة يف جمهورية ال�سودان
وهم ��ا م�شروع تادكو للخدمات الزراعية (تنقية بذور وخدم ��ات زراعية متكاملة) الذي يتوا�صل العمل يف
التح�ض�ي�ر لتنفيذه خ�ل�ال العام اجلارى ،وكذلك م�شروع تادكو لإنتاج الأعالف واحلبوب الذي ي�شكل �أحد
امل�شروعات اجلديدة املخطط لتمويلها عن طريق زيادة ر�أ�س مال ال�شركة بعد موافقة هيئة �سوق املال بعد
ا�ستكمال الإجراءات التي وردت الإ�شارة �إليها يف الفقرة (�4أ) �أعاله.

 .iiiاكتمال ت�أ�سي�س �شركة �شرق �آ�سيـا لال�ستثمار الزراعي وت�سليمها لإدارة تنفيذية خا�صة
بها:
مت اكتم ��ال �إجراءات ت�سجيل �شركة �شرق �آ�سيا للتنمية واال�ستثمار الزراعي ك�شركة تابعة بر�أ�س مال قدره
 100ملي ��ون ري ��ال املدفوع من ��ه  70مليون ريال �سعودي ت�ش ��كل ن�سبة ح�ص�ص �أ�سهم تب ��وك الزراعيـة منه
 ،%28,57ومت ��ت �إج ��راءات الت�سليم والت�سلم من �شركة تب ��وك الزراعي ��ة �إىل الإدارة التنفيذية اجلديدة
ل�شركة �آ�سيا يف منت�صف العام 2013م.

 .ivت�أ�سي�س ال�شركة العربية لال�ستثمارالزراعي:

مت اختي ��ار �أح ��د املكاتب اال�ست�شاري ��ة القانونية وتكليف ��ه بت�أ�سي�س ال�شرك ��ة العربية لال�ستثم ��ار الزراعي
القاب�ض ��ة ولق ��د با�ش ��ر املكتب املكل ��ف العمل يف �إج ��راءات الت�أ�سي� ��س بالتن�سيق م ��ع نائب رئي� ��س اللجنة
الت�أ�سي�سية للم�شروع.

1 11111املخاطر احلالية التي تواجه ال�شركة:

م���ن املخاط���ر الرئي�سية التي تواج���ه ال�شركة خالل الفرتة املتبقية م���ن اخلطة اال�سرتاتيجية
احلالية (2015-2011م) والفرتات الالحقة على املدى املتو�سط ما يلي:

1 .1توقع ��ات زي ��ادة العر�ض ال�سوقي يف حما�صي ��ل اخل�ضار والأعالف اخل�ضراء نتيجة لق ��رار �صوامع الدولـة
بوق ��ف �ش ��راء القمح املنتج حملي ًا بنهاية ع ��ام 2015م .وحيث �أن ا�سرتاتيجي ��ة ال�شركة للأعوام (-2011
2015م) مبني ��ة على الرتكيز عل ��ى حما�صيل اخل�ضار والفاكهة فلقد �أع ��دت ال�شركة العدة لتحقيق متيز
تناف�س ��ي يف ه ��ذه املنتجات من خالل توفري البني ��ات التحتية الالزمة للإنت ��اج والتخزين املربد وعمليات
خدمات املبيعات من فرز وتدريج وتعبئة .ويف هذا ال�سياق مت حتقيق زيادة يف �إنتاج حم�صول الفاكهة لعام
2013م بن�سبة  %15وثمار الزيتون بن�سبة  %54مقارنة بالعام 2012م.
2 .2توا�ص ��ل االرتفاع يف �أ�سعار مدخالت ومواد الإنتاج الرئي�سية من �أ�سمدة ومبيدات ح�شرية وح�شائ�ش وقطع
غي ��ار ،ولقد درجت ال�شركة على مواجهة هذا اخلطر من خ�ل�ال و�ضع ميزانيات ت�شغيلية مرنة للمنتجات
ت�شتم ��ل عل ��ى عدة بدائل للمدخالت وكذل ��ك من خالل التقيد التام مبيزانيات مي ��اه الري من حيث كمية
املياه و�ساعات الت�شغيل املقررة لكل حم�صول.
3 .3ال�سيا�س ��ات اجلديدة ملكت ��ب العمل اخلا�صة برب ��ط منح ت�أ�ش�ي�رات ا�ستقدام العمال ��ة الزراعية مبعدالت
ال�سع ��ودة املق ��ررة يف نظام نطاق ��ات حيث كان له ��ذا الإجراء �أث ��ره ال�سلبى الكبري عل ��ى عمليات ح�صاد
حما�صي ��ل الفاكه ��ة واخل�ض ��ار من جانب�ي�ن الأول :عدم توف ��ر العمالة الزراعي ��ة الكافي ��ة لتنفيذ عمليات
احل�صاد وحتقيق النتائج املخطط لها ،والثاين :زيادة تكلفة عمليات احل�صاد نتيجة لال�ستخدام املتزايد
للعمال ��ة امل�ست�أجرة ذات التكلفة العالية .وبينما اجتهت ال�شركة خليار امليكنة الزراعية لعمليات احل�صاد
يف حما�صي ��ل اخل�ضار ،فت�سع ��ى يف اجتاه �آخر لتوظيف عمالة ن�سائية يف عملي ��ات الفرز والتعبئة ملنتجات
الفاكه ��ة واال�ستفادة من العمال ��ة الرجالية يف عمليات احل�صاد ،كما تخطط ال�ستقدام عمالة زراعية عن
طري ��ق �شركة املجموع ��ة ال�سعودية الزراعية (�ساق) الت ��ي ت�ساهم فيها ال�شركة م ��ع �شركة نادك و�شركة
الوطني ��ة الزراعية ،حيث يتوق ��ع ت�أمني احتياجات العمالة الزراعية يف موعده ��ا لعمليات ح�صاد الفاكهة
ملو�سم 2014م.
4 .4زي ��ادة معدالت دوران العمالة ال�سعودية بحجة عدم جاذبية بيئة العمل املتمثلة يف عدم تنا�سب الأجور مع
ارتف ��اع تكاليف املعي�شة ،وزيادة �أيام و�ساعات العمل مقارنة بالقطاع العام .وهى من امل�شكالت التي ظلت
ت�ؤث ��ر �سلب� � ًا على ن�سب ��ة ال�سعودة يف ال�شركة .وت�سع ��ى ال�شركة لتحييد �أث ��ر دوران العمالة من خالل ميكنة
العملي ��ات الزراعية و�أمتتة العملي ��ات الإدارية لتقليل االعتماد على العن�ص ��ر الب�شري خا�صة يف قطاعات
الدعم الإداري والفني للأعمال الرئي�سية لل�شركة .كما ت�سعى جادة �أي�ض ًا ملراجعة �سلم الرواتب والبدالت
لل�سعودي�ي�ن لت�شجيعه ��م لالن�ضمام لل�شركة واالعتماد على العمالة ال�سعودي ��ة ب�شكل �أكرب بد ًال عن العمالة
الأجنبية.
�5 .5صعوب ��ة توفر و�سائل النقل املربد واجل ��اف للمنتجات �إىل الأ�سواق يف الوقت املالئم الأمر الذي ي�ؤدي �إىل
ارتف ��اع تكالي ��ف النقل وتفاقم امل�صروف ��ات الت�سويقية وت�أثريها ال�سلبي على �ص ��ايف الدخل ،ولقد اجتهت
ال�شركة �إىل تقليل هذا الأثر من خالل البيع ت�سليم باب املزرعة (ال�شركة) فيما يخت�ص باملبيعات املتعاقد
عليه ��ا ،وحت�سني �أ�سعار البيع للمنتجات التي يتم بيعها عن طري ��ق جتار اجلملة بالأ�سواق املركزية باملدن
الكربى باململكة.
6 .6املتغ�ي�رات البيئية واملناخية امل�ستم ��رة وت�أثريها املبا�شر على احتياجات املزروع ��ات من درجات احلرارة
واملياه واالنعكا�سات ال�سلبية لذلك على �إنتاجية املزروعات وجودة املنتجات ال�س ّيما يف مزروعات اخل�ضار
والفاكهة .وهي من املخاطر الرئي�سية التي يت�صف بها الإنتاج الزراعي والتي ي�صعب ال�سيطرة عليها.
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1 111ملخ����ص لأ�ص���ول وخ�ص���وم ال�شرك���ة ونتائ���ج �أعماله���ا لل�سن���وات اخلم����س الأخ�ي�رة
(:)2013-2009
1 11111املقارنة يف �شكل ر�سم بياين لقائمة الدخل وقائمة املركز املايل:
	�أ)

قائمة الدخل (بالألف ريال) خالل الفرتة من 2013-2009م:

املقارنة يف �شكل جدول لقائمة الدخل واملركز املايل:
بيان
�أ) قائمة الدخل( :بالألف ريال):

2009

2010

2011

2012

2013

املبيعات

167,812

150,508

173,760

156,079

120,988

تكاليف الن�شاط

114,835

92,772

92,772

86,048

68,888

	�إجمايل ربح الن�شاط

52,977

57,737

80,988

70,030

52,100

م�صاريف �إدارية وعمومية وت�سويقية

44,277

43,946

45,838

55,155

53,177

�صايف الربح الت�شغيلي

8,700

13791

35,149

14,875

1,078-

الإيرادات الأخرى

461

525

545

1,399

1,236

خم�ص�صات م�صروفات �أخرى

179

521

0

3,701-

13,442-

�صايف الدخل قبل الزكاة

8,982

13,795

35,694

12,573

13,284-

الزكاة

1,939

2,179

2,587

2,634

1,554

�صايف الدخل بعد الزكاة

7,043

11,615

33,107

9,939

14,838-

ب) قائمة املركز املايل (بالألف ريال):

ب)

قائمة املركز املايل (بالألف ريال) خالل الفرتة من 2013-2009م:

املوجودات املتداولة

115,540

122,446

131,274

119,998

92,197

املطلوبات املتداولة

46,547

54,726

57,318

61,475

59,195

ر�أ�س املال العامل

68,993

67,720

73,955

58,523

33,002

الأ�صول الأخرى طويلة الأجل

88,541

95,041

123,069

96,407

109,014

الأ�صول الثابتة

219,315

204,923

195,793

232,904

231,392

0

0

0

0

0

412,696

422,410

450,135

449,309

432,603

قرو�ض طويلة الأجل

1,875

4,844

16,354

18,172

15,074

املطلوبات الأخرى

5,699

5,806

5,321

4,737

10,529

	�إجمايل املطلوبات

54,121

65,376

78,993

84,385

84,798

ر�أ�س املال املدفوع

200000

200,000

200,000

200,000

200,000

االحتياطيات والأرباح املدورة

105,033

102,413

122,081

108,993

83,455

هبة احلكومة (�أر�ض امل�شروع)

70,000

70,000

70,000

70,000

65,350

حقوق امل�ساهمني

358,575

357,034

371,142

364,923

347,804

412,696

422,410

450,135

449,309

432,603

	�أ�صول اخرى
	�إجمايل املوجودات

	�إجمايل اخل�صوم وحقوق امل�ساهمني

1 111حتليل جغرايف لإجمايل الإيرادات و�إيرادات ال�شركات التابعة:
يعت�ب�ر الن�شاط الزراعي هو امل�ص ��در الوحيد لإيرادات ال�شركة ومتثل البيان ��ات الواردة باجلدول 1-4-1
توزي ��ع املبيع ��ات ح�سب ال ��دول واملنتجات للعام 2013م مقارن ��ة بالعام 2012م .والبيان ��ات باجلدول رقم
 2-4-1التوزي ��ع اجلغ ��رايف للمبيعات لع ��ام 2013م ح�سب مناطق البي ��ع (مناطق اململك ��ة باال�ضافة �إىل
مبيعات دول جمل�س التعاون اخلليجي).
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1 11111توزيع املبيعات ح�سب الدول واملنتجـات (بالريال):
بيان

ال�سنة

2013م
2012م

ال�سعودية

الكويت

الإمارات

البحرين

قطر

املجموع

�إجمايل �إيرادات املبيعات

114.509.965

1.370.078

2.026.646

1.233.281

1.848.346

120.988.316

القمح

25.384.913

0

0

0

0

25.384.913

الأعالف

9759768.9

0

0

0

0

9.759.769

اخل�ضار

41159607

0

0

0

0

41.159.607

الفاكهة

33.761.917

1.370.078

2.026.646

1.233.281

1.848.346

40.240.268

منتجات الزيتون

3.379.068.87

0

0

0

0

3.379.069

منتجات جتارية �أخرى*

1.064.689.94

0

0

0

0

1.064.690

�إجمايل �إيرادات املبيعات

148.404.330

2.241.948

2.377.505

1.381.210

1.674.071

156.079.064

القمح

31.646.459

0

0

0

0

31.646.459

الأعالف

40.937.855

0

0

0

0

40.937.855

اخل�ضار

32.151.628

481.334

208.410

26.425

0

32.867.796

الفاكهة

41.606.327

1.760.614

2.169.095

1.354.785

1.674.071

48.564.893

منتجات الزيتون

1.070.178

0

0

0

0

1.070.178

991.883

0

0

0

0

991.883

منتجات جتارية �أخرى*

�	1 111إي�ضاح لأي فروقات جوهرية يف النتائج الت�شغيلية عن نتائج ال�سنة ال�سابقة �أو �أي توقعات
معلنة:

كما ي�شري اجلدول �أدناه فقد انخف�ض حجم املبيعات يف عام 2013م مقارنة بعام 2012م بن�سبة %22,48
مقارن ��ة بالع ��ام ال�سابق وذل ��ك ب�سب ��ب انخفا�ض مبيع ��ات الرب�سيم خالل الف�ت�رة بن�سب ��ة  % 80,72تبع ًا
النخفا�ض الطلب ب�سبب جلوء بع�ض كبار العمالء لال�سترياد مت�شي ًا مع �إجراءات الدولة امللزمة ال�سترياد
الأعالف اخل�ضراء مقابل �صادر الألبان ،وكذلك ب�سبب انخفا�ض مبيعات البطاط�س بن�سبة .% 39
كذل ��ك يالحظ انخفا�ض تكلفة املبيعات لعام 2013م مقارنة بعام 2012م بن�سبة  %19,9نتيجة النخفا�ض
حجم املبيعات.
�أي�ض� � ًا يالحظ انخفا�ض �إجمايل الربح الت�شغيلي لعام 2013م مقارنة بالعام ال�سابق بن�سبة  %25,6نتيجة
النخفا�ض حجم املبيعات.
ولق ��د انعك� ��س االنخفا�ض الكب�ي�ر يف قيمة املبيع ��ات و�إجمايل الربح لع ��ام 2013م على �ص ��ايف الربح من
العمليات الرئي�سية (الربح الت�شغيلي ) الذي انخف�ض بن�سبة  %107,2عن العام ال�سابق.
�أي�ض ��ا يالح ��ظ الزيادة الكب�ي�رة يف خم�ص�صات اخل�سائ ��ر وامل�صروفات الأخرى بن�سب ��ة � %263إقت�ضتها
بع�ض املعاجلات ملعامالت مالية متت يف �سنوات �سابقة وذلك مت�شي ًا مع مالحظات تقارير الفح�ص املايل
الت ��ي �أجريت ال�ستيفاء متطلبات درا�سة طلب ال�شركة لزيادة ر�أ�س مالها ومالحظات هيئة �سوق املال على
طل ��ب ال�شركة ال ��ذي تقدمت به يف تاريخ 2013/09/23م .حيث �أن هذه املعاجلات قد �أثرت بدورها �سلب ًا
عل ��ى �صايف الدخ ��ل قبل الزكاة الذي انخف�ض بن�سب ��ة  %205,6و�صايف الدخل بعد ال ��زكاة الذي انخف�ض
بن�سبة  %249,3مقارنة بالعام بال�سابق .وميكن االطالع على تفا�صيل خم�ص�صات اخل�سائر يف موقعها يف
التقرير املايل والإي�ضاحات امللحقة معه.

¬ منتجات املنحل وامل�شتل

1 11111توزيع املبيعات لعام 2013م ح�سب مناطق البيع (بالريال):

البيـ ــان

املنطقة
ال�شرقية

املنطقة
الو�سطى

املنطقة الغربية

املنطقة
اجلنوبية

املنطقة
ال�شمالية

دول جمل�س
التعاون اخلليجى

اجلملة

احلبوب والتقاوى

0

0

0

0

25.384.913.3

0

25.384.913.3

الأعالف

0

0

0

0

9.759.768.9

0

9.759.768.9

اخل�ضار

8.429.756.63 55.883.39 12.862.008.42 16.760.260.03 3.051.698.17

0

41.159.606.64

الفاكهة

1.840.751.48 3.151.039.32 9.086.222.20 10.535.284.78 9.148.619.57

6.478.351

40.240.268.35

0

3.372.462.36

0

3.379.068.87

0

1.058.889.94

0

1.064.689.94

6.478.351

120.988.316

املنتجات

منتجات الزيتون

0

5.310.51

منتجات جتارية �أخرى*

0

5.800.00

اجلملة الكلية

1.296.00

49.846.542.61 3.206.922.71 21.949.526.62 27.306.655.32 12.200.317.74

¬ منتجات املنحل وامل�شتل

عام 2013م

عام 2012م

معدل التغري -/+

ن�سبة التغري %

املبيعــات

120,988,316

156,079,064

35,090,748-

22.48-

تكلفة املبيعات

68,888,958

86,048,587

17,159,629-

19.94-

�إجمايل الربح الت�شغيلي

52,099,358

70,030,207

17,930,849-

25.60-

م�صروفات العمليات الرئي�سية

53,177,076

55,154,788

1,977,712-

3.59-

الربح/اخل�سارة من العمليات الرئي�سية

1,077,718-

14,875,419

15,953,137-

107.24-

الإيرادات الأخرى

1,236,711

1,399,743

163,032-

11.65-

خم�ص�صات خ�سائر وم�صروفات �أخرى

13,442,899-

3,701,972-

9,740,927-

263.13

�صايف الدخل قبل الزكاة

13,283,906-

12,573,190

25,857,098-

205.65-

1,554,541

2,634,664

1,080,123-

41.00-

14,838,447-

9,938,526

24,776,973-

249.30-

الزكاة
�صايف الربح/اخل�سارة

�1 111إي�ض���اح لأي اخت�ل�اف ع���ن معاي�ي�ر املحا�سب���ة ال�ص���ادرة عن الهيئ���ة ال�سعودي���ة للمحا�سبني
القانونيني:
ال يوج ��د اخت�ل�اف بني املعاي�ي�ر املحا�سبية امل�ستخدم ��ة يف ال�شركة وتل ��ك ال�صادرة عن الهيئ ��ة ال�سعودية
للمحا�سبني ال�سعوديني.
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1 111ا�س���م كل �شركة تابع���ه ون�شاطها الرئي�سي والدولة املحل الرئي�سي لعملياتها والدولة حمل
ت�أ�سي�سها:
الدولة املحل
الرئي�س لعملياتها

الدولة حمل
ت�أ�سي�سها

1

�شركة جنات لال�ستثمار الزراعي
(�شركة ذات م�سئولية حمدودة)

اال�ستثمار يف �أن�شطة �إنتاج الأعالف
واحلبوب وال�سلع الغذائية اال�سرتاتيجية

ال�سعودية/م�صر/
ال�سودان

اململكة العربية
ال�سعودية

2

�شركة �شرق �آ�سيا لال�ستثمار الزراعي
(�شركة م�ساهمة مقفلة)

اال�ستثمار يف �أن�شطة �إنتاج احلبوب
ومنتجات الزيتون واحلم�ضيات
وجتارة املحا�صيل وغريها

دول �شرق �آ�سيا/
�شمال افريقيا

اململكة العربية
ال�سعودية

3

�شركة املجموعة الزراعية ال�سعودية

ا�سترياد وت�صدير وجتارة اجلملة والتجزئة
يف اخل�ضار والفواكه واملواد الغذائية
و�إقامة امل�صانع الزراعية

ال�سعودية /ال�سودان/
م�صر�/شمال �أفريقيا

اململكة العربية
ال�سعودية

#

ا�سم ال�شركة التابعة

23

ن�شاطها الرئي�سي

11-11و�صف لأي م�صلحة يف فئة الأ�سهم ذات الأحقية يف الت�صويت تعود لأ�شخا�ص (عدا �أع�ضاء
جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني و�أزواجهم و�أوالدهم الق�صر) قاموا ب�إبالغ ال�شركة بتلك
احلقوق:
مل يوجد �إبالغ لأي م�صلحة �أو تغيري يف تلك احلقوق خالل العام املايل املنتهي يف  31دي�سمرب 2013م.

11-11و�ص���ف �أي م�صلح���ة وحق���وق خي���ار وحق���وق اكتت���اب تع���ود لأع�ض���اء جمل����س الإدارة وكب���ار
التنفيذييـ���ن و�أزواجه���م و�أوالده���م الق�ص���ر يف �أ�سه���م �أو و�أدوات دي���ن لل�شرك���ة �أو �أي م���ن
�شركاتها التابعة �أو �أي تغيري يف تلك امل�صلحة �أو تلك احلقوق:
ن�سب متلك �أع�ضاء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني وزوجاتهم و�أوالدهم الق�صر يف �أ�سهم تبوك الزراعية
و�أي تغيري يف تلك امل�صلحة خالل عام 2013م ¬
#

 1 111و�صف تفا�صيل الأ�سهم و�أدوات الدين ال�صادرة لكل �شركة تابعة:

ا�سم من تعود له امل�صلحة

بداية العام
�أدوات
عدد الأ�سهم
الدين¬¬
0
5000

نهاية العام

2000

0

1000

0

0

0

1000

0

0

0

0

0

0

1747

%22.5
0
0

1

حممد عبداهلل الراجحي
في�صل �سعود املعمر

1000
1000

0
0

1000
6000

0
0

0

0

0

ا�سم ال�شركة التابعة

تاريخ الت�أ�سي�س

ر�أ�س املال كما يف
2013/12/31م (ر�.س)

عدد ح�ص�ص الأ�سهم
يف ال�شركة التابعة

�إجمايل قيمة
الأ�سهم (ر�.س)

�شركة جنات لال�ستثمار
الزراعي

2

مايو(2007م)

 63مليون ر�.س

1,750,000

17,500,000

% 27,8

3

حممد جنيب خ�ضر

�شركة �شرق �آ�سيا
لال�ستثمار الزراعي

1434/06/27هـ

 70مليون ر�.س

2,000,000

20,000,000

%28,57

4

�أحمد عبدالعزيز ال�سماري

1000

5

حممد عبدالهادي الب�شري

7747

0

�شركة املجموعة الزراعية
ال�سعودية (�ساق)

1432/07/13هـ

 300,000ر�.س

10,000

100,000

%33,33

6

فهد عبداهلل الراجحي

1000

0

1000

7

امل�ؤ�س�سة العامة للتقاعد¬¬¬

500000

0

500000

وفق ًا لن�ص املادة  43من النظام الأ�سا�سي ف�إن �سيا�سة ال�شركة لتوزيع الأرباح كما يلي:
توزع �أرباح ال�شركة ال�صافية ال�سنوية بعد خ�صم امل�صروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه التايل:
llجتني ��ب  %10م ��ن الأرباح ال�صافي ��ة لتكوين احتياطي نظام ��ي ،ويجوز للجمعية العام ��ة العادية وقف هذا
التجنيب متى بلغ االحتياطي املذكور ن�صف ر�أ�س املال.
llجتني ��ب من الباقي  %5م ��ن الأرباح ال�صافية لتكوي ��ن احتياطي اتفاقي يخ�ص� ��ص لتدعيم مركز ال�شركة
ومواجهة املخاطر ويوقف هذا التجنيب �إذا بلغ االحتياطي املذكور  %25من ر�أ�س املال.
llيوزع بعد ذلك دفعة �أوىل للم�ساهمني تعادل  %5من ر�أ�س املال املدفوع.
llللجمعية العامة العادية �أن تقرر توزيع الباقي �-إن وجد -من الأرباح ال�صافية �أو جزء منه كح�صة �أخرى
للم�ساهمني �أو �إ�ضافته �إىل احتياطي الطورائ وترحيل ما تبقى من �أرباح حل�ساب الأرباح املرحلة.

%140

عدد
الأ�سهم
7000

�أدوات
الدين
0

ن�سبة احل�ص�ص يف
ر�أ�س املال

1 111و�صف ل�سيا�سة ال�شركة يف توزيع الأرباح:

�صايف التغري

 %التغري

ملحوظات:
¬
¬¬
¬¬¬

ال يوجد متلك لكبار التنفيذيني يف �أ�سهم ال�شركة خالل العام املايل 2013م
مل تقم ال�شركة ب�إ�صدار �أي �أدوات دين خالل العام املايل 2013م
ميثلها يف املجل�س الأ�ستاذ/عبد اهلل �إبراهيم العبداملنعم.

11-11املعلومات املتعلقة ب�أي قرو�ض على ال�شركة:
تاريخ
بيان اجلهة املانحة
املنح
�صندوق التنمية
()1
الزراعية ¬¬

املبلغ
بالريال

2010م 19,999,998

الفوائد %
¬

0

جملة
الدفعيات
امل�ستحقة

جملة
جملة
الأق�ساط الأق�ساط
ق�سط
تاريخ بداية
ال�سداد امل�سددة حتى املتبقية
ال�سداد
تاريخه حتى تاريخه
ال�سنوى
(ريال)
(ريال)

تاريخ نهاية
ال�سداد

2024/09/01 2013/09/05 19,059,558 940,440 1,999,999 19,999,998

( )2البنك الأهلي 2011م 2015/07/24 2012/05/03 5,874,443 5,875,004 2937360 11,749,447 1,749,447 10000000
¬ فوائد قر�ض البنك الأهلي عبارة عن عمولـة مرابحـة �إ�سالميـة.
¬¬ ي�شتمل قر�ض �صندوق التنمية الزراعية على �إعانـة قدرهـا  %25يف حالـة الوفاء ب�سداد �أق�سـاط القر�ض يف املواعيد املحددة لهـا.

24

التقرير السنوي 2013م

التقرير السنوي 2013م

11-11و�ص���ف لفئ���ات و�أع���داد �أي �أدوات قابل���ة للتحوي���ل �إىل �أ�سه���م �أو �أي حقوق خي���ار �أو مذكرات
اكتتاب �أو حقوق م�شابهة مت �إ�صدارها:
مل توجد خالل العام املنتهي يف  31دي�سمرب 2013م �أي �أدوات دين قابلة للتحويل �إىل �أ�سهم �أو حقوق خيار
�أو مذك ��رات حق اكتتاب �أو حقوق ملكية �أو حقوق م�شابهة �أ�صدرتها ال�شركة �أو منحتها خالل ال�سنة املالية
املنتهية يف التاريخ املذكور.

11-11و�صف لأي �صفقـة بيـن امل�صدر وطرف ذي عالقـة:
مل يوجد.

11-11معلوم���ات متعلق���ة ب����أي عقد تكون ال�شرك���ة طرفاً فيه وتوجد �أو كان���ت توجد فيه م�صلحة
جوهرية لأحد الأع�ضاء:
تقر �إدارة ال�شركة ب�أنه لي�س لديها �أي عقود مربمة خالل العام 2013م توجد �أو كانت توجد فيها م�صلحة
جوهرية لأحد �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو الرئي�س التنفيذي �أو رئي�س قطاع املالية �أو لأي �شخ�ص ذى عالقة
ب�أي منهم.

11-11و�صف لأي حقوق حتويل �أو اكتتاب مبوجب �أدوات دين قابلة للتحويل �إىل �أ�سهم:
مل توج ��د خ�ل�ال العام املنته ��ي يف  31دي�سم�ب�ر 2013م �أي �أدوات دين قابلة للتحوي ��ل �إىل �أ�سهم �أو حقوق
خي ��ار �أو مذك ��رات حق اكتتاب �أو حقوق م�شابهة �أ�صدرتها ال�شرك ��ة �أو منحتها خالل ال�سنه املالية املنتهية
يف التاريخ املذكور.

11-11و�صف لأي ا�سرتداد �أو �شراء �أو �إلغاء لأي �أدوات دين قابلة لال�سرتداد:

11-11بيان ب�أي ترتيبات �أو اتفاق تنازل مبوجبه �أحد �أع�ضاء املجل�س �أو �أحد كبار التنفيذيني عن
�أي راتب �أو تعوي�ض:
مل توجد خالل العام املايل املنتهي يف  31دي�سمرب 2013م �أي ترتيبات �أو اتفاق تنازل مبوجبه �أي �أحد من
�أع�ض ��اء جمل� ��س الإدارة �أو �أحد كبار التنفيذيني عن �أي راتب �أو تعوي�ض؛ كما اليوجد �أع�ضاء جمل�س �إدارة
�أو كبار تنفيذيني مل يتقا�ضوا لأي بدالت مقابل ح�ضور اجتماعات جمل�س الإدارة �أو �أي م�صاريف �سفر �أو
تنقالت �أو �أي بدالت �أخرى �أو تنازلوا عن مكاف�آتهم وتعوي�ضاتهم عن العام املذكور.

مل توجد خالل العام املايل املنتهي يف  31دي�سمرب 2013م �أي ا�سرتداد �أو �شراء �أو �إلغاء من جانب ال�شركة
لأي �أدوات دين قابلة لال�سرتداد.

11-11عدد اجتماعات جمل�س الإدارة و�سجل احل�ضور لكل اجتماع:
عق ��د جمل�س �إدارة تبوك الزراعية خالل العام 2013م ع ��دد  7جل�سات حيث كان موقف ح�ضور الأع�ضاء
كما يلي:
�أ .حممد
عبداهلل
الراجحي

�أ .في�صل �سعود
املعمر

د .حممد
جنيب خ�ضر

�أ� .أحمد
عبدالعزيز
ال�سماري

�أ .حممد
عبدالهادي
الب�شري

�أ .فهد عبداهلل
الراجحي

�أ .عبداهلل
ابراهيم
العبداملنعم

االجتماع االول
2013/02/18م

1

1

1

1

1

1

1

االجتماع الثاين
2013/05/14م

1

1

1

1

1

1

1

االجتماع الثالث
2013/07/10م

1

0

1

0

1

1

1

االجتماع الرابع
2013/07/15م

1

0

1

1

1

1

1

االجتماع اخلام�س
2013/09/05م

1

1

1

1

1

0

1

االجتماع ال�ساد�س
2013/11/07م

1

1

1

1

1

1

1

االجتماع ال�سابع
2013/12/19

1

1

1

1

1

1

1

اجلملة

7

5

7

6

7

6

7

%100

%71

%100

%86

%100

%86

%100

االجتماعات

ن�سبة احل�ضور

11-11بيان ب�أي ترتيبات �أو اتفاق تنازل مبوجبه �أحد م�ساهمي ال�شركة عن �أي حقوق يف الأرباح:
مل توج ��د خ�ل�ال العام امل ��ايل املنتهي يف  31دي�سم�ب�ر 2013م �أي ترتيبات �أو اتفاق تن ��ازل مبوجبه �أي من
امل�ساهمني عن حقوقه يف الأرباح.

11-11بيان بقيمة املدفوعات النظامية امل�ستحقة على ال�شركة:
اجل ��دول الت ��ايل يبني قيم املدفوع ��ات النظامية امل�ستحقة عل ��ى ال�شركة للع ��ام 2013م والتي ت�شتمل على
مبال ��غ الزكاة ال�شرعية و�أق�س ��اط امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعي ��ة وتكاليف الت�أ�شريات واجلوازات
والر�س ��وم اجلمركي ��ة والر�سوم الأخرى علم ًا ب� ��أن كافة امل�ستحقات مت �سدادها بالكام ��ل عدا مبلغ الزكاة
ال�شرعية الذي �سيتم �سداده ب�إذن اهلل (بعد �إجازة املجل�س املوقر للقوائم املالية للعام).
2013م (�ألف ر�.س)

عام 2012م (�ألف ر�.س)

بيان املدفوعات
الزكـاة ال�شرعيـة

1,555

2,634

الر�سوم اجلمركيـة

1,483

814,3

امل�ؤ�س�سة العامة للتامينات االجتماعية

1,554

1,407

تكاليف ت�أ�شريات وجوازات

1,850

242,3

تكاليف �أخرى

10,0

10,0

اجلملة

6,452

5,108

11-11بيان بقيمة �أي ا�ستثمارات �أو احتياطيات �أخرى مت �إن�شا�ؤها ل�صالح موظفي ال�شركة:
مل تق ��م ال�شركة ب�إن�ش ��اء �أي ا�ستثمارات �أو احتياطيات �أخرى مت �إن�شا�ؤه ��ا مل�صلحة موظفي ال�شركة خالل
العام املايل املنتهي يف  31دي�سمرب 2013م �أو �أي من الأعوام ال�سابقة.
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11-11و�صف خمت�صر الخت�صا�صات جلان املجل�س ومهماتها واملكاف�آت:

�11-11إقرارات:
تقر ال�شركة مبا يلي:
�llأنه قد مت �إعداد �سجالت احل�سابات بال�شكل ال�صحيح.
�llأن نظام الرقابة الداخلية �أعد على �أ�س�س �سليمة ومت تنفيذه بفاعلية.
�llأنه ال يوجد �أي �شك يذكر ب�ش�أن قدرتها على موا�صلة ن�شاطها.

11-11ملخ�ص تقرير املحا�سب القانوين (مراقب احل�سابات اخلارجي)
ال يت�ضمن تقرير املحا�سب القانوين �أي حتفظات ب�ش�أن النتائج والتقارير املالية للعام 2013م.

11-11ا�ستبدال املحا�سب القانوين (مراقب احل�سابات اخلارجي)
مت ا�ستب ��دال املحا�سب القانوين (مراقب احل�سابات اخلارجي) خ�ل�ال عام 2013م حيث مت تعيني مكتب
الثني ��ان (حما�سب ��ون ومراجع ��ون قانونيون) مبوج ��ب تو�صيـة جلنـ ��ة املراجعـة وموافق ��ة املجل�س واعتماد
اجلمعيـة العموميـة.

11-11ما مت تطبيقه من �أحكام الئحة حوكمة ال�شركات والأحكام التي مل تطبق و�أ�سباب ذلك:
يقر جمل�س الإدارة �أن �شركة تبوك للتنمية الزراعية قد قامت بتطبيق كافة �أحكام الئحة حوكمة ال�شركات
ال�ص ��ادرة من هيئ ��ة �سوق املال ال�سعودى خالل العام املايل قيد اال�ستعرا�ض ،باال�ضافـة �إىل �أحكام الئحـة
حوكمـة ال�شركة م�شتملة على «�آلية اختيار �أع�ضاء املجل�س وم�صفوفة امل�ؤهالت والقدرات لأع�ضاء املجل�س
وجلان ��ه» و «�سيا�سة تعار� ��ض امل�صالح» والأخرية مت تزويد هيئة �سوق املال ب�ص ��ورة منها .هذا مع التوافق
التام لأحكام الالئحتني مع النظام الأ�سا�سي لل�شركة.

11-11تكوين جمل�س الإدارة وت�صنيف �أع�ضائه:
يتكون جمل�س �إدارة �شركة تبوك الزراعية من:

#

الإ�سـ ـ ــم

1

حممد عبداهلل الراجحي

2

في�صل �سعود املعمر

3

حممد جنيب خ�ضر

4

�أحمد عبدالعزيز ال�سماري

5

حممد عبدالهادي الب�شري

6

فهد عبداهلل الراجحي

7

عبد اهلل �إبراهيم العبداملنعم ¬

الوظيفة

�صفة الع�ضوية (م�ستقل/
تنفيذي/غري تنفيذي)

ع�ضويته يف جمال�س �إدارات
�شركات م�ساهمة �أخرى

الرئي�س

غري تنفيذي

م�صرف الراجحي
�شركة جنات لال�ستثمار الزراعي
�شركة رخاء لال�ستثمار الزراعي
�شركة �شرق �آ�سيا للتنمية
واال�ستثمارالزراعي

نائب الرئي�س
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو

م�ستقل
م�ستقل
م�ستقل
م�ستقل
غري تنفيذي
م�ستقل

�شركة �أ�سمنت جنران

¬ ممثل امل�ؤ�س�سـة العامـة للتقاعـد يف جمل�س الإدارة.

لق ��د �شكل جمل�س الإدارة عدة جلان مل�ساعدته على الوف ��اء مب�سئولياته والتزاماته جتاه م�ساهمي ال�شركة
وتعم ��ل هذه اللجان وفق ًا ملهام العمل وامل�سئوليات وال�صالحيات املن�صو�ص عليها يف لوائح عملها املعتمدة
بوا�سط ��ة اجلمعي ��ة العمومية .وتوج ��د �شفافية و�إف�صاح كامل م ��ن جلان املجل� ��س �إىل املجل�س حيث يزود
ر�ؤ�س ��اء اللجان املجل� ��س بتقارير �شفهية عن نتائج �أن�شطة جلانهم وبالتو�صي ��ات املهمة ذات ال�صلة مبهام
عم ��ل هذه اللجان ،علم� � ًا ب�أن حما�ضر اجتماعات ه ��ذه اللجان تعر�ض جلميع �أع�ض ��اء املجل�س لالطالع.
وجلان املجل�س خمولة التخاذ م�شورة م�ستقلة من جهات مهنية خارجية متى ما دعت ال�ضرورة لذلك.

وفيما يلي نبذة عن جلان املجل�س ومهامها واملكاف�آت اخلا�صة بكل منها:

llاللجنة التنفيذية:
تقوم مب�سئوليات جمل�س الإدارة ذات ال�صلة ب�إدارة �أعمال ال�شركة خالل الفرتات بني االجتماعات الدورية
املق ��ررة للمجل� ��س� ،أو حينما يتعذر انعقاد اجتماع ��ات املجل�س لأي �أ�سباب طارئ ��ة �أو خارجة عن االرادة،
وتق ��دم التو�صيات �إىل جمل� ��س الإدارة حول خمتلف املو�ضوعات ذات ال�صل ��ة ب�إعداد وتنفيذ ا�سرتاتيجية
ال�شرك ��ة ،ويفو� ��ض املجل� ��س اللجن ��ة لت�صريف بع�ض مهام ��ه مثل اعتم ��اد �سيا�سات اال�ستثم ��ار و تعيينات
القي ��ادات العلي ��ا وامل�شرتيات (فيم ��ا دون اثنني مليون ريال) ،و جت ��در الإ�شارة هن ��ا �إىل �أن لدى ال�شركة
الئحة �صالحيات متكاملة تو�ضح حدود ال�صالحيات املالية و الت�شغيلية والإدارية لكل من املجل�س واللجنة
التنفيذي ��ة والرئي�س التنفيذي وكبار التنفيذيني و�إىل �أدنى م�ستويات الإدارة التنفيذية وهي الئحة معتمدة
من جمل�س الإدارة .وتتكون اللجنة التنفيذية من الأ�ستاذ/حممد العبداهلل الراجحي رئي�س ًا وع�ضوية ك ًال
م ��ن الأ�ست ��اذ /في�صل بن �سعود املعم ��ر والأ�ستاذ /فهد الراجحي الذي ح ��ل حمل د .حممد جنيب خ�ضر
يف ع�ضوي ��ة اللجن ��ة بتاريخ 2013/07/01م ،ويتقا�ضى �أع�ضاء اللجن ��ة بدل جل�سات �ألفي ريال ( ) 2000
ل ��كل ع�ض ��و عن كل جل�سة عالوة على مكاف�أة يعتمدهـا املجل�س يف نهاية العام بنا ًء على موقف الأداء املايل
لل�شركة وتو�صية جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت.
llجلنة املراجعة:
ت�ساع ��د اللجن ��ة جمل�س الإدارة يف �أداء م�سئولياته املتعلقة بالرقاب ��ة على الأداء املايل و�سالمة الإجراءات
املالي ��ة ونظ ��ام املراجعة الداخلي ��ة لل�شركة ومراجعة التقاري ��ر املالية والتحقق م ��ن مطابقتها للمتطلبات
القانونية والنظامية وعدالة املعامالت املالية بني ال�شركة واجلهات اخلارجية ذات ال�صلة ب�أعمال ال�شركة
من خالل دورها الإ�شرايف على �آداء ق�سم املراجعة الداخلية بال�شركة وعمليات املراجع الداخلي امل�ستقل،
ويف ه ��ذا ال�سياق ت�ضطلع اللجنة مبهام تفعيل تو�صيات املجل�س فيما يتعلق بالإ�شراف على التقارير املالية
الدوري ��ة وتقارير عمليات املراجعة الداخلية واخلارجي ��ة وتقييم مدى كفاءتها ،كما تقوم اللجنة بالتحقق
م ��ن كف ��اءة نظم الرقاب ��ة و�إدارة املخاط ��ر بال�شركة .وتتكون اللجن ��ة من الأ�ستاذ /ولي ��د بامعروف الذي
�أ�صب ��ح رئي�س ًا للجن ��ة �إعتبار ًا من تاري ��خ 2013/07/01م وع�ضوية ك ًال من الأ�ست ��اذ /حممد عبدالهادي
الب�شري والأ�ستاذ /يو�سف عبداهلل الراجحي والأ�ستاذ /حممد ح�سن �صالح العرينى ،علم ًا ب�أن الع�ضوين
الأخريي ��ن قد حال حم ��ل الع�ضوين ال�سابقني الأ�ست ��اذ /متعب عبداهلل عبدالعزي ��ز الراجحي والأ�ستاذ/
عب ��داهلل �إبراهيم العبداملنعم .هذا ويتقا�ضى �أع�ضاء اللجنة بدل جل�سات �ألفي ريال (  ) 2000لكل ع�ضو
ع ��ن كل جل�سة عالوة عل ��ى مكاف�أة يعتمدهـا املجل�س يف نهاية العام بنا ًء عل ��ى موقف الأداء املايل لل�شركة
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iiiiاجتماعات جلنة املراجعة ¬:
االجتماع1
2013/02/03م

االجتماع 2
2013/04/09م

االجتماع3
2013/05/05م

x

x

x

1
1
1

1
1
1

1
1
1

¬ خ ��رج ك ًال م ��ن �أ .متعب عبداهلل الراجح ��ي و �أ .عبداهلل العبداملنعم من ع�ضوية اللجنـة يف 3102/60/03م ودخل بد ًال عنه ��م �أ .يو�سف عبداهلل الراجحـي و �أ .حممد ح�سن
�صالح العرينـي.

iiiiiاجتماعات جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت:
االجتماع 1
2013/02/09م

االجتماع 2
2013/04/10م

االجتماع 3
2013/04/22م

الأع�ضاء

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1

x

x

x

1

�أ .في�صل �سعود املعمر
�أ� .أحمد عبدالعزيز ال�سماري
�أ .حممد عبدالهادي الب�شري
�أ .عبداهلل �إبراهيم العبداملنعم

اجلملة

 %احل�ضور

4
4
3
1

%100
%100
%100
%100

¬ خرج �أ .حممد عبدالهادي الب�شري من ع�ضوية اللجنـة يف 3102/6/03م ودخل بد ًال عنه �أ .عبداهلل �إبراهيم العبداملنعم.

ivivاجتماعات جلنة اال�ستثمار ¬:
االجتماع الأول
2013/03/09م

االجتماع الثاين
2013/04/10م

االجتماع الثالث
2013/05/04م

االجتماع الرابع
2013/07/24م

االجتماع1
2013/03/09

االجتماع2
2013/04/10

االجتماع 3
2013/05/04

االجتماع4
2013/09/04

االجتماع5
2013/10/08

االجتماع6
2013/11/06

االجتماع7
2013/12/19

اجلملة

¬ خرج د .حممد جنيب خ�ضر من ع�ضوية اللجنـة يف 2013/06/30م ودخل بد ًال عنه �أ .فهد عبداهلل الراجحـي.

االجتماع 4
2013/07/16م

x

x

x

1

0

1

1

االجتماع 5
2013/07/23م

x

x

x

x

1

1

1

x

x

االجتماع 4
2013/12/18م

�أ .حممد عبداهلل الراجحي
�أ .في�صل �سعود املعمر
د .حممد جنيب خ�ضر
�أ .فهد عبداهلل الراجحي

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

7
7
3
3

%100
%100
%100
%75

x

x

x

1

1
x

6
3
0
3
3
6

%100
%25
%0
%100
%100
%100

االجتماع اخلام�س
2013/09/10م

الأع�ضاء

 %احل�ضور

x

x

x

�أ .وليد بامعروف
�أ.عبد اهلل ابرهيم العبداملنعم
�أ .متعب عبداهلل الراجحي
�أ .يو�سف عبداهلل الراجحي
�أ .حممد ح�سن �صالح العريني
�أ .حممد عبدالهادي الب�شري

�أ .حممد عبداهلل الراجحي

1

1

1

1

1

1

6

%100

د .حممد جنيب خ�ضر

1

1

1

1

1

1

6

%100

�أ .فهد عبداهلل الراجحي

x

1

1

x

x

x

2

%80

�أ� .سعد حممد ال�سواط

1

1

1

1

1

1

6

%100

الأع�ضاء

 11-11اجتماعات جلان املجل�س خالل العام 2013م:
iاجتماعات اللجنة التنفيذية ¬:

1
1
0

1
1
0

1
1
0

1

االجتماع 6
2013/12/11م

الأع�ضاء

اجلملة

%
احل�ضور

االجتماع ال�ساد�س
2013/09/22م

وتو�صية جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت ،علم ًا ب�أن الئحـة عمل اللجنـة تن�ص على التجديد ال�سنوي للأع�ضـاء
ح�سب تو�صيـات جلنـة الرت�شيحات واملكاف�آت.
llجلنة الرت�شيحات واملكاف�آت:
ً
ت�ضطل ��ع مبهام التو�صية للمجل�س بالأ�شخا�ص املر�شحني لالنتخاب لع�ضوية املجل�س وفقا للمعايري الواردة
يف الئح ��ة حوكمة ال�شركة املعتمدة بوا�سطة اجلمعية العمومي ��ة ،ومراجعة هيكل املجل�س ،و�إعداد وتطبيق
مبادئ احلوكمة لل�شركة واملجل�س ،والتقييم املنتظم لأدء املجل�س و�أع�ضائه وكبار التنفيذيني و�إ�ستحقاقات
التعوي�ض ��ات واملكاف� ��آت مقابل جهودهم املبذولة خلدمة ال�شركة والنتائ ��ج املتحققة بالإ�ضافة �إىل اعتماد
احلواف ��ز ال�سنويـة ملن�سوبي ال�شركـة ،وكذل ��ك مراقبة �إيفاء ال�شركة مب�سئوليتها جت ��اه �أ�صحاب امل�صالح.
وتتك ��ون اللجن ��ة م ��ن الأ�ستاذ  /في�صل �سع ��ود املعمر رئي�س ًا وع�ضوي ��ة ك ًال من الأ�ست ��اذ �أحمد عبدالعزيز
ال�سم ��ارى ،والأ�ستاذ /عبداهلل �إبراهيم العبداملنع ��م الذي حل حمل الأ�ستاذ /حممد عبدالهادي الب�شري
يف ع�ضوي ��ة اللجن ��ة بتاريخ 2013/07/01م .ويتقا�ضى �أع�ضاء اللجن ��ة بدل جل�سات �ألفي ريال ( ) 2000
ل ��كل ع�ضو عن كل جل�سة عالوة على مكاف�أة يقررهـ ��ا املجل�س يف نهاية العام بنا ًء على موقف الأداء املايل
لل�شركة .علم ًا ب�أن الئحـة عمل اللجنـة تن�ص على التجديد ال�سنوي للأع�ضـاء.
llجلنة اال�ستثمار:
ت�ضطل ��ع مبه ��ام درا�سة فر�ص اال�ستثم ��ار الرامية لتطوير ومن ��و الن�شاط االقت�ص ��ادي لل�شركة والإ�شراف
عل ��ى �إعداد الدرا�سات ذات ال�صلة والتو�صية للمجل�س بامل�شروع ��ات اال�ستثمارية املحلية واخلارجيـة التي
تثب ��ت جدواها االقت�صادية على �ض ��وء �سيا�سة اال�ستثمار املعتمدة لل�شركة .وتتك ��ون اللجنة من الأ�ستاذ /
حممد عبداهلل الراجحي رئي�س ًا وع�ضوية ك ًال من الدكتور /حممد جنيب خ�ضر ،واملهند�س � /سعد حممد
ال�س ��واط الرئي� ��س التنفيذي لل�شرك ��ة ،والأ�ستاذ /فهد الراجحي ال ��ذي خرج من ع�ضوي ��ة اللجنة بتاريخ
2013/07/01م .ويتقا�ض ��ى �أع�ض ��اء اللجنة ب ��دل جل�سات �ألفي ريال (  )2000ل ��كل ع�ضو عن كل جل�سة
ع�ل�اوة على مكاف� ��أة يعتمدهـا املجل�س يف نهاية العام بنا ًء على موق ��ف الأداء املايل لل�شركة وتو�صية جلنة
الرت�شيحات واملكاف�آت.
.i
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11-11تفا�صيل املكاف�آت املمنوحة لأع�ضاء املجل�س وكبار التنفيذيني:
 1 111-11املكاف�آت والبدالت املمنوحة لأع�ضاء وجلان املجل�س غري التنفيذيني/امل�ستقلني ¬:
البيان

املكاف�آت ال�شهرية لرئي�س

اجلملة ¬¬¬

املكاف�آت (ر�.س)

بدالت االجتماعات (ر�.س)

�أع�ضاء املجل�س

643,000

90,000

180,000

اللجنة التنفيذية

200,000

40,000

0

240,000

جلنة املراجعة

200,000

42,000

0

242,000

جلنة الرت�شيحات

200,000

24,000

0

224,000

240,000

40,000

0

280,000

1,483,000

236,000

180,000

1,899,000

جلنة اال�ستثمار
اجلملة

املجل�س ونائبه(ر�.س)¬¬

(ر�.س)

913,000

¬ ال يوجد �أع�ضاء تنفيذيني من بني �أع�ضاء جمل�س الإدارة
¬¬ �إجمايل املكاف�آت ال�شهرية امل�ستحقة لرئي�س املجل�س (  120.000ر�.س) ،ونائب رئي�س املجل�س ( 60,000ر�.س) مبوجب املادة ( 21البندين  1و )2من النظام الأ�سا�سي.
¬¬¬ ال يوجد بخالف ما ورد يف اجلدول �أعاله �أي تعوي�ضات �أو مكاف�آت �أو بدالت يتقا�ضاها �أع�ضاء املجل�س وجلانه

1 111-11املكاف�آت والبدالت املمنوحة خلم�سة من كبار التنفيذيني ممن تلقوا �أعلى تعوي�ضات:
بيان

الرئي�س التنفيذي
مدير عام وحدة
�أعمال الفاكهة
رئي�س قطاع
املبيعات والت�سويق
مدير عام وحدة
�أعمال املحا�صيل
مدير عام وحدة
�أعمال اخل�ضار
رئي�س قطاع
املالية
اجلملة

جملة (ر�.س)

رواتب �سنوية
(ر�.س)
720,00

بدل �سكن (ر�.س)
�سكن ال�شركة

بدل انتقال
(ر�.س)
�سيارة ال�شركة

بدل �إت�صاالت
(ر�.س)
0

مكاف�آت وحوافز
�سنوية (ر�.س)
60,000

780,000

315,000

�سكن ال�شركة

�سيارة ال�شركة

3,600

44,712

363,312

269,820

67,455

18,000

3,600

18,618

377,493

233,088

58,272

18,000

3,600

10,054

323,014

233,088

�سكن ال�شركة

�سيارة ال�شركة

3,600

0

236,688

183,864

�سكن ال�شركة

�سيارة ال�شركة

3,600

27,815

215,279

1,954,860

125,727

108,000

18,000

161,199

2,295,786

�	11-11أي عقوبة �أو جزاء �أو قيد احتياطى مفرو�ض على ال�شركة من الهيئة �أو �أي جهة �إ�شرافية
�أو تنظيمية �أو ق�ضائية �أخرى:
مل يت ��م خ�ل�ال العام 2013م فر�ض �أي عقوبة �أو جزاء �أو قيد احتياط ��ي على ال�شركة من قبل هيئة ال�سوق
املاليـة �أو �أي جهة �إ�شرافية �أو تنظيمية �أو ق�ضائية �أخرى.

 11-11نتائج املراجعة ال�سنوية لفاعلية �إجراءات الرقابة الداخلية:
�1 111-11إجراءات الرقابة الداخلية املتبعة (الدورة الرقابية).

تق ��وم ال�شرك ��ة ب�شكل �سن ��وي منتظم ب�إجراءات الرقاب ��ة الداخلية يف �إطار خطة مراجع ��ة �شاملة تتم عن
طريق ق�سم املراجعة الداخلية الذي يعود فني ًا و�إداري ًا مبا�شرة �إىل رئي�س قطاع املالية ،وكذلك عن طريق
مكت ��ب املراجع الداخلي امل�ستقل املتعاقد مع ��ه بغر�ض الت�أكد من حتقق فاعلية �إجراءات الرقابة الداخلية
املتبعة بال�شركة والتي ت�ستهدف ب�شكل �أ�سا�سي ما يلي:

llالتحقق من املطابقة العينية للأ�صول واملوجودات مع ال�سجالت.
llالتحقق من �أن لدى ال�شركة خطة معدة لإدارة املخاطر.
llالتحقق من �أن خطة املخاطر تغطي الأهداف اال�سرتاتيجية لل�شركة ووحدات �أعمالها املختلفة والعمليات
الرئي�سية لهذه الوحدات.
llالتحقق من وجود �آلية لتقييم املخاطر وبيان للمخاطر ح�سب الأولويات.
llاملحافظة على الأ�صول.
llحتقيق �أكرب قدر من الكفاءة يف ا�ستخدام املوارد.
llالتحقق من �صحة الإجراءات املحا�سبية.
llالت�أكد من دقة البيانات املحا�سبية.
llااللتزام بلوائح و�أنظمة العمل بال�شركة.

1 111-11املراجعة التي متت للتحقق من فاعلية الإجراءات الرقابية.

ا�شتملت خطة املراجعة التي متت خالل العام 2013م علي الآتي:
llمراجعة وتدقيق �إجراءات دورة املبيعات و�إجراء االختبارات التف�صيلية.
llمراجعة وتدقيق الدورة امل�ستندية للنقدية وجرد اخلزينة ومطابقة ح�سابات البنوك.
llمراجعة وتدقيق الدورة امل�ستندية للم�شرتيات واملخازن.
llمراجعة وتدقيق �سجالت الأ�صول الثابتة.
llمراجعة وتدقيق عمليات جرد الأ�صول الثابتة وجرد املخزون.
llمراجعة وتدقيق �أر�صدة املدينيني و الدائنني.
llمراجعة وتدقيق خطة �إدارة املخاطر لل�شركة ووحدات الأعمال.
 llمراجعة �آلية تقييم املخاطر.
llمراجعة الإجراءات املتخذة للتعامل مع املخاطر.
llمراجعة بيان املخاطر الرئي�سية و�أولويات التعامل معها
llفح�ص القوائم املالية.
llمراجعة وتدقيق موقف تنفيذ القرارات الإدارية املنظمة للعمل.
llمراجعة اللوائح واالنظمة اخلا�صة بال�شركة بناء على طلب املجل�س والإدارة التنفيذية.

1 111-11نتائج املراجعة للإجراءات الرقابية.

باال�ضاف ��ة �إىل عملي ��ات املراجعة الداخلية الذاتية فقد �أجنز املراج ��ع الداخلي امل�ستقل عمليات املراجعة
الداخلي ��ة وتقدم بتقري ��ره النهائي عن نتائج خطـة املراجعـة للع ��ام 2013م �إىل جلنة املراجعة عن طريق
�سكرتاري ��ة جمل� ��س الإدارة ،حيث مل ي�سف ��ر التقرير عن �أي مالحظات جوهريـة فيم ��ا يخ�ص البنود التي
ا�شتمل ��ت عليهـا اخلطـة ،كم ��ا ي�ؤكد خطاب املراجع الداخلي امل�ستقل املرفق م ��ع تقرير املراجعة الداخلية
لل�شركة للعام املايل 2013م.
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3.3استراتيجيات النمو المستقبلي للشركة:

�أ.
ب.
ت.
ث.
جـ.
ح.
خ.
د.

l
l

يتم التعامل مع �إ�سرتاتيجيات النمو امل�ستقبلي لل�شركة ب�شكل متوازي يف ثالثة اجتاهات كما يلي:
الأول :جانب� � ًا م ��ن توا�ص ��ل اجلهد يف تنفي ��ذ ا�سرتاتيجي ��ة ال�شرك ��ة لل�سن ��وات (2015-2011م) يجرى
العم ��ل يف �إعداد خطة ت�سويق ا�سرتاتيجية تنطلق من الو�ض ��ع احلايل وتوقعات العامني املتبقيني من عمر
اال�سرتاتيجي ��ة وت�ست�شرف امل�ستقبل يف امل ��دى املتو�سط �إىل العام 2020م بحيث يت ��م على �أ�سا�سها �إعداد
اال�سرتاتيجي ��ة اخلام�سة لل�شركة لل�سنوات (2020-2016م) ،ويتوق ��ع �أن تبنى هذه اخلطة على موجهات
ر�سالة ال�شركة الرامية �إىل االلتزام ب�سيا�سات وتوجيهات الدولة فيما يخت�ص برت�شيد ا�ستهالك مياه الري
وذل ��ك من خ�ل�ال الرتكيز والتخ�ص�صية يف حما�صي ��ل اخل�ضار والفاكهة مع تبن ��ي �إ�سرتاتيجيات جديدة
ت�ستهدف حتقيق متيز تناف�سي م�ستدام ملنتجات ال�شركة تتمثل فيما يلي:
التو�سع يف �إنت ��اج �أ�صناف البطاط�س الت�صنيعية اجلديدة التي �أثبتت التجارب الزراعية مالءمتها للمناخ
يف م�شروع ال�شركة و�صالحيتها للت�صنيع وذلك بالتن�سيق مع عمالء ال�شركة من �أ�صحاب م�صانع املنتجات
الغذائية.
التو�سع يف �إنتاج �أ�صناف العنب ذات الإنتاجية العالية التي حتظى بتزايد الطلب ال�سوقي عليها والتف�ضيل
اال�ستهالكي.
التو�س ��ع يف بع� ��ض �أنواع اللوزيات «الفاكهة ذات النواة احلجرية» التي متتلك ال�شركة فيها ميزة ن�سبية من
حيث مالءمة املناخ والإنتاجية العالية وتت�صف بالزيادة امل�ضطردة يف الطلب ال�سوقي عليها.
زراع ��ة حما�صي ��ل جدي ��دة (حما�صيل حقلي ��ة وخ�ضار) غ�ي�ر م�ستهلكة للمي ��اه لال�ستفادة م ��ن الطاقات
الإنتاجية التي كانت ت�ستغل مبح�صول القمح والرب�سيم.
ا�ستكمال متطلبات �ضمان اجلودة لكافة منتجات ال�شركة �إنطالق ًا من التزام الإدارة العليا لل�شركة مببد�أ
الر�ضا الكامل للعمالء.
قيادة ال�سوق يف التكلفة الت�شغيلية للمنتجات وذلك من خالل توفري منتجات مب�ستوى اجلودة يحقق عر�ض
القيمة املميز للعمالء بتكلفة مقبولة مقارنة باملناف�سني.
اال�ستم ��رار يف تبني هيكل وحدات الأعمال اال�سرتاتيجي ��ة الذي يوفر التخ�ص�صية يف التعامل مع الأ�سواق
م ��ع مراعاة توفري �أكرب قدر من املرونة لتلبية متطلبات تنفي ��ذ ا�سرتاتيجية ال�شركة واملتغريات التي تطر�أ
عليها مت�شي ًا مع ديناميكية الأ�سواق.
ا�ستعادة العمالء ذوي الربحية العالية يف كافة الأ�سواق والقنوات الت�سويقية التي تقوم ال�شركة بخدمتها.

الث���اين :تنفي ��ذ امل�شروعات التي �أثبتت الدرا�سات جدواها االقت�صادية وذلك يف حالة ا�ستكمال �إجراءات
درا�س ��ة زيادة ر�أ�س مال ال�شركة وموافق ��ة هيئة �سوق املال عليها ،حيث ا�شتمل ��ت درا�سة اجلدوى املوحدة
للم�شروعات اجلديدة على خطة زمنية حمددة لبداية العمل يف تنفيذ امل�شروعات املختلفة متتد من العام
2015م �إىل العام 2020م.
الثال���ث :بن ��اء �ش ��راكات وحتالفات ا�سرتاتيجي ��ة ا�ستثمارية جدي ��دة :جانب ًا من التع ��اون امل�ستمر واملثمر
والعالق ��ات املتطورة م ��ع ال�شركاء اال�سرتاتيجيني احلاليني لل�شركة من العم�ل�اء يف الأ�سواق اال�ستهالكية
و�شركات الت�صنيع الغذائي و موردي مدخالت ومواد الإنتاج واملمولني ،فلقد قامت ال�شركة ببناء �شراكات
وحتالفات ا�ستثمارية جديدة مع �شركات �إقليمية وعاملية متخ�ص�صة يف املجاالت التالية:
�lإنتاج وت�صنيع ال�سيالج الذي يحظى بالطلب ال�سوقي من �شركات اللألبان الكبرية داخل اململكة.
lت�سويق منتجات الزيتون وذلك بهدف دعم ن�شاط وحدة �أعمال الزيتون القائمة بال�شركة.
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l

4.4أنشطة المسئولية االجتماعية:

ميثل االلتزام والنهو�ض مبتطلبات امل�سئولية االجتماعية �أحد عنا�صر النجاح الرئي�سية لتبوك الزراعية حيث د�أبت
ال�شركة ومنذ ت�أ�سي�سها منذ ثالثة عقود خلت على الوفاء بالتزاماتها جتاه املجتمع املحلي والوطني وهي التزامات
ظلت متزايدة ومتجددة عرب ال�سنوات بح�سب تطور املجتمع وجتدد احتياجاته ،ويف هذا ال�سياق ف�إن ال�شركة ومن
خ�ل�ال ر�سالتها التنموية ظلت متثل معلم ًا من معامل التنمية باململكة ذات الآثار االقت�صادية واالجتماعية الكبرية
على م�ستوى منطقة تبوك وعلى م�ستوى االقت�صاد الوطني.
فعلى امل�ستوى الوطني ت�ساهم ال�شركة مبا يلي:
�أ .م�س�ي�رة ثالثون عام ًا م ��ن الإنتاج والت�صنيع الزراعي يف خدمة االقت�صاد الوطني مع التزامها بروح ون�ص
�سيا�س ��ات الدولة الرامي ��ة �إىل تر�شيد ا�ستهالك املياه اجلوفية والذي ي�شكل �أح ��د التوجهات الرئي�سية يف
ر�سالة ال�شركة.
ب .ال�سعي الد�ؤوب �إىل توطني الوظائف بالتعاون مع اجلهات احلكومية ذات ال�صلة يف هذا املجال.
ت .املحافظ ��ة على �صحة املواطن�ي�ن واملقيمني من امل�ستهلكني ملنتجاتها من خ�ل�ال االهتمام ب�سالمة الأغذية
الت ��ي تق ��وم ب�إنتاجها و�إنتاج �سلع طبيعية ع ��ن طريق تقنيات و�أ�ساليب زراعي ��ة �صديقة للبيئة حيث حازت
ال�شرك ��ة من ��ذ �سنوات على �شهادة الأي ��زو ل�سالمة الغذاء  22000:2005و�شهادة اجل ��ودة ملنتجات الع�سل
وزيت الزيتون من الهيئة ال�سعودية للموا�صفات واملقايي�س واجلودة (�سا�سو).
ث .دعم برامج البحث العلمي لأ�ساتذة وطالب اجلامعات.
ج .االنتظ ��ام يف تنفيذ برامج التدريب التعاوين ملن�سوبي القطاعات احلكومية الزراعية والتطور امل�ضطرد يف
حمتويات هذه الدورات والفوائد املتحققة منها مما ي�سهم يف زيادة املعارف واملهارات العملية للمتدربني.
وعلى م�ستوى منطقة تبوك ت�ساهم ال�شركة مبا يلي:
l lتق ��دم وتوفر ال�شركة نف�سها كم�صدر �إر�شادي وتعليمي ملزارعي املنطقة لتقدمي احللول الزراعية للم�شاكل
الت ��ي تواجه ��م وم�ساعدته ��م يف تطبي ��ق �أف�ضل املمار�س ��ات الزراعية مب ��ا ي�سهم يف رفع كف ��اءة �إنتاجيات
مزارعه ��م وزيادة حجم الإنت ��اج باملنطقة مما ينعك�س �إيجاب ًا على م�ساهم ��ة املنطقة يف التنمية الزراعية
امل�ستدامة وعلى مداخيل املزارعني ورفع م�ستوى معي�شتهم.
l lرعاي ��ة احلف ��ل ال�سن ��وي جلائزة �صاح ��ب ال�سمو امللك ��ي الأمري فهد ب ��ن �سلطان بن عبدالعزي ��ز للمزرعة
النموذجية التي تهدف �إىل االحتفاء باملزارعني املتميزين على م�ستوى املنطقة و�إذكاء روح املناف�سة بينهم
وحتفيزه ��م عل ��ى زيادة وحت�سني الإنتاج خدمة ملواطني املنطقة خا�ص ��ة واململكة عامة .وتعمل ال�شركة مع
جلنـ ��ة اجلائزة لتطويـر اجلائزة �إىل كيان م�ؤ�س�س ��ي ذي ر�سالة وطنية ور�ؤية ا�سرتاتيجية ت�سهم يف تطوير
الزراعة وحتقيق التنمية امل�ستدامة على م�ستوى اململكة.

l

l

lاالنتظام يف التدريب الوظيفي لطالب اجلامعات والتدريب ال�صيفي لطالب املدار�س.
lالدع ��م امل ��ادي للفعالي ��ات والربام ��ج التثقيفي ��ة والرتويجي ��ة للم�صال ��ح احلكومية واجلمعي ��ات اخلريية
واالجتماعية والدينية باملنطقة.
lتن�شي ��ط وحتريك ال ��دورة االقت�صادي ��ة باملنطقة من خ�ل�ال االعتماد عل ��ى املوردي ��ن الوطنيني يف توفري
املدخ�ل�ات وو�سائل وتقنيات الإنتاج ،ومن خالل توفري جماالت العمل لو�سائط النقل ،ومن خالل عمليات
الإنت ��اج والتب ��ادل واال�ستهالك لل�سلع املتنوعة التي تقوم ال�شركة ب�إنتاجه ��ا ،واالنعكا�سات الإيجابية لذلك
ك ّله على اال�ستقرار والأمن االجتماعي باملنطقة.

5.5توصيات:

بنا ًء على ما مت عر�ضه يف هذا التقرير يو�صي املجل�س جلمعيتكم املوقرة مبا يلي:
�أ .املوافقة على تقرير جمل�س الإدارة عن ال�سـنة املـاليـة املنتهيـة فـي 2013/12/31م.
ب .املوافقة على القوائم املالية لل�شركة كما يف 2013/12/31م وح�ساب الأرباح واخل�سائر عن ال�سنة املنتهية
يف نف�س التاريخ وتقرير مراقب احل�سـابـات.
ت .املوافقة على اقرتاح جمل�س الإدارة بتوزيع الأرباح بن�سبة  % 5من ر�أ�س املال بواقع ن�صف ريال لل�سهم على
�أن تكون �أحقية الأرباح للم�ساهمني املقيديـن ب�سجالت ال�شركة بنهايـة تداول يوم انعقاد اجلمعيـة.
ث .املوافق ��ة عل ��ى �إب ��راء ذمة �أع�ض ��اء جمل�س الإدارة ع ��ن م�سئولي ��ة �إدارة ال�شركة خالل الف�ت�رة املنتهية يف
2013/12/31م
ج .املوافقة على �إطفاء خ�سائر عام 2013م والبالغة  14,838,447ريال من ر�صيد االحتياطي االتفاقي البالغ
29,169,399ريال.
ح .املوافقـة على تخ�صي�ص مبلغ  700,000ريال (�سبعمائة �ألف ريال) كمكاف�أة لأع�ضاء جمل�س الإدارة بواقع
مائـة �ألف ريال بحد �أق�صـى لكل ع�ضـو عن ال�سنة املاليـة املنتهيـة يف 2013/12/31م.
خ .اختيار مراقب ح�سابات ال�شركة من بني املر�شحني من قبل جلنة املراجعة ملراجعة ح�سابات ال�شركة للعام
املايل2014م والبيانات الربع �سنويـة وحتديد �أتعابـه.
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تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية

شركة تبوك للتنمية الزراعية
«تادكو»
شركة مساهمة سعودية
قائمة المركز المالي
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شركة تبوك للتنمية الزراعية (تادكو)
مساهمة سعودية  -تبوك
قائمة المركز المالي كما هي بتاريخ 2013/12/31م
البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
املوجودات:
موجودات متداولة
نقدية بال�صندوق ولدى البنوك
ا�ستثمارات ق�صرية الأجل
املدينون (بال�صايف)
املخزون (بال�صايف)
موجودات ثابتة معدة للبيع
م�صروفات مقدمة و�أر�صدة مدينة
�إجمايل املوجودات املتداولة
املوجودات غري املتداولة
ا�ستثمارات وموجودات مالية
ا�ستثمارات يف �أوراق مالية متاحة للبيع
م�شروعات حتت التنفيذ
املوجودات الثابتة (�صافى)
املوجودات احليوية (الأ�شجار)
�إجمايل املوجودات غري املتداوله
جمموع املوجودات
املطلوبات وحقوق امل�ساهمني
مطلوبات متداولة
اجلزء املتداول من قرو�ض طويلة الأجل
دائنو توزيعات �أرباح
الدائنون
م�صروفات م�ستحقة و�أر�صدة دائنة
خم�ص�ص الزكاة
�أرباح مقرتح توزيعها
�إجمايل املطلوبات املتداولة
املطلوبات غري املتداولة
التزامات هبة احلكومة
قرو�ض طويلة االجل
خم�ص�ص مكافاة نهاية اخلدمه
�إجمايل املطلوبات غري املتداولة
�إجمايل املطلوبات
حقوق امل�ساهمني
ر�أ�س املال
هبة احلكومة
احتياطى نظامى
احتياطيات �أخرى
التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات
الأرباح املبقاة
�إجمايل حقوق امل�ساهمني

شركة تبوك للتنمية الزراعية (تادكو)
مساهمة سعودية  -تبوك
قائمة الدخل للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31م

2013/12/31م 2012/12/31م
ريـــــــــــــــــــــــال
ريـــــــــــــــــــــــال

البيـــــــــــــــــــــــان
املبيعات
تكلفة املبيعات

()3
()4
()5
()6

()7
()8
()9
()10
()11

3,798,540
10,000,000
9,689,491
57,713,599
738,784
10,256,647
92,197,061

4,801,561
40,000,000
19,671,874
47,712,324
740,180
7,071,774
119,997,713

30,838,844
15,744,771
62,430,236
204,555,228
26,837,587
340,406,666
432,603,727

31,438,844
14,436,280
49,845,859
204,961,138
27,943,560
328,625,681
448,623,394

()12

3,997,697
22,076,016
9,775,784
11,791,090
1,554,541
10,000,000
59,195,128

4,777,504
21,686,062
6,865,626
14,826,085
2,634,664
10,000,000
60,789,941

()16
()12
()17

5,650,000
15,074,050
4,879,578
25,603,628
84,798,756

18,172,185
4,737,455
22,909,640
83,699,581

()18
()16
()19
()20

200,000,000
64,350,000
66,746,171
14,366,683
2,342,117
347,804,971
432,603,727

200,000,000
70,000,000
66,746,171
29,205,130
()14.069.605
13,042,117
364,923,813
448,623,394

()13
()14
()15

جمموع املطلوبات وحقوق امل�ساهمني
تعترب الإي�ضاحات املرفقة من رقم (� )1إىل رقم ( )30جزءا اليتجز�أ من القوائم املالية

جممل الدخـل
م�صاريف الأعمال الرئي�سية
م�صروفات ت�سويقية
م�صروفات �إدارية
مكاف�أت وفروقات
خم�ص�ص خمزون
�إجمايل م�صاريف الأعمال الرئي�سية
اخل�سارة  /الدخل من الأعمال الرئي�سية
نتائج الأعمال الأخرى
خ�سائر ا�ستثمارت وموجودات مالية
خ�سائر االنخفا�ض غري امل�ؤقت يف
�أوراق مالية متاحة للبيع
خ�سائر ر�أ�س مالية نتيجة �إزالة �أ�شجار
�إيرادات �أخرى
�إجمايل نتائج الأعمال الأخرى
اخل�سارة /الدخل قبل خم�ص�ص الزكاة
خم�ص�ص الزكاة
�صافى اخل�سارة /الدخل
خ�سارة  /ربحية ال�سهم من الأعمال الرئي�سية
خ�سارة  /ربحية ال�سهم العادى بالريـال
تعترب الإي�ضاحات املرفقة من رقم (� )1إىل رقم ( )30جزءا اليتجز�أ من القوائم املالية

رقم
الإي�ضاح
()21
()22

2013/12/31م 2012/12/31م
ريـــــــــــــــــــــــال
ريـــــــــــــــــــــــال
156,079,065 120,988,316
()86.048.858( )68.888.958
70,030,207
52,099,358

()23
()24
(�/25أ)
()26

()36.812.671( )34.120.045
()16.366.479( )15.469.928
()1.975.638
(- )3.587.103
()55.154.788( )53.177.076
(14,875,419 )1.077.718

(/25ب)
()8

()685.945
()700.000
(- )12.742.899

(/25ج)

()3.016.027
1,399,743
1,236,711
()2.302.229( )12.206.188
(12,573,190 )13.283.906
()2.634.664( )1.554.541
(9.938.526 )14.838.447
0.74
()0.05
0.50
()0.74

()15
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()8

()20
()16

70,000,000

-

70,000,000
70,000,000
-

64,350,000

-

66,746,171

-

65,184,557
65,184,557
1,561,614
-

66,746,171

-

29,205,130

-

29,961,816
29,961,816
780,807
()1.537.493

14,366,683

-

()14,069.605

6,869,348

()20.938.953
()20.938.953
-

-

14,069,605

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من رقم (� )1إىل رقم ( )30جزءا اليتجز�أ من القوائم املالية

200,000,000

-

200,000,000
200,000,000
-

200,000,000

-

200,000,000
70,000,000
()5.650.000
66,746,171
29,205,130
()14.838.447
()14.069.605
-

()643.000
()10.000.000
13,042,117

-

26,935,491
()10.846.479
16,089,012
9,938,526
()2.342.421
-

()700.000
()10.000.000
2,342,117

-

13,042,117
-

()643.000
()10.000.000
364,923,813

6,869,348

371,142,911
()10.846.479
360,296,432
9,938,526
()1.537.493

()700.000
()10.000.000
347,804,971

14,069,605

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من رقم (� )1إىل رقم ( )30جزءا اليتجز�أ من القوائم املالية

364,923,813
()14.838.447
()5.650.000

النقدية فى نهاية ال�سنة

رقم
الإي�ضاح

التغري فى النقدية
النقدية فى بداية ال�سنة

الأرباح املبقاه
ريــال

�صافى التدفق النقدي من االن�شطة التمويلية

الإجمايل
ريــال

�أرباح مقرتح توزيعها
قرو�ض طويلة الأجل
احتياطات اخرى
ت�سويات على خم�ص�ص الزكاة
تعديالت �سنوات �سابقة
التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات
مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة

()10.000.000
()3.877.942
()3.026.029
14.069.605
()700.000
()3.534.366
()1.003.021
4,801,561
3,798,540

()10.000.000
880.338
1.478.534
()375.925
()10.846.479
()18.863.532
()44.221
4,845,782
4,801,561

ر�أ�س املال
ريــال

�صافى التدفق النقدي من االن�شطة اال�ستثمارية
التدفق النقدى من االن�شطة التمويلية

التغري يف
القيمة العادلة
احتياطيات اخرى لال�ستثمارات املالية
ريــال
ريــال

ا�ستثمارات ق�صرية الأجل
ا�ستثمارات وموجودات مالية
ا�ستثمارات يف �أوراق مالية متاحة للبيع
ا�ضافات موجودات ثابتة وحيوية
ا�ستبعاد موجودات ثابتة
م�شروعات حتت التنفيذ

30,000,000
600,000
()1.308.491
()21.943.114
12,709,471
()12.584.377
7,473,489

()5.000.000
()5.229.323
1,271,929
()63.899.745
2,079,855
37,489,298
()33.287.986

هبة احلكومة
ريــال

�صافى التدفق النقدي من االن�شطة الت�شغيلية
التدفق النقدى من االن�شطة اال�ستثمارية

احتياطى نظامى
ريــال

ا�ستهالك موجودات ثابتة
ا�ستبعاد ا�ستهالك موجودات ثابتة
املدينون
املخزون
م�صروفات مقدمة و�أر�صدة مدينة
دائنو توزيعات �أرباح
الدائنون
م�صروفات م�ستحقة و�أر�صدة دائنة
خم�ص�ص الزكاة
موجودات ثابتة معدة للبيع
خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها
خم�ص�ص مكافاة نهاية اخلدمة

23,859,647
()10.088.092
9,982,383
()10.001.275
()3.184.873
389,954
2,910,158
()3.034.995
()1.080.123
1,396
142,123
()4.942.144

21,692,898
24,517,316
()9.021.151
163.660
603,131
()271.920
4,073,259
423,084
()179.783
752200
()583.923
52,107,297

شركة تبوك للتنمية الزراعية (تادكو)
مساهمة سعودية  -تبوك
قائمة التغيرات فى حقوق المساهمين للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م

التدفق النقدى من االن�شطة الت�شغيلية
�صافى الدخـل
الت�سويات على �صافى الدخل  /اخل�سارة

()14.838.447

9,938,526

ال�سنة املالية املنتهية يف
يف 2012/12/31م
الر�صيد فى بداية ال�سنة قبل التعديل
ت�سويات �سنوات �سابقة
الر�صيد فى بداية ال�سنة بعد التعديل
�صافى الدخل
املحول �إىل االحتياطيات
امل�ستخدم من االحتياطيات الأخرى
التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات
املالية
مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة
�أرباح مقرتح توزيعها
الر�صيد يف نهاية ال�سنة

البيـــان

2013/12/31م
ريـــــــــــــــــــــــال

2012/12/31م
ريـــــــــــــــــــــــال

ال�سنة املالية املنتهية يف
يف 2013/12/31م
الر�صيد يف بداية ال�سنة
اقفال اخل�سارة املحققة لهذا العام
التزامات هبة احلكومة
التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات
املالية
مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة
�أرباح مقرتح توزيعها
الر�صيد يف نهاية ال�سنة

شركة تبوك للتنمية الزراعية (تادكو)
مساهمة سعودية  -تبوك
قائمة التدفق النقدي للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31م
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شركة تبوك للتنمية الزراعية «تادكو»
شركة مساهمة سعودية
تبوك المملكة العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية كما
في  31ديسمبر2013
 -1الشركة وطبيعة النشاط:

�y yشركة تبوك للتنمية الزراعية ( تادكو ) ت�أ�س�ست ك�شركة م�ساهمة �سعودية مقفلة مبوجب املر�سوم امللكي
الك ��رمي رق ��م (م )11/بتاريخ  7جم ��ادى الثاين 1403هـ املواف ��ق  22مار� ��س 1983م وم�سجلة بال�سجل
التجاري يف مدينة تبوك حتت رقم  3550005403بتاريخ � 15شعبان 1404هـ املوافق  17مايو 1984م.
y yيبلغ ر�أ�س مال ال�شركة  200مليون ريـال �سعودي مق�سم �إىل  20مليون �سهم بقيمة �أ�سمية  10ريـال لل�سهم
الواحد.
y yيتمث ��ل ن�شاط ال�شرك ��ة يف الإنتاج الزراعي واحليواين والت�صنيع الزراع ��ي واحليواين وت�سويق منتجاتها
والعم ��ل يف جم ��ال الت�سويق الزراع ��ي باال�سترياد والت�صدي ��ر للمنتجات الزراعي ��ة والنباتية واحليوانية
وال�سمكية وم�شتقاتها.

 -2ملخص السياسات المحاسبية الهامة:

يت ��م �إعداد القوائم املالي ��ة وفق ًا ملعايري املحا�سبة ال�ص ��ادرة عن الهيئة ال�سعودي ��ة للمحا�سبني القانونيني
وفيما يلي ملخ�ص ب�أهم ال�سيا�سيات املحا�سبية املتبعة-:

( �أ )	�أ�س�س �إعداد القوائم املالية:

يت ��م �إعداد القوائ ��م املالية املبينة بالريـال ال�سع ��ودي وفق ًا للمعايري املحا�سبية املتع ��ارف عليها يف اململكة
العربية ال�سعودية ومبد�أ التكلفة التاريخية ومتطلبات نظام ال�شركات ال�سعودي والنظام الأ�سا�سي لل�شركة.

(ب) ا�ستخدام التقديرات:

�إن �إع ��داد القوائم املالية من قبل الإدارة يتطلب القي ��ام ببع�ض التقديرات واالفرتا�ضيات والتي لها ت�أثري
على املركز املايل وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات 0

(ج) النقدية وما يف حكمها:

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

(د) املدينون:

يت ��م �إظهار املدين�ي�ن يف قائمة املركز املايل ب�ص ��ايف القيمة القابلة للتحقق وذل ��ك بعد خ�صم خم�ص�ص
الدي ��ون امل�شكوك يف حت�صيلها (�إن وجد) ويت ��م تقدير خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها بناء على
درا�سة لأعمار افراديات �أر�صدة املدينني وتقييم ملدى قابلية حت�صيلها وذلك يف نهاية ال�سنة املالية 0

(هـ) املخزون:

يتكون املخزون من �إنتاج تام ومواد �أولية وم�ستلزمات �إنتاج ومهمات وقطع غيار ويتم �إظهارها بالتكلفة �أو
�صايف القيمة البيعية �أيهما �أقل .وت�شمل تكلفة الإنتاج التام تكلفة املواد الأولية والأيدي العاملة وم�صاريف
الإنت ��اج الأخرى املبا�شرة وغري املبا�شرة� .أما تكلفة املواد الأولية وامل�ستلزمات واملهمات وقطع الغيار فيتم
التو�صل �إليها بطريقة املتو�سط املرجح كما يتم تكوين خم�ص�ص للمخزون التالف والراكد وبطيء احلركة.

(و) اال�ستثمارات:

y yيتم �إثبات ا�ستثمارات ال�شركة يف �شركات �أخرى وعوائدها مبا يتفق مع املعايري املحا�سبية ذات العالقة
بح�سب م�ؤ�شرات ال�سيطرة وتعترب ن�سب ملكية ال�شركة يف ر�ؤو�س �أموال هذه ال�شركات قرينة لل�سيطرة.
y yيت ��م ت�صنيف اال�ستثمار يف الأوراق املالية بالقوائ ��م املالية املرفقة ك�أوراق مالية متاحة للبيع ويتم �إدراج
االنخفا�ض غري امل�ؤقت بقائمة الدخل.

(ز) املوجودات الثابتة واال�ستهالك:

y yتظهر املوجودات الثابتة بالتكلفة بعد خ�صم جممع اال�ستهالك
y yيتم احت�ساب ا�ستهالك املوجودات الثابتة بطريقة الق�سط الثابت بناء على الأعمار الت�شغيلية التقديرية
وفق ًا لن�سب ترتاوح بني  %3و 0 %25
y yيتم �إدراج الأرباح واخل�سائر الر�أ�س مالية يف قائمة الدخل 0

(ح) املوجودات احليوية:

تظه ��ر املوج ��ودات احليوية بتكلفة ال�ش ��راء �أو تكلفة النمو حت ��ى تاريخ الإنت ��اج الأويل ناق�ص ًا اال�ستهالك
املرتاكم.حتدد تكلفة املوجودات احليوية ال�صغرية بتكلفة النمو وفق ًا لأعمارها املعنية .ت�ستهلك املوجودات
احليوية بطريقة الق�سط الثابت ،على القيمة التقديرية املتبقية لها على �أ�سا�س فرتات الإنتاج التجاري لها
والتي ترتاوح ما بني � 12إىل � 44سنة لأ�شجار النخيل.

(ط) خم�ص�ص الزكاة:

يت ��م احت�س ��اب خم�ص�ص ال ��زكاة وفق ًا لتعليم ��ات م�صلحة الزكاة والدخ ��ل ويتم العر� ��ض والإف�صاح عن
املخ�ص� ��ص يف القوائ ��م املالية وفق ًا ملعيار الزكاة ويت ��م �إثبات �أية فروقات بني خم�ص� ��ص الزكاة والربط
النهائي وفق متطلبات معيار العر�ض والإف�صاح العام املتعلقة بالتغريات املحا�سبية.
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(ى) االحتياطي النظامي:

مل يتم التحويل لالحتياطي النظامي هذه ال�سنة نظر ًا للخ�سائر املحققة.

(ك) االحتياطي االتفاقي:

وفق ًا للنظام الأ�سا�سي لل�شركة يجنب  %5من الأرباح ال�صافية لتكوين احتياطي اتفاقي يخ�ص�ص لتدعيم
مرك ��ز ال�شرك ��ة ومواجهة املخاطر ويوقف ه ��ذا التجنيب �إذا بل ��غ االحتياطي املذك ��ور  %25من ر�أ�س مال
ال�شركة مل يتم التحويل لالحتياطي االتفاقي نظر ًا لتحقيق خ�سائر.

(ل) خم�ص�صات العاملني:

يتم احت�ساب وتكوين خم�ص�صات العاملني الوظيفية وفق ًا لنظام العمل ال�سعودي 0

(م) حتقيق الإيراد:

y yيتم �إثبات �إيرادات املبيعات عند ت�سليم املنتجات للعمالء.
y yيت ��م �إثبات قيمة مبيعات القمح ل�صوامع الدولة ب�صايف القيم ��ة البيعية املتفق عليها وبعد خ�صم الزكاة
ون�سبة ال�شوائب املخ�صومة.
y yيتم �إثبات الإيرادات الأخرى عند حتققها.

(ن) تكلفة املبيعات:

يت ��م احت�س ��اب تكلفة املبيعات وفق� � ًا لتكلفة �إنتاج الوح ��دات املباعة والتي يتم حتميله ��ا بالتكاليف الفعلية
املبا�ش ��رة والتي ت�شتمل على تكلفة امل ��واد وم�ستلزمات الإنتاج وتكلفة الأيدي العاملة وا�ستهالك املوجودات
الثابتة املبا�شرة بالإ�ضافة �إىل ن�صيبها من امل�صاريف غري املبا�شرة.

(�س) امل�صروفات:

y yيت ��م ت�صني ��ف امل�صروف ��ات الناجتة عن جمه ��ودات ال�شرك ��ة املتعلقة بعملي ��ات بيع وت�سوي ��ق منتجاتها
كم�صروفات بيعية وت�سويقية ويتم ا�ستنزال جزء من هذه امل�صروفات وفق ًا لأ�سا�س حمدد وحتميلها على
تكلفة الأ�شجار يف طور النمو واملدرجة �ضمن امل�شروعات حتت التنفيذ.
y yيت ��م ت�صني ��ف امل�صروفات املبا�شرة وغ�ي�ر املبا�شرة املتعلقة ب ��الإدارة والتي ال تتعلق بوظيف ��ة الإنتاج �أو
وظيف ��ة البي ��ع والت�سويق كم�صروف ��ات �إدارية وعمومية ويت ��م ا�ستنزال جزء من ه ��ذه امل�صروفات وفق ًا
لأ�سا�س حمدد وحتميلها على تكلفة الأ�شجار يف طور النمو واملدرجة �ضمن امل�شروعات حتت التنفيذ

(ع) املخ�ص�صات وااللتزامات املحتملة:

يتم ت�سجيل املخ�ص�صات للمطلوبات غري املحددة القيمة �أو الزمن عندما يكون لل�شركة مطلوبات قانونية
ظه ��رت نتيجة لإح ��داث فرتات �سابق ��ة تتطلب احلاجة �إىل نفق ��ات ل�سداد املطلوبات وميك ��ن تقدير هذه
النفق ��ات بطريقة يعتم ��د عليها عندما يعترب العامل الزمني للمال هام ًا يت ��م تكوين املخ�ص�صات بالقيمة
العادلة احلالية للنفقات التي يتوقع �أن تكون كافية ل�سداد املطلوبات 0
عندم ��ا ال تك ��ون هناك حاجة �إىل نفقات ل�سداد مطلوبات �أو انه ي�صعب تقدير هذه النفقات يتم الإف�صاح
عن هذه النفقات كمطلوبات حمتملة ما مل يكن من ال�صعب حتديد هذه النفقات� ...إن املطلوبات القابلة
احلدوث والتي ميكن حتديد حدوثها �أو عدمه بحدث م�ستقبلي �أو �أكرث يتم �أي�ضا الإف�صاح عنها كمطلوبات
حمتملة ما مل يكن من ال�صعب حتديد هذه النفقات 0

(ف) العمالت الأجنبية:

حت ��ول املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية �إىل الريــــال ال�سعودي ب�أ�سعار التحويل ال�سائدة حني �إجراء
املعام�ل�ات ويعاد حتوي ��ل �أر�صدة املوج ��ودات واملطلوب ��ات النقدية بالعم�ل�ات الأجنبية ب�أ�سع ��ار التحويل
ال�سائدة بتاريخ املركز املايل ويتم �إدراج الفروقات يف قائمة الدخل 0

(�ص ) ربحية ال�سهم:

يت ��م احت�ساب (خ�س ��ارة) ربحية ال�سهم بتق�سيم �صايف (خ�سارة) ربح ال�سن ��ة على عدد الأ�سهم ال�صادرة
كما يف نهاية ال�سنة.

(ق) الهبوط يف قيمة الأ�صول غري املتداولة:

بتاري ��خ كل قائم ��ة مركز م ��ايل تتم مراجعة القي ��م الدفرتية للأ�صول غ�ي�ر املتداولة لتحدي ��د ما �إذا كان
هن ��اك اى م�ؤ�ش ��ر على هبوط قيمة هذه الأ�صول وفى حالة وجود مثل هذا امل�ؤ�شر يتم تقدير القيمة املمكن
ا�سرتداده ��ا يت ��م �إثب ��ات خ�سارة الهب ��وط عندما تتج ��اوز القيمة الدفرتية له ��ذه الأ�صول القيم ��ة القابلة
لال�سرتداد وتثبت خ�سائر الهبوط �إن وجدت يف قائمة الدخل 0
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شركة تبوك للتنمية الزراعية (تادكو)
مساهمة سعودية  -تبوك

			
شركة تبوك للتنمية الزراعية (تادكو)
مساهمة سعودية  -تبوك

 -3نقد بالصندوق ولدى البنوك:

 - 7استثمارات وموجودات مالية:

يت�ألف هذا البند مما يلي:
نقد بال�صندوق
نقد لدى البنوك
الإجمــايل

2013/12/31م 2012/12/31م
ريــال
ريــال
4.277
25.167
4.797.284
3.773.373
4.801.561
3.798.540

* النقد لدى البنوك يتمثل يف �أر�صدة لدى بنوك حملية يتم ا�ستخدامها لتمويل �أن�شطة ال�شركة وهي �أر�صدة غري
مقيدة اال�ستخدام.
 -4المدينون:
يت�ألف هذا البند مما يلي:
العمالء
خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها
ال�صايف

11.106.844
()1.417.353
9.689.491

20.424.074
()752.200
19.671.874

173.227
3.097.179
11.854.408
2.928.119
1.680.417
513.243
592.986
7.807
41.373.967
62.221.353
()4.507.754
57.713.599

21.961
2.246.501
9.444.963
3.750.321
1.027.283
689.366
7.807
31.444.773
48.632.975
()920.651
47.712.324

 -6مصروفات مقدمة وأرصدة مدينة:
يت�ألف هذا البند مما يلي:
م�صاريف مقدمة
ت�أمني اعتمادات م�ستندية
ب�ضائع بالطريق
ت�أمينات �ضمانات بنكية
ذمم عاملني
دفعات مقدمة/موردين
ت�أمني لدى الغري
�إيرادات م�ستحقة
اخرى
الإجمــايل

* مت تقييم اال�ستثمار يف �شركة جنات لال�ستثمار الزراعي وفقا لطريقة حقوق امللكية اعتمادا على نتائج القوائم
املالية لل�شركة يف 2012/12/31م وقد مت �إعادة التقدير لال�ستثمار يف هذه ال�شركة وتقدير اخل�سائر الناجتة عن
ذلك � 700ألف ريال.
 - 8استثمارات في أوراق متاحة للبيع:

 -5المخزون:
يت�ألف هذا البند مما يلي:
تقاوي
�أ�سمدة
مواد م�ستهلكة
قطع غيار
مواد كيمائية
مواد خام
فواكة ا�سترياد
�شتالت
منتجات تامة
الإجمــايل
خم�ص�ص خمزون راكد
ال�صايف

يت�ألف هذا البند مما يلى:
*�شركة جنات لال�ستثمار الزراعي
ال�شركة الوطنية لإنتاج وجتارة البذور
املجموعة الزراعية ال�سعودية (�ساق)
جمعية البطاط�س التعاونية
جمعية القمح التعاونية
�شركة �شرق �أ�سيا لال�ستثمار الزراعي
الإجمــايل

2013/12/31م 2012/12/31م
ريــال
ريــال
10.806.044
10.106.044
412.800
412.800
100.000
100.000
100.000
200.000
20.000
20.000
20.000.000
20.000.000
31.438.844
30.838.844

1.622.535
55.196
266.551
317.146
1.232.299
6.625.563
55.999
4.560
76.798
10.256.647

607.359
188.981
178.142
317.146
1.140.871
4.600.447
26.347
12.481
7.071.774

يت�ألف هذا البند مما يلى:
التكلفة
* التغري يف القيمة العادلة
الإجمــايل

				
* خ�سائر �صندوق الريا�ض
* خ�سائر بيت التمويل اخلليجي
الإجمــايل

2013/12/31م 2012/12/31م
ريــال
ريــال
28.505.885
28.487.670
()14.069.605( )12.742.899
14.436.280
15.744.771
()11.585.492
()1.157.407
()12.742.899

 -9مشروعات تحت التنفيذ:
يت�ألف هذا البند مما يلى:
�إن�شاءات مدنية
حما�صيل يف طور النمو
ب�ساتني غري نا�ضجة
�أخرى
الإجمــايل

14.764.161
20.994.920
26.268.017
403.138
62.430.236

11.163.621
25.968.737
12.075.997
637.504
49.845.859
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61,462,686
1,367,099

20,576,015

248,423

556,516

6,255,682

12,312,089

1,203,305

-

ريــال

ا�ضافات

2,529,400-

10,180,071-

47473-

-168,974

-6,169,155

ريــال

وت�سويات

ا�ستبعادات

-3,794,469

-

-

-

التكلفة

60,300,385

701,816,859

10,155,261

25,334,912

227,861,110

252,808,924

115,376,052

5,650,000

64,630,600

ريــال

يف نهاية ال�سنة

الر�صيد

30,503,100

486,449,774

9215429

24,568,161

203,038,272

168,876,391

80,751,521

-

ريــال

يف بداية ال�سنة

الر�صيد

 - 12قروض طويلة األجل:
يت�ألف هذا البند مما يلى:
�أ -القرو�ض التجارية
الر�صيد يف بداية ال�سنة
امل�سدد خالل ال�سنة
الر�صيد يف نهاية ال�سنة
اجلزء املتداول
اجلزء غري املتداول
ب -القرو�ض احلكومية
الر�صيد يف بداية ال�سنة
امل�ستلم خالل ال�سنة
امل�سدد خالل ال�سنة
الر�صيد يف نهاية ال�سنة
اجلزء املتداول
اجلزء غري املتداول
ج� -إجمايل القرو�ض
�إجمايل اجلزء املتداول
�إجمايل اجلزء غري املتداول
الإجمــايل

2013/12/31م 2012/12/31م
ريــال
ريــال
8.811.945
()2.937.502
5.874.443
()2.937.360
2.937.083

12.686.947
()3.875.002
8.811.945
()2.937.360
5.874.585

14.137.744
()940.440
13.197.304
()1.060.337
12.136.967

9.382.404
4.755.340
14.137.744
()1.840.144
12.297.600

3.997.697
15.074.050
19.071.747

4.777.504
18.172.185
22.949.689

				

3,221,101

20,638,546

310,319

6,995,770

9,363,455

3,690,869

-

ريــال

العام

ا�ستهالك

278,133

مت ا�ستبعاد �أ�شجار مزالة بلغت قيمتها  3.016.027ريــال من املوجودات احليوية ب�سنة املقارنة و�إدراجها بقائمة الدخل كما هو م�شار �إليه ب�إي�ضاح رقم (/25ج).

�أ�شجار نا�ضجة

يت�ألف هذا البند مما يلي:

691,420,915

9,954,311

24,947,370

227,774,583

244,291,304

114,172,747

5,650,000

64,630,600

ريــال

الر�صيد

يف بداية ال�سنة

 -11الموجودات الحيوية

الإجمـايل

�أثاث ومفرو�شات

و�سائل نقل وانتقال

�أبار و�أنظمة رى

�آالت ومعدات

املباين والإن�شاءات

�أرا�ضي م�شروطه

الأرا�ضي

التكلفة

يت�ألف هذا البند مما يلي:

 -10الموجودات الثابتة

			
شركة تبوك للتنمية الزراعية (تادكو)
مساهمة سعودية  -تبوك

			
شركة تبوك للتنمية الزراعية (تادكو)
مساهمة سعودية  -تبوك

261,403-

9,826,689-

47,468-

168,974-

6,087,641-

3,522,606-

-

-

ريــال

وت�سويات

ا�ستبعادات

اال�ستهالك

تتمث ��ل القرو� ��ض التجارية يف قر�ض م ��ن البنك الأهلي التج ��اري مببلغ 11.749.447ريـ ��ال ي�ستحق ال�سداد من
بداية 2011/5/2م ملدة �أربع �سنوات تنتهي يف 2015/5/2م وتتمثل القرو�ض احلكومية يف قر�ض �صندوق التنمية
الزراعي ��ة مببلغ 19.999.998ريـال ي�ستح ��ق ال�سداد من بداية 2013/9/1م ملدة ع�ش ��رة �أق�ساط تنتهي يف عام
2023م.
 - 13الدائنون:

33,462,798

497,261,631

9,446,094

24,709,506

203,946,401

174,717,240

84,442,390

-

ريــال

الر�صيد

يف نهاية ال�سنة

بلغ ��ت �أر�صدة الدائنني مبلغ 9.775.784ريـال يف 2013/12/31م مقابل (6.865.626ريـال2012 :م) وتتمثل
�أر�صدة الدائنني يف �أر�صدة املوردين.
 - 14مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة:

26,837,587

204,555,228

709167

625,406

23,914,709

78,091,684

30,933,662

5,650,000

64,630,600

ريــال

27,943,560

204,961,138

738,882

379,210

24,736,309

75,414,911

33,421,226

-

70,270,600

ريــال

2013/12/31م 2012/12/31م

�صايف القيمة

يت�ألف هذا البند مما يلى:
م�ستحقات عاملني
م�صروفات م�ستحقة
ت�أمني حمتجز
دائنو مبيعات �أ�سهم
دائنو اكتتاب و�أمانات م�ساهمني
عمالء دفعات مقدمة
الإجمــايل

1.765.427
4.442.523
2.364.921
1.868.623
894.625
454.971
11.791.090

1.765.477
7.242.077
2.057.241
1.871.539
894.625
995.126
14.826.085
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التقرير السنوي 2013م

			
شركة تبوك للتنمية الزراعية (تادكو)
مساهمة سعودية  -تبوك

			
شركة تبوك للتنمية الزراعية (تادكو)
مساهمة سعودية  -تبوك

 -15مخصص الزكاة التقديري:

			
 -16هبة الحكومة:

( �أ ) عنا�صر وعاء الزكاة
�صايف الدخل (اخل�سارة)
املخ�ص�صات املكونة
�صايف الدخل (اخل�سارة) املعدل
وعاء الزكاة
�صايف اخل�سارة املعدلة
ر�أ�س املال
�أرباح مدورة
االحتياطيات
القرو�ض
هبة الدولة
خم�ص�صات مدورة
دائنو �أ�سهم مباعة
فائ�ض االكتتاب
دائنو توزيعات �أرباح
�إجمايل الوعاء
يخ�صم
املوجودات الثابتة (بال�صايف)
املوجودات احليوية (بال�صايف)
م�شروعات حتت التنفيذ
�أ�صول ثابتة معدة للبيع
ا�ستثمارات وموجودات ثابتة
مدخالت االنتاج وقطع الغيار
الإجمـايل
وعاء الزكاة
تخ�صم �أرباح القمح املزكى
�صايف وعاء الزكاة
الزكاة التقديرية %2.5
( ب ) حركة املخ�ص�ص
ر�صيد بداية ال�سنة
ت�سويات
ا�ستبعادات
ا�ضافات
ر�صيد نهاية ال�سنة

2013/12/31م 2012/12/31م
ريــال
ريــال
(18.250.800 )13.283.906
2.956.553
3.555.489
(21.207.353 )9.728.417
()9.728.417
200.000.000
13.042.117
95.951.301
19.071.747
64.350.000
5.831.843
1.868.623
894.625
21.686.062
412.967.901

446.402.442

204.555.228
26.837.587
62.430.236
738.784
30.838.844
20.479.786
345.880.465
67.087.436
()4.905.784
62.181.652
1.554.541

336.045.142
110.357.300
()4.970.714
105.386.586
2.634.664

2.634.664
()2.634.664
1.554.541
1.554.541

2.587.505
()375.925
()211.580
2.634.664
2.634.664

تتمث ��ل هب ��ة احلكوم ��ة يف �أر�ض امل�شروع املمنوح ��ة لل�شركة مبوجب املر�س ��وم امللكي الكرمي رق ��م (م )50/وتاريخ
1405/09/3ه� �ـ والبال ��غ م�ساحتها 35الف هكت ��ار من الأرا�ضي احلكومية الواقعة عل ��ى طريق تبوك بئر هرما�س
بغر� ��ض ا�ستثماره ��ا يف امل�شاريع الزراعية ،وقد مت تقييم الأر�ض مببلغ 70مليون ريـ ��ال �سعودي طبقا لل�شهادة من
مكتب عقاري بتاريخ 1406/05/2هـ (هناك م�ساحة داخل �أر�ض م�شروع ال�شركة مقدارها  2.825هكتار مل
يح�س ��م �أمر متلكها ..وعليه فق ��د مت اعادة تبويب قيمتها واملقدرة بــ  5.650.000ري ��ال وت�ضمينها يف املطلوبات
			
الغري متداولة حتت بند التزامات هبة الدولة).
 -17مخصص مكافأة نهاية الخدمة:
يت�ألف هذا البند مما يلى:
الر�صيد يف بداية ال�سنة
املكون خالل ال�سنة
دفعات مقدمة للعاملني
الر�صيد يف نهاية ال�سنة

2013/12/31م 2012/12/31م
ريــال
ريــال
5.321.377
4.737.456
2.782.588
2.670.493
()3.366.510( )2.528.371
4.737.455
4.879.578

			
 -18رأس المال:

بل ��غ ر�أ�س مال ال�شرك ��ة 200.000.000ريـال مق�س ��م �إىل �20.000.000سهم بقيمة ا�سمي ��ة ( )10ريـال لل�سهم
			
الواحد
			
 -19االحتياطي النظامي:

مت�شي� � ًا مع نظ ��ام ال�شركات والنظام الأ�سا�سي لل�شركة يتم حتويل  %10من �ص ��ايف الدخل ال�سنوي �إىل االحتياطي
النظام ��ي حت ��ى يبلغ ن�صف ر�أ�س املال ومل يتم التحويل �إىل االحتياطي النظام ��ي هذا العام نظر ًا لتحقيق خ�سائر
وقد بل ��غ ر�صيد االحتياطي النظامي 66.746.171ريـ ��ال يف 2013/12/31م وهو ميثل ن�سبة ( )%33.4تقريب ًا
من ر�أ�س املال.
 -20احتياطيات أخرى:
ر�صيد يف 2013/1/1م
�إقفال اخل�سارة املحققة لهذا العام
ر�صيد يف 2013/12/31م

ريــــــال
29.205.130
()14.838.447
14.366.683

				
 -21المبيعات:
يت�ألف هذا البند مما يلى:
مبيعات حبوب
مبيعات �أعالف
مبيعات خ�ضروات وفواكه
مبيعات مواد غذائية منتجة
مبيعات �أ�شجار
مبيعات م�ساحات خ�ضراء
الإجمــايل

2013/12/31م 2012/12/31م
ريــال
ريــال
30.165.394
25.384.913
42.418.920
9.759.769
81.911.402
81.724.379
1.081.501
3.494.941
396.848
519.114
105.000
105.200
156.079.065 120.988.316
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شركة تبوك للتنمية الزراعية (تادكو)
مساهمة سعودية  -تبوك

			
شركة تبوك للتنمية الزراعية (تادكو)
مساهمة سعودية  -تبوك
 -22تكلفة المبيعات:
يت�ألف هذا البند مما يلى:
تكلفة مبيعات حبوب
تكلفة مبيعات �أعالف
تكلفة مبيعات خ�ضروات وفواكة
تكلفة مبيعات مواد غذائية منتجة
تكلفة مبيعات �أ�شجار
تكلفة مبيعات م�ساحات خ�ضراء
الإجمــايل

 -24مصروفات إدارية:
2013/12/31م 2012/12/31م
ريــال
ريــال
24.936.332
20.681.795
21.595.538
4.958.797
38.424.386
38.579.954
695.381
4.287.541
336.741
318.361
60.480
62.510
86.048.858
68.888.958

 -23مصروفات تسويقية:
يت�ألف هذا البند مما يلى:
م�صروفات نقل و�شحن
تكلفة العمالة
م�صروفات تعبئة وتغليف
ا�ستهالكات
عمولة مبيعات
فاقد وتالف
وقود وطاقة
مواد م�ستهلكة
�صيانة وا�صالح وقطع غيار
م�صروفات ت�أمني
معار�ض ودعاية و�إعالن
برق وبريد وهاتف
�إيجارات
�سفر وانتقاالت
اخرى
الإجمــايل

2013/12/31م 2012/12/31م
ريــال
ريــال
9.586.727
5.160.865
8.998.768
8.534.897
5.645.599
6.272.700
3.820.019
4.419.293
2.644.187
2.507.984
2.520.340
3.131.627
1.416.973
1.430.025
716.056
873.218
577.591
569.642
150.893
132.730
137.564
137.523
131.018
116.070
109.212
187.590
87.808
219.004
269.916
426.877
36.812.671
34.120.045

يت�ألف هذا البند مما يلى:
رواتب ومايف حكمها
ا�ستهالكات
�صيانة و�أ�صالح وقطع غيار
خم�ص�ص خمزون راكد
خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها
عالقات عامة ومعار�ض
تربعات
ر�سوم تراخي�ص
�إعالنات �إدارية
وقود وطاقة
مواد م�ستهلكة
برق وبريد وهاتف
�أتعاب مهنية وا�ست�شارات
م�صروفات بنكية
م�صروفات �سفر وانتقاالت
�إيجارات
ت�أمني
�أخرى
الإجمــايل

-25

2013/12/31م 2012/12/31م
ريــال
ريــال
7.570.969
8.405.844
1.592.818
1.471.080
974.173
881.951
859.094
752.200
665.153
814.886
498.215
736.667
540.000
639.713
592.314
461.273
420.494
321.020
343.872
222.143
212.644
221.479
184.953
197.145
235.979
153.048
185.016
100.579
26.566
68.653
103.083
26.306
48.893
654.313
653.871
16.366.479
15.469.928

تعديالت سنوات سابقة:

(�/25أ) تتمث ��ل تعديالت �سنوات �سابق ��ة يف عدة م�صروفات خا�صة بال�سنة املالي ��ة 2012م ومل ي�سبق ت�سجيلها يف
ح�سابات ال�سنة املالية امل�شارة عاليه وبيانها كما يلي-:
البي ــان

ريــال

مكاف�آت موظفني

885.639

مكاف�آت �أع�ضاء اللجان املنبثقة من جمل�س الإدارة

840.000

مكاف�آت الرئي�س التنفيذي

60.000

مكاف�آت نائب الرئي�س التنفيذي

50.000

مكاف�آت �سكرتري املجل�س

50.000

�سكراب م�ستبعد

560.397

فروقات زكاة

()470.398

الإجمـايل

1.975.638

(/25ب) خ�سائر ا�ستثمارات:
بلغت خ�سائر اال�ستثمارات ( )685.945ريال وهي تخ�ص خ�سائر اال�ستثمار يف �شركات جنات.
(/25ج) خ�سائر ر�أ�س مالية:
بلغ ��ت اخل�سائ ��ر الر�أ�س مالية  3.016.027ري ��ال وتتمثل يف �إزالة �أ�شجار فاكهه و�أ�شج ��ار نافقة و�أ�شجار
زيتون ل�ضعف الإنتاجية (ب�سبب ت�ضرر هذه الأ�صناف من ال�صقيع).
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شركة تبوك للتنمية الزراعية (تادكو)
مساهمة سعودية  -تبوك

			
شركة تبوك للتنمية الزراعية (تادكو)
مساهمة سعودية  -تبوك

 -27األدوات المالية وإدارة المخاطر:

			
 -26تعديالت على القوائم المالية األولية :

ن�شري �إىل قرارات اللجنة الإدارية برئا�سة رئي�س جمل�س الإدارة املنعقدة يف 4/2/2014م ب�ش�أن املعاجلات املحا�سبية
بن ��اء عل ��ى التو�صيات الت ��ي وردت يف درا�سة الفح�ص النايف للجهال ��ة والتي متت بعد �صدور القوائ ��م املالية الأولية
املعتم ��دة م ��ن جمل� ��س الإدارة بتاريخ 2014 /19/1م مما ترتب عل ��ى هذه القرارات تعدي�ل�ات جوهرية يف النتائج
املالية وحتولت من �صايف ربح ( )3.3مليون ريال �إىل �صايف خ�سارة ( )14.8مليون ريال كما هو مبني �أدناه .
(/26أ ) التعديالت الجوهرية على قائمة المركز المالي :

البند

املدينون
املخزون
ا�ستثمارات وموجودات مالية
ا�ستثمارات يف �أوراق مالية متاحة للبيع
م�صروفات م�ستحقة و�أر�صدة دائنة
�أرباح مقرتح توزيعها

قائمة املركز املايل
(املدققة)
2013/12/31م
ريـــــــــــــــــــــــال

9,689,491
57,713,599
30,838,844
15,744,771
11,791,090
10,000,000

قائمة املركز املايل
(الأولية)
2013/12/31م
ريـــــــــــــــــــــــال

10,354,644
61,300,702
31,538,844
16,902,178
10,148,270
-

الفروقات
ريـــــــــــــــــــــــال

665,1533,587,103700,0001,157,4071,642,820
10,000,000

م�صروفات �إدارية
خم�ص�ص خمزون
خ�سائر ا�ستثمارات
خ�سائر ا�ستثمارات �أوراق مالية

قائمة الدخل
(املدققة)

قائمة الدخل
(الأولية)

31/12/2013م

31/12/2013م

15,469,928
3,587,103
700,000
12,742,899

13,861,955
-

ريـــــــــــــــــــــــال

ريـــــــــــــــــــــــال

الفروقات
ريـــــــــــــــــــــــال

1,607,973
3,587,103
700,000
12,742,899

(/26ج) التعديالت على قائمة التغيرات في حقوق المساهمين:

البند
احتياطيات �أخرى
التغري يف القيمة العادلة (�صندوق الريا�ض)
التغري يف القيمة العادلة (بيت التمويل اخلليجي)

(/27أ) القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية

القيمة العادلة هي القيمة التي ميكن �أن يتم بها تبادل �أ�صل� ،أو �سداد التزام بني طرفني مطلعني على كل املعلومات
املالئمة وال�ضرورية لتقييم الأ�صل �أو االلتزام ،وبر�ضائهما التام.
(/27ب) مخاطر االئتمان

املوج ��ودات املالية التي من املحتمل تعر�ضه ��ا لرتكيز خماطر االئتمان تتكون ب�شكل رئي�سى من النقد لدى البنوك
واملدينني .النقديه وما فى حكمها التي متتلكها ال�شركة هي فى بنوك ذات �سمعة لذا ف�إن خماطر االئتمان حمدودة
كذلك كذلك ف�إن خطر االئتمان املتعلق باملدينني حمدود لأن �إجمايل املدينني موزع على عدد من احل�سابات.
(/27ج) مخاطر السيولة

تراق ��ب ال�شركة عن قرب خماطر ال�سيولة وتقوم مبراجعة دورية للتمويل املتاح والتعهدات (االلتزامات) احلالية
وامل�ستقبلية مبا يكفل تقليل �أثر خماطر ال�سيولة.
(/27د) مخاطر السوق

(/26ب) التعديالت على قائمة الدخل -:

البند

تتك ��ون املوجودات املالي ��ة لل�شركة من النقد فى ال�صن ��دوق و�أر�صدة البنوك واملدينني وا�ستثم ��ارات مالية وبع�ض
الدفعات املقدمة والأر�صدة املدينة الأخرى ،تتكون املطلوبات املالية لل�شركة من القرو�ض والذمم الدائنة ومكاف�آة
نهاي ��ة اخلدمة وبع� ��ض االلتزامات الأخ ��رى مت تو�ضيح ال�سيا�س ��ات املحا�سبية للموجودات واملطلوب ��ات املالية فى
�إي�ضاح رقم (.)2

قائمة التغريات
املدققة
ريـــــــــــــــــــــــال

14,366,683
-

قائمة التغريات
الأولية
ريـــــــــــــــــــــــال

29,205,130
11,585,492
1,157,407

الفروقات
ريـــــــــــــــــــــــال

()14.838.447
11,585,492
1,157,407

تتمث ��ل خماط ��ر ال�سـ ��وق لل�شركة فى املخاطر الت ��ي تتعر�ض لها اال�ستثم ��ارات املالية لل�شركة والت ��ى ترتبط ب�شكل
�أ�سا�سي بنوع هذه اال�ستثمارات وتعالج ال�شركة هذه املخاطر من خالل جتنب اال�ستثمار املبا�شر فى الأ�سواق املالية
واال�ستثمار من خالل ال�صناديق اال�ستثمارية التي تطرحها البنوك املحلية.
			
 -28االلتزامات المحتملة:

« �شرك ��ة تب ��وك للتنمية الزراعية من م�ؤ�س�سي �شرك ��ة جنات لال�ستثمار الزراعي � -شرك ��ة �سعودية ذات م�سئولية
حم ��دودة ..وه ��ذه ال�شركة (جن ��ات) ت�ساهم يف �شرك ��ة  /رخاء لال�ستثم ��ار الزراعي والتنمي ��ة (�شركة م�ساهمة
م�صري ��ة) .وق ��د اقرت�ضت �شركة  /رخ ��اء من ال�صن ��دوق ال�سعودي للتنمي ��ة قر�ض ًا مق ��داره ( )100مليون ريال
ب�ضم ��ان ال�شركة يف « جن ��ات» ..ون�شري �إىل �أن �شركة تبوك للتنمية الزراعية قدم ��ت خطاب ًا لل�صندوق ب�ضمان ما
ن�سبته  %18.85من مبلغ القر�ض (ما زال قائم ًا) ».
			
 -29اعتماد القوائم المالية:

			
مت اعتماد القوائم املالية من جمل�س الإدارة بتاريخ 2014 /18/18م.

				

			
 -30أرقام المقارنة:

مت �إعادة تبويب بع�ض �أرقام �سنة املقارنة مبا يتالءم وعر�ض القوائم املالية لل�سنة احلالية.
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Tabuk Agricultural Development Co.
(A Saudi Joint Stock Company)
Balance Sheet

Tabuk Agricultural Development Co.
(A Saudi Joint Stock Company)
Statement of Income

As of December 31, 2013
Currency: Saudi Riyal

ASSETS

Notes

2013

As of December 31, 2013
Currency: Saudi Riyal

2012

CURRENT ASSETS
Cash in hand & At banks

(3)

Short term investments

3,798,540

4,801,561

10,000,000

40,000,000

Accounts Receivable (net)

(4)

9,689,491

19,671,874

Inventory (net)

(5)

57,713,599

47,712,324

738,784

740,180

(6)

10,256,647

7,071,774

92,197,061

119,997,713

Fixed assets available for sale
Prepaid expenses & Other receivables
Total Current Assets
NON-CURRENT ASSETS
Financial investments

(7)

30,838,844

31,438,844

Available for sale securities

(8)

15,744,771

14,436,280

Projects under progress

(9)

62,430,236

49,845,859

Fixed assets (net)

(10)

204,555,228

204,961,138

Biological assets (net)

(11)

26,837,587

27,943,560

Total Non-Current Assets

340,406,666

328,625,681

Total Assets

432,603,727

448,623,394

LIABILITIES & SHAREHOLDERS EQUITY
(12)

3,997,697

4,777,504

22,076,016

21,686,062

Accounts payable

(13)

9,775,784

6,865,626

Accrued expenses and other payable

(14)

11,791,090

14,826,085

Zakat provision

(15)

Dividend payable

1,554,541

2,634,664

Proposed dividends

10,000,000

10,000,000

Total current liabilities

59,195,128

60,789,941

Grant government obligations

(16)

5,650,000

-

Long term loans

(12)

15,074,050

18,172,185

Indemnity of services provision

(17)

4,879,578

4,737,455

Total Non-Current liabilities

25,603,628

22,909,640

Total Liabilities

84,798,756

83,699,581

SHAREHOLDER'S EQUITY:
Paid Capital

(18)

200,000,000

200,000,000

Government Grant

(16)

64,350,000

70,000,000

Statutory Reserve

(19)

66,746,171

66,746,171

Other Reserves

(20)

14,366,683

29,205,130

-

-14,069,605

2,342,117

13,042,117

Total shareholders equity

347,804,971

364,923,813

Total Liabilities & Shareholders Equity

432,603,727

448,623,394

Retained earnings

Sales

(21)

120,988,316

156,079,065

Cost of Sales

(22)

-68,888,958

-86,048,858

52,099,358

70,030,207

Gross Profit

The accompanying notes from (1) to (30) form an integral part of the financial statements.

2012

MAIN OPERATING EXPENSES
Marketing expenses

(23)

-34,120,045

-36,812,671

Administrative expenses

(24)

-15,469,928

-16,366,479

-

-1,975,638

-3,587,103

-

-53,177,076

-55,154,788

-1,077,718

14,875,419

-700,000

-685,945

-12,742,899

-

-

-3,016,027

1,236,711

1,399,743

Total other operations

-12,206,188

-2,302,229

Profit/loss before Zakat provision

-13,283,906

12,573,190

-1,554,541

-2,634,664

-14,838,447

9,938,526

Earning (loss) per share from main operations

-0.05

0.74

Earning (loss) per share

-0.74

0.5

Bonuses & Variation

(25/A)

Inventory provision

(26)

Total operating expenses
Profit / loss from main operations
OTHER OPERATIONS

Permanent Loss from available for sale securities
Capital losses due to trees removal

(25/B)
(8)
(25/2)

Other revenues

Zakat provision

NON-CURRENT LIABILITIES

Unrealized holding losses

2013

Financial investment losses

CURRENT LIABILITIES
Current portion of long term loans

Note

Net profit / loss

(15)

The accompanying notes from (1) to (30) form an integral part of the financial statements.
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TADCO in Brief

A Saudi joint Stock Company Established in 1983
Tabuk Agricultural Development Company (TADCO) is a landmark in Middle East
agriculture, leveraging pioneering agricultural technology, setting highest standards
in corporate governance, and enacting community programs under its “corporate
social responsibility”. Since its inception it has been the Kingdom’s leading producer
of wheat, alfalfa, fresh fruits, potatoes, onions and olive oil through its adoption of
international “best practices”.
As “Food safety” is of highest priority, TADCO has significantly expanded its stateof-the-art cold storage in the past 12 months. Furthermore, with its pioneering
“integrated pest management” (IPM) for minimizing pesticide use, TADCO continues
to be accredited by the “American Systems Register for Food Safety Management
System”, as well as being the only olive oil producer to have the distinguished SASO
Quality “mark of Excellence” for olive oil.
TADCO remains on-course to achieve its five-year strategic plan (2011 – 2015)
and the company’s results for 2013 are testimony to its commitment to long-term
strategic management for guiding the company’s long-term prosperity. TADCO also
remains at the forefront of securing the Kingdom’s food needs through overseas
investment in projects for wheat, forage, rice from North Africa to Asia, whilst in the
Kingdom itself it is at the forefront of the Saudi government’s strategy for irrigation
water rationalization for safeguarding the interests of future generations of Saudis.
TADCO recognizes the importance of job creation for Saudi nationals, and is proud
to be among the company’s awarded “green zone” status for its tremendous efforts
in recruiting high-caliber Saudis in all aspects of its operations.

As of 31St December 2013
Paid up Capital
No. of Shares
Per Value

200 Millions SR.
20 Millions
10 SR

Net Assets

347,804,971 SR

Total Area

35,000 Hectares

No. of Pivots
Fruit Trees
No. of Employees

199 Pivots
790,254
1,181 Employees as of 31/12/2013
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القراء
6.6السادة ّ
للح�صول على مزيد من املعلومات �أو البيانات اخلا�صة بال�شركة ن�أمل تعبئة
الق�سيمة �أدناه و�إر�سالها �إىل ال�شركة على العنوان املذكور �أدناه.
ال�سادة �شركة تبوك للتنمية الزراعية

لقد اطلعتُ على التقرير ال�سنوي لعام 2013م ،و�أرغب يف املزيد من:
ن�سخة من هذا التقرير.
معلومات كاملة عن منتجات ال�شركة.
معلومات كاملة عن مو ّردي ال�شركة مبنطقة .........................
.........................
معلومات �أخرى (اذكرها):
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

الرجاء �إر�سال البيانات على العنوان التايل:

اال�سم:
العنوان:
املدينة:
الهاتف:
الفاك�س:
الربيد الإلكرتوين:
نرحب مبقرتحاتكم ون�أخذها بعني االعتبار:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

ريل

تقاوي القمح..
ج:
منت

يناير

مار
�س

ف
رباير

فت
ر
ة
تو
ا
ج
د لا
اإب

مايو
يونيو

�سط�س

�سركة تبوك للتنمية �لزر�عية �أحد �أع�ساء جلنة منتجي �لبذور تعترب �لر�ئدة يف �إنتاج تقاوي �لقمح حيث �أنها
من �أوىل �ل�سركات �لتي ��ستثمرت يف هذ� �ملجال وطورت هذه �ل�سناعة حتى �أ�سبح �إنتاجها يف �لأ�سو�ق يعترب
مقيا�س �جلودة بالن�سبة للمنتجني �لآخرين.

اأغ

�س

لهذ� �أولت وز�رة �لزر�عة �أهمية خا�سة لهذ� �ملح�سول �ل�سرت�تيجي وتبنت �سيا�سة و��سحة للمحافظة على
�ملكت�سبات �لتي حتققت فيه و�أولها �ملحافظة على جودة �لبذور �مل�ستخدمة لالإنتاج وح�سر �إنتاجها حمليـ ًا للحد
من �مل�ساكل �ملتعلقة با�ستري�دها من �خلارج.
وتبنت �لوز�رة لذلك ت�سكيل جلنـة من منتجي �لبذور �ملحليني بعد تقييم قدر�تهم �لفنية ودر��سة �لإمكانيات
�ملتاحة لكل منهم للتاأكد من قدرتهم على �إنتاج بذور قمح و�سعري مطابقة للمو��سفات �لتي �أ�سدرتها �لوز�رة,
وقد تو�فرت �سروط �لع�سويـة لهذه �للجنـة على كربيات �ل�سركات و�ملوؤ�س�سات �لزر�عيـة باململكة و�لتي �جتمعت
حتت �إ�سر�ف �لوز�رة و�سكلت ما ي�سمـى “ بلجنـة منتجي �لبذور”.

يوليو

دي�سمرب

فمرب

نو

وبر

اأكت

بت
مرب

�أولت حكومة �ململكة �لعربية �ل�سعودية �هتمام ًا خا�س ًا بالقطاع �لزر�عي و�سخرت له كل �سبل �لدعم و�مل�ساندة
لينه�س ويرتكز على بنية قوية ي�ساهم فيها يف �لأمن �لغذ�ئي ملو�طني هذ� �لبلد .ولقد تنامى هذ� �لدعم وتز�يد
حتى و�سل ذروته يف �خلطة �خلم�سية �لثالثة لالأعو�م من  85 – 81و�لتي حققت خاللها �ململكة لي�س فقط �لكتفاء
�لذ�تي يف �لقمح بل و�سجلت فائ�س ًا للت�سدير مما جعلها �لدولة �ل�ساد�سة �مل�سدرة للقمح يف �لعامل يف ذلك �لوقت.

حتافظ �سركة تبوك �لزر�عية على �إنتاجها �ملتميز و�مل�سهور بتقاوي تبوك وذلك بتخ�سي�س جزء من حقولها
لإنتاج تقاوي �لقمح يتم �ختيارها بكل عناية وتعامل مبعامالت زر�عية ووقائية خا�سة لتكون هذه �مل�ساحة خا�سة
باإنتاج �لتقاوي للح�سول على �جلودة �ملطلوبة حتت �إ�سر�ف وز�رة �لزر�عة.
متتلك �ل�سركة �أول حمطة لتنقية ومعاجلة �لبذور باململكة �لعربية �ل�سعودية ولتكون �ل�سركة قادرة على تغطية
طلبات عمالئها �أن�ساأت حمطة �أخرى لتنقية ومعاجلة �لبذور باأحدث �لتقنيات �لعاملية وتعمل بخم�س مر�حل
تنقية بطاقة �إنتاجية قدرها  20طن � /ساعة وبالتايل �أ�سبح ل�سركة تبوك �لزر�عية �حل�سة �لأكرب يف �ل�سوق
�ملحلي ملنتج تقاوي �لقمح.

ريل

زيـــــــت الـــــزيـتون..
ج:
منت

يناير

مار
�س

ف
رباير

فت
ر
ة
تو
ا
ج
د لا
اإب

مايو

اأغ

�س

زيت زيتون ( زيتونة ) هو منتج طبيعي و�سحي ناجت من ع�سرة �أوىل على �لبارد.

يونيو

ُيجنى �لزيتون يف حالته �خل�سر�ء �ملائلة �إىل �ل�سمر�ر �جلزئي ويف هذه �ملرحلة من �لن�سج تقل كمية �لزيت
�مل�ستخل�سة ولكن نح�سل على جودة عالية لزيت �لزيتون.

يوليو

�إن �لتعامل �للطيف مع �لزيتون و�لزيت يوؤكد وجود �لتو�زن �لطبيعي بني �لر�ئحة و�لطعم ولتاأكيد �سمان �لنظافة
و�ل�سحة يتم تخزين زيت �لزيتون يف خز�نات �ستانل�س �ستيل غري قابل لل�سد�أ للحفاظ على جودة ور�ئحة ولون
زيت �لزيتون طيلة �لعام.

�سط�س

دي�سمرب

فمرب

نو

وبر

اأكت

بت
مرب

ت�ستهر منطقة تبوك باإنتاجها للزيتون حيث متتاز باملناخ �ملعتدل وخ�سوبة �لرتبة �لعالية لذ� لي�س مب�ستغرب �أن
تكون �سركة تبوك �لزر�عية من �أكرب منتجي �لزيتون يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية حيث يبلغ عدد �أ�سجار �لزيتون
�ملزروعة بال�سركة � 73,000سجرة ومل يقت�سر �لإنتاج على �سنف و�حد بل تعددت حتى بلغت � 8أ�سناف لتنا�سب
�أذو�ق �مل�ستهلكني ,ول�سركة تبوك �لزر�عية �لتميز يف كونها متتلك �أول مع�سرة ل�ستخال�س زيت �لزيتون يف
�ململكة �لعربية �ل�سعودية.

بعض فوائد تناول زيت الزيتون :
•زيت �لزيتون �لبكر �ملمتاز يحتوي على كمية جيدة من مركبات �لبويل فينول �لتي متنع �لتاأك�سد �لذ�تي
للزيت ,وحتافظ على ثباته وبالتايل تقي من حدوث ت�سلب �ل�سر�يني.
•تناول ملعقة طعام من زيت �لزيتون يومي ًا ميكن �أن تنق�س من خطر حدوث �سرطان �لثدي.
•�لن�ساء �للو�تي يكرثن من تناول زيت �لزيتون �أقل تعر�س ًا لالإ�سابة ب�سرطان �لرحم.
•زيت �لزيتون ف َّعال يف عالج ق�سرة �لر�أ�س عن طريق مزجه مع ِّ
�خلل ,وفرك فروة �لر�أ�س به مرتني يوم ّي ًا
ملدة ع�سرة �أيام.
•لزيت �لزيتون عالقة وثيقة بجمال �ل�سعر و�سحته ,فهو ي�ستخدم لعالج �ل�سعر �جلاف عن طريق عمل
ح َّمام من زيت �لزيتون �لد�فئ يوزع على فروة �لر�أ�س مع �لتدليك.
•يحتوي زيت �لزيتون على كمية من فيتامينات (�أ ,ك ,هـ) �مل�سادة لالأك�سدة و�لتي متنع �لتجاعيد وحتافظ
على طر�وة �جللد ونعومته.
القيمة الغذائية لـ  15مل من زيت الزيتون
طاقة
بروتني
دهون
دهون م�سبعة
كربوهيدرات

 122كالوري
0
( 13.6جرام)
( 2.2جرام)
0

كولي�سرتول
�سوديوم (عن�سر)
�سكريات (جرام)

0
0
0

ريل

زيـــــــت الـــــزيـتون..
ج:
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تو
ا
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يوليو
اأغ

�سط�س

�س

دي�سمرب

فمرب

نو

وبر

اأكت

بت
مرب

ت�ستهر منطقة تبوك باإنتاجها للزيتون حيث متتاز باملناخ �ملعتدل وخ�سوبة �لرتبة �لعالية لذ� لي�س مب�ستغرب �ن
تكون �سركة تبوك �لزر�عية من �أكرب منتجي �لزيتون يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية حيث يبلغ عدد �أ�سجار �لزيتون
�ملزروعة بال�سركة � 73,000سجرة ومل يقت�سر �لإنتاج على �سنف و�حد بل تعددت حتى بلغت � 8أ�سناف لتنا�سب
�ذو�ق �مل�ستهلكني ,ول�سركة تبوك �لزر�عية �لتميز يف كونها متتلك �أول مع�سرة ل�ستخال�س زيت �لزيتون يف
�ململكة �لعربية �ل�سعودية.
زيت زيتون ( �ل�سمال ) هو منتج طبيعي و�سحى حا�سل على عالمة �جلودة من �لهيئة �لعربية �ل�سعودية
للمو��سفات و�ملقايي�س كاأول زيت زيتون بكر ممتاز حا�سل على هذه �لعالمة بالأ�سو�ق �ل�سعودية.
ُيجنى �لزيتون يف حالته �خل�سر�ء �ملائلة �إىل �ل�سمر�ر �جلزئي ويف هذه �ملرحلة من �لن�سج تقل كمية �لزيت
�مل�ستخل�سة ولكن نح�سل على جودة عالية لزيت �لزيتون� .لتعامل �للطيف مع �لزيتون و�لزيت يوؤكد وجود �لتو�زن
�لطبيعي بني �لر�ئحة و�لطعم ولتاأكيد �سمان �لنظافة و�ل�سحة يتم تخزين زيت �لزيتون يف خز�نات �ستانل�س
�ستيل غري قابلة لل�سد�أ للحفاظ على جودة ور�ئحة ولون زيت �لزيتون طيلة �لعام.
وفيما يلي نستعرض بعض فوائد تناول زيت الزيتون :
•زيت �لزيتون �لبكر �ملمتاز يحتوي على كمية جيدة من مركبات �لبويل فينول �لتي متنع �لتاأك�سد �لذ�تي
للزيت ,وحتافظ على ثباته وبالتايل تقي من حدوث ت�سلب �ل�سر�يني.
•تناول ملعقة طعام من زيت �لزيتون يومي ًا ميكن �أن تنق�س من خطر حدوث �سرطان �لثدي.
•�لن�ساء �للو�تي يكرثن من تناول زيت �لزيتون �أقل تعر�س ًا لالإ�سابة ب�سرطان �لرحم.
•زيت �لزيتون ف َّعال يف عالج ق�سرة �لر�أ�س عن طريق مزجه مع ِّ
�خلل ,وفرك فروة �لر�أ�س به مرتني يوم ّي ًا
ملدة ع�سرة �أيام.
•لزيت �لزيتون عالقة وثيقة بجمال �ل�سعر و�سحته؛ فهو ي�ستخدم لعالج �ل�سعر �جلاف عن طريق عمل
ح َّمام من زيت �لزيتون �لد�فئ يوزع على فروة �لر�أ�س مع �لتدليك.
•يحتوي زيت �لزيتون على كمية من فيتامينات (�أ ,ك ,هـ) �مل�سادة لالأك�سدة و�لتي متنع �لتجاعيد وحتافظ
على طر�وة �جللد ونعومته.
القيمة الغذائية لـ  15مل من زيت الزيتون
طاقة
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كربوهيدرات
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تتميز منطقة تبوك باملناخ املعتدل وخ�صوبة الرتبة العالية مما يجعل من املنطقة املوقع املثايل لإنتاج العديد من اأنواع الفواكه
املتالئمة،واأ�صبح اإنتاج ال�صركة مناف�ص ًا للم�صتورد �صوا ًء من ناحية جودته اأو الهتمام مبظهر عبواته املختلفة .وقد مت تنفيذ املرحلة
الأولى من م�صروع ب�صاتني الفاكهة خالل مو�صم 1986/1985م وذلك بزراعة � 72763صجرة فاكهة وا�صتمرت ال�صركة يف التو�صع
خالل املوا�صم املتتالية حتى بلغ عدد اأ�صجار الفاكهة املزروعة � 553.231صجرة فاكهة وا�صتقرت اإلى تركيبتها املح�صولية الب�صتانية
احلالية ( اخلوخ وامل�صم�ش والنكتارين والربقوق والكمرثى والعنب والتني والبلح ).
ولم يقتصر إنتاجها على صنف واحد لكل نوع بل تعددت األصناف لتكون
على النحو التالي:
�11صنف من اخلوخ و �17صنف من امل�صم�ش و 4اأ�صناف من الكمرثى و  10اأ�صناف من العنب و �14صنف من الربقوق و 7اأ�صناف
من النكتارين و 7اأ�صناف من البلح.
ومت اختيار هذه الأ�صناف بعد التاأكد من منا�صبتها لأذواق امل�صتهلكني املختلفة حيث اإن الأ�صناف املختلفة لنوع الفاكهة يختلف عن
بع�صه يف اللون والطعم واحلجم اأي�ص ًا،فعلى �صبيل املثال جتد من نف�ش النوع �صنف ًا عايل احلالوة و�صنف ًا اآخر متو�صط احلالوة كما
هو احلال يف اختالف اأ�صناف التمور.
وقد اأدركت �صركة تبوك للتنمية الزراعية منذ بدء ن�صاطها الزراعي قبل ثالثني عام ًا اأهمية تر�صيد ا�صتهالك مياه الري حيث بذلت
كافة اجلهود يف تطوير وتر�صيد ا�صتهالك مياه الري باأحدث التقنيات حيث يتم ري اأ�صجار الفاكهة بالتنقيط مما �صاهم يف تر�صيد
ا�صتهالك مياه الري واعتربت هذا جزء ًا ل يتجزاأ من �صيا�صتها الزراعية وهو اإدراك متليه م�صئولية ال�صركة جتاه املجتمع واملعرب
عنها يف ر�صالة ال�صركة واأهدافها ال�صرتاتيجية.
ومن منطلق حر�ش ال�صركة على اأن ي�صل منتجها للم�صتهلك طازج ًا ا�صتثمرت اأي�ص ًا يف م�صتودعات تربيد حلفظ وتخزين الفاكهة
باأحدث �لأ�شاليب �لعلمية �حلديثة لتلبية رغبات �مل�شتهلكني يف توفري �ملنتج لأطول فرتة ممكنة ،كما متتلك �ل�شركة �أحدث خطوط
�لفرز و�لتعبئة �لإلكرتونية ل�شمان و�شول �ملنتج للم�شتهلك باأف�شل جودة.
نضع بين أيديكم بعض الحقائق عن تناول الفاكهة التي البد للمستهلك
أن يدركها:
•تناول �أنو�ع ًا خمتلفة من �لفاكهة ي�شاعدك ويحميك من �أمر��ض �لقلب وبع�ض �أنو�ع �ل�شرطان و�ل�شكتة �لدماغية وهي متد
اأج�صامنا بالفيتامينات واملعادن والألياف ومواد اأخرى هامة لبناء �صحة جيدة.
•لبناء �صحة �صليمة يجب على الأقل تناول  250جرام ًا من الفاكهة يومي ًا.
•حتتوي الفاكهة ب�صكل طبيعي على ن�صبة قليلة من الدهون وال�صوديوم وال�صعرات احلرارية ول حتتوي على الكولي�صرتول.
•�لفاكهة م�شدر هام للعديد من �لعنا�شر �لغذ�ئية بالإ�شافة �إلى �أنها غنية بالبوتا�شيوم و�ألياف �حلمية وفيتامني �شي وحم�ض
الفوليك املوجودة يف اخلوخ وامل�صم�ش والنكتارين.
•�مل�شم�ض يفيد يف علج حالت فقر �لدم وتقوية �لب�شر وحتفيز مناعة �جل�شم ومقاومته للأمر��ض بالإ�شافة �إلى تن�شيط
وظائف الكبد.
•�لأطعمة �لغنية بالبوتا�شيوم حتافظ على �شغط �لدم ،وحم�ض �لفوليك ي�شاعد على تكوين كريات �لدم �حلمر�ء حيث ي�شتهلك
هذا احلم�ش من قبل الن�صاء الالتي يف عمر الإجناب اأو يف بداية احلمل وهي موجودة يف اخلوخ وامل�صم�ش والنكتارين.
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ملني ممتاز ي�صاعد على تليـني القناة اله�صمية وتن�صيط اإفراز املرارة.
•اخلوخ نّ
•يلعب امل�صم�ش دور ًا م�صاد ًا طبيعي ًا للتاأك�صد مما يعني تاأخر ظهور عالمات ال�صيخوخة وهو اأي�ص ًا مقاوم لفقر الدم (الأنيميا)
وفاحت لل�صهية.
•تناول �لكمرثى ي�شاعد على بناء �خلليا وجتديدها بالإ�شافة �إلى �أنها مغذية ومهدئة ومرطبة ومفيدة للمعدة و�لأمعاء.
وملني للمعدة و�لأمعاء وملطف ومنظف للقناة �له�شمية.
•�لعنب مغذ نّ
•يعترب البلح من الأطعمة املُلينة وهو مفيد جد ًا يف عالج الإم�صاك حيث توؤدي الأن�صجة اخل�صنة فيه اإلى حتفيز الأمعاء عندما
تكون ر�كدة �أو غري ن�شطة.

حديقة اململكة املثمرة
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تتميز منطقة تبوك باملناخ �ملعتدل وخ�سوبة �لرتبة �لعالية مما يجعل من �ملنطقة �ملوقع �ملثايل لإنتاج فاكهة �خلوخ حيث
يبلغ عدد �أ�سجار �خلوخ �ملزروعة ب�سركة تبوك للتنمية �لزر�عية  99.889ومل يقت�سر على �نتاج �سنف و�حد من �خلوخ
بل تعددت �لأ�سناف حتى بلغت � 11سنف ًا.
ومت �ختيار هذه �لأ�سناف بعد �لتاأكد من منا�سبتها لأذو�ق �مل�ستهلكني �ملختلفة حيث �إن �لأ�سناف �ملختلفة لنوع �خلوخ
يختلف عن بع�سه يف �للون و�لطعم و�حلجم �أي�س ًا.
وقد �أدركت �سركة تبوك للتنمية �لزر�عية منذ بدء ن�ساطها �لزر�عي قبل ثالثني عام ًا �أهمية تر�سيد ��ستهالك مياه �لري
حيث بذلت كافة �جلهود يف تطوير وتر�سيد ��ستهالك مياه �لري باأحدث �لتقنيات حيث يتم ري �أ�سجار �خلوخ بالتنقيط
مما �ساهم يف تر�سيد ��ستهالك مياه �لري و�عتربت هذ� جزء ً� ل يتجز�أ من �سيا�ستها �لزر�عية وهو �إدر�ك متليه م�سئولية
�ل�سركة جتاه �ملجتمع و�ملعرب عنها يف ر�سالة �ل�سركة و�أهد�فها �ل�سرت�تيجية.
ومن منطلق حر�س �ل�سركة على �أن ي�سل منتجها للم�ستهلك طازج ًا ��ستثمرت �أي�س ًا يف م�ستودعات تربيد حلفظ وتخزين
�لفاكهة باأحدث �لأ�ساليب �لعلمية �حلديثة لتلبية رغبات �مل�ستهلكني يف توفري �ملنتج لأطول فرتة ممكنة ,كما متتلك �ل�سركة
�أحدث خطوط �لفرز و�لتعبئة �لإلكرتونية ل�سمان و�سول �ملنتج للم�ستهلك باأف�سل جودة.
بعض فوائد تناول الخوخ :
•�أثبتت �لتجارب �ملختلفة فعالية �خلوخ يف عالج �ل�سـعال �لديكي و�لربو و�أزمات �لكلى و�حل�سوة و�لتهابات �ملثانة
و�إز�لة ح�سو�ت �ملثانة و�لبول �لدموي.
•يحتوي �خلوخ �أي�س ًا على مادة �لبورون �لتي ت�ساعد �جل�سم على �مت�سا�س �لكال�سيوم للمحافظة على عظام قوية.
•ك�سفت در��سة �أمريكية �أن تناول �خلوخ كل يوم قد مينع عملية ترقق �لعظم �لناجتة من �لنخفا�س يف كمية
�لأ�سرتوجني.
ملني ممتاز ي�ساعد على تليـني �لقناة �له�سمية وتن�سيط �إفر�ز �ملر�رة.
•�خلوخ ّ
•يحمي �خلوخ من �أمر��س �لقلب ويخفف كمية �لكول�ستريول.
•يحتوي ق�سر �خلوخ على �ألياف ناعمة و على ن�سبة عالية من فيتامني �أ.

القيمة الغذائية لـ  147جرام من الخوخ
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تتميز منطقة تبوك باملناخ �ملعتدل وخ�سوبة �لرتبة �لعالية مما يجعل من �ملنطقة �ملوقع �ملثايل لإنتاج فاكهة �مل�سم�س
حيث يبلغ عدد �أ�سجار �مل�سم�س �ملزروعة ب�سركة تبوك للتنمية �لزر�عية  68.849ومل يقت�سر �نتاج على �سنف و�حد من
�مل�سم�س بل تعددت �لأ�سناف حتى بلغت � 17سنف ًا.
ومت �ختيار هذه �لأ�سناف بعد �لتاأكد من منا�سبتها لأذو�ق �مل�ستهلكني �ملختلفة حيث �إن �لأ�سناف �ملختلفة لنوع �مل�سم�س
يختلف عن بع�سه يف �للون و�لطعم و�حلجم �أي�س ًا.
وقد �أدركت �سركة تبوك للتنمية �لزر�عية منذ بدء ن�ساطها �لزر�عي قبل ثالثني عام ًا �أهمية تر�سيد ��ستهالك مياه �لري
حيث بذلت كافة �جلهود يف تطوير وتر�سيد ��ستهالك مياه �لري باأحدث �لتقنيات حيث يتم ري �أ�سجار �مل�سم�س بالتنقيط
مما �ساهم يف تر�سيد ��ستهالك مياه �لري و�عتربت هذ� جزء ً� ل يتجز�أ من �سيا�ستها �لزر�عية وهو �إدر�ك متليه م�سئولية
�ل�سركة جتاه �ملجتمع و�ملعرب عنها يف ر�سالة �ل�سركة و�أهد�فها �ل�سرت�تيجية.
ومن منطلق حر�س �ل�سركة على �أن ي�سل منتجها للم�ستهلك طازج ًا ��ستثمرت �أي�س ًا يف م�ستودعات تربيد حلفظ وتخزين
�لفاكهة باأحدث �لأ�ساليب �لعلمية �حلديثة لتلبية رغبات �مل�ستهلكني يف توفري �ملنتج لأطول فرتة ممكنة ,كما متتلك �ل�سركة
�أحدث خطوط �لفرز و�لتعبئة �لإلكرتونية ل�سمان و�سول �ملنتج للم�ستهلك باأف�سل جودة.
بعض فوائد تناول المشمش :
•وجد �أن �مل�سم�س مفيد جد ً� للم�سابني بفقر �لدم ,كما �أنه مق ٍو لالأع�ساب و�لأوردة وخاليا �جللد وهو فاحت لل�سهية
ومكافح جيد لالإم�ساك ومهدئ لالأع�ساب ومزيل لالأرق.
•يو�سف �مل�سم�س لالأ�سخا�س �لذين يبذلون جهد ً� ذهني ًا؛ وذلك لحتو�ئه على عن�سرين مهمني للمخ وهما �لفو�سفور
و�ملغن�سيوم.
•ك�سفت �أبحاث طبية جديدة عن �أن ثمار �مل�سم�س قد تكون �أف�سل �لعالجات على �لإطالق يف وقاية �لفتيات من
�لأمر��س �جللدية وبثور �ل�سباب.
•ت�ساعد ثمرة �مل�سم�س يف مقاومة �مليكروبات وتقوية �لأغ�سية �ملخاطية.
•توؤكد �لأبحاث �أن �مل�سم�س يعادل قيمته �لغذ�ئية �لكبد �حليو�ين تقريب ًا يف �سنع كريات �لدم �حلمر�ء يف �لدم,
كما �أن �مل�سم�س ي�ساعد يف تن�سيط حدة �لإب�سار ,ويزيد من قوة �جل�سم �لدفاعية �سد �لأمر��س لوجود فيتامني
(�أ) فيه بن�سب عالية جد ً�.

القيمة الغذائية لـ  144جرام من المشمش
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بــرقوق تبوك
تتميز منطقة تبوك باملناخ �ملعتدل وخ�سوبة �لرتبة �لعالية مما يجعل من �ملنطقة �ملوقع �ملثايل لإنتاج فاكهة �لربقوق
حيث يبلغ عدد �أ�سجار �لربقوق �ملزروعة ب�سركة تبوك للتنمية �لزر�عية  23.157ومل يقت�سر �نتاج على �سنف و�حد من
�لربقوق بل تعددت �لأ�سناف حتى بلغت � 14سنف ًا.
ومت �ختيار هذه �لأ�سناف بعد �لتاأكد من منا�سبتها لأذو�ق �مل�ستهلكني �ملختلفة حيث �إن �لأ�سناف �ملختلفة لنوع �لربقوق
يختلف عن بع�سه يف �للون و�لطعم و�حلجم �أي�س ًا.
وقد �أدركت �سركة تبوك للتنمية �لزر�عية منذ بدء ن�ساطها �لزر�عي قبل ثالثني عام ًا �أهمية تر�سيد ��ستهالك مياه �لري
حيث بذلت كافة �جلهود يف تطوير وتر�سيد ��ستهالك مياه �لري باأحدث �لتقنيات حيث يتم ري �أ�سجار �لربقوق بالتنقيط
مما �ساهم يف تر�سيد ��ستهالك مياه �لري و�عتربت هذ� جزء ً� ل يتجز�أ من �سيا�ستها �لزر�عية وهو �إدر�ك متليه م�سئولية
�ل�سركة جتاه �ملجتمع و�ملعرب عنها يف ر�سالة �ل�سركة و�أهد�فها �ل�سرت�تيجية.
ومن منطلق حر�س �ل�سركة على �أن ي�سل منتجها للم�ستهلك طازج ًا ��ستثمرت �أي�س ًا يف م�ستودعات تربيد حلفظ وتخزين
�لفاكهة باأحدث �لأ�ساليب �لعلمية �حلديثة لتلبية رغبات �مل�ستهلكني يف توفري �ملنتج لأطول فرتة ممكنة ,كما متتلك �ل�سركة
�أحدث خطوط �لفرز و�لتعبئة �لإلكرتونية ل�سمان و�سول �ملنتج للم�ستهلك باأف�سل جودة.
بعض فوائد تناول البرقوق:
•�أفادت �لدر��سات باأن �لربقوق ي�ساعد فى عالج �جلروح و�لنزيف نظر ً� لحتو�ئه على مو�د قاب�سة.
•ثمار �لربقوق تفيد يف �لأمر��س �لروماتيزمية وت�سلب �ل�سر�يني و�لإم�ساك �ملزمن.
• �أكدت در��سة جديدة �أن �لربقوق يلعب دور ً� ملحوظ ًا يف �حلفاظ على عظام �ملر�أة قوية و�سحية يف �سن �لياأ�س,
وخا�سة يف �ل�سنو�ت �خلم�س �لأوىل من هذه �لفرتة.
• �أكدت در��سات �أجر�ها خرب�ء �ل�سحة بولية بو�سطن �لأمريكية �أن �أف�سل فاكهة لعالج فقر �لدم هي �لربقوق
لحتو�ئه على �حلديد �لذى ي�ساعد على حمل �لأوك�سجني �إىل �أجز�ء �جل�سم ويقلل من �إ�سابته بفقر �لدم.
• �أفادت �لدر��سات �أن تناول �لربقوق بكميات كبرية يقوي �جلهاز �ملناعي للج�سم.

القيمة الغذائية لـ  151جرام من البرقوق
طاقة

 70كالوري

كولي�سرتول

0

دهون

0

�سوديوم

0

دهون م�سبعة

0

�سكريات

16جم

بروتني

 1جم

فيتامني A

%8

األياف غذائية

%8

فيتامني C

%10

حديد

%2

ريل

كمثرى تبوك
ج:
منت

يناير

مار
�س

ف
رباير

فت
ر
ة
تو
ا
ج
د لا
اإب

مايو
يونيو

يوليو
اأغ

�سط�س

�س

دي�سمرب

فمرب

نو

وبر

اأكت

بت
مرب

تتميز منطقة تبوك باملناخ �ملعتدل وخ�سوبة �لرتبة �لعالية مما يجعل من �ملنطقة �ملوقع �ملثايل لإنتاج فاكهة �لكمرثى
حيث يبلغ عدد �أ�سجار �لكمرثى �ملزروعة ب�سركة تبوك للتنمية �لزر�عية  63.968ومل يقت�سر �نتاج على �سنف و�حد من
�لكمرثى بل تعددت �لأ�سناف حتى بلغت � 4أ�سناف.
ومت �ختيار هذه �لأ�سناف بعد �لتاأكد من منا�سبتها لأذو�ق �مل�ستهلكني �ملختلفة حيث �إن �لأ�سناف �ملختلفة لنوع �لكمرثى
يختلف عن بع�سه يف �للون و�لطعم و�حلجم �أي�س ًا.
وقد �أدركت �سركة تبوك للتنمية �لزر�عية منذ بدء ن�ساطها �لزر�عي قبل ثالثني عام ًا �أهمية تر�سيد ��ستهالك مياه �لري
حيث بذلت كافة �جلهود يف تطوير وتر�سيد ��ستهالك مياه �لري باأحدث �لتقنيات حيث يتم ري �أ�سجار �لكمرثى بالتنقيط
مما �ساهم يف تر�سيد ��ستهالك مياه �لري و�عتربت هذ� جزء ً� ل يتجز�أ من �سيا�ستها �لزر�عية وهو �إدر�ك متليه م�سئولية
�ل�سركة جتاه �ملجتمع و�ملعرب عنها يف ر�سالة �ل�سركة و�أهد�فها �ل�سرت�تيجية.
ومن منطلق حر�س �ل�سركة على �أن ي�سل منتجها للم�ستهلك طازج ًا ��ستثمرت �أي�س ًا يف م�ستودعات تربيد حلفظ وتخزين
�لفاكهة باأحدث �لأ�ساليب �لعلمية �حلديثة لتلبية رغبات �مل�ستهلكني يف توفري �ملنتج لأطول فرتة ممكنة ,كما متتلك �ل�سركة
�أحدث خطوط �لفرز و�لتعبئة �لإلكرتونية ل�سمان و�سول �ملنتج للم�ستهلك باأف�سل جودة.
بعض فوائد تناول الكمثرى:
•�أفادت �لدر��سات باأن تناول �لكمرثى ي�ساعد على بناء �خلاليا وجتديدها بالإ�سافة �إىل �أنها مغذية ومهدئة ومرطبة.
•�لكمرثى غنية مب�ساد�ت �لأك�سدة �لتي تعمل على حماية خاليا �جل�سم من �لتلف.
•�لألياف �ملوجودة يف �لكمرثى ت�ساعد على خف�س ن�سبة �لكولي�سرتول يف �لدم ومتنع �لإ�سابة بالإم�ساك ,كما
تقوم �لألياف بدور هام جد ً� حيث متتزج بالكيماويات �ل�سارة �ملوجودة بالقولون ,ومتنعها من تكوين �خلاليا
�ل�سرطانية �لقاتلة.
•حتتوي �لكمرثى على فيتامني ج �لذي يقوم بدور هام يف تقوية جهاز �ملناعة لدى �لإن�سان ,حيث يحفز كر�ت �لدم
�لبي�ساء ملقاومة �لبكرتيا و�لفريو�سات.
•�لكمرثى مزيلة للر�سح �لد�خلي �لناجت عن �أمر��س �لكلى و�لكبد و�لقلب.
•تفيد �لكمرثى يف ��سطر�بات �ملجاري �لبولية ,وبخا�سة حالت �لتهاب �ملثانة ,و�ساحلة لإيقاف �إ�سهال �ملعدة.
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تتميز منطقة تبوك باملناخ �ملعتدل وخ�سوبة �لرتبة �لعالية مما يجعل من �ملنطقة �ملوقع �ملثايل لإنتاج فاكهة �لعنب حيث
يبلغ عدد �أ�سجار �لعنب �ملزروعة ب�سركة تبوك للتنمية �لزر�عية  290.116ومل يقت�سر �نتاج على �سنف و�حد من �لعنب
بل تعددت �لأ�سناف حتى بلغت � 10أ�سناف.
ومت �ختيار هذه �لأ�سناف بعد �لتاأكد من منا�سبتها لأذو�ق �مل�ستهلكني �ملختلفة حيث �إن �لأ�سناف �ملختلفة لنوع �لعنب
يختلف عن بع�سه يف �للون و�لطعم و�حلجم �أي�س ًا.
وقد �أدركت �سركة تبوك للتنمية �لزر�عية منذ بدء ن�ساطها �لزر�عي قبل ثالثني عام ًا �أهمية تر�سيد ��ستهالك مياه �لري
حيث بذلت كافة �جلهود يف تطوير وتر�سيد ��ستهالك مياه �لري باأحدث �لتقنيات حيث يتم ري �أ�سجار �لعنب بالتنقيط
مما �ساهم يف تر�سيد ��ستهالك مياه �لري و�عتربت هذ� جزء ً� ل يتجز�أ من �سيا�ستها �لزر�عية وهو �إدر�ك متليه م�سئولية
�ل�سركة جتاه �ملجتمع و�ملعرب عنها يف ر�سالة �ل�سركة و�أهد�فها �ل�سرت�تيجية.
ومن منطلق حر�س �ل�سركة على �أن ي�سل منتجها للم�ستهلك طازج ًا ��ستثمرت �أي�س ًا يف م�ستودعات تربيد حلفظ وتخزين
�لفاكهة باأحدث �لأ�ساليب �لعلمية �حلديثة لتلبية رغبات �مل�ستهلكني يف توفري �ملنتج لأطول فرتة ممكنة ,كما متتلك �ل�سركة
�أحدث خطوط �لفرز و�لتعبئة �لإلكرتونية ل�سمان و�سول �ملنتج للم�ستهلك باأف�سل جودة.
بعض فوائد تناول العنب :
ً
•ي�ساهم �لعنب يف خف�س �ل�سغط �ملرتفع ,حيث �أنه يعترب مدر� للبول لحتو�ئه على ن�سبة عالية من �لبوتا�سيوم.
•يخف�س �حلمو�سة وخ�سو�س ًا �حلمو�سة �لتي تنتج عن ع�سر �له�سم,لأن �لعنب يحتوي على �لعديد من �لأحما�س
�لطبيعية ذ�ت �لتاأثري �لقاعدي حيث تعادل �حلمو�سة ,فهو يعادل �أو ي�سابه �حلليب وهو �أ�سهل من �حلليب يف �له�سم.
•توؤكد �لأبحاث �أن �ملدن �لتي يعتمد �سكانها يف �أكلهم على �لعنب �لطازج تقل �إ�سابتهم بالأمر��س �ل�سرطانية بف�سل
ما للعنب من �أثر فعال يف تنقية �لدم و�إز�لة �ل�سموم و�ل�سطربات �ملفاجئة يف منو �أن�سجة �جل�سم.
•ي�ساعد �لعنب على تن�سيط �لكبد و�سالمة وظائفه و�إدر�ر �ل�سفر�ء ب�سورة منتظمة.
•تو�سح �لدر��سات �أن �لعنب به مو�د تثبط من جتمع �ل�سفائح �لدموية �ملكونة للتجلط مما يحمى �جل�سم من خطر
�لتعر�س لالإ�سابة باجللطة ,و�أمر��س �لقلب.
•�كت�سف �لطب حديث ًا �أهمية �لعنب ملر�سى �ل�سرطان ,فهو ي�ساعد �ملري�س على �لتخ ّل�س من �آلمه ول يعود بحاجة
�إىل م ّنوم �أو م�س ّكن ,وذلك يعود ملا يف �لعنب من فو�ئد لتنقية �لدم ومنو �لأن�سجة يف �جل�سم.
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بــــلح تبوك
تتميز منطقة تبوك باملناخ �ملعتدل وخ�سوبة �لرتبة �لعالية مما يجعل من �ملنطقة �ملوقع �ملثايل لإنتاج فاكهة �لبلح حيث
يبلغ عدد نخيل �لبلح �ملزروعة ب�سركة تبوك للتنمية �لزر�عية  1020نخلة ومل يقت�سر �نتاج على �سنف و�حد من �لبلح بل
تعددت �لأ�سناف حتى بلغت � 7أ�سناف.
ومت �ختيار هذه �لأ�سناف بعد �لتاأكد من منا�سبتها لأذو�ق �مل�ستهلكني �ملختلفة حيث �إن �لأ�سناف �ملختلفة لنوع �لبلح
يختلف عن بع�سه يف �للون و�لطعم و�حلجم �أي�س ًا.
وقد �أدركت �سركة تبوك للتنمية �لزر�عية منذ بدء ن�ساطها �لزر�عي قبل ثالثني عام ًا �أهمية تر�سيد ��ستهالك مياه �لري
حيث بذلت كافة �جلهود يف تطوير وتر�سيد ��ستهالك مياه �لري باأحدث �لتقنيات حيث يتم ري �لنخيل بالتنقيط مما
�ساهم يف تر�سيد ��ستهالك مياه �لري و�عتربت هذ� جزء ً� ل يتجز�أ من �سيا�ستها �لزر�عية وهو �إدر�ك متليه م�سئولية
�ل�سركة جتاه �ملجتمع و�ملعرب عنها يف ر�سالة �ل�سركة و�أهد�فها �ل�سرت�تيجية.
ومن منطلق حر�س �ل�سركة على �أن ي�سل منتجها للم�ستهلك طازج ًا ��ستثمرت �أي�س ًا يف م�ستودعات تربيد حلفظ وتخزين
�لفاكهة باأحدث �لأ�ساليب �لعلمية �حلديثة لتلبية رغبات �مل�ستهلكني يف توفري �ملنتج لأطول فرتة ممكنة ,كما متتلك �ل�سركة
�أحدث خطوط �لفرز و�لتعبئة �لإلكرتونية ل�سمان و�سول �ملنتج للم�ستهلك باأف�سل جودة.
بعض فوائد تناول البلح :
•يعترب �لبلح من �أغنى م�سادر �لألياف ,و�لألياف ت�سهل عملية �له�سم ومتنع �لإم�ساك ,وت�ساعد �جل�سم على تاليف
بع�س �لأمر��س ك�سرطان �لأمعاء و�ل�سكتة �لقلبية وت�سكل �حل�سى يف �ملر�رة.
•يحتوي �لبلح على فيتامينات (�أ) و (ب) �ملركب وهي من �لفيتامينات �ل�سرورية لتقوية �لأع�ساب.
• يحتوي �لبلح على كمية كبرية من �لفو�سفور وهذ� �لعن�سر �سروري لبناء خاليا �ملخ و�خلاليا �لع�سبية وبخا�سة
تلك �خلاليا �مل�سئولة عن �لتنا�سل و�لتفكري.
• �أ�سارت �لأبحاث �لعلمية �أن �سكان �لو�حات و�ملناطق �ل�سحر�وية ل ينت�سر بينهم مر�س �ل�سرطان ويرجع �ل�سبب
�إىل �أنهم يعتمدون على �لبلح كغذ�ء رئي�سي.
• �لبلح ل يحتوي على مو�د تعيق �مت�سا�س �حلديد كما يرفع من درجة كفاءة �لمت�سا�سية يف �جل�سم وخ�سو�س ًا
عند �لأطفال.
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بـطاطس تبوك
تتميز منطقة تبوك باملناخ �ملعتدل وخ�سوبة �لرتبة �لعالية مما يجعل من �ملنطقة �ملوقع �ملثايل لإنتاج �لبطاط�س حيث
يبلغ �إنتاج �لبطاط�س ب�سركة تبوك للتنمية �لزر�عية  20,000طن �سنوياآ وتعترب تبوك �لزر�عية من �ل�سركات �لر�ئدة يف
جمال �إنتاج �أ�سناف �لبطاط�س �لت�سنيعية باململكة.
وقد �أدركت �سركة تبوك للتنمية �لزر�عية منذ بدء ن�ساطها �لزر�عي قبل ثالثني عام ًا �أهمية تر�سيد ��ستهالك مياه �لري
حيث يتم ري حقول �لبطاط�س عن طريق �لري �ملحوري وبذلت كافة �جلهود يف تطوير وتر�سيد ��ستهالك مياه �لري حيث
مت تطوير �أجهزة �لري �ملحوري با�ستخد�م �أحدث �لتقنيات وتطبيق بر�مج �ل�سيانة �لدورية �ل�ساملة مما �ساهم وب�سكل
فعال يف تر�سيد ��ستهالك مياه �لري و�عتربت هذ� جزء ً� ل يتجز�أ من �سيا�ستها �لزر�عية وهو �إدر�ك متليه م�سئولية �ل�سركة
جتاه �ملجتمع و�ملعرب عنها يف ر�سالة �ل�سركة و�أهد�فها �ل�سرت�تيجية.
وحتر�س �ل�سركة على �أن ي�سل منتجها للم�ستهلك مبا�سر ًة بعد �حل�ساد و��ستثمرت �أي�س ًا يف م�ستودعات �لتربيد لتلبية
رغبات �مل�ستهلكني يف توفري �ملنتج لأطول فرتة ممكنة كما متتلك �ل�سركة �أحدث خطوط �لفرز و�لتدريج لهذ� �ملنتج ليتم
تقدميه �إىل �مل�ستهلك ب�سكل جيد.
بعض فوائد تناول البطاطس:
•�أفادت �لدر��سات باأن �لبطاط�س حتتوي على مو�د ت�ستطيع �مت�سا�س �لدهون من �جل�سم بطريقة ل ت�سر �لإن�سان,
وعند تناولها بدون �أي نوع �آخر من �لأكل فاإنها تعترب وجبة غذ�ئية كاملة ت�ساعد على �لن�ساط و�حليوية وخفة �حلركة.
• �لبطاط�س م�سدر للكربوهيدر�ت �ملعقدة لحتو�ئها على �ألياف حترر �لطاقة يف �جل�سم ببطء وبخا�سة عندما
توؤكل بق�سرها.
• حتتوي �لبطاط�س على فيتامني ب� 3لذي ي�ساعد على �ملحافظة على �سحة �جلهاز �لع�سبي و�جلهاز �له�سمي ,كما
�أنه �أ�سا�سي لنمو طبيعي وب�سرة �سحية كما حتتوي �لبطاط�س كذلك على �حلديد و�لكال�سيوم و�لربوتني.
• ت�ستخدم �لبطاط�س يف عالج مر�س �سغط �لدم وذلك لحتو�ئها على �لبوتا�سيوم �لذي ي�ساعد على تنظيم دقات �لقلب.
•تلعب �لبطاط�س دور ً� فعا ًل يف حالت �لقرحة و�حلمو�سة �لعالية يف �ملعدة فهي ت�ساعد على تكوين �ل�سمغ �لذي
يوؤمن للمعدة طبقة و�قية.

القيمة الغذائية لـ  100جرام من البطاطس
دهون

 0.1جم

�سوديوم

 3جمم

كربوهيدرات

 18.5جم

بوتا�سيوم

 407جمم

بروتني

 2.1جم

فيتامني C

20جمم

األياف

 2.1جم

كال�سيوم

9جمم

نيا�سني

1.5جمم

ماغني�سيوم

9جمم

فو�سفور

 50جمم
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بـصــــــــل تبوك
تتميز منطقة تبوك باملناخ �ملعتدل وخ�سوبة �لرتبة �لعالية مما يجعل من �ملنطقة �ملوقع �ملثايل لإنتاج �لب�سل حيث يبلغ
�إنتاج �لب�سل ب�سركة تبوك للتنمية �لزر�عية  18.000طن �سنوي ًا وتعترب تبوك �لزر�عية من �ل�سركات �لر�ئدة يف جمال
�إنتاج �لب�سل باأنو�عه �ملختلفة �لأحمر و�لأبي�س.
وقد �أدركت �سركة تبوك للتنمية �لزر�عية منذ بدء ن�ساطها �لزر�عي قبل ثالثني عام ًا �أهمية تر�سيد ��ستهالك مياه �لري
حيث يتم ري حقول �لب�سل عن طريق �لري �ملحوري وبذلت كافة �جلهود يف تطوير وتر�سيد ��ستهالك مياه �لري حيث مت
تطوير �أجهزة �لري �ملحوري با�ستخد�م �أحدث �لتقنيات وتطبيق بر�مج �ل�سيانة �لدورية �ل�ساملة مما �ساهم وب�سكل فعال
يف تر�سيد ��ستهالك مياه �لري و�عتربت هذ� جزء ً� ل يتجز�أ من �سيا�ستها �لزر�عية وهو �إدر�ك متليه م�سئولية �ل�سركة
جتاه �ملجتمع و�ملعرب عنها يف ر�سالة �ل�سركة و�أهد�فها �ل�سرت�تيجية.
وحتر�س �ل�سركة على �أن ي�سل منتجها للم�ستهلك مبا�سر ًة بعد �حل�ساد و��ستثمرت �أي�س ًا يف م�ستودعات �لتربيد لتلبية
رغبات �مل�ستهلكني يف توفري �ملنتج لأطول فرتة ممكنة كما متتلك �ل�سركة �أحدث خطوط �لفرز و�لتدريج لهذ� �ملنتج ليتم
تقدميه �إىل �مل�ستهلك ب�سكل جيد.
بعض فوائد تناول البصل :
•�أثبتت �لدر��سات �أن �لب�سل مينع �لتجلط يف �سر�يني �لقلب ولذلك فاإنه يعترب من �لأدوية �لوقائية �لهامة للمحافظة
على �سالمة �لقلب ومنع حدوث �لأزمات و�لذبحة �ل�سدرية.
•�أفادت �لدر��سات �لعلمية �أن �لب�سل يخفف �ل�سكر لدى مر�سى �ل�سكري فقد وجد �أن �لب�سل يحتوي على مادة
�جللوكوزين وهي مادة �سبيهة بهرمون �لأن�سولني ,ولها مفعول مماثل �أو قريب من مفعول �لأن�سولني حيث ت�ساعد
على تخفيف ن�سبة �ل�سكر يف �لدم.
•ي�ستخدم �لب�سل لعالج نق�س �ل�سهية وت�سلب �ل�سر�يني ولعالج م�ساكل �سوء �له�سم.
•��ستن�ساق بخار �لب�سل �أو �أكله يوؤدي �إىل نفاذ �لزيت �لطيار �لكربيتي �ملوجود فيه �إىل دم �لإن�سان مما يوؤدي �إىل �إبادة
�جلر�ثيم �مل�سببة لالأمر��س وبذلك ميكن ��ستخد�م �لب�سل يف عالج �أمر��س �جلهاز �لتنف�سي �لناجتة من �لإ�سابة
باجلر�ثيم مثل �لتهاب �لأنف �حلاد وكذلك �لتهابات �حللق و�لق�سبة �لهو�ئية و�ل�سعب �لهو�ئية مثل �لنزلت �ل�سعبية.
•ي�ستخدم �لب�سل لعالج �حلمى و�لربد وعالج �حلكة و�لتهاب �ل�سعب �لهو�ئية و�سغط �لدم �ملرتفع وعالج �للتهابات
�جلرثومية و�لتهابات �لفم و�حلنجرة.

القيمة الغذائية لـ  100جرام من البصل
دهون

 0.1جم

�سوديوم

 10جمم

كربوهيدرات

 8.7جم

بوتا�سيوم

 157جمم

بروتني

 1.5جم

فيتامني C

 10جمم

األياف

 0.6جم

فيتامني A

 40جمم

نيا�سني

 0.2جمم

كال�سيوم

 27جمم

فو�سفور

 36جمم

ماغني�سيوم

 12جمم
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صورة جوية لمشروع شركة تبوك الزراعية

برسيم تبوك
تتميز منطقة تبوك باملناخ �ملعتدل وخ�سوبة �لرتبة �لعالية مما يجعل من �ملنطقة �ملوقع �ملثايل لإنتاج حم�سول
�لرب�سيم وميتاز هذ� �ملح�سول باأهمية ��سرت�تيجية يف �لرتكيبة �ملح�سولية يف �سركة تبوك �لزر�عية لكونه �لبند
�لأول يف و�سع �لدورة �لزر�عية مبا ل يتعار�س مع �سيا�سة �ل�سركة يف تر�سيد ��ستهالك مياه �لري.
لقد �أدركت �سركة تبوك للتنمية �لزر�عية منذ بدء ن�ساطها �لزر�عي قبل ثالثني عام ًا �أهمية تر�سيد ��ستهالك مياه
�لري وبذلت كافة �جلهود يف تطوير وتر�سيد ��ستهالك مياه �لري حيث مت تطوير �أجهزة �لري �ملحوري با�ستخد�م
�أحدث �لتقنيات وتطبيق بر�مج �ل�سيانة �لدورية �ل�ساملة مما �ساهم وب�سكل فعال يف تر�سيد ��ستهالك مياه �لري.
وحر�س ًا من �ل�سركة يف تر�سيد ��ستهالك مياه �لري و�ملحافظة عليها فقد مت تخفي�س �مل�ساحة �ملزروعة بالرب�سيم
�إىل �أكرث من  %50عما بد�أت به �ل�سركة و�عتربت هذ� جزء ً� ل يتجز�أ من �سيا�ستها �لزر�عية وهو �إدر�ك متليه
م�سئولية �ل�سركة جتاه �ملجتمع و�ملعرب عنها يف ر�سالتها و�أهد�فها �ل�سرت�تيجية.
ومن منطلق حر�س �ل�سركة على �أن ي�سل منتجها من �لرب�سيم ملربي �لأبقار بجودة عالية على مد�ر �لعام تقوم
با�ستخد�م �أحدث �ملعد�ت �مل�سنعة لدى �أكرب �ل�سركات �لعاملية بد�ية من �لزر�عة و�حل�ساد و�لتلبني و�لإنتهاء
بالتحميل �لآيل.
كذلك تبد�أ بر�مج �لوقاية �سد �لآفات يف حم�سول �لرب�سيم من بعد �لإنبات مبا�سرة لتاليف �لتلوث بالأع�ساب
�ل�سارة �أو �لأمر��س �لتي توؤثر على نوعية �لرب�سيم ل �سيما �أن �ل�سركة يف �سيا�ستها تعتمد على �إنتاج �لنوعية
بالدرجة �لأوىل وذلك حلماية مربي �لأبقار من تدين �إنتاج �حلليب .كما يعترب برنامج �لوقاية من �أهم �لرب�مج
�لتي �أولتها �سركة تبوك �لزر�عية �هتماما كبري ً� وهو ما ي�سمى بربنامج �ملكافحة �ملتكاملة.

تبوك ،اململكة العربية ال�سعودية
املكتب الرئي�سي :تبوك � 71421ص.ب  -808هاتف 014 450 0000 :فاك�س 014 450 0025
الريا�ض � 11584ص.ب  57865هاتف  011 478 2868فاك�س 011 478 2425
جدة هاتف 012 693 1683فاك�س 012 693 8432
الدمام هاتف  013 817 3663فاك�س 013 817 1022
E-mail: tadco@tadco-agri.com
ISO 2000:9001 & HACCP

ISO

9001: 2000&HACCP
Cert. No.: 2991

عضو المجموعة الزراعية السعودية (ساق)
عضو لجنة منتجي البذور

عضو جمعية منتجي البطاطس
عضو جمعية منتجي القمح
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عضو اللجنة الوطنية للشركات السعودية المساهمة

