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 رسالة الشركة:
تحقيق التنمية المستدامة لمنطقة تبوك من خالل  فيالمساهمة الفاعلة 

شركات توفر منتجات عالية الجودة ذات  فياالستثمار اإلنتاج و

 . يإمتداد وطن
 

 

 

 الرؤية:

لرائدة واحدة من المجموعات القابضة اتبوك الزراعية  تصبحأن  

في قطاع األعمال الزراعية في المملكة العربية السعودية مع 

 .2021مساهمة كبيرة في تطوير منطقة تبوك بحلول عام 
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عااااااان ىمالئاااااااى فاااااااى مجلاااااااس إدارة تباااااااوك أصاااااااالة عااااااان نفساااااااى  ونياباااااااة 

نتاااااائج  الاااااذم يشاااااتمل علاااااى  يالسااااانوالمجلاااااس  بتقريااااارلكااااام  الزراعياااااة نتقااااادم

 فااااااااااي يالمنتهاااااااااا يللشااااااااااركة للعااااااااااام المااااااااااال يوالمااااااااااال ياألداء التشااااااااااغيل

المطلوبااااااة فااااااى تقرياااااار  اتاإلفصاااااااح باإلضااااااافة الااااااى كافااااااةم 31/12/2018

 مجلس اإلدارة وفقاً لمتطلبات وتوجيهات هيئة السوق المالية.

-2017) كما يستعرض التقرير أيضاً ما تم تنفيذه من خطة الشركة اإلستراتيجية

م( والتحديثات المدخلة عليها إستجابة للمتغيرات فى بيئة التشغيل الداخلية 2021

 للشركة وبيئة الصناعة الخارجية. 

بياناااااات المالياااااة المفصاااااح عنهاااااا فاااااى التقريااااار والتاااااى الوكماااااا يالحااااا  مااااان  

فاااااى إنخفااااااض  شاااااهدت  تعكاااااس نتاااااائج األداء التشاااااغيلى فااااا ن نتاااااائج العاااااام قاااااد

يااااااادة الحسااااااومات للعمااااااالء  بغاااااارض المحاف ااااااة بسااااااب  ىحجاااااام المبيعااااااات 

علاااايهم فاااااى فاااال  المنافساااااة الساااااوقية الحااااادة التاااااى شااااهدتها األساااااواق خاصاااااة 

تكاااااااليف  فاااااى محاصااااايل الخضاااااار والفاكهاااااة ، ولقاااااد أدم ذلااااا  الاااااى  ىياااااادة

هاااااااام  وإنخفااااااااض مقارناااااااة بالعاااااااام الساااااااابق ، %  3.9بنسااااااابة  المبيعاااااااات

وماااااان أساااااابا  إنخفاااااااض  ، % مقارنااااااة بالعااااااام السااااااابق38.2بنساااااابة الااااااربح 

ترحياااااال مخاااااازون كبياااااار ماااااان المنتجااااااات التامااااااة للعااااااام المبيعااااااات أيضااااااا  

وبالمجمااااال  .عف الطلااااا  علاااااى بعااااا  منتجاااااات الشاااااركة التاااااالى بساااااب  ضااااا

قاااااد حققاااااب خساااااائر أكبااااار مااااان خساااااائر العاااااام  النتاااااائج المالياااااة للشاااااركة فااااا ن

إرتفاااااااااع المصااااااااروفات  : األولالسااااااااابق وذلاااااااا  ألساااااااابا  تتعلااااااااق باااااااا مرين

يصااااااح  ذلاااااا  ىيااااااادة مماثلااااااة فااااااى العائااااااد اإلسااااااتثمارم  أن دونالتسااااااويقية 

ذلااااا  ل اااااروا اإلنتقاااااال التاااااى يمااااار بهاااااا قطااااااع  عااااازملهاااااذه المصاااااروفات وي

مااااااا فااااااى التحااااااول الااااااى شااااااركة قائمااااااة بااااااذاتها حساااااا   والمبيعااااااات التساااااويق

-2017تمااااااب التوصااااااية بااااااه فااااااى الخطااااااة اإلسااااااتراتيجية للشااااااركة لألعااااااوام 

المرصاااااااااااودة  المباااااااااااال  ى الزياااااااااااادة الكبيااااااااااارة فااااااااااا :م ، والثاااااااااااانى2021

،  مسااااااتثمر فيهاااااااا شااااااركات ىميلاااااااة إلتزامااااااات فاااااااىلمقابلاااااااة  مخصصااااااات ك

إىالاااااااة أشااااااجار فاكهاااااااة  إتااااااالا محاصااااااايل ىراعيااااااة خسااااااائر ناتجااااااة مااااااان

 باالضااااااافة إلرتفاااااااع مخصااااااد الااااااديون بعااااااد إعتماااااااد ،ألغااااااراض التجديااااااد 

 م  لسياسة متحف ة للديون.2018المجلس عام 

ذا العااااااام والعااااااامين السااااااابقين إال وبااااارغم الخسااااااائر التااااااى تحققااااااب خاااااالل هاااااا

أن مجلاااااااااس االدارة يؤكاااااااااد لجمهاااااااااور المسااااااااااهين أن الشاااااااااركة بمواردهاااااااااا 

وإمكانياتهاااااااا المادياااااااة والبشااااااارية ومروناااااااة خططهاااااااا اإلساااااااتراتيجية قاااااااادرة 

بعااااااون هللا علااااااى تجاااااااوى هااااااذا الوضااااااع اإلسااااااتثنائى والعااااااودة الااااااى تحقيااااااق 

زارع عباااااار األداء التشااااااغيلى للماااااا تحساااااايناألرباااااااح المجزيااااااة عاااااان طريااااااق 

خطاااااااة التحاااااااول المعااااااادة إلساااااااتدامة نماااااااو االيااااااارادات فاااااااى فااااااال خاااااااروج 

والمتمثلااااااة فااااااى تطبيااااااق ، األعااااااالا الخضااااااراء ماااااان التركيبااااااة المحصااااااولية 

وتطاااااوير ،  ن اااااام الزراعاااااة الرأساااااية فاااااى البياااااوت الخضاااااراء عالياااااة التقنياااااة

بديلاااااااة إدخاااااااال منتجااااااات و مشااااااروع الفاكهاااااااة ، وتحاااااادي  أن ماااااااة الاااااارم ، 
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ة إعتمااااااد الشاااااركة كااااا برى وأفضااااال المنتجاااااين لباااااذور يااااادعمها إعاااااادجديااااادة 

المشاااااروعات العدياااااد مااااان تنفياااااذ  وكاااااذل  عااااان طرياااااق القماااااح فاااااى المملكاااااة .

اإلسااااتراتيجية التااااى ساااايرد الحاااادي  عنهاااااا بتفصاااايل الحقااااا فااااى هااااذا التقريااااار 

، والتاااااى تقاااااع جميعهاااااا فاااااى إطاااااار القطاعاااااات الزراعياااااة المكوناااااة لبرناااااامج 

الااااااذم تاااااام م 2025الريفيااااااة الزراعيااااااة  خااااااادم الحاااااارمين الشااااااريفين للتنميااااااة 

تدشااااينه بحضااااور معااااالى وىياااار البيئااااة والمياااااه والزراعااااة فااااى مطلااااع يناااااير 

 م.2019

الشاااااااكر  أسااااااامى آيااااااااتبرفاااااااع  المجلاااااااسيتشااااااارا  آخااااااارا وأخياااااااراً ولااااااايس

لمقاااااام خاااااادم الحااااارمين الشاااااريفين الملااااا  سااااالمان بااااان عباااااد العزياااااز  والتقااااادير

اصاااااالة الاااااادعم للقطاااااااع مووولااااااي عهااااااده األمااااااين وحكومتنااااااا الرشاااااايدة علااااااى 

المساااااااااتدامة  الزراعياااااااااة لتنمياااااااااة الريفياااااااااةابرناااااااااامج  بااااااااا طالقالزراعاااااااااى 

الاااااااذم يتااااااايح الفرصاااااااة للشاااااااركات الزراعياااااااة والمااااااازارعين لتنمياااااااة  م2025

  أعمالهم وإستمرارية مساهمتها فى دعم اإلقتصاد الوطنى.

لصاااااااح  الساااااامو واإلمتنااااااان  الشااااااكر جزياااااالبرفااااااع المجلااااااس يسااااااعد كمااااااا 

د بااااان سااااالطان بااااان عباااااد العزياااااز أميااااار منطقاااااة تباااااوك الملكاااااي األميااااار فهااااا

متابعتااااااه اللصاااااايقة ودعمااااااه  الاااااارئيس الفخااااااري لمجلااااااس إدارة الشااااااركة علااااااى

إلساااااااهاماتها ودورهاااااااا فاااااااى تطاااااااوير وتنمياااااااة تقاااااااديره ألعماااااااال الشاااااااركة و

 .المنطقة

 ر  العالمين.هلل  أوالً وآخراً والشكر 

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،
 يراجحمحمد العبد هللا ال

 
 رئيس مجلس االدارة

 م2018الشركة خالل العام  أداء فيالعمليات والعوامل المؤثرة  عرض  (2

 وفي .التابعة وشركاتها للشركة الرئيسة النشاط ألنواع وصف (1-2

 بكل بيان إرفاق يج  النشاط، أكثر من أو نوعين وصف حال

 ج:في النتائ وإسهامها الشركة أعمال حجم في وت ثيره نشاط
 

 قطاع الحبوب: -(1الرئيسى ) النشاط

 )الحبو ( :الشعيرمحصول  .أ

طن في العام  9507طن مقارنة    4962هذا العام فيإنتاج الشعير  بل 

سد  في ، ويساهم إنتاج الشعير بالشركة%52بنسبة إنخفاض السابق 

  .لمربى الماشية بمنطقة تبوكالفجوة العلفية 
 

 

  : (وعلف حبو القمح ) . 

  مقارنة    القاسى )يوكورو روجو( ن القمحطن م 8795تم إنتاج

 %.91.5ق بنسبة ىيادة العام الساب فيطن  4591
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  طن من القمح الطرم )كالسي ( مقارنة بال شئ  1897تم إنتاج

 فى العام السابق. 
 

 القمح: يتقاو .ج

 العام السابق في طن 380 مقارنة   يطن من التقاو 1080تم إنتاج 

 .%184بنسبة ىيادة 
 

 

 األعالف: -(2الرئيسى )النشاط  

 )البرسيم( األعالا الخضراء .أ

طن مقارنة  38352من األعالا الخضراء )محصول البرسيم( بل  اإلنتاج 

% ، علماً ب ن العام 12,5بنسبة إنخفاض  السابقطن للعام  43815  

مجلس الوىراء م يمثل آخر عام إلنتاج البرسيم بالشركة إلتزاماً بقرار 2018

هـ، القاضي ب يقاا ىراعة األعالا 1437صفر  25وتاريخ  66رقم 

 .الخضراء
 

 القمح العلفى: . 
 طن من القمح العلفى مقارنة بال شئ في العام السابق 8022تم إنتاج  .ج

 
 :الصفراء سيالج الذرة .د

العام  فيطن  22152طن مقارنة  66051بل  إنتاج سيالج الذرة الصفراء 

  %199.5السابق بزيادة 
 

 حشيشة السودان: .ه
العام السابق  فيطن  7952طن مقارنة  5354  إنتاج  المحصول بل

 %32.6ب نخفاض 
 

 تبن الشعير: .و
العام السابق  فيطن  3059مقارنة    طن  1043إنتاج تبن الشعير  بل  

 %.66ب نخفاض 
 

 تبن القمح: .ى
ب نخفاض  للعام السابقطن  5234 طن مقارنة   4798 بل  إنتاج تبن القمح

8.3% 
 

 

 :الخضار -(3ئيسى )النشاط  الر

 محصول البطاطس: .أ

 العام السابق فيطن  12694 طن مقارنة   13341  البطاطسبل  إنتاج 

 %5.1بزيادة 

 :محصول البصل . 
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العام  فيطن  6042طن مقارنة     11.766 البصلمحصول بل  إنتاج 

 %.95السابق بزيادة 
 

 الفول المصرم: .ج

الفنى توطئة إلدخاله  طن فول مصرم كتجار  بغرض التقييم 52تم إنتاج 

 .كمحصول حقلى تجارم
 

 الفاكهة: -(4النشاط الرئيسى )

أنواع األشجار المختلفة  )اللوىيات ذات النواة من  حجم إنتاج الفاكهةبل  

 والكمثرم والعن  والتمور -مشم  والخوخ والنكتارين والبرقوقال-الحجرية 

 %.11.5 بزيادة العام السابق في طن 7440 ـطن مقارنة ب 8536
 

 المنتجات التجارية: -(5النشاط الرئيسى )

 :الزيتونىيب وثمار  (أ

 1069  ـمقارنة بطن  561م 2018بل  حجم االنتاج من ثمار الزيتون لعام 

% نتيجة ل اهرة المعاومة المعروفة 47.5بنسبة إنخفاض للعام السابق طن 

طن  255نة طن مبيعات ثمار خام مقار 125منها فى إنتاج أشجار الزيتون ، 

طن للعام  812طن مستخدمة إلنتاج الزيب مقارنة   436للعام السابق ، و 

العام  فيلتر  72772 ـلتر مقارنة ب 38353 بل  إنتاج الزيب. والسابق 

% نتيجة إلنخفاض اإلنتاج كما وردت اإلشارة الى 47.3ب نخفاض  السابق

 ذل  أعاله.
 

العام  فيرنة بنفس الرقم طن مقا 5عسل النحل: بل  إنتاج عسل النحل  ( 

 السابق.

 

من المسطحات الخضراء منتجات المشتل: بل  حجم إنتاج المشتل  (ج

 .مقارنة بال شئ فى العام السابق 2م 11439
 

 

 مشروع األغنام: -(6النشاط الرئيسى )

في العام الشركة  هأدخلتنشاط تربية وتسمين األغنام هو مشروع تجريبى 

تغذية األغنام ودراسة إمكانية  فيالمزروعات  لإلستفادة من مخلفاتم 2017

وحدة أعمال إستراتيجية تحب م لة  يمشروع تجار فيتوسعة هذا النشاط 

 ، وال يزال هذا النشاط تحب التقييم.قائمة بذاتها 
 

 

 المتاجرة: -(7النشاط الرئيسى )

يتمثل هذا النشاط فى عمليات البيع والشراء التى يقوم بها قطاع التسويق 

لشركة للسلع والخدمات من غير إنتاج الشركة فى منتجات الخضار با

والفاكهة والحبو  وىيب الزيتون بغرض التواجد فى األسواق فى غير 
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مواسم اإلنتاج بالشركة وذل  تلبية إلحتياجات العمالء وىيادة اإليرادات 

 واألرباح. 

 النتائج في وإسهامها ةالشرك أعمال حجم في الرئيسية األنشطة هذه هذا ولقد كان ت ثير
  :يلـالتا النحو على
 

 النسبة % إيرادات النشاط األنشطة

( الحبو  1النشاط )

  والتقاوم
10,689,219 10.80 

( األعالا 2النشاط )

 الخضراء

37,583,371 37.97 

 17.75 17,564,610 ( الخضار3النشاط )

 23.48 23,240,037 ( الفاكهة4النشاط )

جات ( المنت5النشاط )

 التجارية

4,488,459 4.53 

( مشروع 6النشاط )

 األغنام  )تجريبى(

168,650 0.17 

 5.30 5,243,055 ( المتاجرة7النشاط )

 100.00 98,977,401 اإلجمالي

 التغييرات ذل  في بما)المهمة  الشركة وقرارات لخطط وصف (2-2

 والتوقعات عملياتها( وقف أو توسعة أعمالها، أو للشركة، الهيكلية

 :الشركة ألعمال المستقبلية
  التغييرات الهيكلية: 1-2-2
ذات مسئولية  قفلةتحويل قطاع التسويق والمبيعات الى شركة مساهمة متم 

% الى تبوك الزراعية فى 100محدودة )شركة تبوك للتسويق( مملوكة بنسبة 

إطار تنفيذ إستراتيجية التحول التى إعتمدت فى خطة الشركة اإلستراتيجية 

م حي  يباشر التسويق مهامه كشركة من بداية العام 2021-2017لألعوام 

 م2019المالى 

مشاتل  شركة) تم تحويل نشاط المشتل الى شركة ذات مسئولية محدودة أيضا 

بغرض تطوير نشاط المشتل الى نشاط تجارم  واسع يهدا الى  تبوك(

اإلستحواذ على حصة من المشاتل الحكومية المخصخصة وإنتاج الورد 

ت سيس وصيانة المسطحات الخضراء والحدائق لمنشآت والنباتات العطرية و

 القطاعين العام والخاص باالضافة الى التوسع فى تربية النحل وإنتاج العسل.

من  الى شركات همابتحويللهذين النشاطين هذا وسيمكن هذا التغيير الهيكلى 

خطط إستراتيجية  المساهمة الفاعلة فى تنمية اإليرادات واألرباح من خالل

والفرص المتاحة  لهماخلية اوتشغيلية خاصة بهما مرتكزة على  نقاط القوة الد

 فى بيئة الصناعة الخاصة بكل منهما.

 
 توسعة األعمال /وقف العمليات: 2-2-2
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هو مخطط له فى إطار الخطة اإلستراتيجية  حسبما توسعة لألعمالال تجرم

ة الى شركات كما وردت م( مثل تحويل بع  األنشط2021-2017للشركة )

 اإلشارة الى ذل  أعاله.

إنتاج األعالا الخضراء بنهاية وقف تم  وفيما يختد بوقف األعمال فقد

( وتاريخ 66رقم )م تنفيذاً لقرار مجلس الوىراء 2018العام 

  .بحس  ما تم اإلفصاح عنه سابقاً فى موقع تداول هـ25/02/1437

فية شركة المجموعة الزراعية م تص2018أيضا تم خالل العام المالى 

لاير سعودم )ثالثمائة ألف لاير  300,000السعودية )ساق( برأسمال 

سعودم( تبل  قيمة أسهم تبوك الزراعية فيها مئة ألف ريالسعودم 

لاير سعودم( ، وذل  إلنتفاء دواعى ت سيسها المتمثلة فى  100.000)

 وتطوير األعمال.التنسيق والتنفيذ المشترك لعمليات التآىر وتنمية 

 

 التوقعات المستقبلية: 3-2-2
 :م(2021-2017)الخطة اإلستراتيجية  تحدي  (أ

 إصطحاباً ومراعاة للمتغيرات فى بيئة أعمال الشركة الداخلية والخارجية

الخاص بوقف ىراعة األعالا الخضراء قرار مجلس الوىراء وعلى خلفية 

لخمسية للشركة لألعوام م فلقد إتسمب الخطة اإلستراتيجية ا2018بنهاية العام 

م( بقدر كافى من المرونة يمكن الشركة من مواصلة  النمو 2017-2021)

عن طريق تطوير المشروع الزراعى للشركة ب دخال محاصيل بديلة فى 

في مجال إنتاج الدورة الزراعية وكذل  تنويع األعمال من خالل الدخول 

ستزراع المائي والزراعة والدواجن واإل والتصنيع الغذائى األعالا المركبة

 والسياحة الزراعية. الذكية في البيوت المحمية عالية التقنية

 
 :والمشاركات خطط اإلستحواذات (ب

بحس  ما تم اإلفصاح عنه فى موقع تداول بتوقيع إتفاقية شروط مع شركة 

اإلستثمار الخليجية لألغذية بغرض اإلستحواذ على النشاط الغذائى للشركة 

ملية اإلستحواذ بت سيس شركة آفاق الغذاء )شركة ذات مسئولية فلقد إكتملب ع

% ، وتعمل فى مجال التصنيع 50محدودة( تساهم فيها تبوك الزراعية بنسبة 

دونراتى التى تخطط الشركة الغذائى وخدمات المطاعم وتمتل  سلسلة مطاعم 

هذه  والجدير بالذكر أن ت سيس لفتح فروع لها فى عدد كبير من مدن المملكة.

الشركة قد تم كواحد من أفضل الخيارات المتاحة للدخول فى مجال التصنيع  

الغذائى الذم كان يشكل أحد المشروعات المعتمد تمويلها عن طريق 

م عن طرق أسهم 2015متحصالت ىيادة رأس المال الذم تم فى مطلع العام 

 حقوق األولوية. 

شارك فيها تبوك الزراعية ت واألعالا لمطاحن الدقيقتم ت سيس شركة أيضا 

تنفيذ مشروعها الخاص إستكمال % من رأسمالها فى إطار 60بنسبة 

باالعالا المركبة )أحد المشروعات المعتمد تمويلها عن طريق متحصالت 
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ىيادة رأس المال( ، وستعمل هذه الشركة على سد فجوة الطل  على 

لمربى الماشية على األعالا بتوفير أعالا مركبة متكاملة القيمة الغذائية 

 مستوم منطقة تبوك خاصة والمملكة عامة.

 

 :ERP System جديد مؤسسى تركيب نظام تخطيط موارد (ج
 يعمل من خالل الوفائف متعدد ن ام هو المؤسسى الموارد ن ام تخطيط

 العمليات تدعم البرامج اإللكترونية التي وحدات من متكاملة مجموعة

المتعلقة  الدعممتة العديد من وفائف وأتللشركة،  الداخلية األساسية

دمج  تخطيط الموارد ن ام يتيحو بالتكنولوجيا والخدمات والموارد البشرية.

والمالية والمحاسبة والعمليات  اإلنتاج تخطيطالمتمثلة فى العمليات جميع 

اللوجستية الخاصة بشراء وتوريد المواد وإدارة المخزون والتوىيع 

تطبيق واجهة و ،في قاعدة بيانات واحدة شرية  والمبيعات والموارد الب

عن موقف األداء  وقتيةوهو بذل  يمنح الشركة رؤية متكاملة  .موحدة مستخدم

الحالى تخطيط الموارد ن ام ون راً لقدم وسير العمل فى عملياتها األساسية. 

وخروج الشركة المصدرة له من السوق وبالتالى عدم إمكانية تحديثه لمواكبة 

تجدات فى العمليات وإجراءات العمل والتوسع الحادث فى أعمال الشركة المس

والحاجة لربطها فى ن ام معلوماتية موحد يجرم العمل  إلختيار مورد لن ام 

وحدات األعمال لتمكين تخطيط موارد جديد للشركة إلستبدال الن ام الحالى و

والتميز  تحقيق أهداا كفاءة العمليات منوالشركات المملوكة للشركة 

 التشغيلى وتحقيق التآىر المطلو  فى أعمال الشركة المتنوعة.
 

 أكانب سواء( الشركة  تواجهها مخاطر ب ي المتعلقة المعلومات (3-2

 وسياسة  )السوق مخاطر أم مخاطر تمويلية، أم تشغيلية مخاطر

 :ومراقبتها المخاطر هذه إدارة
 :المخاطر 1-3-2

i. :مخاطر تشغيلية 

رسوم المفروضة على أصحا  العمل ن ير إستمرار األثر السلبى لل .أ

 فيإستخدام العمالة الوافدة على التكلفة التشغيلية وربحية المنتجات 

 أسعار البيع للمنتجات الزراعية. فيفل عدم المقدرة على التحكم 
لرفع الدعم عن أسعار المحروقات والطاقة على  ياألثر السلب إستمرار . 

صروفات تشغيلية وتسويقية تكلفة اإلنتاج للمزروعات )م يإجمال

 وإدارية وعمومية( ومستويات األرباح.
الذم الشركة و آبارغذم د على التكوين المائى الذم يالضغط المتزاي .ج

 يتسب  فى هبوط منسو  المياه فى اآلبار مما يرفع تكلفة الرم. 
ربط منح ت شيرات إستقدام العمالة الزراعية  قرارسريان إستمرار  .د

ن ام نطاقات مع صعوبة المحاف ة على  فيالمقررة بمعدالت السعودة 

كل االوقات بسب  ىيادة معدل دوران  فيمعدل السعودة المطلو  
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مما  القطاع العام فيالعمالة السعودية بحثاً عن الفرص الوفيفية 

وما  عدم تغطية إحتياجات العمالة في الوقب المطلو يتسب  في  

 وث ثيره المباشر علىت يترت  عليه من نقد إنتاجيات المزروعا

 االرباح.  هوام  إرتفاع التكاليف التشغيلية وإنخفاض 
عدم توفر وفائف العمالة  فيمحددات سوق العمل السعودم المتمثلة  .ه

فل صعوبات  فيالفنية والماهرة وأثرها السلبى على كفاءة التشغيل 

 تغطية إحتياجات العمالة عن طريق االستقدام
اخي وأثره السلبى الكبير على إنتاجية وجودة إستمرارية التغير المن .و

تمثل  التيالمزروعات وبصفة خاصة  محاصيل الخضار والفاكهة 

 ، وبالتالى إنخفاض المبيعات. األنشطة الرئيسية للشركة
 تنفيذاً  م2018الخضراء بنهاية العام ألعالا اتاج الشركة عن إن وقفت .ى

النشاط يمثل أكبر أن هذا حي  بحس  ما وردت اليه اإلشارة أعاله 

 مصادر الدخل والسيولة للشركة.
 التيخطوط اإلنتاج كواحد من السيالج  توقف الشركة عن إنتاج علف .ح

 لدعم نمو االيرادات واألرباح. إستحدثتها الشركة مؤخراً 
 
 

ii. :مخاطر تمويلية 
من المصارا التجارية قصير األجل  تمويلالتوفر شروط صعوبة  .أ

س المال العامل( المتمثلة فى األجل بغرض التمويل التشغيلي )رأ

 القصير لإلسترداد وإرتفاع التكلفة.
بطء إجراءات الحصول على قروض تمويل من مصارا التنمية   . 

المتخصصة لتغطية التكلفة االستثمارية للمشروعات الجديدة ، باإلضافة 

 .الى عدم كفاية التمويل المتاح
صول الرئيسية التى أحد األ هات خر تمل  الشركة ألرضها مما يفقد .ج

 .من المصارا تستخدم كرهن للحصول على التمويل
 
 
 

iii. :مخاطر السوق 
من العمالء فى قطاع الصناعات على منتجات الشركة إنخفاض الطل   .أ

عدد كبير من أسر  مغادرةضعف القوة الشرائية والغذائية بسب  

 .الوافدين
بعد  تدنى األسعار السوقية لمنتجات الخضار )البطاطس والبصل( . 

وتحول العديد من المزراعين الى إنتاج  وقف إنتاج األعالا الخضراء

 الخضار.
األسواق  فيحالة اإلنت ار الطويلة  فيإمكانية تلف المنتجات  .ج

 .المركزية قبل إستكمال عمليات البيع بواسطة التجار المسوقين
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 فيأو دون غطاء  ا  كا يالحاجة للتعامل مع الوسطاء دون غطاء مال .د

 .وقاتاألبع  
المركزية للخضار  عدم وجود أن مة رقابية صارمة فى األسواق .ه

جيدة الغير المستوردة المنتجات وجود تحد من والفواكه بالمملكة 

 .محليةمنتجات اللالمنافسة ل
تعثر بع  العمالء فى السداد لفترات طويلة تتجاوى مدة الضمان  .و

 الممنوحة لهم
  
 .اسياسة إدارة المخاطر ومراقبته 2-3-2

لقد قامب الشركة خالل العام موضوع التقرير بتطوير ن ام إدارة المخاطر 

المبنية على المراجعة الداخلية وسجل إلدارة المخاطر  الذم يشتمل على   

 Enterprose Riskن ام إدارة مخاطر المنش ة ل التدريجىتطبيق الوذل  بالمخاطر 

Management اطر وضع مقاييس لها ويتمثل الن ام فى تحديد وتعريف المخ

ع تقارير دورية عن كفاءة أداء الن ام وإجراءات إلدراتها والحد منها ورف

على خلفية قاعدة "ال يوجد عائد مادم وتعويضات دون مخاطر". وحي  أن 

المخاطر العالية قد تؤدم الى الفشل فى تحقيق النتائج المرجوة  فيهدا هذا 

من خالل إحداث التواىن بين قبول الن ام الى اإلدارة الفعالة للمخاطر 

المخاطر وتقليلها والحد من آثارها ، بحي  تكون محصلة تطبيق الن ام هى 

حماية قاعدة رأس المال ومداخيل الشركة دون الت ثير السلبى على معدالت 

 على المدم الطويل. المخاطر أو إىالتهامن  كذل  الحدو، النمو 
 

 الشركة ألصول بياني رسم أو جدول شكل على خالصة (4-2

 الخمسة األخيرة المالية في السنوات أعمالها ونتائج وخصومها

 :أقصر أيهما الت سيس منذ أو (م2018- 2014)
 :يشكل جدول لقائمة الدخل وقائمة المركز المال فيالمقارنة  1-4-2

 2018 2017 2016 2015 2014 بيان

      أ( قائمة الدخل: )باأللف لاير(:

 المبيعات
154,01

9 
151.81

9 
93,004 

107,17
7 

98,977 

 77538 80,695 78,500 92.124 96,568 تكاليف النشاط

 21439 26,482 14,504 59.695 57,451 إجمالى ربح النشاط

مصاريف إدارية وعمومية 

 وتسويقية
52,595 53.931 60,145 56,832 78,164 

فرق تقييم مخزون عند نقطة 

 الحصاد
0 0 0 4,175 20,555 

 26,175- 45,641- 5.764 4,856 ربح التشغيليصافي ال
-

36,170 

 2,428 5,718 6,809 4.428 4,408 االيرادات االخرى

 25,638 5341- 1,629- 4.649- 2,612 مخصصات مصروفات أخرى
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 25,798- 40,461- 5.543 8,008 صافي الدخل قبل الزكاة
-

59,380 

 2719 4,496 5,687 0 815 الزكاة

 62099- 30,293- 46,149- 5.543 7,192 الزكاة صافي الدخل بعد

 
 

 
    

ب( قائمة المركز المالي )باأللف 

 لاير(:
 

 الموجودات المتداولة
115,85

2 
322.74

2 

298,71
9 

255,270 
196,71

8 

 63.247 79,358 المطلوبات المتداولـة
118,53

0 
105,457 

105,00

8 

 36,494 رأس المال العامل
259.49

5 

180,18
9 

149,813 91,710 

 االصول االخرى طويلة األجل
110,28

7 
126.53

2 

127,87
1 

125,456 133721 

 األصول الثابتة
232,87

7 
245.04

9 

251,51
4 

265,080 260983 

 0 0 0 0 0 أصول اخرى

 إجمالى الموجودات
459,01

6 
694.32

3 

678,10
4 

645,806 591422 

 4,131 5,532 8,457 10.117 13,946 قروض طويلة األجل

 24,111 12,178 9,830 10.418 10,654 المطلوبات األخرى

 إجمالى المطلوبات
103,95

8 
83.782 

136,81
7 

123,168 
133,25

0 

 رأس المال المدفوع
200,00

0 
450.00

0 

450,00
0 

450,000 
450,00

0 

 8,171 72,638 26,937 96.191 90,709 االحتياطيات واالرباح المدورة

 حقوق المساهمين
,05355

8 
610.54

1 

541,28
7 

522,637 
458,17

1 

إجمالى الخصوم وحقوق 

 المساهمين
459,01

6 
694.32

3 

678,10
4 

645,805 
591,42

1 
 

 :يلقائمة الدخل والمركز المال يشكل رسم بيان فيالمقارنة  2-4-2
 :م2018-2014قائمة الدخل )باأللف لاير( خالل الفترة من  (أ
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 م:2018-2014خالل الفترة من  )باأللف لاير( الماليقائمة المركز  (ب

 

 

 التابعة: وشركاتها الشركة إيرادات إلجمالي جغرافي تحليل (5-2
-2إليرادات الشركة، ويوضح الجدول رقم  يالمصدر الرئيس يالنشاط الزراعيمثل 

م. 2017مقارنة بالعام  م2018توىيع المبيعات حس  الدول والمنتجات للعام  5-1

حس   م2018للمبيعات لعام  فيتوىيع  الجغراال 2-5-2كما يوضح الجدول رقم 

س دول مجل فيالموىعة مبيعات جملة المناطق البيع )مناطق المملكة باالضافة الى 

 .(يالتعاون الخليج
 

حسب الدول والمنتجـات  م2017م مقارنة بعام 2018توزيع المبيعات لعام  1-5-2

 )بالريال(:
 

 الكويت السعودية بيان السنة
االمارا

 ت
البحري

 ن
 المجموع عمان رقط
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201
 م8

إجمالى إيرادات 

 المبيعات
96,298,6

63 0 
6447
89 

7986
06 

0 
1235
344 

98,977,4
02 

 الحبو  والتقاوي
10,689,2

19 
0 0 0 0 0 

10,689,2
19 

 األعالا الخضراء
37,583,3

71 
0 0 0 0 0 

37,583,3
71 

 الخضار
17,587,4

49 
0 0 0 0 0 

17,587,4
49 

 الفاكهة
20,554,9

38 
0 

644,
789 

798,
606 

0 
1,235,
344 

23,233,6
77 

 منتجات الزيتون
1,981,13

7 
0 0 0 0 0 

1,981,13
7 

منتجات تجارية 

 أخرم*
2,513,68

2 
0 0 0 0 0 

2,513,68
2 

 168,650 0 0 0 0 0 168,650 مبيعات أغنام

مبيعات نشاط 

 المتاجرة

5,243,05
5 

0 0 0 0 0 
5,243,05

5 

 

 
 
 

       

201
 م7

الى إيرادات إجم

 المبيعات
103,68
0,430 

664,1
61 

873,5
97 

899,2
74 

138,2
20 

920,8
80 

107,17
6,563 

 الحبو  والتقاوي
13,098,

480 
0 0 0 0 0 

13,098,
480 

 الخضراء األعالا
48,358,

917 
0 0 0 0 0 

48,358,
917 

 الخضار
15,502,

809 
0  

179,5
67 

0 0 
47,62

1 
15,729,

997 

 الفاكهة
19,762,

118 
664,1

61 
694,0

30 
899,2

74 
138,2

20 
873,2

59 
23,031,

062 

 منتجات الزيتون
6,001,1

82 
0 0 0 0 0 

6,001,1
82 

منتجات تجارية 
 أخرم*

692,47
4 

0 0 0 0 0 
692,47

4 

 مبيعات أغنام
264,45

0 
0 0 0 0 0 

264,45
0 

مبيعات نشاط 

 المتاجرة
0 0 0 0 0 0 0 

   نحل وشتالت ىينة وفاكهة( )عسل منتجات المنحل والمشتل *
 

 

 

 م  حسب مناطق البيع )بالريال(:2018توزيع المبيعات لعام  2-5-2
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 المنتجات
المنطقة 

 الشرقية

المنطقة 

 الوسطى

المنطقة 

 الغربية

المنطقة 

 الجنوبية

المنطقة 

 الشمالية

دول مجلس 

التعاون 

 يالخليج

 الجملة

 10,689,219 0 10,689,219 0 0 0 0 يالحبوب والتقاو
 37,583,371 0 37,583,371 0 0 0 0 الخضراء االعالف

 17,564,610 0 3,234,916 353,905 7,556,447 4,561,280 1,858,062 الخضار

 2,052,915 الفاكهة
 

5,715,792 4,765,196 1,767,763 6,259,632 
 

2,678,739 23,240,037 

 1,974,777 0 1,771,297 0 112,833 63,098 27,549 منتجات الزيتون
منتجات تجارية 

 *أخرى
4,610 43,532 20,913 0 2,444,627 0 2,513,682 

 168,650 0 168,650 0 0 0 0 أغنام
مبيعات نشاط 

 المتاجرة
545,240 717,447 2,718,176 0 1,262,192 0 5,243,055 

 98,977,401 2,678,739 63,413,904 2,121,668 15,173,565 11,101,149 4,488,376 الجملة الكلية
 منتجات المنحل والمشتل )عسل نحل وشتالت ىينة وفاكهة(. *

 

 

 السنة نتائج عن التشغيلية النتائج في جوهرية فروقات ألي إيضاح (6-2

 الشركة: توقعات أعلنتها أي أو السابقة

 م2018عام  م2017عام  البيــــان
معدل التغير 

/+- 

نسبة 

التغير 
% 

 7.7- 8,199,161- 98,977,402 107,176,563 المبيعــات

 3.9- 3,156,359- 77,538,473 80,694,832 تكلفة المبيعات

 19.0- 5,042,802- 21,438,929 26,481,731 مجمل الربح

مصروفات العمليات 

 الرئيسية
56832508 78,164,375 21,331,867 37.5 

فرق تقييم مخزون 

 عند نقطة الحصاد
4,175,021 20,555,086 16,380,065 392.3 

الربح/الخسارة من 

 العمليات الرئيسية
-26,175,756 

-
36,170,360 

-9,994,604 38.2 

 57.5- 3,290,807- 2,427,432 5,718,239 اإليرادات األخرى

 5,340,811- مصروفات أخرى
-

25,637,759 
-

20,296,948 
380.0 

صافي الدخل قبل 

 الزكاة
-25,798,328 

-
59,380,687 

-
33,582,359 

130.2 

 39.5- 1,777,060 2718516- 4495576- الزكاة

صافي الربح/الخسارة 

 بعد الزكاة
-30,293,904 -62099203 

-
31,805,299 

105.0 

 

 يالنتائج التشغيلية للشركة ما بين عام فييعكس الجدول أعاله  الفروقات الجوهرية 

  م2018م و2017
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بساااب   عااان العاااام الساااابق% 7.7حجااام المبيعاااات بنسااابة  نخفااااضإحيااا  يالحااا  

ملياااون لاير بغااارض المحاف اااة علااايهم فاااى  17مااانح حساااومات للعماااالء تقاااار  ال 

أيضااااً يالحااا   .فااال المنافساااة الساااوقية الحاااادة وتااادنى األساااعار الساااوقية للمبيعاااات

مجمااال الاااربح  وإنخفااااض% عااان العاااام الساااابق 3.9تكلفاااة المبيعاااات بنسااابة  رتفااااعإ

 .تكلفة المبيعات إرتفاعوت المبيعا إلنخفاض% نتيجة 19بنسبة 

يالحاا  وجااود ىيااادة كبياارة فااى تقياايم المخاازون عنااد نقطااة الحصاااد نتيجااة لوجااود 

فروقاااااات تقيااااايم إيجابياااااة بالقيماااااة العادلاااااة ألصاااااول ومنتجاااااات وفقااااااً للمعاااااايير 

 المحاسبية الدولية لتطبيق معايير المحاسبة الدولية.

الرئيسية )المصروفات  مصروفات العملياتيالح  الزيادة الكبيرة فى  أيضا

إلرتفاع وذل  نتيجة % 37.5 بنسبة  م2018عام  فيالتسويقية واالدارية والعمومية( 

فى  حسوماتمنح المصروفات التسويقية  بسب  إرتفاع مصروفات التوىيع و

 قية والمحاف ة على قاعدة العمالء .األسعار بغرض تجاوى إشكاليات المنافسة السو

الخسارة من إرتفعب رة فى مصروفات العمليات الرئيسية فقد ونتيجة للزيادة الكبي

 عن العام السابق.% 38.2بنسبة  م2018فى العام  العمليات الرئيسية

، % 57.5االياااارادات االخاااارم بنساااابة  فااااى الاااانقدماااان الجاااادول يالحاااا  وبينمااااا 

ف اإلرتفااااع الكبيااار فاااى كماااا   % 380.0المصاااروفات االخااارم بنسااابة يالحااا  أيضاااا

،  وضاااع مخصاااد إلتزاماااات لشاااركات مساااتثمر فيهاااا أسااابا  أهمهاااا لعااادة نتيجاااة 

 و، وىياااادة مخصصاااات الاااديون الهالكاااة،  إساااتثمار فاااى شاااركات ىميلاااةوخساااائر 

 وأعباء تمويلية.، إىالة أشجار فاكهة وإتالا محاصيلخسائر 

% نتيجاااة إلنخفااااض قيماااة الوعااااء  39.5الزكااااة بنسااابة يالحااا  أيضاااا إنخفااااض  

%  130.2قبااال الزكااااة بنسااابة صاااافي الخسااااره  ىادتد وبالمحصااالة فقاااالزكاااوم. 

 نسااااابة ويعااااازم إنخفااااااض .م2018فاااااي عاااااام %  105.0بنسااااابة بعاااااد الزكااااااة و

م عاااان العااااام 2018بعااااد الزكاااااة إلنخفاااااض الزكاااااة فااااى العااااام  صااااافى الخسااااارة

 .السابق
 

 الهيئة من المعتمدة المحاسبة معايير عن اختالا ألي إيضاح (7-2

 :يينالقانون للمحاسبين السعودية
الشركة وتل  الصادرة عن  فيال يوجد اختالا بين المعايير المحاسبية المستخدمة 

 .الهيئة السعودية للمحاسبين السعوديين

لمعايير المالية التحول لخطة وطبقب  أكملبتجدر االشارة هنا إلى أن الشركة قد و

السعودية  مجلس إدارة الهيئةوفقاً لما جاء فى قرار  IFRSالدولية عالية الجودة 

 .م01/01/2017إعتبارا من  يكلتطبيقها بشكل بللمحاسبين 

 

 فيها الشركة ملكية ونسبة ورأسمالها تابعة شركة كل اسم (8-2

 محل والدولة لعملياتها، الرئيس والدولة المحل ، الرئيس ونشاطها

 ت سيسه:
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 رأس المال إسم الشركة التابعة #

نسبة 

 ملكية 

 االسهم

 ينشاطها الرئيس

 المحل الدولة

الرئيس  

 لعملياتها

الدولة محل 

 تأسيسها

1 

شركة جنات 

 الزراعيلإلستثمار 

)شركة ذات مسئولية 

 محدودة(

مليون  63

 ر.س
27.8 % 

األنشطة  فياالستثمار 

إنتاج االعالا والحبو  

والسلع الغذائية 

 االستراتيجية

 السعودية/مصر

المملكة 

العربية 

 السعودية

2 

شركة شرق آسيا 
ر الزراعي لإلستثما

)شركة مساهمة 

 مقفلة(

مليون  70

 ر.س
28.57% 

أنشطة إنتاج  فياالستثمار 
الحبو  ومنتجات الزيتون 

والحمضيات وتجارة 

 المحاصيل وغيرها

داخل وخارج 

 السعودية 

المملكة 

العربية 

 السعودية

3 

شركة الخليج التقنية 

 للطاقة المستدامة

)ذات مسئولية 

 محدودة(

500,000 

 ر.س
50,00% 

غير الطاقة التقنية و

المنقطعة والمستدامة 

والكهربائية  وتجارة 

جميع  فيالجملة والتجزئة 

 أنواع الطاقة

 السعودية

المملكة 

العربية 

 السعودية

4 

 شركة آفاق الغذاء

)ذات مسئولية 

 محدودة(

31.089.480 

 ر س
50% 

تصنيع الغذاء وخدمات 

 المطاعم وسلسلة مطاعم
 السعودية

المملكة 

ة العربي

 السعودية

5 

شركة مطاحن الدقيق 

)ذات مسئولية الفاخر

 محدودة(

ر 1.250.000

 س
60% 

مطاحن الدقيق واألعالا 

 المركبة
 السعودية

المملكة 

العربية 

 السعودية

 
 

 :تابعة شركة لكل الصادرة الدين وأدوات األسهم تفاصيل (9-2

 تاريخ التأسيس إسم الشركة التابعة

رأس المال كما 

 في

31/12/2018

 )ر.س( م

عدد حصص 

 فياالسهم 

 الشركة التابعة

القيمة 

االسمية  

السهم )لاير 

 (يسعود

إجمالى قيمة 

 االسهم )ر.س(

إجمالى القيمة 

 العادلة لألسهم

 )ر.س(

شركة جنات لإلستثمار 

 يالزراع
 0 17.500.000  10 1.750.000 مليون  63 م(2007مايو)

شركة شرق آسيا 

 لإلستثمار الزراعي
 17.708.085 20.000.000  10 2.000.000 مليون  70 (م2013مايو )

شركة الخليج التقنية 

 للطاقة المستدامة
 250,000 250,000 10 25,000 500,000 م(2017يناير )

 شركة آفاق الغذاء
نوفمبر 

 م(2018)

31.089.48
0 

1.554.474 10 
15.544,74

0 
15.544,74

0 

شركة مطاحن الدقيق 

 الفاخر

06/02/1440

 ه
1.250.000 75.000 10 750,000 750.000 

 

 أكانب سواء(  الشركة على قروض ب ي المتعلقة المعلومات (10-2

 بالمديونية وكشف ،)غير ذل  أم الطل  عند السداد واجبة

 دفعتها الشركة مبال  وأي لها التابعة والشركات للشركة اإلجمالية

 الجهة واسم القرض أصل ومبل  السنة خالل لقروض سداداً 
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 قروض وجود عدم حال وفي والمبل  المتبقي، ومدتها لها ةالمانح

 :بذل  إقرار تقديم عليها الشركة، على
 

 تسلسل
إسم الجهة 

 المانحة

مبلغ أصل 

 )لاير( القرض

مدة 

 القرض

المبالغ 

المدفوعة سداداً 

للقرض خالل 

 السنة

قى المتبالمبلغ 

 من القرض

المديونية 

اإلجمالية 

للشركة 

وشركاتها 

 التابعة

(1) 
صندوق 

التنمية 

 الزراعية *

19,999,998 
10 

 سنوات
1,659,442 6.797.627 6,797,627 

 8.507.857 8,507,857 2,432,289 سنوات3 18,387,966 بن  الرياض (2)

(3) 
البن  العربى 

 الوطنى
 18.062.589 18.062.589 - سنة 2 18.062.589

% في حالـة الوفاء بسداد أقسـاط القرض في المواعيد المحددة لهـا 25قدرهـا يشتمل قرض صندوق التنمية الزراعية على إعانـة   *

 .وفترة سماح مدتها عامين

  

 أي لسداد والمستحقة المسددة الن امية المدفوعات بقيمة بيان (11-2

 حتى تسدد ولم أخرم أي مستحقات أو رسوم أو ضرائ  أو ىكاة

 :يان أسبابهاوب لها موجز وصف مع السنوية، المالية الفترة نهاية
المستحقة على المسددة ويوضح الجدول التالي تفاصيل المدفوعات الن امية 

تشتمل على مبال  الزكاة الشرعية وأقساط  التي، و م2018الشركة للعام 

المؤسسة العامة للت مينات االجتماعية وتكاليف الت شيرات والجواىات والرسوم 

المستحقات تم سدادها بالكامل عدا الجمركية والرسوم االخري علماً ب ن كافة 

للقوائم  مجلس اإلدارةسيتم سداده ب ذن هللا )بعد إجاىة  الذيمبل  الزكاة الشرعية 

  (.م2018المالية للعام
 

 البيان

 م2018

 بيان األسباب وصف موجز لها
 )لاير( المسدد

المستحق حتى نهاية 

الفترة المالية السنوية 

 ولم يسدد

 - - 0 6.219.286 الزكاة

 - - 0 0 الضريبة

    3.233.427 الرسوم الجمركية

المؤسسة العامة 

 للتأمينات
2.207.126 0 - - 

تكاليف تأشيرات 

وم سور وجوازات

 مكتب العمل

5.717.106 0 - - 

 - - 0 10.000 أخرى

 - - 0 17.386.945 اإلجمالى
3-  
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 لمصلحة أنشئب احتياطات أو استثمارات أي بقيمة بيان (12-2

 :الشركة فيموف
لم تقم الشركة ب نشاء أي إستثمارات أو احتياطيات أنشئب لمصلحة موففي 

 م . 2018ديسمبر  31في  يالمنته يالشركة خالل العام المال

أسهم خزانة لصالح  يكما تجدر اإلشارة الى أن الشركة لم تقم ب صدار أ

 موففيها.

 

 :للشركة االجتماعية المساهمات تفاصيل (13-2

 )لاير(غ المبل الجهة م

90.0002 جمعية برنامج األمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز اإلجتماعي 1  

 700.000 قرية تبوك التراثية بمهرجان الجنادرية 2

 200.000 جمعية المل  عبد العزيز الخيرية 3

 1.190.000 االجمالي 
 

 

 احتياطي قيد أو احتراىي تدبير أو جزاء أو عقوبة أي (14-2

 أو  يميةنت أو إشرافية جهة من أي أو الهيئة من الشركة على مفروض

 وسبل عالجها لها الموقعة والجهة المخالفة أسبا  بيان مع قضائية،

 :المستقبل في وقوعها وتفادي
 

اطى فرض على الشركة وبة أو تدبير إحتراىم أو قيد إحتيعق ال توجد أي

  م.2018خالل العام 

 /العقوبة/ الجزاء

التدبير االحترازي/ 

 لقيدا

 االحتياطي

 أسباب

 المخالفة

 الجهة الموقعة

 للمخالفة

 سبل عالجها

 وتفادي وقوعها

 في المستقبل

 ال توجد ال توجد ال توجد ال توجد

 

 القوائم على تحف ات يتضمن الحسابات مراجع تقرير كان إذا (15-2

 التحف ات تل  اإلدارة مجلس تقرير أن يوضح يج  السنوية، المالية

 :بها متعلقة وماتمعل وأي وأسبابها
تحف ات بش ن النتائج والتقارير  يأ يلم يتضمن تقرير المحاس  القانون

 .م2018المالية للعام 
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 قبل الحسابات مراجع بتغيير اإلدارة مجلس توصية حال في (16-2

 مع ذل ، على التقرير يحتوي يج  أن أجلها، من المعين الفترة انتهاء

 بالتغيير: التوصية أسبا  بيان
ديد تعيين مكت  سليمان الخراشى )محاسبون ومراجعون قانونيون( تم تم  

وموافقة المجلس  م بموج  توصيـة لجنـة المراجعـة2018خالل عام 

 .العامةواعتماد الجمعيـة 

 
 

 :األسهم أرباح توىيع في الشركة لسياسة وصف (17-2
ماااااااان الن ااااااااام االساسااااااااى فاااااااا ن  45و 44و 43 مااااااااوادوفقاااااااااً لااااااااند ال 

 :ياالرباح كما يلسياسة الشركة لتوىيع 

تااااااااوىع أرباااااااااح الشااااااااركة الصااااااااافية توىيااااااااع األرباااااااااح: -43المااااااااادة  

الساااااانوية بعااااااد خصاااااام المصااااااروفات العموميااااااة والتكاااااااليف األخاااااارم 

 على الوجه التالي:
i. لتكوين إحتياطي صافي األرباح ( من %10جن  عشرة بالمئة )ي

ن امي، ويجوى للجمعية العامة العادية وقف هذا التجني  متى بل  

% من رأس المال ويجوى إستخدام اإلحتياطى 30حتياطي المذكور اال

ذا جاوى إتغطية خسائر الشركة أو ىيادة رأس المال، و في يالن ام

% من رأس المال المدفوع جاى للجمعية العامة العادية 30 ياإلحتياط

  أن تقرر التوىيع على المساهمين.
ii. ألرباح الصافية للجمعية العامة العادية أن تجن  نسبة معينة من ا

يخصد لغرض أو أغراض معينة ، وال  يإتفاق يلتكوين إحتياط

إال بقرار من الجمعية العامة غير  ياإلتفاق ييجوى أن يستخدم اإلحتياط

مخصصاً لغرض معين جاى  يم يكن هذا اإلحتياطلحال  فيالعادية، و

ه للجمعية العامة العادية بناء على إقتراح مجلس اإلدارة أن تقرر صرف

 فيما يعود بالنفع على الشركة أو المساهمين.
iii.  توىع األرباح الباقية أو المرحلة من السنوات السابقة حس  ما يوصيه

يقترحها  التيمجلس اإلدارة الى الجمعية العامة على أن ال تقل النسبة 

 أرباح الشركة. في% من صا3ك رباح للمساهمين عن 
iv.  ما تبقى من أرباح )إن وجد( أو للجمعية العامة العادية أن تقرر ترحيل

 يجزء منه كحصة أخرم للمساهمين أو لحسا  األرباح المرحلة أو أ

 من اإلحتياطيات.

v.  يجوى للشركة بعد إستيفاء الضوابط الموضوعة من الجهات المختصة

 .توىيع أرباح نصف سنوية أو ربع سنوية
وفقاً لقرار  األرباحفي إستحقاق األرباح: يستحق المساهم حصته  -44المادة 

هذا الش ن، ويبين القرار تاريخ اإلستحقاق  فيالجمعية العامة الصادر 

 فياألسهم المسجلين  يوتاريخ التوىيع وتكون أحقية األرباح لمالك
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نهاية اليوم المحدد لإلستحقاق، وتحدد الجهة  فيسجالت المساهمين 

نفذ يج  على مجلس اإلدارة أن ي التيالمختصة الحد األقصى للمدة 

ش ن توىيع األرباح على  فيأثناءها قرار الجمعية العامة العادية 

 مين.ـالمساه

حالة عدم توىيع أرباح عن أم  فيتوىيع أرباح األسهم الممتاىة:  -45المادة 

سنة مالية ف نه ال يجوى توىيع أرباح عن السنوات التالية إال بعد دفع 

 ام الشركات ألصحا  ( من ن114النسبة المحددة وفقاً لحكم المادة )

دفع هذه النسبة  فياألسهم الممتاىة عن هذه السنة. وإذا أخفقب الشركة 

من األرباح لمدة ثالثة سنوات متتالية ف نه يجوى للجمعية الخاصة 

( من ن ام 89ألصحا  هذه األسهم المنعقدة طبقاً ألحكام المادة )

للشركة  حضورهم إجتماعات الجمعية العامةالشركات أن تقرر إما 

مجلس اإلدارة بما  فيالتصويب أو تعيين ممثلين عنهم  فيوالمشاركة 

رأس المال وذل  إلى أن تتمكن الشركة  فييتناس  مع قيمة أسهمهم 

 فيمن دفع كامل أرباح األولوية المخصصة ألصحا  هذه األسهم 

 السنوات السابقة.

 

 

 

 ينهاية العام المال فيأو  م يتم توىيع أم أرباح خاللل يوكما يوضح الجدول التال

 م.2018
نسب االرباح  تم توزيعها خالل السنة التينسب األرباح  

المقترح 

توزيعها نهاية 

 السنة

 إجمالى األرباح
 م30/09/2018 م30/06/2018 م31/03/2018 

 %0 %0 %0 %0 %0 النسبة
 0 0 0 0 0 اإلجمالى

 

 

 :يلي بما :  تقر الشركة إقرارات (18-2
 .الصحيح بالشكل أفعدت حساباتال سجالت أن (أ

 .بفاعلية ونففذ سليمة سسأ على أفعد الداخلية الرقابة ن ام أن ( 

 .نشاطها مواصلة على الشركة قدرة في يذكر ش  أي يوجد ال أنه (ج

 

 مجلس االدارة ولجانه واالدارة التنفيذية: (3
 

 واإلدارة اللجان، وأعضاء اإلدارة، مجلس أعضاء أسماء (1-3

  :وخبراتهم والسابقة  ومؤهالتهم الحالية ووفائفهم يفيذية،نالت
 أعضاء مجلس اإلدارة: (أ
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 الوظائف الحالية اإلسم #
الوظائف 

 السابقة
 الخبرات المؤهالت

1 
عبد  محمد عبد هللا

 الراجحي العزيز

رئيس مجلس إدارة  -

 تبوك الزراعية

رئيس مجلس إدارة  -

شركة شرق آسيا 

للتنمية واإلستثمار 

)مساهمة  الزراعي

 قة(مغل

عضو مجلس إدارة  -

 يمصرا الراجح

حتى  لإلستثمار

 م11/2017

 

رئيس مجموعة  -

 الراجحى الكيماوية

عضو لجنة  -

المراجعة وااللتزام 

 بمصرا الراجحى

عضو مجلس  -

إدارة تبوك  

 لزراعية

نائ  رئيس  -

مجلس إدارة تبوك 

 الزراعية

رئيس  مجلس -

مديرين شركة 

 جنات لإلستثمار

رئيس مجلس  -

رة شركة رخا  إدا

 الزراعيلإلستثمار 

 

 بكالوريوس 

–إدارية علوم 

جامعة 

 االسكندرية

 م(1976)

خبرة طويلة 

تمتد ألكثر من 

  فيعام  45

إدارة القطاع 

 الزراعي

 والتجاري

 الماليو

  والعقاري

2 
سليمان صالح  

 سلمان الصراا

نائ  رئيس مجلس  -

 إدارة تبوك الزراعية

مدير عام  مؤسسة  -

 التجاريةالصراا 

عضو مجلس إدارة  -

 أسمنب تبوك

 

نائ  المدير العام  -

للتشغيل بالشركة 

السعودية لألسماك 

 )الدمام(

مدير عام  -

المشاريع في 

مجموعة شركات 

 عبد هللا الرشيد

مدير عام  -

مجموعة شركات 

 عبد هللا الرشيد

مدير عام وعضو  -

مجلس إدارة شركة 

 جاىان للتنمية

عضو لجنة  -

ة واللجنة المراجع

التنفيذية في شركة 

 أسمنب تبوك

مجلس إدارة   -

 شركة أسماك تبوك

عضو مجلس  -

إدارة شركة 

المشروعات 

 السياحية )شمس(

ثانوية عامة 

 (ه1397)

خبرة  ألاكثر 

عام في  30من 

إدارة الشركات 

الزراعية في 

قطاع االسماك 

والزراعة 

 واالسمنب

3 
يوسف عبد هللا عبد 

 العزيز الراجحى

عضو مجلس إدارة  -

 تبوك الزراعية

عضو مجلس إدارة  -

 يشركة الراجح

مدير عام  شركة  -

للصناعة  يالراجح

 والتجارة

 يلمدير ما -

 بكالوريوس  -

علوم  إقتصاد و

جامعة  –سياسية

المل  سعود 

خبرة طويلة 

تمتد ألكثر من 

 فيعام  30

وفائف قيادية  
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 للصناعة

عضو مجلس إدارة  -

شركة الراجحى 

للموارد البشرية 

 والتدري  لتعليموا

عضو مجلس إدارة  -

 يشركة الراجح

 للفنادق

عضو مجلس إدارة  -

الشركة الخليجية 

 للتقنية

مدير عام شركة  -

عبد هللا عبد العزيز 

 أوالدهو يالراجح

رئيس  فنادق ريادة  -

 العالمية

رئيس وكالة 

أرابساس للسفر 

 والسياحة

رئيس مركز  -

 يالصناع يالراجح

نائ  رئيس بن    -

 يبنقالدي  االسالم

مدير مصنع  -

لمنتجات  يالراجح

 األسمنب

رئيس مصنع  -

كوول للمنتجات 

 الحديدية

 يبمصرا الراجح

 لالستثمار

مدير فرع  -

 يبمصرا الراجح

 لإلستثمار

ضابط تحويالت  -

بن   –مصرفية 

 الرياض

عضو مجلس  -

إدارة شركة شروق 

للتعبئة واألغذية 

 )الكويب(

-  

 

 م(1986)

ماجستير إدارة  -

جامعة  -تنمية 

 –غر  متشجن 

لواليات المتحدة ا

 م(1991)

 فيوإدارة عامة 

القطاع 

المصرفي و 

 الشركاتإدارة 

الخاصة  

 فيوالعامة  

اع القط

 يالصناعا

 يوالتجار

 الماليو

 الزراعيو

4 
أحمد عبد العزيز 

 عبد هللا السمارم

رئيس مكت  أحمد  -

 يعبد العزيز السمار

راسات للد

واإلستشارات  

 الزراعية

عضو مجلس إدارة  -

 تبوك الزراعية

عضو اللجنة  -

الزراعية بغرفة 

الصناعة والتجارة 

 )الرياض(

 

 

مدير عام مبيعات  -

اللحوم والمنتجات 

الغذائية بشركة 

 نادك

مدير عام الشركة  -

الوطنية  للتسويق 

 )ثمار( الزراعي

عضو مجلس  -

إدارة الشركة 

ويق الوطنية للتس

 )ثمار( الزراعي

رئيس اللجنة  -

الوطنية الزراعية 

بمجلس الغرا 

 السعودية

عضو فريق  -

مبادرة التسويق و 

المناولة للمحاصيل 

)صندوق  الزراعية 

 التنمية الزراعية(

مدير عام مؤسسة  -

 بكالوريوس 

 يإقتصاد  ىراع

جامعة المل   –

 م(1984سعود )

خبرة طويلة 

عام  30تمتد الى 

إدارة  في

الشركات 

الزراعية 

والتسويق 

 الزراعي

واإلستشارات 

 الزراعية
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 ميتارا للتجارة

مدير المبيعات  -

والتسويق )شركة 

 الفنار(

فرع مدير  -

بالشركة  الرياض 

ة للزراعة العربي

وانتاج األلبان 

 (في)ألبان الصا

مدير  مبيعات  -

وتوىيع بالشركة 

العربية للزراعة 

وانتاج األلبان 

 (في)ألبان الصا

مشرا مبيعات   -

بالشركة العربية 

للزراعة وانتاج 

األلبان )ألبان 

 فيالصا

5 
عبد العزيز أحمد 

عبد اللطيف بن 

 دايل

األمين العام  -

لمجلس المؤسسة 

 تقاعدللالعامة 

 الماليالمستشار  -

لمحاف  المؤسسة 

 لتقاعدلالعامة 

عضو مجلس تبوك  -

ممثال  الزراعية

للمؤسسة العامة 

 للتقاعد

 يالمدير التنفيذ -

لشركة ذاتى 

إحدم   -المحدودة

شركات مجموعة 

 المنجم

 يالمدير التنفيذ -

للمبيعات والتسويق 

شركة ميد  –

إحدم  –التجارية 

شركات مجموعة 

 موارد

العضو المنتد   -

وعضومجلس إدارة 

شركة تهامة 

لإلعالن والعالقات 

 العامة والتسويق

مدير المنطقة  -

 -الوسطى

خاصة المصرفية ال

والخدمة الذهبية 

 )بن  الرياض(

مدير فرع  -

)مجموعة سامبا 

 المالية(

مدير الخدمات  -

الماسية )مجموعة 

 سامبا المالية(

عضو مجلس  -

إدارة شركة أد  

 آرت ميديان

عضو مجلس  -

 بكالوريوس 

 –إدارة أعمال

جامعة المل  

 م(1998سعود )

خيرة أكثر من 

 فيعام  17

اإلدارة التنفيذية 

وعضوية 

مجالس  إدارات  

ات كشر

المساهمة العامة 

 فيو الخاصة  

المجال 

 فيالمصر

 يوالتجار

  الزراعيو
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إدارة شركة 

 الموارد لألغذية

عضو مجلس  -

 إدارة أنترماركتس

عضو مجلس إدارة 
JWT 

عضو مجلس  -

 Ogel Vة إدارة شرك

-  

 وليد خالد الشترم 6

نائ  المدير العام 

لمؤسسة خالد 

 الشترم للتجارة

 ثانوية عامة ال توجد
خبرة  فى مجال  

 اإلدارة العامة

7 
غسان إبراهيم 

 يل*عق

المدير التنفيذم 

للشركة العربية 

للتموين والتجارة 

 )مجموعة أسترا( 

مدير تدقيق  -

وإستشارات  مالية 

)آرثر آندرسون 

 وشركائهم(

المدير المالى  -

 لمجموعة أسترا

نائ  المدير  -

التنفيذم لمجموعة  

 اأستر

عضو مجلس  -

إدارة أسترا 

 الصناعية

عضو مجلس  -

إدارة شركة الت مين 

 العربية التعاونية

عضو مجلس -

إدارة بن  القاهرة 

 عمان

عضو مجلس  -

 إدارة شركة إتصالنا

عضو مجلس  -

إدارة شركة فيتل 

 القابضة

عضو مجلس  -

إدارة شركة أوداكيا 

 كابيتال

بكالريوس  -

محاسبة 

م( 1989)

 دنيةالجامعة االر

ماجستير إدارة  -

م( 1989أعمال )

جامعة  ثندر 

 بيرد

مدقق معتمد  -

م( جامعة 1993)

 إلينوم

عام   30خبرة 

فى مجال 

التحليل والتقييم 

المالى  والتدقيق 

المالى والت مين 

والخدمات 

المصرفية 

واإلدارة 

 التنفيذية

8 
فيصل سعود 

 المعمر**

نائ  رئيس مجلس  -

 إدارة تبوك الزراعية

دير عام مصلحة م -

 معاشات التقاعد

مدير عام إدارة -

الحسابات بوىارة 

 المالية

عضو مجلس -

إدارة الشركة 

السعودية لمركز 

 المعيقلية

رئيس مجلس -

المديرين لشركة 

 الت مين العقارم

بكالوريوس   -

محاسبة وإدارة 

جامعة –أعمال 

المل  سعود 

 ه(1383)

ماجستير إدارة  -

جامعة  –أعمال 

تكساس 

للتكنولوجيا 

 م1970)أمريكا( 

-  

خبرة طويلة 

تمتد ألكثر من 

عام في  50

إدارة المصالح 

الحكومية 

وشركات القطاع 

الخاص العامة 

 والخاصة
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عضو مجلس  -

إدارة شركة أسمنب 

 الشرقية

9 
محمد نجي  جميل 

 خضر**

الرئيس التنفيذم  -

لمكت  دكتور خضر 

 لإلستشارات اإلدارية

عضو مجلس إدارة  -

 لزراعيةتبوك ا

عضو مجلس   -

إدارة شركة حسين 

محمد ىيدان 

 وشركاؤه

عضو مجلس إدارة  -

شركة األعالا 

 المركبة

عضو مجلس إدارة  -

شركة وطن 

لإلستثمار واالوراق 

 المالية

نائ  الرئيس  -

للصناعة الشركة 

العربية للخدمات 

 الزراعية )أراسكو(

مستشار شركة  -

صناعات األغذية 

والعجاين الفاخرة 

 السنبلة()

مستشار شركة  -

 أجواء

مدير عام شركة  -

 األسمنب العربية

العضو المنتد   -

شركة األطعة 

 الراقية

مساعد المدير   -

العام للعمليات 

ومدير المنطقة 

الغربية  بالمؤسسة 

العامة لصوامع 

الغالل ومطاحن 

 الدقيق

عضو مجلس  -

 إدارة أسمنب تبوك

عضو مجلس  -

إدارة الشركة 

لنفايات الدولية ل

 البترولية

عضو مجلس  -

إدارة شركة وطن 

لإلستثمار واألوراق 

 المالية

عضو مجلس  -

إدارة شركة شرق 

آسيا للتنمية 

واإلستثمار 

 الزراعي 

عضو مجلس -

إدارة شركة الخليج 

التقنية للطاقة 

 المستدامة

بكالوريوس   -

-هندسة كيمائية

جامعة المل  فهد 

للبترول 

والمعادن 

 م(1975)

ستير تقنية ماج -

-وإدارة الحبو 

جامعة 

 م(1978كنساس)

دكتوراة إدارة  -

جامعة -األعمال

واشنطون 

 م(1998)

 

خبرة طويلة 

تمتد ألكثر من 

عام في  40

إدارة األعمال 

الخاصة  وإدارة 

األعمال في 

القطاع 

الصناعي 

والتجاري 

والمالي 

 والزراعي

لس وقبلب م وتقدم ب ستقالته من عضوية المج01/07/2018العضو غسان عقيل بدأت عضويته بالمجلس فى تاريخ * 

 .م14/10/2018بتاريخ  أصبحب ساريةوم   13/10/2018بتاريخ 

 م.30/06/2018إنتهب عضوية فيصل سعود المعمر ومحمد نجي  خضر بنهاية دورة المجلس السابق بتاريخ **
    

 أعضاء اللجان: ( 
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 اللجنة التنفيذية

 اإلسم #
الوظائف 

 الحالية

وظائف ال

 السابقة
 الخبرات المؤهالت

1 
محمد عبد هللا عبد 

 *العزيز الراجحي

رئيس مجلس  -

إدارة تبوك 

 الزراعية

رئيس مجلس  -

إدارة شركة شرق 

آسيا للتنمية 

واإلستثمار 

)مساهمة  الزراعي

 مغلقة(

عضو مجلس  -

إدارة مصرا 

الراجحى 

حتى  لإلستثمار

11/2017 

 

رئيس مجموعة  -

 يةالراجحى الكيماو

عضو لجنة  -

المراجعة وااللتزام 

 بمصرا الراجحى

عضو مجلس  -

إدارة تبوك  

 لزراعية

نائ  رئيس  -

مجلس إدارة تبوك 

 الزراعية

رئيس  مجلس -

مديرين شركة 

 جنات لإلستثمار

رئيس مجلس  -

إدارة شركة رخا  

 الزراعيلإلستثمار 

 بكالوريوس 

–علوم إدارية 

جامعة 

االسكندرية 

 م(1976)

يلة خبرة طو

تمتد ألكثر من 

  فيعام  45

إدارة القطاع 

 الزراعي

والتجارم 

 الماليو

 والعقارم 

2 
محمد نجي  جميل 

 **خضر

الرئيس التنفيذم  -

لمكت  دكتور 

خضر 

لإلستشارات 

 اإلدارية

عضو مجلس  -

إدارة تبوك 

 الزراعية

عضو مجلس   -

إدارة شركة حسين 

محمد ىيدان 

 وشركاؤه

عضو مجلس  -

إدارة شركة 

 ألعالا المركبةا

عضو مجلس  -

إدارة شركة وطن 

لإلستثمار 

 واالوراق المالية

نائ  الرئيس  -

للصناعة الشركة 

العربية للخدمات 

 الزراعية )أراسكو(

مستشار شركة  -

صناعات األغذية 

والعجاين الفاخرة 

 )السنبلة(

مستشار شركة  -

 أجواء

مدير عام شركة  -

 األسمنب العربية

العضو المنتد   -

ركة األطعة ش

 الراقية

مساعد المدير   -

العام للعمليات 

ومدير المنطقة 

الغربية  بالمؤسسة 

العامة لصوامع 

الغالل ومطاحن 

 الدقيق

عضو مجلس  -

 إدارة أسمنب تبوك

عضو مجلس  -

إدارة الشركة 

الدولية للنفايات 

 البترولية

عضو مجلس  -

 بكالوريوس  -

-هندسة كيمائية

جامعة المل  فهد 

للبترول 

والمعادن 

 م(1975)

ماجستير تقنية  -

-وإدارة الحبو 

جامعة 

 م(1978كنساس)

دكتوراة إدارة  -

جامعة -األعمال

طون واشن

 م(1998)

 

خبرة طويلة 

تمتد ألكثر من 

 فيعام  40

إدارة األعمال 

الخاصة  وإدارة 

 فياألعمال 

القطاع ا 

الصناعى 

والتجارم 

 الماليو

 الزراعيو



28 

 

إدارة شركة وطن 

لإلستثمار 

 واألوراق المالية

جلس عضو م -

إدارة شركة شرق 

آسيا للتنمية 

واإلستثمار 

  الزراعي

عضو مجس إدارة -

شركة الخليج التقنية 

 اللطاقة المستدامة

3 
أحمد عبد العزيز عبد 

 هللا السمارم

رئيس مكت   -

أحمد عبد العزيز 

السمارم 

للدراسات 

واإلستشارات  

 الزراعية

عضو مجلس  -

إدارة تبوك 

 الزراعية

عضو اللجنة  -

الزراعية بغرفة 

الصناعة والتجارة 

 )الرياض(

 

 

مدير عام مبيعات  -

اللحوم والمنتجات 

الغذائية بشركة 

 نادك

مدير عام الشركة  -

الوطنية  للتسويق 

 )ثمار( يالزراع

عضو مجلس  -

إدارة الشركة 

الوطنية للتسويق 

 )ثمار( الزراعي

رئيس اللجنة  -

الوطنية الزراعية 

بمجلس الغرا 

 السعودية

عضو فريق  -

مبادرة التسويق و 

المناولة للمحاصيل 

الزراعية  )صندوق 

 التنمية الزراعية(

مدير عام مؤسسة  -

 ميتارا للتجارة

مدير المبيعات  -

والتسويق )شركة 

 الفنار(

مدير فرع  -

الرياض  بالشركة 

العربية للزراعة 

وانتاج األلبان 

 (في)ألبان الصا

يعات مدير  مب -

وتوىيع بالشركة 

العربية للزراعة 

وانتاج األلبان 

 (في)ألبان الصا

مشرا مبيعات   -

بالشركة العربية 

للزراعة وانتاج 

األلبان )ألبان 

 بكالوريوس 

إقتصاد  ىراعى 

جامعة المل   –

 م(1984سعود )

خبرة طويلة 

عام  30تمتد الى 

إدارة  في

الشركات 

الزراعية 

والتسويق 

 ياعالزر

واإلستشارات 

 الزراعية
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 فيالصا

 

 

 

 

 سعد بن محمد السواط 4

الرئيس التنفيذي  -

 لتبوك الزراعية

 مجلس رئيس-
 الشركة إدارة

 النتاج العربية
 المحاصيل
 المحدودة

 إحدم (بالسودان
 شركات
 العربية الهيئة

 واالنماء لإلستثمار
 (الزراعي

 مجلس رئيس -

 الشركة إدارة
 للخدمات العربية

 الزراعية

 ريةبجمهو
 موريتانيا
 االسالمية

 مجلس عضو -
 شركة إدارة

 ساق مجموعة

 الزراعية

مدير عام تبوك  -

 الزراعية

مدير اإلدارة  -

الهندسية بتبوك 

 الزراعية

مدير قسم االبار  -

والمضخات بتبوك 

 الزراعية

مسئول  -

الهيدرولوجيا 

بالمنطقة الجنوبية 

الغربية )إدارة تنمية 

وىارة  -المياه

 لمياه(الزراعة وا

 

بكالوريوس   -

علوم 

 -)هيدرولوجيا(

 -جامعة اريزونا

 م(1983أمريكا )

عام  34خبرة  

في إدارة 

المشروعات 

الزراعية وتنفيذ 

المشروعات 

اإلستثمارية 

وإدارة عمليات 

االستحواذات 

واإلندماجات 

وإدارة عمليات 

مشروعات  

ىيادة رأس 

المال وأعمال 

مجالس 

اإلدارات 

وحوكمة 

 الشركات

5 
سليمان صالح  سلمان 

 الصراا***

نائ  رئيس  -

مجلس إدارة تبوك 

 الزراعية

مدير عام   -

مؤسسة الصراا 

 التجارية

عضو مجلس  -

 إدارة أسمنب تبوك

 

نائ  المدير العام  -

للتشغيل بالشركة 

السعودية لألسماك 

 )الدمام(

مدير عام  -

المشاريع في 

مجموعة شركات 

 عبد هللا الرشيد

مدير عام  -

جموعة شركات م

 عبد هللا الرشيد

مدير عام وعضو  -

مجلس إدارة شركة 

 جاىان للتنمية

عضو لجنة  -

المراجعة واللجنة 

التنفيذية في شركة 

 أسمنب تبوك

مجلس إدارة   -

 شركة أسماك تبوك

عضو مجلس  -

إدارة شركة 

ثانوية عامة 

 (ه1397)

خبرة  ألاكثر 

عام في  30من 

ارة الشركات إد

الزراعية في 

قطاع االسماك 

والزراعة 

 واالسمنب
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المشروعات 

 السياحية )شمس(

6 
يوسف عبد هللا عبد 

 العزيز الراجحى***

عضو مجلس  -

إدارة تبوك 

 الزراعية

عضو مجلس  -

إدارة شركة 

 الراجحي للصناعة

عضو مجلس  -

إدارة شركة 

الراجحى للموارد 

البشرية والتعليم 

 والتدري 

عضو مجلس  -

إدارة شركة 

 للفنادق الراجحي

عضو مجلس  -

إدارة الشركة 

 الخليجية للتقنية

مدير عام شركة  -

عبد هللا عبد 

العزيز الراجحي 

 وأوالده

رئيس  فنادق  -

 ريادة العالمية

رئيس وكالة 

أرابساس للسفر 

 والسياحة

رئيس مركز  -

الراجحي 

 الصناعي

نائ  رئيس بن    -

بنقالدي  

 االسالمي

مدير مصنع  -

الراجحي لمنتجات 

 األسمنب

رئيس مصنع  -

كوول للمنتجات 

 الحديدية

مدير عام  شركة  -

الراجحي للصناعة 

 والتجارة

مدير مالي  -

بمصرا الراجحي 

 لالستثمار

مدير فرع  -

بمصرا الراجحي 

 لإلستثمار

ضابط تحويالت  -

بن   –مصرفية 

 الرياض

عضو مجلس  -

إدارة شركة شروق 

للتعبئة واألغذية 

 )الكويب(

-  

 

يوس  بكالور -

إقتصاد و علوم 

جامعة  –سياسية

المل  سعود 

 م(1986)

ماجستير إدارة  -

جامعة  -تنمية 

 –غر  متشجن 

الواليات المتحدة 

 م(1991)

خبرة طويلة 

تمتد ألكثر من 

عام في  30

وفائف قيادية  

وإدارة عامة في 

القطاع 

المصرفي و 

إدارة الشركات 

الخاصة  

والعامة  في 

القطاع 

االصناعي 

ري والتجا

والمالي 

 والزراعي

 

 م01/07/2018خرج األستاذ محمد عبد هللا الراجحى من عضوية اللجنة مع بداية الدورة الجديدة للمجلس فى تاريخ * 
 م30/06/2018إنتهب عضوية محمد نجي  خضر فى اللجنة بنهاية عضويته فى المجلس فى تاريخ ** 
بدالً عن األستاذ محمد عبد هللا الراجحى فى تاريخ  الصراا كرئيس للجنة دخل األستاذ سليمان صالح*** 

 .نائبا لرئيس اللجنةم ، كما دخل األستاذ يوسف الراجحى 01/07/2018

 

 لجنة المراجعة 

 اإلسم #
الوظائف 

 الحالية

الوظائف 

 السابقة
 الخبرات المؤهالت
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1 
يوسف عبد هللا عبد 

 *العزيز الراجحي

عضو مجلس  -

إدارة تبوك 

 الزراعية

ضو مجلس ع -

إدارة شركة 

 الراجحى للصناعة

عضو مجلس  -

إدارة شركة 

الراجحى للموارد 

البشرية والتعليم 

 والتدري 

عضو مجلس  -

إدارة شركة 

 الراجحى للفنادق

عضو مجلس  -

إدارة الشركة 

 الخليجية للتقنية

مدير عام شركة  -

عبد هللا عبد العزيز 

 وأوالده يالراجح

رئيس  فنادق  -

 يةريادة العالم

رئيس وكالة 

أرابساس للسفر 

 والسياحة

رئيس مركز  -

 الصناعى يالراجح

نائ  رئيس بن    -

 يبنقالدي  االسالم

مدير مصنع  -

لمنتجات  يالراجح

 األسمنب

رئيس مصنع  -

كوول للمنتجات 

 الحديدية

مدير عام  شركة  -

الراجحى للصناعة 

 والتجارة

 يمدير مال -

بمصرا الراجحى 

 لالستثمار

فرع مدير  -

بمصرا الراجحى 

 لإلستثمار

ضابط تحويالت  -

بن   –مصرفية 

 الرياض

عضو مجلس  -

إدارة شركة شروق 

للتعبئة واألغذية 

 )الكويب(

-  

 

 بكالوريوس  -

إقتصاد و علوم 

جامعة  –سياسية

المل  سعود 

 م(1986)

ماجستير إدارة  -

جامعة  -تنمية 

 –غر  متشجن 

الواليات المتحدة 

 م(1991)

ة خبرة طويل

تمتد ألكثر من 

 فيعام  30

وفائف قيادية  

 فيوإدارة عامة 

القطاع 

المصرفي و 

إدارة الشركات 

الخاصة  

 فيوالعامة  

القطاع 

االصناعى 

والتجارم 

 الماليو

 الزراعيو

2 
 بن أحمد وليد

 بامعروا

شري  ومحاس  - -

شركة  فيقانونى  

طالل أبو غزالة 

وشركاه )محاسبون 

 قانونيون(

عضو مجلس  -

دارة ولجانه إ

بشركة أسمنب 

 نجران

لجنة عضو -

المراجعة بتبوك 

 الزراعية

 

عضو مجلس  -

إدارة ولجانه 

بشركة ينبع الوطنية 

للبتروكيماويات 

 )ينسا (

ريوس وبكال -

جامعة –محاسبة 

المل  فهد للبترول 

 م(1995)والمعادن

ماجستير إدارة  -

 -التنفيذية عمالاأل

جامعة المل  عبد 

 م(2009) العزيز

ىمالة المعهد  -

االمريكى 

للمحاسبين 

 CPA القانونيين

 م(1997)

شهادة المحاس   -

 االدارم المعتمد

عام   22خبرة 

مجال  في

المحاسبة 

والتدقيق 

الداخلى 

جى والخار

واإللتزام 

وعضوية 

مجالس 

االدارات ولجان 

 فيالمراجعة 

شركات القطاع 

 الزراعي

 والصناعى
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CMA(2001)م 

ىمالة الهيئة  -

السعودية 

للمحاسبين 

 القانونيين 
SOCPA(2005)م 

شهادة المراجع  -

الداخلى المعتمد 

CIA(2012)م 

3 
عبد هللا عبد هللا 

 **العبيد

عضو مجلس  -

إدارة المؤسسة 

العامة لصوامع 

الغالل ومطاحن 

 الدقيق

عضو مجلس  -

إدارة هيئة تطوير 

 وتعمير جبل فيفا

عضو مجلس  -

إدارة الشركة 

 كالسعودية لألسما

 إستشارات  -

 ىراعية وإقتصادية 

وكيل وىارة  -

الزراعة لشئون 

االبحاث والتنمية 

 الزراعية

عضو مجلس قسم  -

 الزراعياالقتصاد 

كلية الزراعة –

 جامعة المل  سعود

رئيس مجلس كلية  -

االقتصاد واالدارة 

جامعة المل   –

 سعود )القصيم(

عضو مجلس  -

جامعة المل  سعود 

 )الرياض(

لس عضو مج -

إدارة البن  

العربى  الزراعي

)صندوق التنمية 

 الزراعية حاليا(

عضو مجلس  -

إدارة الهيئة العامة 

 لإلستثمار

عضو مجلس  -

إدارة الهيئة العربية 

السعودية 

للمواصفات 

 والمقاييس

 

 بكالوريوس  -

علوم ىراعية 

 ي)اقتصاد ىراع

 -(فيومجتمع ري

جامعة المل  سعود 

 م(1977)

اد ماجستير إقتص -

جامعة  – يىراع

والية –بردو 

أمريكا  –إنديانا 

 م(1981)

إقتصاد  هدكتوار -

جامعة  – يىراع

بريطانيا  –لستر 

 م(1987)

 فيخبرة 

 التدريس 

وإدارة  يالجامع

الجامعات 

 والبحوث

ولدراسات 

االقتصادية 

 أعمال إدارة و

وىارة  وبرامج

 الزراعة

وتمثيل والمياه.

وىارة الزراعة 

 فيوالمياه 

ؤتمرات الم

واجتماعات 

المن مات 

 الدولية 

وعضوية 

مجالس إدارات 

الشركات العامة 

 والجمعيات.

 
فيصل سعود 

 المعمر***

نائ  رئيس  -

مجلس إدارة تبوك 

 الزراعية

مدير عام مصلحة  -

 معاشات التقاعد

مدير عام إدارة -

الحسابات بوىارة 

 المالية

عضو مجلس -

إدارة الشركة 

السعودية لمركز 

 ليةالمعيق

رئيس مجلس -

المديرين لشركة 

 الت مين العقارم

بكالوريوس   -

محاسبة وإدارة 

جامعة –أعمال 

المل  سعود 

 ه(1383)

ماجستير إدارة  -

جامعة  –أعمال 

تكساس 

للتكنولوجيا 

 م1970)أمريكا( 

-  

خبرة طويلة 

تمتد ألكثر من 

عام في  50

إدارة المصالح 

حكومية ال

وشركات 

القطاع الخاص 

 العامة والخاصة
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عضو مجلس  -

إدارة شركة أسمنب 

 الشرقية

 
عبد الرحمن 

 السلطان****

إختصاصى  -

خطط مراجعة  

مصلحة -وجودة 

الت مينات = 

 اإلجتماعية

عضو لجنة  -

مراجعة الشركة 

العربية التعاونية 

 للت مين 

 

-مراجع داخلى  -

مصلحة الت مينات 

 اإلجتماعية

 –مراق  مالى  -

مصلحة الت مينات 

 ماعيةاإلجت

موفف بالبن   -

السعودم الهولندم 

)إداراتى الرقابة 

 المالية والخزينة(

بكالريوس  -

م( 1999محاسبة )

 جامعة المل  سعود

ماجستير فى  -

المالية التطيقية 

م( جامعة 2009)

 نبوكاسل أستراليا

عام  19خبرة 

فى مجال 

المحاسبة 

واإلدارة المالية 

 والتامين

 
أحمد  ابراهيم 

 ***السنيدم**

-مشرا محاسبة  -

قسم الضرائ  

شركة  -والزكاة 

اإلتصاالت 

 السعودية

معد تقارير  -

شركة -قانونية 

االتصنيع الوطنية 

 )التصنيع(

محلل تقارير  -

صندوق -مالية 

 التنمية الصناعية

-محلل مالى  -

صندوق التنمية 

 الصناعية

-محلل مالى أول  -

صندوق التنمية 

 الصناعية

 -محاس  مشارك -

 بى إم جى كى

مساعد محلل  -

صندوق  –مالى 

 التنمية الصناعية

بكالريوس  -

م( 2008محاسبة )

 جامعة المل  سعود

ماجستير  -

المحاسبة واإلدارة 

م( 2013المالية )

جامعة باغنر 

 المملكة المتحدة

شهادة  الهيئة  -

السعودية 

للمحاسبين 

القانونيين 

 م(2015)

خبرة  أكثر من 

عوام  فى أ  9

محاسبة مجال ال

واإلدارة المالية 

 والتحليل المالى

 والتدقيق

 

م ، وخرج من اللجنة فى دورة 2018تولى األستاذ/ يوسف عبد هللا الراجحي رئاسة اللجنة للنصف األول من عام  *

بن أحمد ثم تولى رئاسة اللجنة للنصف الثاني من نفس العام األستاذ/ وليد  م.01/07/2018المجلس الجديدة التى إبتدأت فى 
 بامعروا.

 م.01/07/2018خرج العضو عبد هللا العبيد من عضوية اللجنة فى دورة المجلس الجديدة التى إبتدأت فى  **

 م 10/09/2018إنتهب عضوية فيصل المعمر فى اللجنة بنهاية عضويته فى المجلس بتاريخ  ***
 م01/07/2018بدأت عضوية  عبد الرحمن السلطان فى اللجنة فى تاريخ  ****

 .فيصل سعود المعمربديال عن العضو  م21/10/2018بدأت عضوية  أحمد إبراهيم السنيدم فى اللجنة فى تاريخ **** *

 

 والحوكمة لجنة الترشيحات والمكافآت

 اإلسم #
الوظائف 

 الحالية

الوظائف 

 السابقة
 الخبرات المؤهالت

 *فيصل سعود المعمر 1

نائ  رئيس  -

مجلس إدارة تبوك 

 يةالزراع

مدير عام مصلحة  -

 معاشات التقاعد

مدير عام إدارة -

الحسابات بوىارة 

 المالية

دارة عضو مجلس إ-

بكالوريوس   -

محاسبة وإدارة 

جامعة –أعمال 

المل  سعود 

 (ه1383)
ماجستير إدارة  -

خبرة طويلة تمتد 

 50ألكثر من 

إدارة  فيعام 

المصالح 

الحكومية 

وشركات القطاع 
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الشركة السعودية 

 لمركز المعيقلية

رئيس مجلس -

المديرين لشركة 

 يالت مين العقار

عضو مجلس  -

إدارة شركة أسمنب 

 الشرقية

جامعة  –أعمال 

تكساس 

للتكنولوجيا 

 م1970)أمريكا( 

 

الخاص العامة 

 والخاصة

2 
سليمان صالح  سلمان 

 **الصراا

مدير عام  مؤسسة  -

 الصراا التجارية

عضو مجلس  -

إدارة تبوك 

 الزراعية

عضو مجلس  -

 إدارة أسمنب تبوك

 

نائ  المدير العام  -

للتشغيل بالشركة 

السعودية لألسماك 

 )الدمام(

مدير عام  -

 فيالمشاريع 

مجموعة شركات 

 عبد هللا الرشيد

مدير عام  -

مجموعة شركات 

 عبد هللا الرشيد

مدير عام وعضو  -

مجلس إدارة شركة 

 جاىان للتنمية

عضو لجنة  -

ة المراجعة واللجن

شركة  فيالتنفيذية 

 أسمنب تبوك

مجلس إدارة   -

 شركة أسماك تبوك

عضو مجلس  -

إدارة شركة 

المشروعات 

 السياحية )شمس(

ثانوية عامة 

 (ه1397)

خبرة  ألكثر من 

إدارة  فيعام  30

الشركات 

 فيالزراعية 

قطاع االسماك 

والزراعة 

 واالسمنب

3 
عبد العزيز أحمد عبد 

 اللطيف بن دايل

العام  األمين -

لمجلس المؤسسة 

 العامة التقاعد

 الماليالمستشار  -

لمحاف  المؤسسة 

 العامة التقاعد

عضو مجلس  -

 تبوك الزراعية

 يالمدير التنفيذ -

 يلشركة ذات

إحدم   -المحدودة

شركات مجموعة 

 المنجم

المدير التنفيذم  -

للمبيعات والتسويق 

شركة ميد  –

 يإحد –التجارية 

شركات مجموعة 

 موارد

العضو المنتد   -

وعضومجلس إدارة 

شركة تهامة 

لإلعالن والعالقات 

 العامة والتسويق

مدير المنطقة  -

المصرفية  -يالوسط

إدارة  بكالوريوس 

جامعة  –أعمال

المل  سعود 

 م(1998)

كثر من ألرة بخ

 فيعام  17

اإلدارة التنفيذية 

وعضوية مجالس  

إدارات  شركات 

المساهمة العامة 

 فيالخاصة  و 

 فيالمجال المصر

 يوالتجار

  يوالزراع
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الخاصة والخدمة 

الذهبية )بن  

 الرياض(

مدير فرع  -

)مجموعة سامبا 

 المالية(

مدير الخدمات  -

الماسية )مجموعة 

 سامبا المالية(

عضو مجلس  -

إدارة شركة أد  

 ديانآرت مي

عضو مجلس  -

إدارة شركة الموارد 

 لألغذية

عضو مجلس  -

 إدارة أنترماركتس

عضو مجلس إدارة 

JWT 

عضو مجلس  -

 Ogelإدارة شركة 
V 

4 
غسان إبراهيم 

 عقيل***

المدير التنفيذم 

للشركة العربية 

للتموين والتجارة 

 )مجموعة أسترا( 

مدير تدقيق  -

وإستشارات  مالية 

)آرثر آندرسون 

 وشركائهم(

المدير المالى  -

 لمجموعة أسترا

نائ  المدير  -

التنفيذم لمجموعة  

 أسترا

عضو مجلس  -

إدارة أسترا 

 الصناعية

عضو مجلس  -

إدارة شركة الت مين 

 العربية التعاونية

عضو مجلس إدارة -

 بن  القاهرة عمان

عضو مجلس  -

 إدارة شركة إتصالنا

عضو مجلس  -

إدارة شركة فيتل 

 القابضة

عضو مجلس  -

إدارة شركة أوداكيا 

 كابيتال

بكالريوس  -

م( 1989محاسبة )

 ةالجامعة االردني

ماجستير إدارة  -

م( 1989أعمال )

 جامعة  ثندر بيرد

مدقق معتمد  -

م( جامعة 1993)

 إلينوم

عام   30خبرة 

فى مجال التحليل 

والتقييم المالى  

والتدقيق المالى 

والت مين 

والخدمات 

المصرفية 

 واإلدارة التنفيذية

5 
وليد خالد 

 *الشترم***

نائ  المدير العام 

لمؤسسة خالد 

 ارةالشترم للتج

 ثانوية عامة ال توجد
خبرة  فى مجال  

 اإلدارة العامة
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6 
ع سعد مري

 *هباش****

رئيس مجلس  -

إدارة مركز حوكمة 

جامعة  –الشركات 

الممكلة  -المل  خالد

 العربية السعودية

عضو مجلس  -

إدارة شركة سالمة  

 للت مين

عميد شئون  -

جامعة  –الطال  

 المل  خالد

رئيس قسم  -

عة المحاسبة جام

 المل  خالد

محاس  بشركة  -

االتصاالت 

 السعودية

مساعد مراجع  -

شركة فاروكى 

 وشركاؤه المحدودة

محاضر بكلية  -

جامعة درم بالمملكة 

 المتحدة

 

بكالريوس  -

م( 2002محاسبة )

 جامعة  المل  خالد

ماجستير  -

محاسبة ومالية 

م( جامعة 2006)

 برمنجهام

دكتوراة   -

محاسبة ومالية 

جامعة م( 2010)

المملكة  –درم 

 المتحدة

 

عام  12خبرة  

فى مجال 

المحاسبة والمالية 

وحوكمة 

الشركات 

واألسواق المالية 

والتثمين العقارم 

والتدري  

والتحكيم 

 والتوفيق الدولى.

م وخرج من اللجنة فى دورة المجلس 2018تولى األستاذ/ فيصل المعمر رئاسة اللجنة للنصف األول من عام  *

م ، وتولى رئاسة اللجنة للنصف الثاني من العام األستاذ/ عبد العزيز بن 01/07/2018التى إبتدأت فى  الجديدة

 دايل.

 م.01/07/2018خرج العضو سليمان الصراا من عضوية اللجنة فى دورة المجلس الجديدة التى إبتدأت فى ** 

 م 14/10/2018المجلس فى  إنتهب عضوية غسان عقيل فى اللجنة فى تاريخ سريان إستقالته من*** 

 م01/07/2018بدأت عضوية  الوليد الشترم فى اللجنة فى تاريخ **** 

بديال عن العضو المستقيل /  م21/10/2018ع سعد هباش فى اللجنة فى تاريخ مريبدأت عضوية   *****

 غسان عقيل.

 

 اإلدارة التنفيذية: (ج

 اإلسم #
الوظائف 

 الحالية

الوظائف 

 السابقة

 لخبراتا المؤهالت

1 
سعد بن محمد 

 السواط

 يالرئيس التنفيذ -

 لتبوك الزراعية

 إدارة مجلس رئيس-
 العربية الشركة

 المحاصيل النتاج
 (بالسودان المحدودة
 شركات إحدم

 العربية الهيئة
 واالنماء لإلستثمار
 (الزراعي

 مجلس رئيس -
 الشركة إدارة

 للخدمات العربية

 بجمهورية الزراعية
 الميةاالس موريتانيا

 مجلس عضو -

 شركة إدارة
 ساق مجموعة
 الزراعية

مدير عام تبوك  -

 الزراعية

مدير اإلدارة  -

الهندسية بتبوك 

 الزراعية

مدير قسم االبار  -

والمضخات بتبوك 

 الزراعية

مسئول  -

الهيدرولوجيا 

بالمنطقة الجنوبية 

الغربية )إدارة تنمية 

وىارة  -المياه

 الزراعة والمياه(

 

 س بكالوريو -

علوم 

 -)هيدرولوجيا(

 -جامعة اريزونا

أمريكا 

 م(1983)

عام  34 خبرة 

إدارة  في

المشروعات 

وتنفيذ الزراعية 

المشروعات 

اإلستثمارية 

وإدارة عمليات 

االستحواذات 

 واإلندماجات

وإدارة عمليات 

مشروعات  

 ىيادة رأس المال

وأعمال مجالس 

اإلدارات 

وحوكمة 

 الشركات

عام   15خبرة  بكالوريوس  -مدير وحدة أعمال  -رئيس قطاع  - يأحمد مبارك ييح 2
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مدير التشغيل و

المزارع بتبوك 

 المكلف  الزراعية

 

المحاصيل الحقلية 

 بتبوك الزراعية

مدير إدارة  -

المحاصيل الحقلية 

 بتبوك الزراعية

ي مشرا ىراع -

تبوك  بشركة

 الزراعية

العلوم الزراعية 

جامعة المل   –

 م(2002سعود )

إدارة  في

المحاصيل و 

المشاريع 

 الزراعية 

 *يرغلمحمد أحمد ف 3

رئيس القطاع  -

شركة  – المالي

تبوك للتنمية 

 م(2017الزراعية )

رئيس قطاع   -

التخطيط 

 يالمال االستراتيجي

 يواالستثمار العقار

بمجموعة  دار 

 –االعمار القابضة 

 م(2015القاهرة )

مدير المالية  -

والعمليات بشركة 

ESOL –  القاهرة

 م(2012)

 يالمدير المال -

شركة  – يالقطر

القاهرة  –إنترتي  

 م(2011)

مدير االستحوذات  -

واالندماجات بقطاع 

االستثمارات 

الفندقية بشركة 

 –المملكة القابضة 

 م(2009دبى )

محاس  أول  -

بمركز السلع 

المتعددة بمجموعة 

 م(2006) يعالم دب

 يمحلل مال -

بشركة صناعات 

 –ي  المستقبل أنباب

 م(2006دبى )

 

 

بكالوريوس  -

 – إدارة أعمال

الجامعة 

 فياالمريكية 

القاهرة 

 م(2003)

 تخصد مالية

شهادة  -

محاس  ال

 معتمد ال يداراإل

CMA–  معهد

المحاسبين 

االداريين 

بالواليات 

المتحدة 

االمريكية 

 م(2006)

عام  14 خبرة 

االدارة  في

المالية 

والمحاسبة 

 يلوالتحليل الما

وإدارة عمليات 

االستحواذات 

واالندماجات 

وتمويل 

 االستثمارات

4 
 محمد امرث

 **يالنوسان

مدير  عام قطاع  -

التسويق والمبيعات 

 بتبوك الزراعية

) تم تعديل المسمى 

الوفيفي الى رئيس 

قطاع التسويق 

 والمبيعات(

 يمدير  تنفيذ -

شركة سلي  هام 

 )جدة(

مدير عام مصنع  -

سيرامي  شركة 

 صدق )ينبع(

م. المدير العام  -

للتسويق والمبيعات 

بمصنع عبوات 

 األطباق 

 الرغوية والمنتجات

 بكالوريوس  -

جامعة  –آدا  

المل  عبد 

العزيز 

 م(1993)

ماجستير  -

 –إدارة أعمال 

 –جامعة هال 

المملكة  المتحدة 

 م(1997)

سنوات  7خبرة  

إدارة تسويق  في

األغذية والسلع 

تهالكية  اإلس

 الدورانسريعة 
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 )جدة والدمام(

م. المدير العام  -

شركة دواجن أمات 

 )جدة(

نائ  مدير عام  -

شركة كورتينا 

 لصناعات األغذية

م. المدير العام  -

ات عللتسويق والمبي

الخميرة لشركة 

 السعودية )جدة(

مدير مصنع  -

شركة تيماء 

 لألغذية )جدة(

مدير منتج شركة  -

 آبار وىينى )جدة(

 

 

5 
حسام الدين عبد 

 الباقى عثمان مختار
  المدير المالى -

بكالوريوس  -

محاسبة -تجارة 

جامعة  1988

 القاهرة

عضو جمعية  -

المحاسبين 

والمراجعة 

 المصرية

عضو معهد  -

المدققين 

 الداخليين
(IIA) 

بالواليات 

المتحدة 

 األمريكية

 

عام  30خبرة 

فى المحاسبة 

ارة المالية واإلد

 والتدقيق الداخلى

 م20/09/2018لشركة بتاريخ اإنتهب عضوية األستاذ محمد فرغلى فى فريق اإلدارة التنفيذية ب ستقالته من * 

فريق اإلدارة ب إنتهب عضوية األستاذ تامر النوسانىو تم تعديل المسمى الوفيفي الى )رئيس قطاع التسويق والمبيعات(** 

 .م04/09/2018ته من الشركة بتاريخ إستقال، والتنفيذية
 

 عضو يكون التي خارجها أو المملكة داخل الشركات أسماء (2-3

 الحالية إدارتها مجالس عضواً  في الشركة إدارة مجلس

 :مديريها من أو والسابقة

 اسم

 

 العضو

 أسماء

 الشركات

 يكون التي

 مجلس عضو

 اإلدارة

 عضواً 

 مجالس في

 داخل

 /المملكة

 خارج

 المملكة

 الكيان

 القانوني

 مساهمة(

 /مدرجة

 مساهمة

 /مدرجة غير

 مسؤولية ذات

 أسماء

 الشركات

 يكون التي

 عضو

 اإلدارة مجلس

 في عضواً 

 مجالس

 داخل

 /المملكة

 خارج

 المملكة

 الكيان

 القانوني

 مساهمة(

 /مدرجة

 مساهمة

 /مدرجة رغي

 مسؤولية ذات
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 إداراتها

 الحالية

 من أو

 مديريها

 إداراتها )..../محدودة

 أو السابقة

 من

 مديريها

 )..../محدودة

( 1عضو )

محمد عبد 

 يهللا الراجح

مصرا  -

 يالراجح

حتى 

 م11/2017

شركة   -

شرق آسيـا 

لإلستثمار 

 الزراعي

داخل   -

 المملكة

 

داخل  -

 المملكة

 

 

مساهمة  -

 مدرجة

 

شركة )-

غير مساهمة 

 (مدرجة

رئيس  -

مجموعة 

 يالراجح

 الكيماوية

عضو  -

مجلس إدارة 

ك  تبو

 لزراعيةا

نائ  رئيس  -

مجلس إدارة 

تبوك 

 الزراعية

رئيس  -

مجلس 

مديرين شركة 

جنات 

 لإلستثمار

رئيس  -

مجلس إدارة 

 ء شركة رخا

لإلستثمار 

 يالزراع

 

داخل  -

 المملكة

 

 

داخل  -

 المملكة

 

 

داخل  -

 المملكة

 

 

داخل  -

 المملكة

 

 

خارج   -

 المملكة 

 

غير مدرجة  -

 ذ.م.م

 

مساهمة 

 مدرجة

 

 

مساهمة 

 مدرجة

 

مساهمة غير  -

 مدرجة

 

مساهمة غير  -

 مدرجة

 

( 2عضو )

فيصل سعود 

 *المعمر

- - - 

عضو  -

مجلس إدارة 

شركة أسمنب 

 الشرقية

داخل  -

 المملكة

مساهمة 

 مدرجة

( 3عضو )

محمد نجيب 

جميل 

 *خضر

شركة وطن  -

لإلستثمار 

واألوراق 

 المالية

داخل  -

 المملكة

شركة )-

غير مساهمة 

 (مدرجة

مدير عام  -

شركة 

األسمنب 

 العربية

العضو  -

المنتد  

شركة األطعة 

 الراقية

عضو مجلس 

إدارة أسمنب 

 تبوك

عضو  -

مجلس إدارة 

الشركة 

الدولية 

للنفايات 

 البترولية

عضو  -

مجلس إدارة 

شركة وطن 

داخل   -

 المملكة

 

 

 

داخل  -

 المملكة

 

داخل  -

 المملكة

 
 

داخل  -

 المملكة

 

 

داخل  -

 المملكة

 

 

مساهمة  -

 مدرجة

 

 

 

غير مدرجة  -

 ذ.م.م

مساهمة -

 مدرجة

 

 

مساهمة غير  -

 مدرجة

 

مساهمة غير  -

 مدرجة

 

 

مساهمة غير  -

 مدرجة
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لإلستثمار 

واألوراق 

 المالية

عضو  -

مجلس إدارة 

شركة شرق 

آسيا للتنمية 

واإلستثمار 

  يالزراع

عضو مجس -

إدارة شركة 

الخليج التقنية 

اللطاقة 

 المستدامة

 

 

داخل   -

  المملكة

 

 

 

 

داخل  -

 المملكة

 

 

 

 

 

مساهمة غير  -

 مدرجة

( 4عضو )

أحمد عبد 

العزيز 

 السماري

- - - 

مدير عام  -

الشركة 

الوطنية  

للتسويق 

 الزراعي

 )ثمار(

عضو  -

مجلس إدارة 

الشركة 

الوطنية 

للتسويق 

 الزراعي

 )ثمار(

داخل   -

 المملكة 

 

 

 

 

داخل  -

 المملكة

مساهمة  -

 مدرجة

 

 

 

مساهمة  -

 مدرجة

( 5عضو )

يوسف العبد 

 هللا الراجحى

الشركة  

المتحدة 

الدولية 

 -للمواصالت

بدجب 

 السعودية

داخل 

 المملكة

شركة مساهمة 

 مدرجة

مدير عام   -

شركة 

 يالراجح

للصناعة 

 والتجارة

عضو  -

مجلس إدارة 

شركة شروق 

للتعبئة 

واألغذية 

 )الكويب(

عضو مجلس -

إدارة شركة 

 يالراجح

موارد لل

البشرية 

والتعليم 

 والتدري 

عضو  -

مجلس إدارة 

شركة 

 يالراجح

داخل   -

 المملكة 

 

 

 

خارج   -

 المملكة 

 

 

 

 

داخل -

 المملكة

 

 

 

داخل -

 المملكة

 

 

داخل -

 المملكة

غير شركة -

 ذ.م.م مدرجة 

 

 

 

 

غير شركة   -

 ذ.م.ممدرجة 

 

 

 

غير شركة  -

 ذ.م.م مدرجة

 

 

 

غير شركة  -

 ذ.م.م مدرجة

 

 

غير  شركة -

 ذ.م.م  مدرجة
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 للفنادق

عضو  -

مجلس إدارة 

الشركة 

الخليجية 

 للتقنية

مدير عام  -

شركة عبد هللا 

عبد العزيز 

 يالراجح

 وأوالده

 

 

 

اخل د-

 المملكة

 

 

 

 

غير شركة   -

 ذ.م.ممدرجة 

 

( 6عضو )

عبد العزيز 

أحمد عبد 

اللطيف بن 

 * دايل

   

المدير  -

 يالتنفيذ

 يلشركة ذات

  -المحدودة

إحدم شركات 

مجموعة 

 المنجم

 

العضو  -

المنتد  

وعضومجلس 

إدارة شركة 

تهامة لإلعالن 

والعالقات 

العامة 

 والتسويق

 

عضو  -

مجلس إدارة 

شركة أد  

 آرت ميديان

 

عضو  -

مجلس إدارة 

شركة الموارد 

 لألغذية

عضو  -

مجلس إدارة 

 أنترماركتس

عضو مجلس 

 JWTإدارة 

 

عضو  -

مجلس إدارة 

 Ogelشركة 
V 

داخل   -

 المملكة 

 

 

 

 

 

داخل   -

 المملكة 

 

 

 

 

 

 

داخل   -

 المملكة 

 

 

 

 

داخل   -

 المملكة 

 

 

 

داخل   -

 المملكة 

 

 

 

  

داخل   -

 المملكة 

 

شركة غير 

 مدرجة ذ.م.م

 

 

 

 

مساهمة  -

 مدرجة

 

 

 

 

 

 

مساهمة غير  -

 مدرجة

 

 

 

شركة غير 

 مدرجة ذ.م.م

 

 

شركة غير 

 مدرجة ذ.م.م

 

 

 

 

شركة غير 

 رجة ذ.م.ممد

( 7عضو )

سليمان 

شركة  -

 أسمنب تبوك

داخل  -

 المملكة

مساهمة  -

 مدرجة

مدير عام  -

مجموعة 

داخل  -

 المملكة

شركة غير  -

 مدرجة ذ.م.م 
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صالح 

سلمان 

 الصراف

شركات عبد 

 هللا الرشيد

مدير عام  -

وعضو 

مجلس إدارة 

شركة جاىان 

 للتنمية

عضو   -

مجلس إدارة 

شركة أسماك 

 تبوك

عضو  -

مجلس إدارة 

شركة 

المشروعات 

السياحية 

 س)شم

 

 

 

داخل -

 المملكة

 

 

 

داخل -

 المملكة

 

 

داخل -

 المملكة

 

 

مساهمة  -

 مدرجة

 

 

مساهمة  -

 مدرجة

 

 

 

مساهمة  -

 مدرجة

 

 

( 8عضو )

الوليد خالد 

 الشترى

مؤسسة  -

خالد الشترم 

 التجارية

داخل 

 المملكة

ذات مسئولية -

 محدودة
 التوجد التوجد التوجد

( 9عضو )

غسان 

أبراهيم 

 **عقيل

مجموعة  -

الشركة 

لعربية ا

للتموين 

والتجارة 

 أسترا()

مجموعة  -

أسترا  

 الصناعية

شركة  -

الت مين 

لعربية ا

 التعاونية

بن   -

القاهرة 

 عمان

شركة  -

 أنهام

شركة  -

 إتصالنا

شركة -

فيتل 

 القابضة

شركة  -

أوداكيا 

 كابيتال

داخل  -

 المملكة

 

 

 

 

 

داخل  -

 لكةالمم

 

 

داخل  -

 المملكة

 

 

 

خارج  -

 المملكة

 

خارج -

 المملكة

 

خارج -

 المملكة

 

خارج -

 المملكة

 

خارج -

 المملكة

غير  مساهمة -

 مدرجة

 

 

 

 

غير مساهمة  -

 مدرجة

 

 

مساهمة  -

 مدرجة

 

 مساهمة -

 مدرجة

ذات مسئولية -

 محدودة

ذات مسئولية -

 محدودة

ذات مسئولية -

 محدودة

ذات مسئولية -

 محدودة

مجموعة  -

الشركة 

العربية 

للتموين 

والتجارة 

 )أسترا(

 

داخل -

 المملكة

مساهمة غير -

 مدرجة
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 م30/06/2018فيصل المعمر ومحمد نجي  خضر بنهاية دورة المجلس الحادية عشر بتاريخ  إنتهب عضوية*

 م14/10/2018خ م وسريانها بتاري11/10/2018غسان إبراهيم عقيل فى المجلس ب ستقالته بتاريخ  إنتهب عضوية**

 

 :اآلتي النحو على أعضائه وتصنيف اإلدارة مجلس تكوين (3-3

 ، تنفيذي غير إدارة ، عضومجلس  تنفيذي إدارة مجلس عضو

 :مستقل إدارة مجلس عضو

 إسم العضو
 تصنيف العضوية

 مستقل(/)تنفيذى/غير تنفيذى

 عبد العزيز  ( محمد  العبد هللا1عضو )

 الراجحي
يغير تنفيذ  

 عبد العزيز وسف العبد هللا( ي2عضو )
 الراجحي

يغير تنفيذ  

 غير تنفيذم الشترم صالح ( وليد خالد3عضو )

 غير تنفيذم ( فيصل سعود المعمر **4عضو )

 غير تنفيذم ( محمد نجي  جميل خضر**5عضو )

 مستقل ( سليمان صالح سلمان الصراا6عضو )

 مستقل أحمد عبد العزيز السماري 7عضو)

د العزيز أحمد عبد اللطيف بن عب( 8عضو )
 *** دايل

 مستقل

 مستقل ( غسان ابراهيم فارس عقيل*9عضو )

 م14/10/2018 إنتهب عضوية غسان ابراهيم عقيل فى المجلس بقبول إستقالته فى تاريخ *

 م بنهاية الدورة السابقة للمجلس30/06/2018فيصل المعمر ومحمد نجي  خضر فى  إنتهب عضوية**

 مجلس االدارة فيمؤسسـة العامـة للتقاعـد ممثل ال***

 
 
 

  -أعضائه  إلحاطة اإلدارة مجلس اتخذها التي اإلجراءات (4-3

ً بمقترحات- التنفيذيين غير وبخاصة  المساهمين علما

 الشركة وأدائها: حيال وملحوفاتهم

تصله من  التيعادة يقوم المجلس ب دراج وعرض المقترحات والمالح ات 

ركة وأدئها على أعضائه ضمن أجندة إجتماعات المجلس المساهمين حيال الش

 هذا الخصوص. في يءش يم أ2018الدورية ، ولم يتلقى المجلس خالل العام 
 

 المالية السنة خالل عفقدت التي اإلدارة مجلس اجتماعات عدد (5-3

ً  اجتماع كل حضور انعقادها، وسجل وتواريخ األخيرة،  موضحا

 :الحاضرين أسماء هفي
 

  (9ماعات )عدد االجت 
االجتماع  

 االول

13/2/

 م2018

االجتماع 

 الثانى

13/2/

 م2018

االجتماع 

 الثالث

18/4/

 م2018

االجتماع 

 الرابع

06/5/

 م2018

االجتماع 

 الخامس

23/6/

 م2018

االجتماع 

 السادس

04/7/

 م2018

االجتماع 

 السابع

10/9/

 م2018

االجتماع 

 الثامن

21/10/

 م2018

االجتماع 

 التاسع

25/11/

 م2018

االجما

 لى
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عضو 

(1 )

محمد 

عبد هللا 

الراجح

 ي

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

عضو 

(2 )

فيصل  

سعود 

المعمر

* 

1 1 1 1 1 0 0 0 0 5 

عضو 

(3 )

محمد 

نجيب 

 *خضر

1 1 1 1 0 0 0 0 0 4 

عضو 

(4 )

سليمان 

صالح 

الصرا

 ف

0 0 1 1 1 1 1 1 1 7 

عضو 

(5 )

أحمد 

عبد 

العزيز 

السمار

 ي

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

ضو ع

(6 )

يوسف 

العبد هللا 

الراجح

 ى

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

عضو 

عبد ( 7)

العزيز 

أحمد 

عبد 

اللطيف 

  بن دايل

 

1 1 0 1 1 1 1 1 1 8 

عضو 

(8 )

وليد 

خالد 

الشترى

**  

0 0 0 0 0 1 1 1 1 4 

عضو 

(9 )

غسان 

ابرهيم 

0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 
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عقيل 

*** 

 م06/05/2018تاريخ آخر إجتماع للجمعية العامة: 
إنتهب عضوية األعضاء فيصل المعمر ومحمد نجي  خضر ب نتهاء دورة المجلس الحادية العشر فى تاريخ  *

 م30/06/2018

 م01/07/2018خالد الشترم فى المجلس مع بداية الدورة الثانية عشر فى تاريخ  الوليد بدأت عضوية ***

م وأنتهب بقبول إستقالته 01/07/2018تاريخ بدأت عضوية عضوية غسان ابراهيم عقيل فى المجلس فى  ***

 م14/10/2018 فى تاريخ

 

 لجنة :مثل  ومهامها، اللجان الختصاصات مختصر وصف (6-3

 أسماء ذكر مع ولجنة المكافآت، الترشيحات ولجنة المراجعة،

انعقادها  وتواريخ اجتماعاتها وعدد وأعضائها ورؤسائها اللجان

 .اجتماع لكل لألعضاء الحضور وبيانات
 

 اللجنة التنفيذية: 1-6-3
 وصف مختصر  إلختصاصات اللجنة ومهامها: (أ

تطلع اللجنة بمسئوليات مجلس االدارة ذات الصلة ب دارة أعمال الشركة 

خالل الفترات بين اإلجتماعات الدورية المقررة للمجلس، أوحينما يتعذر 

أسبا  طارئة أو خارجة عن االرادة، و  يإنعقاد إجتماعات المجلس أل

لتوصيات إلى مجلس اإلدارة حول مختلف الموضوعات ذات تقدم ا

واإلستثمار فى مشروعات الصلة ب عداد وتنفيذ إستراتيجية الشركة 

، ويفوض المجلس اللجنة لتصريف بع  الشراكات واإلستحواذات

مهامه مثل إعتماد سياسات االستثمار و تعيينات القيادات العليا  

 لاير(. والمشتريات )فيما دون اثنين مليون
 

 :*إجتماعات اللجنة ( 

 اإلسم
طبيعة 

 العضوية

 ( إجتماعات8عدد االجتماعات )

 االجتماع األول

 م12/02/2018

 اإلجتماع الثانى

 م19/03/2018

 اإلجتماع الثال 

 م02/09/2018

 اإلجتماع الرابع

 م09/09/2018

االجتماع 
 الخامس

 م01/10/2018

االجتماع 
 السادس

 م01/11/2018

 االجتماع
 السابع

 م22/11/2018

 االجتماع
 الثامن

 م06/12/2018
عضو 

(محمد 1)

عبد هللا 

 الراجحى

رئيس 

 **اللجنة
1 1 0 0 0 0 0 0 

عضو 

(2 )
محمد 

نجي   

 خضر

 0 0 0 0 0 0 1 1 عضو

عضو 

(أحمد  3)

عبد 

العزيز  

 السمارم

 1 1 1 1 1 1 1 1 عضو
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عضو 

(سعد  4)

محمد 

 السواط

 1 1 1 1 1 1 1 1 عضو

عضو 

(5 )
يوسف  

عبد هللا 

 الراجحى

 1 1 1 1 1 1 0 0 عضو

عضو 

(6 )
سليمان  

صالح 

 الصراا

 1 1 1 1 1 1 0 0 عضو

اللجنة األستاذ محمد عبد هللا الراجحى  ة الثانية عشر للمجلس خرج من عضويةبداية الدور م01/07/2018فى تاريخ *

 .ليمان الصراا واألستاذ يوسف الراجحىوالدكتور محمد نجي  خضر وحل محلهما األستاذ س

م وآلب رئاسة 30/06/2018م حتى 2018االستاذ محمد عبد هللا الراجحى اللجنة خالل النصف االول من عام  ترأس **

 م الى األستاذ سليمان الصراا01/07/2018اللجنة من بداية النصف الثانى فى 

 

 لجنة  المراجعة: 2-6-3
 امها:وصف مختصر  إلختصاصات اللجنة ومه (أ

 من التحقق أجل من الشركة في الداخلية المراجعة إدارة على اإلشراا
 .اإلدارة مجلس حددها التي والمهمات األعمال تنفيذ في فاعليتها مدم
 وتوصياتها رأيها عن مكتو  تقرير ووضع الداخلية الرقابة ن ام دراسةو
 جراءاتاإل تنفيذ ومتابعة الداخلية المراجعة تقارير دراسةو .ش نه في

 المحاسبين بتعيين التوصيةو .فيها الواردةللمالح ات  التصحيحية
 الت كد بالتعيين التوصية عند ويراعى ، أتعابهم وتحديد وفصلهم القانونيين

 عمل أي واعتماد القانونيين، المحاسبين أعمال متابعةو .استقالليتهم من
 ب عمال مقيامه أثناء بها يكلفون التي المراجعة أعمال نطاق خارج

 وإبداء القانوني المحاس  مع المراجعة خطة دراسةو .المراجعة
 القوائم على القانوني المحاس  ملحوفات دراسةو .عليها ملحوفاتها

 والسنوية األولية المالية القوائم دراسةو .ش نها في تم ما ومتابعة المالية

 .ش نها في والتوصية الرأي وإبداء اإلدارة مجلس على عرضها قبل
 لمجلس والتوصية الرأي وإبداء المتبعة المحاسبية السياسات دراسةو

 .ش نها في اإلدارة
 إجتماعات اللجنة: ( 

 اإلسم #
طبيعة 

 العضوية

 ( إجتماعات4عدد االجتماعات )

 االجتماع األول

 م12/02/2018

 اإلجتماع الثانى

 م01/05/2018

 اإلجتماع الثال 

 م01/08/2018

 اإلجتماع الرابع

 م18/10/2018

1 
(يوسف 1عضو )

 *الراجحىعبد هللا 

رئيس 

 اللجنة
1 1 0 0 

2 
 ( وليد2عضو )

 بامعروا أحمد 
 1 1 1 1 عضو
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3 
(عبد هللا 3عضو )

 **العبيدعبد هللا 
 0 0 1 1 عضو

4 
( فيصل 4عضو )

 *المعمر**
 0 1 0 0 عضو

5 
( عبد 5عضو )

 الرحمن السلطان
 1 1 0 0 عضو

6 
( أحمد 6عضو )

 ****السنيدم
 0 0 0 0 عضو

م ، علماً ب نه ترأس 30/06/2018بنهاية الدورة الحادية عشرة للمجلس بتاريخ اللجنة من االستاذ يوسف الراجحى خرج  *

م وآلب رئاسة اللجنة من بداية النصف الثانى فى 30/06/2018م حتى 2018خالل النصف االول من عام اللجنة 
 .ام الى األستاذ وليد بامعرو01/07/2018

 م30/06/2018خرج الدكتور عبد هللا العبيد من عضوية اللجنة فى نهاية الدورة الحادية عشر للمجلس بتاريخ ** 

ل روفه الصحية  ولم يحضر سوم  م10/09/2018من عضوية اللجنة بتاريخ  ب ستقالته األستاذ/ فيصل المعمرتقدم  ***

 فى الدورة الثانية عشر للمجلس.الجلسة األولى فقط 

)بديال عن العضو المستقيل فيصل السنيدي التحق باللجنة مؤخرا بعد إنتهاء جلسات العام ابراهيم عضو اللجنة / أحمد ** *

  .م2018أي جلسات في عام أحمد السنيدي ، ولم يحضر المعمر(

 :والحوكمة لجنة  الترشيحات والمكافآت 3-6-3
 وصف مختصر  إلختصاصات اللجنة ومهامها: (أ

 وفقاً  المجلس لعضوية بالترشيح اإلدارة لمجلس يةتختد اللجنة بالتوص
 سبق شخد أي ترشيح عدم مع مراعاة المعتمدة والمعايير للسياسات

 لالحتياجات السنوية والمراجعة .واألمانة بالشرا مخلة بجريمة إدانته
 وصف اإلدارة وإعداد مجلس لعضوية المناسبة المهارات من المطلوبة
تحديد  ذل  في بما اإلدارة، مجلس لعضوية ةالمطلوب والمؤهالت للقدرات

 ومراجعة .اإلدارة مجلس ألعمال العضو يخصصه أن يلزم الذي الوقب
 يمكن التي التغييرات ش ن في التوصيات ورفع اإلدارة مجلس هيكل

 واقتراح اإلدارة، مجلس في والقوة الضعف جوان  تحديد .إجراؤها
 استقاللية من سنوي بشكل ت كدوال .مصلحة الشركة مع يتفق بما معالجتها
 العضو إذا كان مصالح تعارض أي وجود عدم و المستقلين، األعضاء
 واضحة سياسات ووضع .أخرم شركة إدارة مجلس عضوية يشغل

يراعى  و التنفيذيين، وكبار اإلدارة مجلس أعضاء ومكافآت لتعويضات

 باألداء. ترتبط معايير استخدام السياسات تل  وضع عند
 

 اعات اللجنة*:إجتم ( 

 اإلسم #
طبيعة 

 العضوية

 ( إجتماعات5عدد االجتماعات )

 االجتماع األول

 م12/02/2018

 اإلجتماع الثانى

 م19/03/2018

 اإلجتماع الثال 

 م23/06/2018

 اإلجتماع الرابع

 م20/10/2018

اإلجتماع 

 الخامس

 م26/11/2018

1 

عضو 

(فيصل 1)

سعود 

 *المعمر

رئيس 

 اللجنة
1 1 1 0 0 

2 

( 2عضو )
سليمان 

 الصراا

 0 0 1 1 0 عضو
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3 

عضو 

(عبد 3)

العزيز بن 

 دايل

 1 1 1 1 1 عضو

4 

( 4عضو )
الوليد 

الشترم 

** 

 1 1 0 0 0 عضو

5 

( 5عضو )
مربع سعد 

 *هباش **

 1 0 0 0 0 عضو

6 

( 6عضو )
غسان 

إبراهيم 

 ****عقيل

 0 0 0 0 0 عضو

م ، علماً ب نه ترأس 30/06/2018اية الدورة الحادية عشرة للمجلس بتاريخ خرج االستاذ فيصل المعمر من اللجنة بنه*  

م وآلب رئاسة اللجنة من بداية النصف الثانى فى 30/06/2018م حتى 2018النصف االول من عام اللجنة خالل 
 م الى األستاذ عبد العزيز بن دايل01/07/2018

 م01/07/2018الدورة الثانية عشر للمجلس فى تاريخ مع بداية تم إختيار الوليد الشترم لعضوية اللجنة **

 .بديال عن العضو المستقيل/ غسان عقيل م21/10/2018تاريخ  في عضوية اللجنةل إختيار مربع سعد هباشتم  *** 

 م2018أكتوبر  13يحضر عضو اللجنة ) غسان عقيل ( أي جلسة الستقالته من المجلس واللجنة بتاريخ  لم** ** 

 

 
 

أدائه  تقييم في اإلدارة سمجل عليها اعتمد التي الوسائل طبق،ين حيثما (7-3

 وعالقتها بالتقييم قامب التي الخارجية والجهة وأعضائه، هلجان وأداء

 :وجدت إن بالشركة،
يجرم المجلس نوعين من التقييم ألعضائه ب ستخدام نماذج مقتبسة من أدبيات 

  يقوم كل عضو بتقييم أدائه من وتجار  الحوكمة العالمية: أحدهما تقييم ذاتى بحي

فى من ور مهام وواجبات المجلس وما حققته سياسات وأعمال المجلس من نتائج 

تطوير ونمو ألعمال وايرادات وأرباح الشركة ، ومقدار المساهمة الشخصية للعضو 

إطار المن ور  فيذل  ، كما يقوم أعضاء المجلس مجتمعين بتقييم أداء المجلس  في

 ذكره.تقدم  الذي

ال توجد جهة خارجية تشرا على تقييم المجلس وإنما يتم التقييم ب شراا لجنة و

إنطالقاً من مسئوليتها حيال ذل  وفقا لما نصب  والحوكمة الترشيحات والمكافآت

 عليه الئحة عمل اللجنة. 
 

ً  فيذيةالتن واإلدارة اإلدارة سمجل أعضاء مكافآت عن اإلفصاح (8-3  وفقا

الئحة حوكمة  من والتسعين الثالثة في المادة عليه منصوص هو لما

 :الشركات
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تقوم  -مكاف ة أعضاء مجلس اإلدارة -( من الن ام األساسى19وفقاً ألحكام المادة )

بالشركة وبناء على الئحة عملها بالتوصية والحوكمة لجنة الترشيحات والمكافآت 

مجلس ، ويجوى الجمع يشكل المكاف ة السنوية ألعضاء ال يلمجلس اإلدارة بمبل  سنو

بينه وبين بدالت الحضور لكل جلسة ومزايا أخرم على أن ال يتجاوى مجموع 

 ( لاير سعودم.500,000المكافآت والمزايا المالية والعينية للعضو خمسمائة ألف )

 
 مكافآت أعضاء المجلس: 1-8-3

 اإلسم #

 فآت المتغيرةاالمك المكافآت الثابتة
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 :أوال: األعضاء المستقلين 

1 
أحمد عبد العزيز  

 السمارم
0 

1800

0 

160

00 
0 0 0 

34.0

00 
0 0 0 0 0 0 0 

34.0

00 
0 

2 
عبد العزيز أحمد بن 

 دايل *
0 

1600

0 

100

00 
0 0 0 

26.0

00 
0 0 0 0 0 0 0 

26.0

00 
0 

3 
ن صالح سليما

 الصراا
0 

1400

0 

160

00 
0 0 

300

00 

60,0

00 
0 0 0 0 0 0 0 

60,0

00 
0 

 0 المجموع )أوال( 
48.00

0 

42.

000 
0 0 

300

00 

120.

000 
0 0 0 0 0 0 0 

120.

000 
0 

 ثانياً: األعضاء غير التنفيذين: 

1 
محمد عبد هللا 

 الراجحى
0 

1800

0 

400

0 
0 0 

120

000 

142.

000 
0 0 0 0 0 0 0 

142.

000 
0 

2 
يوسف عبد هللا 

 الراجحى
0 

1800

0 

160

00 
0 0 0 

34.0

00 
0 0 0 0 0 0 0 

34.0

00 
0 

 8000 0 محمد نجي  خضر 3
400

0 
0 0 0 

12.0

00 
0 0 0 0 0 0 0 

12.0

00 
0 

  فيصل سعود  المعمر 4
1000

0 

800

0 
0 0 

300

00 

48.0

00 
0 0 0 0 0 0 0 

48.0

00 
0 

 0 0 0 0 4000  غسان أبراهيم عقيل 5
4.00

0 
0 0 0 0 0 0 0 

4.00

0 
 

 8000  وليد خالد الشترم 6
400

0 
0 0 0 

12.0

00 
0 0 0 0 0 0 0 

12.0

00 
 

 0 المجموع )ثانياً( 
66.00

0 

36.

000 
0 0 

150

000 

252.

000 
0 0 0 0 0 0 0 

252.

000 
0 

 ثالثاً: األعضاء التنفيذيين: 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ال يوجد 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 المجموع )ثالثاً( 

  المجموع الكلى 
114,0
00 

78.0
00 

0 0 
180
000 

372.0
00 

0 0 0 0 0 0 0 
372.0
00 

0 

 

 
 

 مكافآت أعضاء اللجان: 2-8-3
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مكافآت بخالا بدل حضور الجلسات بواقع أثنين  يال يتقاضى أعضاء اللجان أ

 لكل جلسة. ي( لاير سعود2000ألف )

 
ل المكافآت الثابتة )عدا بد

  حضور الجلسات(
 المجموع بدل حضور الجلسات

    أعضاء لجنة المراجعة

. يوسف عبد هللا 1

 يالراجح
0 4000 4000 

 8000 8000 0 بامعرواأحمد . وليد  2

 4000 4000 0 العبيدعبد هللا . عبد هللا 3

 2000 2000 0 . فيصل سعود المعمر4

 4000 4000 0 . عبد الرحمن السلطان5

 22.000 22,000 0 المجموع

    

أعضاء لجنة الترشيحات 

  والمكافآت
   

 6000 6000 0 . فيصل سعود  المعمر1

. سليمان صالح 2

 الصراا
0 4000 4000 

. عبد العزيز أحمد بن 3

 دايل
0 10000 10000 

 4000 4000 0 . وليدخالد الشترم4

 2000 2000 0 . مريع الهباش5

 26.000 26.000 0 المجموع

    

    أعضاء اللجنة التنفيذية

 4000 4000 0 . محمد عبد هللا الراجحي1

 14000 14000 0 . محمد نجي  خضر *2

. أحمد عبد العزيز 3

 السماري *
0 26000 26000 

.يوسف  عبد هللا 4

 الراجحى
0 12000 12000 

. سليمان  صالح 5

 الصراا
0 12000 12000 

 26000 26000 0 . سعد محمد السواط *6

 94.000 94.000 0 المجموع

لاير إضافى لكل منهم  10000تقاضى األعضاء محمد نجي  خضر وأحمد عبد العزيز السمارم وسعد محمد السواط مبل   * 

لاير عن حضور جلسات فريق االستراتيجية والمواىنة )فريق عمل مكون  10000ن ير حضورهم جلسات اللجنة التنفيذية و

 س وفريق االدارة التنفيذية خاص بمتابعة وتقييم وتقويم االداء التشغيلى للشركة(.من بع  أعضاء المجل
 

ت أعضاء مجلس الئحة صرا مكافآت و مستحقا"أن  وتجدر اإلشارة هنا الى

الملحقة مع الئحة حوكمة الشركة المعتمدة بواسطة الجمعية العامة  "اإلدارة ولجانه

المادة الثالثة على منح رؤساء  فيصب م قد ن28/05/2017تاريخ  فيغير العادية 

ألف لاير ، حي  بلغب جملة  100أعضاء اللجان مبل  ألف لاير و 150اللجان مبل  

المكافآات الممنوحة ألعضاء المجلس واللجان بخالا بدل حضور الجلسات 

د أم إنحرافات ال توجلاير ، ووفقاً لذل   2.036.000الموضحة فى الجداول أعاله 

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة بالشركة ومكافآت أعضاء اللجان ومكافآت بين سياسة 

 . م2018 الماليالعام  فيكبار التنفيذيين وبين المكافآت الممنوحة لهذه الفئات 
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 مكافآت كبار التنفيذيين: 3-8-3

يتم منح مكافآت كبار التنفيذيين وفقاً لن ام المرتبات واألجور المعمول به بالشركة 

لس اإلدارة في إطار ن ام الموارد البشرية الجاري العمل به والمعتمد من مج

 بالشركة.

 

 

    المكافآت المتغيرة المكافآت الثابتة
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. الرئيس 1

 التنفيذي

1,200

,000 

240

0 

318,

000 

1.520

.400 
0 0 0 0 0 0 0 0 

1,520,

400 

. المدير 2

المالى 

 للمجموعة

280.8

56 

2.1

40 

86.2

63 

369.2

59 
0 0 0 0 0 0 0 0 

369.25

9 

. مدير 3

التسويق 

 والمبيعات

360.0

00 

1.8

00 

103.

500 

465.3

00 
0 0 0 0 0 0 0 0 

465.30

0 

. مدير 4

 المزارع

359,2

08 

2,4

00 

107.

802 

469,4

10 
0 0 0 0 0 0 0 0 469,41

. مدير 5 0

 المشاتل

236.1

46 

2.4

00 

77.0

37 

315.5

83 
0 0 0 0 0 0 0 0 315.58

3 
2,346 المجموع

,550 

8.6

00 

673.

624 

3.028

.774 
0 0 0 0 0 0 0 0 3.139.

952 
 
 

 السنة خالل المنعقدة للمساهمين العامة الجمعيات بتواريخ بيان (9-3

 لهذه الحاضرين اإلدارة أعضاء مجلس وأسماء األخيرة المالية

 :الجمعيات

 

 
 اإلسم

 سجل الحضور

إجتماع الجمعية 

 األول*

 م06/05/2018

إجتماع الجمعية 

 الثانى

 

إجتماع الجمعية 

 الثال 

 

 0 0 1 *محمد العبد هللا الراجحى* 1

 0 0 1 محمد نجي  جميل خضر 2

 0 0 1 أحمد عبد العزيز السماري  3

يوسف عبد هللا عبد العزيز  4

 الراجحي 

1 0 0 

 0 0 1 سليمان صالح الصراا 5

 0 0 1 عبد العزيز أحمد بن دايل 6

 م2018وهو اإلجتماع الوحيد للجمعية العامة خالل العام االجتماع األول إكتمل النصا  فى  *

 المجلسرئيس  محمد العبد هللا الراجحىاألستاذ/ اإلجتماع ترأس  **
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 الطلبات تل  وتواريخ المساهمين لسجل الشركة طلبات عدد (10-3

 :وأسبابها
 

عدد طلبات الشركة 

 لسجل المساهمين
 أسباب الطلب تاريخ الطلب

 أخرم م25/01/2018 1

 إنعقاد الجمعية العامة م09/04/2018 1

 إنعقاد الجمعية العامة م02/05/2018 2

 إنعقاد الجمعية العامة م06/05/2018 1

 أخرم م29/05/2018 1

 أخرم م31/12/2018 1
 

 

 مجلس أعضاء أحد بموجبه تناىل اتفاق أو ترتيبات ألي بيان (11-3

 :مكافآت أي عن كبار التنفيذيين أحد أو الشركة إدارة

م أي ترتيبات أو إتفاق  2018ديسمبر  31لم توجد خالل العام المالي المنتهي في 

تناىل بموجبه أي أحد من أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي رات  

أو تعوي ؛ كما اليوجد أعضاء مجلس إدارة أو كبار تنفيذيين لم يتقاضوا أي بدالت 

مقابل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة أو أي مصاريف سفر أو تنقالت أو أي 

 .و تناىلوا عن مكافآتهم وتعويضاتهم خالل العام المذكوربدالت أخرم أ

 
 

 الشركة مساهمي أحد بموجبه تناىل اتفاق أو ترتيبات ألي بيان (12-3

 :األرباح في حقوق أي عن
م أي ترتيبات أو إتفاق 2018ديسمبر  31لم توجد خالل العام المالي المنتهي في 

 رباح.الشركة عن حقوقه في األ يتناىل بموجبه أي من مساهم
 

 االسهم والحقوق وأدوات الدين: (4

 اكتتا  وحقوق تعاقدية مالية وأوراق مصلحة ألي وصف (1-4

 في وأقربائهم التنفيذيين الشركة وكبار إدارة سمجل ألعضاء تعود

 تغيير التابعة، وأي شركاتها من أي أو الشركة دين أدوات أو أسهم

 :خيرةاأل المالية السنة خالل الحقوق تل  أو المصلحة تل  في
 

# 

 

أو  إسم من تعود له المصلحة

االوراق التعاقدية أو حقوق 

 اإلكتتاب

 نهاية العام بداية العام

 % التغير التغير فيصا
 عدد االسهم

أدوات 

 الدين**

 عدد 

 االسهم

 أدوات

 الدين

 4237 48820 0 50000 0 1180 يمحمد عبد هللا الراجح 1

 ∞ 2000 0 2000 0 0 الوليد خالد صالح الشترم 2
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 اعدممثل المؤسسة العامة للتق *

 
 

 

 في األحقية ذات األسهم فئة في مصلحة ألي وصف (2-4

 وكبار الشركة إدارة أعضاء مجلس عدا( ألشخاص تعود التصويب
 بموج  المادة الحقوق بتل  الشركة أبلغوا )وأقرباءهم التنفيذيين
 تل  في تغيير وأي واإلدراج، التسجيل قواعد من واألربعين الخامسة
 :خيرةاأل السنة المالية خالل الحقوق

التصويب تعود  فيمصلحة أو تغيير فئة األسهم ذات األحقية  يلم يوجد إبالغ أل

 .م2018ديسمبر  31 في يالمنته يلالشخاص المعنيين خالل العام المال
 

 وأي للتحويل قابلة دين أدوات أي وأعداد لفئات وصف  (3-4
 مشابهة حقوق أو اكتتا  حق مذكرات أو تعاقدية مالية أوراق

 أي إيضاح مع المالية ةالسن خالل الشركة حتهامن وأ أصدرتها

 :ذل  مقابل الشركةعليه  حصلب عوض
حقوق تحويل أو أكتتا  بموج  أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق  يلم توجد  أ

مالية تعاقدية أو مذكرات حق إكتتا  أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها 

 .م2018 ديسمبر 31 في يالشركة خالل العام المنته
 

 

 قابلة دين أدوات بموج  اكتتا  أو تحويل حقوق ألي وصف (4-4
 حقوق أو اكتتا ، حق مذكرات تعاقدية أو مالية أوراق أو للتحويل
 :الشركة منحتها أو أصدرتها مشابهة
أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق   يأدوات دين قابلة للتحويل و أ يلم توجد أ

 31 في يا أو منحتها الشركة خالل العام المنتهإكتتا  أو حقوق مشابهة أصدرته
هذا  فيعوض حصلب عليه الشركة  يال يوجد أ يوبالتال م2018ديسمبر 

 .الخصوص

 

 ألي الشركة جان  من إلغاء أو شراء أو استرداد ألي وصف (5-4
 التمييز مع المتبقية، المالية األوراق لالسترداد، وقيمة قابلة دين أدوات
 اشترتها التي الشركة وتل  اشترتها التي المدرجة المالية األوراق بين

 :التابعة شركاتها

 ∞ 2500 0 2500 0 0 غسان أبراهيم عقيل 3

 0 0 0 2250 0 2250 أحمد عبد العزيز السمارم 4

 0 0 0 159362 0 159362 يعبد هللا الراجح يوسف 5

 0 0 0 1125000 0 1125000 عبد العزيز بن دايل* 6

 0 0 0 1000 0 1000 سليمان صالح الصراا  7
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إسترداد أو شراء  يأ م2018ديسمبر  31 في يالمنته الماليلم توجد خالل العام 

 .أدوات دين قابلة لإلسترداد يأو إلغاء من جان  الشركة أل

 
 

 :عالقة ذي وطرا الشركة بين صفقة ألي وصف (6-4
 ال توجد.

 

ً  الشركة تكون عقود أو أعمال  يب تتعلق معلومات (7-4  أو فيها طرفا
 لكبار أو الشركة إدارة مجلس أعضاء مصلحة ألحد فيها كانب

 أسماء تشمل حي  ب ي منهم، عالقة ذي شخد ألي أو فيها التنفيذيين
 العقود وشروطها أو األعمال هذه وطبيعة العقود، أو باألعمال المعنيين
 ىفعل القبيل، هذا من عقود أو الأعم توجد لم وإذا ومبلغها، ومدتها

 :بذل  إقرار الشركة تقديم
م فيها  2018أعمال أو عقود مبرمة خالل العام  يتقر إدارة الشركة بانه ليس لديها أ

أو رئيس  يأو كانب توجد فيها مصلحة ألحد أعضاء مجلس األدارة أو الرئيس التنفيذ

 منهم. يعالقة ب  يشخد ذ يقطاع المالية أو أ
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 الرقابة الداخلية بالشركة: (5

 بالشركة، الداخلية الرقابة إجراءات لفعالية السنوية المراجعة نتائج (1-5

 الداخلية الرقابة ن ام كفاية مدم في لجنة المراجعة رأي إلى إضافة

 :الشركة في
 

 الشركة أصول حماية في ودورها الداخلية الرقابة ألهمية إدراكاً من مجلس اإلدارة 

إجراءات  فاعلية من سنوي بشكل بالتحقق يقوم المجلس تحقيق أهدافها، في هاومساندت

المراجعة  خالل للمعامالت المالية واإلدارية والعمليات التشغيلية من الرقابة الداخلية

والت ثيرالسلبى  الشركة استغالل أصول سوء مخاطر من لها بغرض الحد السنوية

 على أعمالها.
 

 الية إجراءات الرقابة الداخلية ونتائجها: المراجعة السنوية لفع  (1-1-5

تقوم إدارة المراجعة الداخلية بموج  الصالحيات والسلطات الممنوحة لها وعماًل 

بتنفيذ خطة المراجعة  من لجنة المراجعة المعتمد  المراجعة الداخلية للشركة دليلب

ضاً بمتابعة الداخلية المبنية على المخاطر التى تواجه أعمال الشركة ، و تقوم أي

ومراجعة تقارير التشغيل اليومية عن المزروعات وترفع المالح ات والتوصيات 

بش نها وتقوم بمتابعة تطبيقها. ويتم رفع تقارير المراجعة التشغيلية الى الرئيس 

أيضاً تقوم إدراة المراجعة التنفيذم حي  يتم مناقشتها بحضور اإلدارات ذات الصلة. 

التحقق من مدم إلتزام الشركة بالن م والقوانين الصادرة  من الداخلية بالمراجعة و

  أجهزة الدولة المختلفة وهيئة السوق المالية ذات الصلة ب عمال وحوكمة الشركة.

بغرض التحقق من  م على ما يلى2018ولقد إشتملب خطة المراجعة الداخلية لعام 

 :المطابقة والتحقق من فعالية إجراءات الرقابة الداخلية



55 

 

فيما يختد بمطابقة سجل الموردين للمعايير  :مراجعة وتدقيق إدارة المواد (أ

والمواصفات القياسية ، كفاءة دورة المشتريات وإجراءات العطاءات، إجراءات 

مطابقة إجراءات تحصيل ضريبة القيمة  العمل ومطابقتها لن ام اآليزو ،

، دورة المخزون المضافة لمتطلبات الن ام ، مدة دوران الحسابات الدائنة 

 وحركة إستهالك المخزونات ، المخزون الراكد والمنتهى الصالحية.

مراجعة وتدقيق إدارة الرم: للتحقق من فعالية ن ام الرم المحورم  ( 

بمكوناته المتمثلة فى اآلبار والمضخات ومكائن الرم ون امى التشعيل 

تنقيط المستخدم والصيانة للرشاشات ، وكذل  التحقق من فعالية ن ام الرم بال

 فى مشروع الفاكهة وبع  محاصيل الخضار .

للتحقق من فعالية برامج إنتاج محاصيل الخضار: مراجعة وتدقيق إدارة إنتاج  (ج

البطاطس والبصل تحب أن مة الرم المختلفة و تنفيذ العمليات الزراعية 

مج للفترات الزمنية المحددة لها فى إطار البرنا وفقاً الخاصة بها الهندسية 

 .  الزراعى المعتمد

مراجعة وتدقيق إدارة إنتاج الحبو  واألعالا: للتحقق من فعالية برامج  (د

و تنفيذ العمليات الزراعية  الخضراء إنتاج محاصيل الحبو  واألعالا

الهندسية الخاصة بها وفقاً للفترات الزمنية المحددة لها فى إطار البرنامج 

 الزراعى المعتمد.  

إدارة إنتاج الفاكهة: للتحقق من فعالية عمليات اإلنتاج فى مراجعة وتدقيق   (ه

بساتين اللوىيات والعن  والزيتون ، وعلميات عصر ىيب الزيتون ، وعمليات 

 المنحل.

مراجعة وتدقيق قطاع التسويق و المبيعات: للتحقق من فعالية عمليات سلسلة  (و

عمليات إدارة اإلمداد فيما يتعلق بخدمات المبيعات والخدمات اللوجستية و

المخزون وإجرءات التشغيل والصيانة للمستودعات المبردة ، و إجراءات 

المتاجرة فيما يتعلق بسياسة شراء المنتجات ومطابقة سجل الموردين للمعايير 

والمواصفات المعتمدة ، وإجراءات محاسبة المبيعات فيما يختد التسعير 

قيمة المضافة وإدارة الحسابات العادل للمنتجات ومتطلبات المطابقة لضريبة ال

 المدينة والرقابة على اإلئتمان وسقوفات الضمان. 

اإلدارة المالية للمجموعة: للتحقق من فعالية إجراءات إدارة  مراجعة وتدقيق (ى

متحصالت ىيادة رأس المال ، وكفاءة إجراءات اإلستحواذات والمشاركات 

سابات المصرفية ، والرقابة اإلستثمارية ،  والرقابة على النقدية وموقف الح

 على الميزانية والتكاليف.

الموارد البشرية: للتحقق من فعالية إجراءات خدمات  إدارة مراجعة وتدقيق (ح

 الموففين والتوفيف والتدري  وكفاءة الخدمات اإلدارية

مراجعة وتدقيق إدارة العمليات: للتحقق من كفاءة تنفيذ برنامج العمليات  (ط

الزراعى وفعالية إجراءات الصيانة الوقائية والدورية الهندسية للبرنامج 

 وإصالح األعطال.
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مراجعة وتدقيق إدارة الخدمات المساندة: للتحقق من فعالية وكفاءة عمليات   (ي

 الصيانة الكهربائية وصيانة السيارات واإلنشاءات.

مراجعة وتدقيق إدارة تقنية المعلومات: للتحقق من فعالية إجراءات تشغيل  (ك

ة خوادم الشبكات والبريد االلكترونى وكفاءة ن ام تخطيط الموارد وصيان

وكفاءة برامج الحماية والخصوصية للمعلومات ومنصات العمل واألجهزة 

 والبرمجيات. 

مراجعة وتدقيق إدارة اإلستراتيجية: للتحقق من كفاءة وفعالية معايير قياس  (ل

 كة.تقدم سير العمل فى تحقيق األهداا االستراتيجية للشر

 .مشروع األغنامأنشطة مراجعة وتدقيق  (م

 .مشروع المشاتلأنشطة مراجعة وتدقيق  (ن

 

وفيا يختد بفعالية إجراءات الرقابة الداخلية تقوم إدارة المراجعة الداخلية بتزويد 

المراجعة المبنية على المخاطر بنتائج وتوصيات تقارير االدارات المختلفة بالشركة 

لتنفيذ عمل من اإلدارات الموضحة أعاله  مع خطة ة لكل إدارتتم على حدة التى 

وتقوم إدارة المراجعة  .تالفى المخاطرأوجه القصور و التوصيات من أجل معالجة

ورفع تقارير بشكل رات  ومنت م خطة المراجعة توصيات الداخلية بمتابعة تنفيذ 

ية الى لجنة المتابعة األسبوعية والشهرية الى الرئيس التنفيذم ، وتقارير ربع سنو

 المراجعة.

وللتحقق من فعالية إجراءات الرقابة الداخلية تقوم إدارة المراجعة الداخلية بمشاركة 

ومناقشة تقاريرها مع المراجع الخارجى للشركة والذم بدوره يقوم بالتحقق من 

النتائج المتحققة من عمليات المراجعة ومدم فعاليتها فى إطار عمليات المراجعة 

 التى يجريها للتقارير المالية للشركة.الخارجية 

م تحسن واضح فى كفاءة 2018ولقد نتج عن عمليات المراجعة الداخلية للعام 

العمليات التشغيلية تمثل فى ىيادة حجم المبيعات وإنخفاض تكلفتها كما وردت الى 

 ذل  سابقاً فى الحدي  عن الفروقات الجوهرية فى النتائج المالية.

 

 :الشركة في الداخلية الرقابة ن ام كفاية مدم في اجعةالمر لجنة رأي (2-1-5

تقوم لجنة المراجعة باإلطالع على نتائج وتوصيات تقارير المراجعة الداخلية التى 

تتم لإلدارات المختلفة بالشركة والمتابعة المستمرة لنتائج تطبيق توصيات هذه 

ونتائجها وإنعكاسها التقارير بغرض التحقق من فعالية إجراءات الرقابة الداخلية 

المراجعة لجنة تقوم اإليجابى على أعمال الشركة والنتائج المالية. وفى هذا السياق 

بتزويد إدارة المراجعة الداخلية ب رائها و مالح اتها حول كفاية ن ام الرقابة الداخلية 

 بالشركة حي  لم تكن هنال  آراء سلبية للجنة حول نتائج عمليات المراجعة التى تمب

 م.2018خالل العام 

 

 داخلي مراجع تعيين إلى الحاجة مدم بش ن المراجعة لجنة توصية (2-5

 :عدم وجوده حال في الشركة في
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درءاً للمخاطر التي قد تعيق تحقيق الرقابة الداخلية الشركة ألهمية  إدارة إداركاً من

ى مدار تفعيل خططها و إجراءاتها بشكل يومى علالحاجة الى وأهدافها اإلستراتيجية 

فلقد  عوضاً عن اإلستعانة بمراجع داخلى مستقل لفترات محدودة خالل العام ،العام 

إلى إنشاء إدارة للمراجعة الداخلية الشركة بناًء على توصية لجنة المراجعة  عمدت

مدعومة عملية كبيرة وخبرة ذات قدرات علمية وبكوادر بشرية  وتم ت هيلها

فى إطار دليل للمراجعة  قوم ب داء مهام عملهاوتكافية الالىمة والصالحيات الب

 الداخلية معتمد من لجنة المراجعة. 

 

 قرارات وبين هانبي تعارض يوجد التي المراجعة لجنة توصيات (3-5

 مراجع تعيين بش ن بها األخذ رف  المجلس التي أو اإلدارة، مجلس

 المراجع أوتعيين أدائه وتقييم أتعابه وتحديد وعزله الشركة حسابات

 :بها األخذ عدم وأسبا  التوصيات، تل  الداخلي، ومسوغات
 .ال توجد

 

 :تطبيق الحوكمة الفعالة (6

 يطبَّق لم وما الئحة حوكمة الشركات أحكام من طفبق ما  (1-6

 :ذل  وأسبا 
 عن الصادرة الشركات حوكمة الئحة في الواردة األحكام جميع الشركة تطبق
 .بدون إستثناء المالية، السوق هيئة

 

 :ة الحوكمة الخاصة بالشركةالئح (2-6
 مع تتعارض ال بالشركة خاصة حوكمة قواعدبوضع  اإلدارة مجلس لقد قام
 ،حوكمة الشركات الصادرة من هيئة سوق المال الئحة في اإللزامية األحكام

إلى جان  المحتويات األساسية المتعلقة الئحة حوكمة الشركة  وتشتمل

ومصفوفة  ، ختيار أعضاء المجلسآلية إعلى بالمساهمين ومجلس اإلدارة 

،  حسياسة تعارض المصالوت والقدرات ألعضاء المجلس ولجانه، المؤهال

لقد فوض المجلس لجنة و وخطة تعاق  مجلس االدارة واإلدارة التنفيذية ،

 فعاليتها، من والتحقق تطبيقها مراقبةبوالحوكمة الترشيحات والمكافآت 
عة تحب م لة إدارة المراج لإللتزامدة كما أنش  وح الحاجة، دعن وتعديلها

 :الداخلية للتقرير للجنة حول اآلتي

 بمواد الئحة حكومة الشركات الصادرة من  الشركة التزام من التحقق

هيئة سوق المال ومواد قانون الشركات السعودية وأم قوانين ولوائح 

 .صادرة من جهات رسمية أخرم ذات عالقة بعمل الشركة

 م الشركة بقواعد الحوكمة اإلضافية المضمنة فى الئحة التحقق من إلتزا

 حوكمة الشركة
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 الن امية للمتطلبات وفقاً  وتحديثها الئحة حوكمة الشركة مراجعة 
 .الممارسات وأفضل

 وغيرها الشركة، قيم تمثل التي المهني السلوك قواعد وتطوير مراجعة 
 مع ويتفق الشركة حاجات يلبي بما الداخلية السياسات واإلجراءات من

 .الممارسات أفضل
 

 المتعلقة بمتابعة الموضوعات لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمةوتقوم 
 في التطورات علىدورياً  اإلدارة مجلس أعضاء إطالعالحوكمة و بتطبيقات
لمجلس سنوياً بالتقارير وأفضل الممارسات وتزويد ا الشركات حوكمة مجال

 هذا الخصوص. فيإليها  تتوصل التي والتوصيات

 

 (م2021-2017 لشركة لألعوام )الخطة  اإلستراتيجية  لموقف سير العمل فى تنفيذ  (7

 تقديم: 1-7
 م( من محورين: 2021-2017تتكون الخطة اإلستراتيجية للشركة لألعوام )

كفاءة العمليات خطة للمزارع تتمثل فى التحول االستراتيجى من أجل إستعادة  :األول

مستقبل للمزرعة يتسم بالتميز التنافسى المستدام فى فل عة اوصن والتميز التشغيلى

السياسة الزراعية للدولة الرامية للمحاف ة على المياه الجوفية بوقف االنتاج المحلى 

 .لألعالا الخضراء

المشروعات اإلستراتيجية التى عدد من خطة لرئاسة الشركة تتمثل فى  :والثانى

صوالً الى و ) ة و نمو اإليرادات وصافى األرباحألعمال الشرك ىالتنويعالنمو تحقق 

( ، والريادة والتنمية المحلية تع يم القيمة العائدة للمساهمين والقيمة السوقية للشركة

تجسيداً لرسالة ورؤية الشركة الموضحتين فى صدر هذا  على مستوم المنطقة

 .التقرير

راتيجية وبدء تنفيذها فى العام وتجدر اإلشارة هنا إلى أنه منذ إعتماد هذه الخطة اإلست

تحديثها بشكل سنوم إلستيعا  المتغيرات فى بيئة العمل الداخلية  يتمم 2017المالى 

كما تجدر اإلشارة أيضا إلى أن الخطة  وبيئة الصناعة على المستوم الخارجى.

والرئاسة( تتفق وتتماهى تماماً مع القطاعات  ستراتيجية للشركة بشقيها )المزارعاإل

لثمانية التى تضمنها برنامج خادم الحرمين الشريفين للتنمية الريفية الزراعية ا

م بحضور معالى وىير البيئة 2019م الذم تم تدشينه فى التاسع من يناير 2025

وتطوير ىراعة  إنتاج وتصنيع وتسويق الفاكهةوالمياه والزراعة ، وبصفة خاصة 

تعزيز قدرات صغار  و اج العسلتربية النحل وإنتو الورد والنباتات العطرية

تعزيز القيمة  و تطوير قطاع صغار مربي الماشية و الصيادين ومستزرعي األسماك

 .المضافة من الحياىات الصغيرة واألنشطة الزراعية

 وفيما يلى نستعرض موقف سير العمل فى خطة المزارع وخطة رئاسة الشركة: 
 

 المزارع:التحول فى  موقف سير العمل فى خطة  2-7
 إدخال محاصيل حقلية جديدة )تحب ن ام الرم المحورم(:  1-2-7
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فى فل إلتزام الشركة  بمقررات وتوجهات السياسة الزراعية للدولة الرامية الى 

المحاف ة على موارد المياه الجوفية وترشيد إستهالكها والمتمثلة فى قرار وقف 

ع الغالل منذ إستالم حصد القمح بواسطة المؤسسة العامة لمطاحن الدقيق وصوام

م وقرار وقف إنتاج األعالا الخضراء الذم دخل حيز التنفيذ 2015نهاية العام 

م فلقد تم إدخال محاصيل حقلية بديلة غير مستهلكة للمياه الجوفية 2018بنهاية العام 

مع إستمرارية االنتاج لمحاصيل الخضار )البطاطس التصنيعية والبصل ب نواعه 

 توفر الحجم الكافى من الطاقات التخزينية المبردة بالشركة.المختلفة( والتى يدعمها 
 

 تحدي  أن مة الرم: 2-2-7

بغرض تحقيق الترشيد إكتملب الدراسات لتحدي  أن مة الرم بالشركة وذل  

لضمان إستدامة توفر المياه الجوفية والمحاف ة المطلو  فى إستهالك المياه الجوفية 

ويات القياسية المطلوبة لتحقيق كفاءة على إنتاجيات وجودة المزروعات فى المست

إستهدافاً لتقليل التكلفة ورفع تنافسية المنتجات فى األسواق  العمليات والتميز التشغيلي

، ويجرم التواصل حاليا مع الصناديق التمويلية للحصول على قرض  الداخلية

 تمويلى طويل األجل لهذا المشروع.
 

 بالتنقيط(:تطوير مشروع الفاكهة )تحب ن ام الرم  3-2-7

يعتبر هذا المشروع من أكبر مشروعات الفاكهة فى المملكة العربية السعودية 

بمساحة تفوق األلف هكتار و عديد األنواع واألصناا من أشجار اللوىيات ) 

المشم  والخوخ والنكتارين والبرقوق( والعن  والتفاحيات والرمان والزيتون التى 

لحجم يمثل أكبر نقاط القوة للشركة حي  يجرم تقار  المليون شجرة  ، وهو بهذا ا

العمل فيه بشكل منت م ومستمر فى إحالل األشجار التى أنتهى عمرها اإلفتراضى 

وتدهورت إنتاجيتها فى ما دون الحد اإلقتصادم و ىراعة أنواع وأصناا جديدة 

 تلبى اإلحتياجات المتجددة فى األسواق الداخلية للمملكة.
 

 أسية عن طريق البيوت الخضراء عالية التقنية:إدخال الزراعة الر 4-2-7

تعتبر الزراعية الرأسية عن طريق البيوت الخضراء عالية التقنية أكثر الوسائل 

المتقدمة فى أتمتة الزراعة وصناعة األغذية فى العالم وصوالً لتحقيق األمن الغذائى 

ل هذا النشاط أهم من خالل التنمية الزراعية المستدامة ، وفى هذا السياق يمثل إدخا

محاور إستراتيجية التحول لمزارع الشركة حي  يجرم التحضير لتنفيذ مشروع 

تجريبى للزراعة الرأسية لزراعة أصناا جديدة من الفاكهة بغرض سد فجوة اإلنتاج 

الموسمى بالشركة من المشروع التقليدم الحالى من خالل عقود متكاملة إلعداد 

 الدراسات والتنفيذ.

 

 تن يم مهام االبحاث والمختبرات فى إدارة للبحوث والتطوير: إعادة  5-2-7

من أجل صناعة مستقبل للشركة مختلف عن المنافسين فى األسواق الداخلية وغير 

مت ثر بسياسات الدولة المبنية على وقف المزروعات المستهلكة للمياه الجوفية 

تحقق رغبات وإستهدافاً إلبتكار منتجات وخدمات ىراعية وغذائية تستقصى و
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وتطلعات العمالء الحاليين والمستقبليين وتنال ثقتهم ورضاءهم فلقد إستهدفب فى 

م ترفيع إدارة األبحاث والمختبرات التى 2021-2017خطتها اإلستراتيجية لألعوام 

كانب تعنى بالحلول للمشكالت الزراعية التى تواجه مزروعات التركيبة المحصولية 

يما يختد بالتسميد ومكافحة الحشائ  واآلفات للشركة ومشروع الفاكهة ف

واألمراض ، إلى إدارة للبحوث والتطوير تعنى بتطوير المنتجات القائمة وإبتكار 

ولقد قطعب الشركة خالل منتجات جديدة  تحقق التميز التشغيلى والتنافسى للشركة. 

والذم  فى إستكمال متطلبات هذا التحول اإلستراتيجىم خطوات كبيرة 2018العام 

 .م2019يتوقع إنجاىه فى مطلع العام 
 

 إعادة هيكلة المزارع: 6-2-7

مراجعة الهيكل الوفيفة والتن يمى للمزارع على ضوء المتغيرات  يجرم العمل فى

م وما أعلنته 2018المتعلقة بتنفيذ قرار وقف ىراعة األعالا الخضراء بنهاية العام 

بقرار الدولة فى هذا الخصوص  الشركة عن وقف ىراعة األعالا الخضراء إلتزاماً 

، وكذل  المتغيرات الداخلية الخاصة بتحويل نشاطى المبيعات والتسويق والمشاتل 

الى شركات ذات مسئولية محدودة مملوكة لتبوك الزراعية. وستشمل دراسة إعادة 

الهيكلة بشكل رئيسى إعادة الن ر فى الوفائف الخاصة بقطاع األعالا الخضراء 

ادية المرتبطة بهذه الوفائف. ويتوقع أن تؤدم هذه الخطوة الى خف  والموارد الم

كبير فى التكاليف التشغيلية ورفع كفاءة األداء  بما يسهم فى تحقيق هدا التميز 

 التشغيلى.  
 

 موقف سير العمل فى خطة  رئاسة الشركة: 3-7
 موقف تنفيذ مشروعات ىيادة رأس المال: 1-3-7

ىيادة رأس المال الذم تم فى مطلع العام تتمثل المشروعات الممولة بمتحصالت 

م عن طريق اإلكتتا  فى أسهم حقوق األولوية فى أربعة مشاريع هى تصنيع 2015

أصابع البطاطس ، وتصنيع األعالا المركبة ، ومشروع الحبو  واألعالا 

بجمهورية السودان ، ومشروع تصنيع وتسويق الزيتون حي  تم التراجع عن 

( المنعقدة 30رقم )فقة الجمعية العامة للمساهمين المشروع االخير بموا

تم تنفيذ مشروعى التصنيع سيم  و06/05/2018الموافق ه 20/08/1439بتاريخ

الغذائى واألعالا المركبة عن طريق الشراكة فى شركات قائمة مماثلة ، ويجرم 

 العمل على تنفيذ مشروع السودان ، وذل  وفقاً للتفاصيل الواردة تحب كل منهما

 أدناه:   
 

  :مشروع البطاطس التصنيعية 1-1-3-7

ستثمار فى تصنيع البطاطس دراسة الجدوم للمشروع تبين أن اإلبعد إكتمال تحدي  

يكتنفه الكثير من المخاطر المستجدة فى بيئة عمل هذه الصناعة مما إستدعى دراسة 

ليجية الفرص البديلة فى صناعة األغذية والتى كان أكثرها جاذبية نشاط الشركة الخ

 27فى بحمد هللا إكتملب لألغذية الخاص بتصنيع اللحوم وخدمات المطاعم حي  

ت سيس شركة آفاق الغذاء )ذات مسئولية محدودة( كشراكة م إجراءات 2018ديسمبر 
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فى الشركة وتعمل  كل منهما. %50بنسبة  والخليجية لألغذيةتبوك الزراعية  بين

خدمات المطاعم والتى يقوم بها مصنع نشاطين متكاملين األول تصنيع اللحوم و

إسكندر الكائن بالمدينة الصناعية الثالثة بمدينة الدمام ، والثانى سلسلة مطاعم 

 20عدد  م إلفتتاح2019التى تخطط الشركة بحس  خطتها للعام الحالى دونراتى 
ن المملكة. وستكمن خدمات المطاعم التى يقدمها مصنع من مدفرع لها فى عدد 

وسيتم تقديم خدماتها للجمهور على مدار اليوم. من  مطاعم دونراتىسلسلة إسكندر 

العرض على الجمعية العامة إستبدال مشروع تصنيع اللحوم النشاط الرئيسي لشركة 

 البطاطس. تصنيع آفاق الغذاء بمشروع
 

 

 األعالا المركبة: مشروع  2-1-3-7

تعبئة السيالج فى  أنجزت الشركة المرحلة األولى من المشروع بشراء خطوط  إعادة

شركة  دخلب فى شراكة مع السيد/ أحمد العمرم فى إنشاء من ثم عبوات صغيرة و

م تساهم فيها تبوك الزراعية بنسبة 2018ذات مسئولية محدودة ت سسب فى العام 

% من رأسمالها كبديل لمشروعها الخاص باالعالا المركبة ، حي  تعمل 60

عالا بتوفير أعالا مركبة متكاملة القيمة الشركة على سد فجوة الطل  على األ

 الغذائية لمربى الماشية على مستوم منطقة تبوك خاصة والمملكة عامة.

 مشروع الحبو  واألعالا بجمهورية السودان: 3-1-3-7

لقد توقف العمل طوياًل فى هذا المشروع الذم يقع فى منطقة القولد بالوالية الشمالية 

تار ، ويستهدا بصفة رئيسية إنتاج هك 8640بجمهورية السودان فى مساحة 

األعالا الخضراء بغرض تصديرها الى المملكة العربية السعودية للمساهمة فى سد 

فجوة الطل  الناتجة من وقف ىراعة البرسيم ، وذل  بسب  نزاع على أرضه مع 

م 2018حكومة جمهورية السودان تم تجاوىه لصالح تبوك الزراعية فى مطلع العام 

دأت الشركة فى خطوات جادة لتنفيذ المشروع حي  ثم وضع الخطة ، ومن ثم ب

التنفيذية للمرحلة األولى للمشروع بتركي  عدد عشرة محاور رم محورم يجرم 

حول خيارات تصميم شبكة الرم العالمية حالياً مع بع  الشركات الهندسية التشاور 

 للمشروع وتركي  إحتياجات المرحلة األولى.
 

 

 الى شركات:بالمزارع نشطة القائمة تحويل بع  األ 2-3-7

فى إطار تنفيذ خطة النمو التنويعى لرئاسة الشركة تم تحويل نشاط التسويق 

تحب م لة تبوك  ذات مسئولية محدودةوالمبيعات ونشاط المشاتل الى شركات 

ا اإلستقاللية الالىمة للتخطيط والتنفيذ لتطوير أنشطتها مالزراعية وذل  إلعطائه

ها حي  تتوفر لكال النشاطين الموارد المادية والبشرية الالىمة لإلرتقاء وتحسين أدائ

ب دائهما والمساهمة الفاعلة فى دعم المركز المالى للشركة. وفيما يلى مزيد من 

 عما تم فى هذا الخصوص.والتوقعات اإليضاح 
 

 

 شركة التسويق الزراعى: 1-2-3-7



62 

 

لتسويق الزراعى كشركة م  ت سيس وتسجيل شركة تبوك ل2018لقد تم خالل العام 

تحب م لة تبوك الزراعية تعمل فى مجال التسويق الزراعى  مقفلةمساهمة 

للمنتجات المحلية والمتاجرة فى المنتجات المستوردة ، حي  ستستفيد الشركة من 

البنيات التحية التسويقية لتبوك الزراعية والمتمثلة فى مستودعات التبريد التى تبل  

ألف طن مترم ك كبر طاقة تخزينية مملوكة لشركة  35حوالى طاقتها التخزينية 

ل أهم عناصر مساهمة عامة على مستوم المملكة ومنطقة الخليج ، األمر الذم يشك

شركة التسويق من تحقيق أهدافها بمستوم النجاح المطلو  ، النجاح التى ستمكن 

 حي  تهدا الشركة الى:

N  األسواق الداخلية بالمملكةدعم الموقف التنافسى لمنتجات الشركة فى 

N  المساهمة الفاعلة فى حل المشكالت التسويقية لمزارعى منطقة تبوك وإتاحة

 الفرص لزيادة مداخيلهم واالستقرار اإلقتصادم واإلجتماعى لهم وألسرهم.

N  توفير فرص التوفيف لمواطنى المدن الريفية حي  تسهم الشركة حالياً فى

لقاطنات فى مدينة بئر بن هرماس المجاورة توفيف أعداد كبيرة من النساء ا

عاملة( يقمن بعمليات الفرى والتدريج والتعبئة  80لمشروع الشركة )حوالى 

لمنتجات الفاكهة فى مرفق المستودعات المبردة التابعة للشركة حي  تهيئ 

الشركة لهن فى موقع العمل كافة المتطلبات الشرعية المتعلقة ب ستيعا  

عمل وإتاحة الفرصة لها فى المشاركة الفاعلة فى اإلقتصاد المرأة فى سوق ال

الوطنى ، األمر الذم يشكل دفعا قوياً لمداخيل األسر بمدينة بئر بن هرماس 

والقرم المجاورة ويقوم من إرتباطهم بالمنطقة ويعزى تحقيق التنمية الريفية 

 المستدامة.
 

 

 شركة مشاتل تبوك: 2-2-3-7

تعمل على تطوير نشاط س شركة للمشاتل سم ت سي2018لعام أيضاً تم خالل ا 

ى واإلنتقال به من إنتاج  شتالت الفاكهة والزينة لتغطية حاجة مشروع المشتل الحال

الفاكهة والمسطحات الخضراء بالشركة وجزء من إحتياجات منطقة تبوك من هذه 

المنتجات ، وتربية النحل لتلقيح أشجار مشروع الفاكهة للمحاف ة على إنتاجية 

شجار فى المستويات القياسية اإلقتصادية ، الى نشاط تجارم  واسع فى المجاالت األ

 التالية:

N  اإلستحواذ على حصة من المشاتل الحكومية المخصخصة: يستهدا هذا

النشاط  اإلستفادة من توجه الدولة نحو تخصيد المشاتل الحكومية 

صيانة واإلستحواذ على حصة مقدرة منها بغرض تقديم خدمات ت سيس و

 المسطحات الخضراء والحدائق العامة.

N :يستهدا هذا النشاط إنتاج الورد  تطوير وىراعة الورد والنباتات العطرية

 والنبايات العطرية لألسواق الداخلية والخارجية 

N  ت سيس وصيانة المسطحات الخضراء والحدائق لمنشآت القطاعين العام

 والخاص
N ى شركة المشاتل الى التوسع فى تربية تربية النحل وإنتاج العسل: أيضا تسع

بزيادة عدد الخاليا لتغطية التوسع الحادث فى مشروع النحل وإنتاج العسل 
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الفاكهة وىراعة االشجار البرية والنباتات الحولية التى تتميز بجودة منتجها 

من العسل ، علماً ب ن ىراعات األشجار البرية ستكون فى إطار مشروع 

 يستهدا المحاف ة على البيئة والتنمية الريفية المستدامة. للتنوع الحيوم الذم
 

 :األخرم  اإلستراتيجيةالخطة مشروعات  3-3-7
 مشروع تربية وتسمين األغنام: 1-3-3-7

لقد دخل المشروع التجريبى لنشاط تربية وتسمين األغنام عامه الرابع حي  أثبتب 

قائمة بذاتها ويجرم  النتائج المتحققة الى تاريخه إمكانية تطوير هذا النشاط الى شركة

العمل حاليا إلستيفاء متطلبات ت سيسها حي  سيؤدم هذا المشروع بعد  قيام الشركة 

ومباشرة تنفيذ خطة أعمالها الى إحداث تكامل ىراعى حيوانى بمزارع تبوك 

يمكن مزارع الشركة من تحقيق التميز التشغيلى المستهدا فى خطتها الزراعية  

فى تحقيق التنمية الزراعية الريفية المستدامة بمنطقة اهم يساإلستراتيجية ، كما س

إذ سيعمل على تشغيل المسلخ الموجود فى مدينة بئر بن هرماس المجاورة تبوك 

األمر الذم سيتيح إيجاد فرص عمل لمواطنى مدينة البئر وما حولها من القرم 

 والهجر.
 

 مشروع السياحة الزراعية: 2-3-3-7

الدراسة التفصيلية للجدوم الفنية واإلقتصادية م 2018لقد إكتملب خالل العام 

لمشروع السياحة الزراعية والتى أثبتب الحيوية اإلقتصادية للمشروع الذم يمثل 

تطوير نوعى ألعمال الشركة حي  تتوفر له داخل المزرعة البنيات التحية الالىمة 

الخضراء إلنجاح فكرة السياحة الزراعية من مرافق الرياضة والضيافة والمسطحات 

والمساحات األرضية الواسعة إلستيعا  األنشطة السياحية المكونة للمشروع والتى 

تشمل الطيران الشراعى وركو  الدراجات النارية والتخييم والجوالت داخل 

المزرعة والقطف من مزارع الفاكهة وخدمات المبيب واإلفطار داخل المزرعة 

المشروع الدعم والتشجيع والرعاية من  والمطاعم ومناطق اللع  لألطفال. ويجد هذا

رئاسة الهيئة العليا للسياحة واآلثار وفرعها بمنطقة تبوك. ويعتبر المشروع إستثمار 

نوعي فى مجال السياحة الزراعية بالمملكة وهو بهذا الفهم يشكل عامل جذ  للسواح 

سيسهم فى  والزوار لمدينة تبوك من مختلف أنحاء المملكة ومن خارجها ، األمر الذم

 .الدخل واالرباح ودعم المركز المالى للشركةتعزيز 
 

 مشروع التنوع الحيوم: 3-3-3-7

المشروع عبارة عن محمية ىراعية للتنوع الحيوم تعنى بتحقيق هدفين إستراتيجيين 

األول: المحاف ة على حماية الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجى فى بيئة المنطقة 

 تحديات لمقاومة أفضل بشكل كيفتلل وقابلة  ثر إنتاجيةوأك بحي  تصبح البيئة صحية

المناخ ، والثانى: أنه سيكون جزء من مكونات مشروع السياحة الزراعية حي   تغير

يوفر للمواطنين والمقيمين فرصة للسياحة الخضراء والتعرا على أنواع غير 

ج دوام العمل م لوفة من النباتات واألشجار البرية واإلستمتاع بقضاء األوقات خار

فى منطقة ذات طبيعة ن يفة بعيدة عن التلوث داخل المدن وبتحقيق هذين الهدفين 

 والتنمية الغذائي األمن تعزيز يساعد على مستدامو قوي بيئى ن ام يتكون فى المنطقة
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اإلنسان بمنطقة تبوك وبالتالى يساهم هذا المشروع بفاعلية فى تحقيق  ورفاهة المحلية

 ية الزراعية المستدامة.التنمية الريف
 

 تحب الدراسة:أخرم قائمة وكات إستثمارية شر 4-3-7
 :الخليج التقنية للطاقة المستدامةشركة  1-4-3-7

هى الخليج التقنية للطاقة المستدامة م ت سيس وتشغيل شركة 2018إكتمل خالل العام 

% من حصد 50شركة ذات مسئولية محدودة تساهم فيها تبوك الزراعية بنسبة 

مال،  وتعمل فى مجال إنشاء محطات الطاقة الشمسية بمختلف األحجام أسهم رأس ال

ونقل وتوىيع الطاقة الشمسية وتصميم وتوريد وتركي  أن مة ضخ المياه بالطاقة 

الشمسية ألغراض الزراعة وتوفير وتشغيل أن مة اإلنارة بالطاقة الشمسية للشوارع 

المقاوالت المدنية والهندسية  والحدائق العامة وإشارات المرور والتنبيه ومجاالت

ذات الصلة، باإلضافة الى مجال دراسات الطاقة حي  دشنب الشركة نشاطها بتنفيذ 

عقودات لدراسات الطاقة لبع  الشركات السعودية. ولقد نبعب فكرة ت سيس الشركة 

من خلفية توفر البيئة المالئمة بمنطقة تبوك من حي  حجم وكثافة اإلشعاع الشمسى 

ترات العام وحاجة المنطقة لخدمات الطاقة الشمسية التجارية فى القطاعات طوال ف

 الزراعية والصناعية والخدمية.
 
 

 
 
 
 
 

 

 شركة اإلستزراع السمكى: 2-4-3-7

تعمل الشركة حالياً على ت سيس شركة مع الهيئة العربية لإلستثمار واإلنماء الزراعى 

ك الزراعية مؤخراً إتفاقية لتنفيذ مشروع تجريبى لإلستزراع السمكى حي  وقعب تبو

تفاهم تحب رعاية معالى وىير البيئة والمياه والزراعة مع الهيئة لهذا الغرض ضمن 

اإلستثمار المشترك فى مجاالت أخرم وذل  كخطوة أولية لإلستثمار التجارم 

المشترك مع الهيئة فى شركة أسماك سعودية  تساهم فى تحقيق التنمية الزراعية 

 برنامج خادم الحرمين الشريفين للتنمية الريفية الزراعية المستدامةالمستدامة ضمن 

  .م2025
 

 شركة الدواجن )الدجاج الالحم( 3-4-3-7

مذكرة تفاهم مع شركة المربع االستثمارية  2018-10-31بتاريخ وقعب الشركة 

(  متخصصة في إنتاج الدواجن الطاىجة والمجمدة -)شركة ذات مسئولية محدودة 

في دراسة االستثمار المشترك في مجال الدواجن ووضع  تهمارغبان أبدم فيها الطرف

توحيد  و األسس والشروط التي تحكم العالقة بينهما بخصوص هذا االستثمار

يجرم و .جهودهما االستثمارية والمشاركة بينهما لخدمة مصالحهما المشتركة

الفحد المالي عمليات من القيام ب تبوك الزراعية التنسيق مع شركة المربع لتمكين

ى للتحقق من إستيفاء المزارع موضوع المذكرة لمعايير والتشغيلي والقانون

 ومتطلبات اإلستثمار فى هذه الصناعة.
 

 مختبر معتمد إلختبارات األغذية: 4-4-3-7

تدرس الشركة مقترح إلنشاء مختبر إلختبارات األغذية يسهم فى نمو أعمال الشركة 

التنمية المستدامة بالمملكة ، حي  تفتقر المنطقة وت كيد دورها فى تنمية منطقة تبوك و

لمثل هذا النوع من الخدمات بالرغم من أنها منطقة ىراعية وبها منفذ دولى لعبور 
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مختبرات خاصة معتمدة بالمملكة موىعة بين مدن  10األغذية ، إذ توجد فقط 

النحل  الرياض والدمام والجبيل وجدة مختصة ب ختبارات المنتجات الغذائية وعسل

عنصر أساسي في  إختبارات األغذية مختبراتواللحوم واألسماك والتب . وتعتبر 

ن م سالمة األغذية حي  تقوم من جان  بدعم المنتجين من خالل تقديم خدمات التقييم 

الذاتي لمدم مطابقة منتجاتهم لمتطلبات سالمة الغذاء والجودة ، ومن جان  آخر 

طات الرسمية المختصة بالتفتي  على سالمة األغذية. بتقديم المساعدة الفنية  للسل

كما ، وتعتمد جودة هذه الخدمة بشكل أساسى على المعرفة العلمية وتوفر المعدات 

الخدمة على المحاف ة على قوة الموقف المالي واالستثمار  وديمومة تعتمد استمرارية

خطة عمل مبنية  المنت م فى تجويد الخدمة و لذل  من الضروري أن يكون للمختبر

 المتاحة. مستقبل الصناعة وفرص النموجيدة لعلى قراءة 

 

 المسئولية االجتماعية:  وفعاليات  برامج (8

ينباااااااع إلتااااااازام تباااااااوك الزراعياااااااة ب ساااااااهامات المسااااااائولية اإلجتماعياااااااة مااااااان 

رساااااااالة الشاااااااركة المتمثلاااااااة فاااااااى المسااااااااهمة الفاعلاااااااة فاااااااي تحقياااااااق التنمياااااااة 

ساااااااتثمار فاااااااي شاااااااركات تاااااااوفر المساااااااتدامة لمنطقاااااااة تباااااااوك مااااااان خاااااااالل اال

منتجااااااااات عاليااااااااة الجااااااااودة ذات إمتااااااااداد وطنااااااااي حياااااااا  تشااااااااكل باااااااارامج 

المسااااااائولية اإلجتماعياااااااة عنصااااااار أساساااااااى فاااااااى بنااااااااء الصاااااااورة الذهنياااااااة 

للشااااااااركة لاااااااادم الجمهااااااااور والتاااااااارويج لعالمتهااااااااا التجاريااااااااة و الثقااااااااة فااااااااى 

منتجاتهااااااااا وخاااااااادماتها. وفيمااااااااا يلااااااااى عاااااااارض ألهاااااااام فعاليااااااااات وباااااااارامج 

 :م2018ية التى تمب خالل العام المسئولية اإلجتماع
 

 إنتاج وتسويق غذاء صحي وآمن:    1-8

تقاااااااوم الشاااااااركة بعملياااااااات اإلنتااااااااج والتساااااااويق لمنتجاتهاااااااا مااااااان خاااااااالل 

أن ماااااة تحقاااااق وتضااااامن وصاااااول غاااااذاء صاااااحي وآمااااان الاااااى  المساااااتهلكين 

ماااان أجاااال المحاف ااااة علااااى صااااحتهم وسااااالمتهم وماااان أهاااام هااااذه األن ماااااة 

الحرجااااااة )الهاساااااا ( ون ااااااام  ن ااااااام تحلياااااال المخاااااااطر  ونقاااااااط الااااااتحكم

 (.2005:22000سالمة االغذية )االيزو 
 

 نقل  الخبرات والمعارا: 2-8
يعتبر مشروع الشركة من أكبر صروح النهضة الزراعية بالمملكة و أحد النماذج 

الناجحة للتنمية الزراعية المستدامة ومركزا للتعليم والتدري  الزراعى و الذم 

م حي  يؤمه الباحثون وطال  1983ى العام فل فى تطور مستمر منذ ت سيسه ف

الجامعات والمزارعون للوقوا علي تجربة المشروع فى التنمية الزراعية 

 والتعلم منها ونقل الخبرات والمعارا.   
 

 تطبيق الحوكمة الفعالة: 3-8
تطبيق قواعد  بمراقبة يلتزم مجلس اإلدارة ومن خالل الئحة حوكمة الشركة

الحاجة حي  تطلع لجنة الحوكمة  عند وتعديلها يتها،فعال من الحوكمة والتحقق

 المادة بموج  المقررة بهذا الدور بتفوي  من المجلس وتمارس االختصاصات



66 

 

 الئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة سوق المال  من والتسعين الرابعة
 وتزود الحوكمة، بتطبيقات المتعلقة  وتقوم اللجنة المذكورة بمعالجة الموضوعات

اإلدارة، بتقارير دورية وسنوية عن موقف تطبيق الحوكمة الفعالة  مجلس

 .الالىمة مشفوعة بالتوصيات بالشركة

 

رعايااااااااة جااااااااائزة الماااااااازارع النموذجيااااااااة بالمنطقااااااااة وتقااااااااديم الخاااااااادمات  4-8

 اإلرشادية لمزارعي المنطقة:
األولاااااى ت سيساااااها  أعاااااوامومناااااذ بشاااااكل سااااانوم ترعاااااى وتااااان م الشاااااركة 

ة الماااااااازارع النموذجيااااااااة بالمنطقااااااااة التااااااااي المهرجااااااااان الساااااااانوم لجااااااااائز

تن مهااااااااا أمااااااااارة المنطقااااااااة  حياااااااا  تقااااااااوم إبتااااااااداًء بتقااااااااديم الخاااااااادمات 

االرشااااااادية والزراعيااااااة لمزارعااااااي منطقااااااة تبااااااوك والمناااااااطق المجاااااااورة 

حياااا  يسااااهم هااااذا الجهااااد فااااي التطااااوير المسااااتمر للزراعااااة بمنطقااااة تبااااوك 

ة ويتااااااوج ذلاااااا  بتنااااااافس الماااااازراعين علااااااى جااااااائزة المزرعااااااة النموذجياااااا

 بالمنطقة.
 

 المشاركة السنوية في مهرجان الزهور والفاكهة بتبوك: 5-8
م علاااااى المشااااااركة بشاااااكل سااااانوي 2015لقاااااد  دأباااااب الشاااااركة مناااااذ العاااااام 

فاااااي مهرجاااااان الزهاااااور والفاكهاااااة الاااااذم يبااااارى هوياااااة مديناااااة تباااااوك التاااااى 

تتميااااااز ب نتاااااااج الزهااااااور وأصااااااناا الفاكهااااااة الشاااااارق أوسااااااطية  والااااااذم 

لساااااياحة والتاااااراث الاااااوطني بمنطقاااااة تباااااوك. ين ماااااه فااااارع الهيئاااااة العاماااااة ل

والاااااااى جانااااااا  المشااااااااركة بعااااااارض منتجاتهاااااااا مااااااان الزهاااااااور والاااااااورود 

والفاكهاااااة والعسااااال وىياااااب الزيتاااااون فاااااى المهرجاااااان و تااااادري  األطفاااااال 

وتالميااااااذ وتلميااااااذات الماااااادارس علااااااى التعاااااارا علااااااى الغااااااذاء الطبيعااااااي 

اآلمااااان وطااااارق المحاف اااااة علاااااى البيئاااااة ، تسااااااهم الشاااااركة فاااااى الرعاياااااة 

 لمالية للمهرجان. ا
 

 

 :  الحيومالتنوع  مشروع 6-8
لمشروع التنوع الحيوم  التقديرية ميزانيةالتنفيذية والخطة الإعداد  إكتمل

Biodiversity project حماية الموارد الطبيعية يهدا الى هو مشروع غير ربحى و

 وأكثر إنتاجية والتنوع البيولوجى فى بيئة المنطقة بحي  تصبح البيئة صحية

المناخ ، كما سيكون المشروع  تغير تحديات لمقاومة أفضل بشكل للتكيف قابلة و

الحقاً جزء من مكونات مشروع السياحة الزراعية الذم تخطط الشركة لتنفيذه 

 .كما وردت اإلشارة الى ذل  سابقاً 
 

 

 :فتح مشروع الشركة للرحالت السياحية 7-8
دينة تبوك بما يحتويه من بيئة يعتبر مشروع الشركة أحد أهم المعالم السياحية بم

ومنافر طبيعية جاذبة ومشروع للفاكهة هو األكبر على مستوم المملكة 

والميادين الرياضية المتنوعة والمسطحات الخضراء وقصر الضيافة والنادم 

الصحى ، وفي هذا السياق فقد درجب الشركة على فتح مشروعها للزيارات 
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والجامعات والمواطنين بمنطقة تبوك ، والرحالت الترفيهية لطال  المدراس 

 باإلضافة الى ضيوا المنطقة الرسميين.

 

 :الوفائف توطين 8-8
 م2018 عام خالل الشركة واصلببرغم الزيادة فى دوران العمالة السعودية فقد 

موففيها،  بين المواطنين نسبة تعزيز ب ستهداا في التوطين سياساتها تطبيق

وموففة،  موفف( 112) م2018عام  بنهاية ينالسعودي الموففين عدد حي  بل  

 عدد إجمالي من %10.4 ما نسبته العدد هذا ويمثل( موففة 52عدد النساء منهم )
األخضر  شركة تبوك الزراعية ضمن النطاق صنفب الشركة ، وقد موففي

( ، نطاقات ) السعودية لوىارة العمل التابع الوفائف توطين برنامج في المتوسط

م والعودة 2019موفف سعودم فى العام  40ركة توفيف عدد وتستهدا الش

  .الى النطاق البالتينى
 

 

 :الدعم المادي للجمعيات الخيرية والمهرجانات 9-8
تقاااااااادم الشااااااااركة الاااااااادعم المااااااااادي للجمعيااااااااات الخيريااااااااة والمهرجانااااااااات 

العامااااة بمنطقااااة تبااااوك مثاااال جمعيااااة برنااااامج األمياااار فهااااد باااان ساااالطان باااان 

جمعيااااااة الملاااااا  عبااااااد العزيااااااز الخيريااااااة ، وعبااااااد العزيااااااز اإلجتماااااااعى ، 

 .وقرية تبوك التراثية بمهرجان الجنادرية
 

 :فيوالصي يبرامج التدري  التعاون 10-8
مااااااع األجهاااااازة  يتقاااااوم الشااااااركة ماااااان خااااااالل إتفاقياااااات التاااااادري  التعاااااااون

الزراعااااااااااة البيئااااااااااة والمياااااااااااه ووالمصااااااااااالح الحكوميااااااااااة مثاااااااااال وىارة 

 بناااااااء يااااااة تسااااااتهداوصااااااندوق التنميااااااة الزراعيااااااة بتقااااااديم باااااارامج تدريب

هاااااااذه األجهااااااازة. كماااااااا تقاااااااوم  يلمنساااااااوبوىياااااااادة المهاااااااارات القااااااادرات 

لطاااااااااال  المااااااااادارس  فيتح فااااااااارص التااااااااادري  الصااااااااايفاااااااااالشاااااااااركة ب

 والجامعات والمعاهد العليا.
 

 

 :اتـتوصي (9

 :يالمجلس لجمعيتكم الموقرة بما يل يهذا التقرير يوص فيعلى ما تم عرضه  بناءً 

  .1 م.31/12/2018عن السـنة المـاليـة المنتهيـة فـي  التصويب على تقرير مجلس اإلدارة
في ية السنة المالية المنتهالحسـابـات عن  مراجعالتصويب على تقرير 

 م.31/12/2018
2.  

  .3 م31/12/2018في المنتهية السنة المالية عن القوائم المالية للشركة  التصويب على
 31نة المالية المنتهية في عضاء مجلس اإلدارة عن السألة  مكافصرا التصويب على 

 لاير 1,400,000قدره إجمالي وبمبل   م2018ديسمبر 
4.  

التصويب على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية 

الثاني و األول لجنة المراجعة، وذل  لفحد ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع

 .م وتحديد أتعابه2019والثال  والسنوي من العام المالي 

5.  
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الدكتور/ خالد بن سعد بن محمد المرشد التصويب على توصية مجلس اإلدارة بتعيين 

إلى انتهاء  م21/01/2019)مستقل( اعتباراً من تاريخ في مجلس االدارة عضواً 

العضو المستقيل من عن ال يم وذل  بد2021-06-30في للمجلس الدورة الحالية 

على أن يسري التعيين اعتبارا من تاريخ غسان إبراهيم عقيل  األستاذ/المجلس عضوية 

 م.21/01/2019

6.  

أحمد بن ابراهيم بن عبد العزيز لتصويب على توصية مجلس اإلدارة بتعيين األستاذ/ ا

عضواً في لجنة المراجعة )مستقل من خارج المجلس( اعتباراً من تاريخ السنيدي 

عن  الً يم وذل  بد2021-06-30ة في إلى انتهاء الدورة الحالي م21/10/2018

على أن فيصل بن سعود المعمر العضو المستقيل من عضوية لجنة المراجعة األستاذ/ 

 م.21/10/2018يسري التعيين اعتبارا من تاريخ 

7.  

التصويب على إستبدال مشروع تصنيع البطاطس المدرج ضمن مبال  ىيادة رأس المال 

% من حصد أسهم رأس 50مشاركة بنسبة م وإعتماد ال2015التي تمب في عام 

 المال  فى شركة آفاق الغذاء كبديل له.

8.  

التصويب على إستبدال مشروع األعالا المركبة المدرج ضمن مبال  ىيادة رأس المال 

% من حصد أسهم رأس 60م وإعتماد المشاركة بنسبة 2015التي تمب في عام 

 المال  فى شركة مصادر األعالا الزراعية.

9.  

 

ْذنَا إِّناَل  ْسعََها ۚ َلَها َما َكَسبَْب َوَعلَْيَها َما اْكتََسَبْب ۗ َربَّنَا اَل تفَؤاخِّ ف نَْفًسا إِّالَّ وف   يفَكل ِّفف َّللاَّ

ن قَْبلِّنَا ۚ َربَّ يَن مِّ ْل َعلَْينَا إِّْصًرا َكَما َحَمْلتَهف َعلَى الَّذِّ ينَا أَْو أَْخَط ْنَا ۚ َربَّنَا َواَل تَْحمِّ اَل نَا وَ نَّسِّ

ْرنَا َعلَى  ْر لَنَا َواْرَحْمنَا ۚ أَنَب َمْواَلنَا فَانصف ْلنَا َما اَل َطاقَةَ لَنَا بِّهِّ ۖ َواْعفف َعنَّا َواْغفِّ تفَحم ِّ

يَن   ( البقرة.286)...اآلية اْلقَْومِّ اْلَكافِّرِّ


