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أن تصبح تبوك الزراعية واحدة من المجموعات القابضة الرائدة في  

ية مع مساهمة آبيرة قطاع األعمال الزراعية في المملكة العربية السعود
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 آلمة رئيس المجلس )1
 

  ة مساهمي شرآة تبوك للتنمية الزراعيةحضرات الساد 
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته

  الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا ، وبعد،
م  دم لك ة نتق وك الزراعي س إدارة تب ى مجل ى ف ن زمالئ ة ع ى  ونياب ن نفس الة ع أص
الي    غيلي والم ائج األداء التش ى  نت تمل عل ذى يش نوي ال س الس ر المجل بتقري

ي   للش ي ف الي المنته ام الم ة  31/12/2020رآة للع ى آاف افة ال م باإلض
ة       ات هيئ ات وتوجيه ًا لمتطلب س اإلدارة وفق ر مجل ى تقري ة ف احات المطلوب اإلفص

  .السوق المالية
ود    ل ويع ائر أق ت خس ث حقق رآة حي ة للش ائج المالي ر النت تعرض التقري ا يس آم

يم         ي تقي وط ف اض الهب ى انخف ائر ال اض الخس بب انخف د   س ق عائ زون وتحقي المخ
نويه      روفات الس الي المص ي اجم وفير ف ه والت رآات زميل ي ش وط ف تعادة هب ن اس م
اج      اض االنت م انخف ه رغ ن الموازن ل م ع افض عار بي ق اس ه وتحققي ي الميزاني ف

  .بسبب عدم توفر السيوله 
ابقة اال أن     وام الس ام واالع ذا الع الل ه ت خ ي تحقق ائر الت ن الخس الرغم م وب

س اال ا    مجل ا وامكانياته رآة وبموارده اهمين ان الش ور المس د لجمه دارة يؤآ
رات       ن التغيي د م رآة بالعدي تقوم الش ائر وس ذة الخس اوز ه ى تج ون اهللا عل ادرة بع ق
اليف         ل التك يوله و تقلي وفير الس ائر و ت اء الخس ي اطف اهم ف ي ستس ة والت الهيكلي

ات    اء قطاع رآة وبن ائر للش بب خس ي تس ناف الت تبعاد االص ع    واس ه م ده مربح جدي
ى            ول ال ع والوص ذ البي ادة مناف ع بزي ة البي ر سياس ه و تغيي ات تجاري افة منتج اض

  المستهلك النهائي 
ام     دير لمق كر والتق ات الش مى آي ع آس س برف رف المجل رًا يتش يس آخ را ول وأخي
ين            ده األم ي عه ز وول د العزي ن عب لمان ب ك س ريفين المل رمين الش ادم الح خ

ي   مو الملك احب الس لة    ص ى مواص يدة عل ا الرش لمان وحكومتن ن س د ب ر محم األمي
  .  2030الدعم للقطاع الزراعي بإطالق رؤية 

ر          ي األمي مو الملك احب الس ان لص كر واالمتن ل الش ع جزي س برف عد المجل ا يس آم
س إدارة    ري لمجل رئيس الفخ وك ال ة تب ر منطق ز أمي د العزي ن عب لطان ب ن س د ب فه

ه ألعم    ه ودعم ى متابعت رآة عل ي    الش ا ف هامتها ودوره ديره إلس رآة وتق ال الش
  .تطوير وتنمية المنطقة

  .والشكر أوًال وآخرًا هللا رب العالمين
  والسالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته،،،

  الوليد بن خالد الشثري 
  رئيس مجلس االدارة
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 م2020عرض  العمليات والعوامل المؤثرة في آداء الشرآة خالل العام  )2
2<I1D وصف حال وفي .التابعة وشرآاتها للشرآة الرئيسة نشاطال ألنواع وصف 

 أعمال حجم في وتأثيره نشاط بكل بيان إرفاق يجب النشاط، أآثر من أو نوعين
 :في النتائج وإسهامها الشرآة

  
  :المحاصيل الحقلية  -)1(النشاط الرئيسي 

  ) :حبوب وعلف(القمح  .أ 

o  يوآورو روجو(طن من القمح القاسى  18105تم إنتاج.  
o  آالسيك(طن من القمح الطري  7594تم إنتاج .(  

  

  :الفاآهة -)2(النشاط الرئيسي 
- اللوزيات ذات النواة الحجرية (بلغ حجم إنتاج الفاآهة من أنواع األشجار المختلفة 

والكمثرى والعنب والتمور و الزيتون  -المشمش والخوخ والنكتارين والبرقوق
  . طن  5290

  
  :لمشاتل والعسل اا -)3(النشاط الرئيسي 

  113447بلغ حجم انتاج المشاتل من نباتات الزينة وشتالت الفواآه 
شتلة في  15307شتلة مقارنة ب  10245بلغ حجم انتاج شتالت الفواآة المختلفة 

  العام السابق
  طن  3.4وبلغ انتاج العسل 

    
  : مشروع األغنام - )4(النشاط الرئيسى  

يادة عدد االمهات والفحول ليكون من القطاعات تم الترآيز عل مشروع االغنام وز
  المربحه  

  

  :المتاجرة - )5(النشاط الرئيسى 
يتمثل هذا النشاط في عمليات البيع والشراء التي تقوم بها ادارة المشتريات المبيعات 
والتسويق بالشرآة للسلع والخدمات من غير إنتاج الشرآة بغرض التواجد في 

نتاج بالشرآة وذلك تلبية إلحتياجات العمالء وزيادة األسواق في غير مواسم اإل
  . اإليرادات

  
 في وإسهامها الشرآة أعمال حجم في الرئيسية األنشطة هذه هذا ولقد آان تأثير

   :التالـي النحو على النتائج
 

  الجملة  الجملة المنتجات

             أعالف
80,696  

51% 

            خضار
3,372  

2% 

 %11  17,677    فاآهة
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            حبوب
25,437  

16% 

            منتجات أخرى
4,119  

3% 

            لحوم مجمدة
27,242  

17% 

         االجمالي
158,543  

100% 

  
  

2<I2D للشرآة، الهيكلية التغييرات ذلك في بما(المهمة  الشرآة وقرارات لخطط وصف 
 :شرآةال ألعمال المستقبلية والتوقعات )عملياتها وقف أو توسعة أعمالها، أو
 

 : التغييرات الهيكلية 2-1- 2
  

اإلستراتيجية لشرآة تبوك  عملية إعادة الهيكلة هي وسيلة رئيسية تسهم في تحقيق األهداف
الزراعية ورفع آفاءة اآلداء وإزالة القيود التي تحد من اإلنتاجية وتعيق حرآة التفاعل 

حداث تغييرات الطبيعي بين المتغيرات المرتبطة على مستوى الشرآة، وذلك من خالل إ
جذرية فاعلة في األوضاع واألساليب والمفاهيم اإلدارية السائدة، وفي آل ما يرتبط بها 

  :ويتفاعل معها من عوامل اقتصادية واجتماعية في 
تكريس مفاهيم الالمرآزية وتدعيم التنظيم اإلداري والتخطيط اإلستراتيجي بما يحقق  �

  .اعلية اآبر عن ذي قبلتحويل الشرآة لكيان اقتصادي قوى ومنتج بف
تحسين وترشيد استخدام الموارد البشرية المتاحة والمحتملة، وتعظيم معدالت الكفاءة  �

 والفعالية واإلنتاجية في القطاعات التشغيلية و اإلدارية
من ضمن الثالث ) تقاوي القمح ( استمرار الشرآه آعضو في لجنة منتجي البذور  �

  SAUDI GAPصلت الشرآه على شهادة شرآات المعتمده من الوزاره آما ح
المختصه بتطبيق المعايير السعوديه للمماراسات الزراعيه السليمه آما ان الشرآه 

 22000وااليزو  2015حاصله على شهادات االيزو 
المشارآه الفعاله والمتابعه الدقيقه للشرآات التابعه لتطوير اداءها حيث حققت بعض  �

  2020هذه الشرآات ارباحا لعام 
  .لقطاع التجاريوا الترآيز وتعزيز بعض المجاالت بشكل آبير مثل المشاتل واالغنام �

مبدأنا االساسي تبلور في العمل على استقرار أوضاع ومتطلبات البيئة اإلدارية من ناحية، 
واستكشاف إمكاناتها وطاقاتها الذاتية من ناحية أخرى من خالل تعميق سياسة الالمرآزية 

الصالحيات الكافية لكل مستوى إداري الذي يتناسب مع طبيعة األنشطة عن طريق تفويض 
التي يمارسها وحجم المسئوليات الملقاة عليه، وآذلك إعادة توزيع السلطات بين اإلدارات، 

  .بحيث تترآز سلطة اتخاذ القرارات عند المستوى التنظيمي المناسب
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إلى عمق الكيان اإلداري اإلستراتيجي ومن خالل متابعة عملية التطوير التنظيمي الذي إمتد 
تم إلغاء ودمج وفصل بعض اإلدارات والوحدات واستحداث إدارات أخرى باإلضافة إلى .. 

  : على سبيل المثال وليس الحصر.. خلق فرص عمل جديدة وزيادة نسبة المواطنة 
  . استحداث قطاع سلسلة اإلمدادات .1
  . دارات مستقلةفصل إدارة التسويق المبيعات عن آالهما في إ .2
إستحداث قطاع الخدمات المشترآة ليضم الموارد البشرية وتقنية المعلومات والشئون  .3

 االدارية
 .تخفيض حجم العمالة وإعادة التوطين .4
 .إستخدام العنصر النسائي في بعض الوظائف اإلدارية والفنية .5
ومعترف بها، ولم  وقد تم تفعيل ذلك إستنادًا الى اسس إدارية عالمية ومبادئ علمية ثابتة .6

تعد من األمور االرتجالية التي تعتمد على االجتهادات الشخصية والمهارات الفردية، 
مما ساعدنا في رسم .. أخذين في اإلعتبار الطابع اإلداري والسلوآي آمنهج اساسي 

سياسة شاملة لتكوين القوى العاملة وحقيقة احتياجات اإلدارات من األفراد نوعًا وآمًا 
ألمد البعيد مع ضرورة استخدام معايير موضوعية في تقرير حجم العمالة بشأن على ا

التوظيف مما ادى إلى تخفيض التكلفة التشغيلية للشرآة، وتوجيه الوفر نحو زيادة 
 .الفاعلية والكفاءة اإلنتاجية

 
 : التغيرات في رأس مال الشرآة 2-2- 2

  
م توصية 18/03/2020اعتمدت  الجمعية العامة غير العادية للشرآة بتاريخ  �

  :مجلس االدارة بتخفيض رأسمال الشرآة وذلك آما يلي

ريال سعودي، رأس المال بعد  450,000,000رأس مال الشرآة قبل التخفيض  -أ
٪ من رأس 46.274ريال سعودي، بنسبة تخفيض قدرها  241,767,000التخفيض 
 .مال الشرآة

سهم بعد التخفيض سهم، عدد األ45,000,000عدد األسهم قبل التخفيض  -ب
 . سهم 24,176,700

ريال  208,233,000إطفاء الخسائر المتراآمة بقيمة : سبب تخفيض رأس المال -ج
 .سعودي

سهم من أسهم الشرآة، سيتم  20,823,300إلغاء : طريقة تخفيض رأس المال - د 
 .سهم 1سهم لكل  0.46274تخفيض 

 يوجد تأثير جوهري من تخفيض ال: أثر تخفيض رأس المال على التزامات الشرآة-هـ 
 . رأس مال الشرآة على التزاماتها المالية
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سيكون قرار التخفيض نافذًا على مساهمي الشرآة المالكين لألسهم : تاريخ التخفيض  -و
يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشرآة لدى شرآة 

في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد ) اإليداع مرآز(مرآز إيداع األوراق المالية 
 .الجمعية العامة غير العادية التي ُقّرر فيها تخفيض رأس المال

  
  :أوصى مجلس إدارة الشرآة بزيادة رأسمال الشرآة  وذلك آما يلي �

مائتين و واحد و أربعون مليون و سبعمائة و سبعة وستون : رأس المال قبل الزيادة -
 ريال سعودي) 241,767,000(ألف 

ثالثمائة و واحد وتسعون مليون و سبعمائة و سبعة و ستون : رأس المال بعد الزيادة -
 .ريال سعودي) 391,767,000(

 .ريال سعودي) 150,000,000(مائة و خمسون مليون : المبلغ اإلجمالي للزيادة -

وسبعمائة أربعة وعشرون مليون ومائة وستة وسبعون ألف : عدد االسهم قبل الزيادة -
 .سهم) 24,176,700(

تسعة وثالثون مليون ومائة وستة وسبعون ألف وسبعمائة : عدد االسهم بعد الزيادة -
 .سهم) 39,176,700(

تهدف الشرآة من خالل زيادة رأس مالها عن طريق طرح : سبب زيادة رأس المال -
 تتمثل الخطة(أسهم حقوق أولوية إلى الصرف على التشغيل و الخطة الزراعية 

الزراعية بزراعة بذور القمح و الفواآه و يتمثل التشغيل في إدارة العملية الزراعية 
وسداد ) من تشغيل و صيانة معدات الزرع و الحصاد و الري و نقل المحاصيل
 .مديونيات و قروض الشرآة و االستحواذ على أعمال عقارية مدرة للدخل

دد خمسة عشرة مليون طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية بع: طريقة الزيادة -
 .أسهم عادية) 15,000,000(

في حال الموافقة على البند، ستكون األحقية للمساهمين المالكين : تاريخ األحقية -
لألسهم يوم انعقاد الجمعية العامة الغير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشرآة 

ثاني يوم تداول يلي في نهاية ) مرآز اإليداع(لدى شرآة مرآز إيداع األوراق المالية 
 .تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية

 .من النظام األساسي للشرآة المتعلقة بـرأس المال ) 7(تعديل المادة السابعة  -
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 : قرار تملك أرض الشرآة 2-3- 2

هـ الموافق 17/09/1441ورد الشرآة من وزارة البيئة والمياه والزراعة بتاريخ 
) الموقع األول ( تبوك للتنمية الزراعية أرض زراعية  م قرار تمليك شرآة10/05/2020
  :والذي ينص مضونه على) الموقع الثاني(و

هـ وقرار مجلس الوزراء رقم 3/09/1405وتاريخ ) 50/م(بناًء على المرسوم الملكي رقم 
بتاريخ  288هـ واستنادًا على قرار مجلس الوزارء رقم 18/07/1405وتاريخ ) 141(

حسب االجراءات النظامية (اضي بتمليك الشرآة الزراعية المساهمة هـ الق30/05/1440
وإنفاذًا لمصادقة المقام السامي بتمليك الشرآة هذه . ما يعادل المساحة المحياة) المتبعة

هـ وبعد االطالع على محضر اللجنة المرآزية 14/7/1441وتاريخ  43448األرض برقم 
هـ والذي أوصت به بتمليك شرآة 25/8/1440بتاريخ  2140لتوزيع األراضي البور رقم 

تبوك للتنمية الزراعية مساحة تعادل المساحة التي قامت بإحيائهـا من المساحة المخصصة 
 .هـ19/10/1405وتاريخ  74911لها بموجب قرار التخصيص رقم 

 :يقرر ما يلي

تمليك : هـ 17/09/1441بتاريخ  693167/1057/440: القرار رقم : الموقع األول -
آم  53من األرض الواقعة على بعد ) 1(شرآة تبوك للتنمية الزراعية قطعة األرض رقم 

حالة عمار والبالغة مساحتها  –شمال تبوك غرب سكة الحديد وأسفلت تبوك 
مائتان وإثني عشر مليونًا وأربعمائة وسبعة وثمانون ألفًا وثالثمائة (دونم  212487,310

 ). وعشرة أمتار مربعة

تمليك : هـ17/09/1441بتاريخ  693167/1057/440: القرار رقم : انيالموقع الث -
آم  53من األرض الواقعة على بعد ) 2(شرآة تبوك للتنمية الزراعية قطعة األرض رقم 

حالة عمار والبالغة مساحتها  –شمال تبوك شرق سكة الحديد وغرب أسفلت تبوك 
 ).وخمسمائة وثمانون متر مربع مليونان ومائتان وتسعة وخمسون ألفا(دونم  2259,580

وأن قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة اشترط مصادقة المقام السامي للقرار أعاله  -
 .ليعتبر نافذا

والتزامًا من الشرآة بلوائح الحوآمة وأنظمة هيئة السوق المالية والتي تفيد بضرورة  -
الخبر الجوهري  اإلفصاح واالعالن عن أي خبر جوهري، فقد تم االفصاح عن هذا

 .بموقع تداول في حينه

  
  -:التوقعات المستقبلية  2-4- 2

  
قامت الشرآة بتحليل ودراسة تكاليف وربحية آل منتج آأساس لتخطيط البرنامج  -

نتج عنه التوقف عن زراعة بعض المنتجات والتوسع في  2021الزراعي لعام 
اليف ورفع المبيعات منتجات أخرى مثل المشاتل واألغنام مع الترآيز على تقليل التك
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السنوية التدريجي مقارنة بمبيعات السنوات السابقةمع تطبيق مؤشرات اآلداء ذات 
  .أهداف محددة قابلة للتحقق ومرتبطة بجدول زمني وربط مستوى اآلداء مع المكافآت

ستبدأ الشرآة بتنويع منافذ البيع والتواجد في أسواق التجزئة المرآزية لتحقيق أسعار  -
مع البدء في بناء عالمة تجارية موحدة لجميع المنتجات بدال من أسماء  بيع أفضل

 .المنتجات المختلفة
تم اعادة الهيكلة وإحداث تغييرات جذرية لتحسين وترشيد استخدام الموارد البشرية  -

المتاحة والمحتملة لرفع معدالت الكفاءة واالنتاجية وذلك بفصل إدارة التسويق بإدارة 
عات واستحداث قطاع الخدمات المشترآة ليضم الموارد البشرية مستقلة عن المبي

وتقنية المعلومات والشؤون االدارية واستحدات قطاع سلسلة االمدادات مما أدى الى 
 .تقليل التكلفة التشغيلية للشرآة

قامت الشرآة باعادة الهيكلة المالية وذلك من خالل تخفيض رأس المال لكي ال  -
آبر مع البدء في اجراءت رفع رأس المال لتتمكن الشرآة تتعرض الشرآة لمخاطر أ

مقارنة  2021من إآمال برامجها وسيكون هناك تحسن ملحوظ في نتائج عام 
  . بالسنوات الماضية إن شاء اهللا

  
2<I3D تشغيلية مخاطر أآانت سواء( الشرآة  تواجهها مخاطر بأي المتعلقة المعلومات 

 :ومراقبتها المخاطر هذه إدارة ياسةوس  )السوق مخاطر أم مخاطر تمويلية، أم
 

  :المخاطر 2-3-1
i. مخاطر تشغيلية:  

م تنفيذًا لقرار 2018توقف الشرآة عن إنتاج األعالف الخضراء بنهاية العام  .أ 
هـ حيث أن هذا 16/1/1438وتاريخ ) 39(مجلس الوزراء الموقر رقم 

 .النشاط يمثل أآبر مصادر الدخل والسيولة للشرآة
لف السيالج آواحد من خطوط اإلنتاج التي توقف الشرآة عن إنتاج ع .ب 

 .إستحدثتها الشرآة مؤخرًا لدعم نمو االيرادات واألرباح
عدم توفر السيوله الكافيه الآمال البرنامج الزراعي مما ادى الى خسارة آميه  .ج 

 آبيره من االنتاج 
  

ii. مخاطر تمويلية: 
 صعوبة شروط توفر التمويل قصير األجل من المصارف التجارية بغرض .أ 

المتمثلة في األجل القصير لإلسترداد ) رأس المال العامل(التمويل التشغيلي 
 .وإرتفاع التكلفة

بطء إجراءات الحصول على قروض تمويل من مصارف التنمية   .ب 
المتخصصة لتغطية التكلفة االستثمارية للمشروعات الجديدة ، باإلضافة الى 

 .عدم آفاية التمويل المتاح
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iii. مخاطر السوق: 
ض الطلب على منتجات الشرآة من العمالء في قطاع الصناعات إنخفا .أ 

 .الغذائية بسبب ضعف القوة الشرائية
 تاثير المنتجات المماثله المستورده في موسم الحصاد على اسعار البيع  .ب 
بعد وقف إنتاج ) البطاطس والبصل(تدني األسعار السوقية لمنتجات الخضار  .ج 

 .زراعين الى إنتاج الخضاراألعالف الخضراء وتحول العديد من الم
إمكانية تلف المنتجات في حالة اإلنتظار الطويلة في األسواق المرآزية قبل  .د 

  .إستكمال عمليات البيع بواسطة التجار المسوقين
الحاجة للتعامل مع الوسطاء دون غطاء مالي آاٍف أو دون غطاء في بعض  .ه 

 .األوقات
    

  .سياسة إدارة المخاطر ومراقبتها 2-3-2
  
قامت الشرآة بتطوير نظام إدارة المخاطر الذى يشتمل على سجل إلدارة  لقد

المخاطر والمراجعة الداخلية المبنية على المخاطر وذلك بالتطبيق التدريجى لنظام 
ويتمثل النظام فى تحديد  Enterprise Risk Managementإدارة مخاطر المنشأة 

ها والحد منها ورفع تقارير وتعريف المخاطر وضع مقاييس لها وإجراءات إلدرات
ال يوجد عائد مادي وتعويضات دون "دورية عن آفاءة أداء النظام على خلفية قاعدة 

وحيث أن المخاطر العالية قد تؤدي الى الفشل في تحقيق النتائج المرجوة ". مخاطر
فيهدف هذا النظام الى اإلدارة الفعالة للمخاطر من خالل إحداث التوازن بين قبول 

اطر وتقليلها والحد من آثارها، بحيث تكون محصلة تطبيق النظام هى حماية المخ
قاعدة رأس المال ومداخيل الشرآة دون التأثير السلبي على معدالت النمو، وآذلك 

 .الحد من المخاطر أو إزالتها على المدى الطويل
  

2<I4D وخصومها الشرآة ألصول بياني رسم أو جدول شكل على خالصة 
 )م2020- 2016(الخمسة األخيرة  المالية في السنوات أعمالها ونتائج

 :أقصر أيهما التأسيس منذ أو
  

قوائم مجمعة بينما القوائم المالية لالعوام  2020و  2019ويالحظ ان القوائم المالية  لالعوام 
  .قوائم منفصلة تخص شرآة تبوك بمفردها  2016و2017و2018

 
 :مة المرآز الماليالمقارنة في شكل جدول لقائمة الدخل وقائ 2-4-1
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   :م2020- 2016خالل الفترة من ) باأللف ريال(قائمة الدخل  ) أ
 

  2016  2017  2018   2019  2020 بيــــــــــــــــــــان
            ):باأللف ريال: (قائمة الدخل) أ

 اإليرادات بالصافى 
    

158,543  
  

146,517 
   

98,977  
   

107,177  
  

93,004  

 تكلفة اإليرادات
  

(135,392
) 

  
(141,230) 

   
(84,892) 

   
(80,695) 

  
(74,825) 

 هبوط في قيمة مخزون محاصيل  
  

(8,866) 
  

(35,495) 
   

10,456  
   

4,175  
  

 شطب في قيمة الموجودات الحيوية
  

-   
  

(4,387) 
   

-   
   

-   
  

-  

   الخسارة / مجمل الربح 
14,285 

  
(34,595) 

   
24,541  

   
30,657  

  
18,180  

   .المصروفات واألعباء خالل الفترة
-   

  
-   

   
-   

   
-   

  
-  

 مصاريف بيع وتوزيع
  

(27,280) 
  

(40,747) 
   

(40,513) 
   

(38,449) 
  

(36,565) 

 مصاريف ادارية وعمومية 
  

(24,196) 
  

(29,646) 
   

(20,198) 
   

(18,384) 
  

(23,331) 

   الخساره من التشغيل 
(37,191) 

  
(104,987) 

   
(36,170) 

   
(26,176) 

  
(41,716) 

 هبوط في قيمة مشاريع رأسمالية  
  

-   
  

(44,351) 
   

(9,600) 
   

-   
  

-  

 مخصص ضمان قرض وإلتزامات من شرآات زميلة
  

(1,345) 
  

(18,850) 
   

(13,000) 
   

-   
  

-  

 خسائر استبعاد اصول
  

(24,879) 
  

-   
      

 مخصص ازالة ونقل 
  

(2,150) 
  

-   
      

رد هبوط في شرآات زميلة وتابعة واستثمارات في 
 أدوات حقوق ملكية

  
16,701 

  
(4,652) 

  
   

(842) 
  

(464) 

 حصة الشرآة من نتائج أعمال شرآة زميلة
  

-   
  

(4,038) 
   

(776) 
   

-   
  

-  

 أرباح إستثمارات مرابحات قصيرة األجل
  

102 
  

755 
   

1,027  
   

4,008  
  

4,597  

 تكاليف تمويلية
  

(1,772)
  

(2,647)
   

(1,018) 
   

(259) 
  

(283) 

 ايرادات تسوية رصيد مع طرف ذو عالقة 
  

3,062 
  

-   
   

156  
   

1,711  
  

2,959  

 إيرادات أخرى، صافي
  

1,772 
  

3,841 
  

   
(4,240) 

  
(1,629) 

   صافي خسارة السنة قبل الزآاة  
(45,700)

  
(174,930)

   
(59,381) 

   
(25,798) 

  
(36,537) 

 الزآاة  
  

(6,385) 
  

(6,338) 
   

(2,719) 
   

(4,496) 
  

(5,688) 

   صافي خسارة السنة 
(52,085) 

  
(181,269) 

   
(62,099) 

   
(30,294) 

  
(42,225) 

   بنود الدخل الشامل اآلخر
البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها الحقا ضمن األرباح 

 :أوالخسائر
          

أرباح إآتوارية من إعادة قياس التزامات مكافأة نهاية 
 الخدمة للموظفين

  
(1,512) 

  
2,531 

      

           إجمالي الخسارة الشاملة للسنة
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(53,597) (178,738) 

   (6.30) (1.86) خسارة السهم االساسية من صافي خسارة السنة 
   خسارة السنة العائدة الي 

 المساهمين في الشرآة االم 
     

(53,190) 
      

(179,785) 
      

 حقوق الملكية غير المسيطرة
       

(1,105) 
           

(1,484) 
      

0      
(54,294) 

      
(181,269)       

   الخسارة الشاملة العائدة الي 

 المساهمين في الشرآة االم 
     

(54,702) 
      

(177,254) 
      

 حقوق الملكية غير المسيطرة
         

1,105  
          

(1,484) 
      

0      
(53,597) 

      
(178,738)       

  
  

 : م2020-2016خالل الفترة من) باأللف ريال(لمرآز المالي قائمة ا  ) ب
 

 2016 2017 2018 2019  2020 الموجودات

           مجموع الموجودات غير المتداولة
353,791  

          
353,708  

        
365,060  

        
393,011  

     
394,829  

           مجموع الموجودات المتداولة
111,784  

          
135,198  

        
220,121  

        
252,795  

     
298,601  

           مجموع الموجودات
465,575  

          
488,906  

        
585,181  

        
645,805  

     
693,430  

                       حقوق المساهمين
-    

                      
-    

                   
-    

                   
-    

                
-    

           رأس المال
241,767  

          
450,000  

        
450,000  

        
450,000  

     
450,000  

              احتياطي نظامي 
68,020  

             
68,020  

          
68,020  

          
68,020  

       
68,020  

                احتياطيات أخرى
1,859  

               
1,859  

            
1,859  

            
1,859  

         
1,859  

                التغيرات المتراآمة فى بنود الدخل الشامل االخر 
1,019  

               
2,531  

                   
-    

                
-    

            خسائر متراآمة/ ارباح 
(86,545) 

        
(243,079) 

        
(61,708) 

            
2,759  

       
33,053  

              حقوق الملكية غير المسيطرة 
13,150  

             
10,674  

        
(61,708) 

            
2,759  

       
33,053  

           مجموع حقوق المساهمين
239,269  

          
290,004  

        
458,171  

        
522,638  

     
552,931  

              مجموع المطلوبات غير المتداولة
24,483  

             
15,054  

          
22,002  

          
19,111  

       
22,260  

           مجموع المطلوبات المتداولة
201,823 

          
183,848 

        
105,008  

        
104,057  

     
118,239  

           مجموع المطلوبات
226,306  

          
198,902  

        
127,010  

        
123,168  

     
140,499  

           مجموع حقوق المساهمين والمطلوبات
465,575  

          
488,906  

        
585,181  

        
645,805  

     
693,430  
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   :التابعة وشرآاتها الشرآة إيرادات إلجمالي جغرافي تحليل   2-5
  

 1- 5-2يمثل النشاط الزراعي المصدر الرئيسي إليرادات الشرآة، ويوضح الجدول رقم 
آما يوضح . م2019م مقارنة بالعام 2020توزيع المبيعات حسب الدول والمنتجات للعام 

مناطق (م حسب مناطق البيع 2020ت لعام التوزيع  الجغرافي للمبيعا 2-5-2الجدول رقم 
  ).المملكة باالضافة الى جملة المبيعات الموزعة في دول مجلس التعاون الخليجي

باأللف (م حسب الدول والمنتجـات 2019م مقارنة بعام 2020توزيع المبيعات لعام  5-1- 2
  ): ريال

  
íßŠÖ] á^ée< <íèçÃŠÖ]< <kèçÓÖ]< <<<l]…^Ú÷]<àè†vfÖ]< <†ŞÎ< <á^ÛÂ< <ÅçÛ]< <

2020Ý<

<l]]†èc<±^¶c

<l^Ãéf¹]2020< <
       

157,657 
        

803  
         

82  
          
-    

        
-    

        
-    

       
158,543  

ëæ^ÏjÖ]æ<hçf£]          
25,437  

        
-    

         
-    

         
-    

        
-    

        
-    

         
25,437  

ð]†–¤]<ÍøÂù]         
80,696  

        
-    

         
-    

          
-    

        
-    

        
-    

         
80,696  

…^–¤]           
3,372  

        
-    

         
-    

          
-    

        
-    

        
-    

           
3,372  

íãÒ^ËÖ]          
16,792  

              
803  

                  
82  

                 
-    

             
-    

              
-    

         
17,677  

<íè…^Ÿ<l^rjßÚ
ï†}_F 

          
4,119  

        
-    

         
-    

          
-    

        
-    

        
-    

           
4,119  

ì‚Û¥<Ýç£          
27,242  

        
-    

         
-    

          
-    

        
-    

        
-    

         
27,242  

   < <0< <0< <0< <0< <0< <0< <0< <

2019Ý<

<l]]†èc<±^¶c

<l^Ãéf¹]2019< <
       

146,126 
        

-    
         

264  
          

127  
        
-    

        
-    

       
146,517  

ëæ^ÏjÖ]æ<hçf£]          
20,661  

        
-    

         
-    

          
-    

        
-    

        
-    

         
20,661  

ð]†–¤]<ÍøÂù]         
68,447  

        
-    

         
-    

          
-    

        
-    

        
-    

         
68,447  

…^–¤]          
13,402  

        
-    

         
-    

          
-    

        
-    

        
-    

         
13,402  

íãÒ^ËÖ]          
19,788  

        
-    

         
264  

          
127  

        
-    

        
-    

         
20,179  

<íè…^Ÿ<l^rjßÚ
ï†}_F 

          
1,097  

        
-    

         
-    

          
-    

        
-    

        
-    

           
1,097  

ì‚Û¥<Ýç£          
22,730  

        
-    

         
-    

          
-    

        
-    

        
-    

         
22,730  



 

 14........................................... .................2020تقرير مجلس االدارة لعام  - شرآة تبوك للتنمية الزراعية 
 

  
 

م حسب مناطق المملكة ودول مجلس 2019نة بعام م مقار2020توزيع المبيعات لعام  5-2- 2
  ): باأللف ريال(التعاون 

 

íßŠÖ] á^ée< <<íÏŞß¹]
íéÎ†Ö]< <

<íÏŞß¹]
îŞ‰çÖ]<

<íÏŞß¹]
íée†ÇÖ]< <

<íÏŞß¹]
íéeçß¢]<

<íÏŞß¹]
íéÖ^ÛÖ]< <

<‹×¥<Ùæ
<áæ^ÃjÖ]
êré×¤]< <ÅçÛ]< <

2020Ý<

<±^¶c
<l]]†èc
<l^Ãéf¹]

2020< <
 

29,874 
 

6,774 
 

58,831 
 

1,838 
  

60,341  
  

885  
  

158,544  
<hçf£]
ëæ^ÏjÖ]æ 

 
-  

 
-  

 
-  

 
-  

  
25,437  

  
-  

  
25,437  

<ÍøÂ÷]
ð]†–¤] 

 
-  

 
-  

 
53,169 

 
-  

  
27,528  

  
-  

  
27,528  

…^–¤]  
302

 
832 

 
1,085 

 
162 

  
990  

  
-  

  
3,372  

íãÒ^ËÖ]  
2,330 

 
5,878 

 
4,569 

 
1,675 

  
2,056  

  
885  

  
17,394  

<l^rjßÚ
<íè…^Ÿ

ï†}_F 
 

-  
 

64 
 

9 
 

-  
  

4,330  
  

-  
  

2,156  

ì‚Û¥<Ýç£  
27,242 

 
-  

 
-  

 
-  
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 أي أو السابقة السنة نتائج عن التشغيلية النتائج في جوهرية فروقات ألي إيضاح 2-6 
  : الشرآة توقعات أعلنتها

 

  النسبة  رق الف  2019  2020 بيــــــــــــــــــــان
         ):باأللف ريال: (قائمة الدخل) أ

               اإليرادات بالصافى 
158,543  

  
146,517  

  
12,026  8% 

  تكلفة اإليرادات
(135,392)

  
(141,230) 

  
5,838  -4% 

  صيل هبوط في قيمة مخزون محا 
(8,866)

  
(35,495) 

  
26,630  -75% 

  شطب في قيمة الموجودات الحيوية
-  

  
(4,387) 

  
4,387  -100% 

  الخسارة / مجمل الربح 
14,285 

  
(34,595) 

  
48,880  -141% 

        .المصروفات واألعباء خالل الفترة

  مصاريف بيع وتوزيع
(27,280)

  
(40,747) 

  
13,467  -33% 

  مصاريف ادارية وعمومية 
(24,196)

  
(29,646) 

  
5,449  -18% 

  الخساره من التشغيل 
(37,191)

  
(104,987) 

  
67,796  -65% 

  هبوط في قيمة مشاريع رأسمالية  
-  

  
(44,351) 

  
44,351  -100% 

  ات زميلةمخصص ضمان قرض وإلتزامات من شرآ
(1,345)

  
(18,850) 

  
17,505  -93% 

    
(24,879)

  
-  

  
(24,879) 100% 

  هبوط في قيمة مشاريع رأسمالية  
(2,150)

  
-  

  
(2,150) 100% 

  مخصص ضمان قرض وإلتزامات من شرآات زميلة
16,701 

  
(4,652) 

  
21,353  -459% 

رد هبوط في شرآات زميلة وتابعة واستثمارات في أدوات حقوق 
 ملكية

 
-  

  
(4,038) 

  
4,038  -100% 

  حصة الشرآة من نتائج أعمال شرآة زميلة
102 

  
755  

  
(652) -86% 

  أرباح إستثمارات مرابحات قصيرة األجل
(1,772)

  
(2,647) 

  
876  -33% 

  تكاليف تمويلية
3,062 

  
-  

  
3,062  100% 

  ايرادات تسوية رصيد مع طرف ذو عالقة 
1,772 

  
3,841  

  
(2,069) -54% 

  قبل الزآاة  صافي خسارة السنة 
(45,700)

  
(174,930) 

  
129,231  -74% 

  الزآاة  
(6,385)

  
(6,338) 

  
(47) 1% 

  صافي خسارة السنة 
(52,085)

  
(181,269) 

  
129,184  -71% 

   بنود الدخل الشامل اآلخر
        :البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها الحقا ضمن األرباح أوالخسائر

 %160-     أرباح إآتوارية من إعادة قياس التزامات مكافأة نهاية الخدمة 



 

 16........................................... .................2020تقرير مجلس االدارة لعام  - شرآة تبوك للتنمية الزراعية 
 

 (4,043)  2,531(1,512) للموظفين

  إجمالي الخسارة الشاملة للسنة
(53,597)

  
(178,738) 

  
125,141  -70% 

 خسارة السهم االساسية من صافي خسارة السنة 
                 
(1.860) 

                   
(6.30) 

                   
4.44  -70% 

   خسارة السنة العائدة الي 

  المساهمين في الشرآة االم
(53,190)

  
(179,785) 

  
126,595  -70% 

               حقوق الملكية غير المسيطرة
1,105  

               
(1,484) 

              
2,589  -174% 

0               
(52,085) 

            
(181,269) 

             
129,184  -71% 

  الخسارة الشاملة العائدة الي
        المساهمين في الشرآة االم

              حقوق الملكية غير المسيطرة
(54,702) 

            
(177,254) 

             
122,552  -69% 

              إجمالي الخسارة الشاملة للسنة
1,105  

              
(1,484) 

              
2,589  -174% 

0               
(53,597) 

            
(178,738) 

             
125,141  -70% 

اله  دول أع س الج ين       يعك ا ب رآة م غيلية للش ائج التش ي النت ة ف ات الجوهري الفروق
 م 2020  م2019عامي 

بة       ات بنس م المبيع اع حج ظ ارتف ث يالح ات      % 8حي ادة مبيع بب زي ابق بس ام الس ن الع ع
ا      ظ ايض ة و يالح واد الغذائي وب والم الف والحب بة    االع ات بنس ة المبيع اض تكلف إنخف

ابق % 4- ام الس ن الع ح    ع ل رب ق مجم دره  وتحقي ام   41ق ة بالع ال بالمقارن ون ري ملي
ن    اتج م ارة ن ل خس جل مجم ذي س ابق ال ات  الس ة المبيع يض تكلف ي  تخف يض ف   وتخف

وط      تق جيل هب دم تس اد وع ة الحص د نقط يل عن زون ومحاص ة مخ ي قيم وط ف يم وهب   ي
 .في قيمة الموجودات الحيوية تطبيقا ووفقًا للمعايير المحاسبية الدولية

بة      ويقية بتس روفات التس اض المص ظ انخف ا يالح اض %  33أيض ب  النخف الوات
ود و ارات والوق ف وااليج ل والتغلي حن والنق اريف الش ور ومص ا واالج ة وايض الطاق

بة    ة بنس روفات االداري اض المص ظ انخف اء    %-18نالح اة اعض اض مكاف النخف
ة          ات العام روفات العالق اض مص ة وانخف ائر ائتماني جيل خس دم تس س االدارة وع مجل
اريف       تهلكة ومص واد المس ة والم ود والطاق راخيص والوق ات وت ارض وتبرع والمع

 االخري  البنكية والمصاريف 
ا ان  ظ أيض ص يالح اض مخص بة    خف اة بنس ابق    %   20-الزآ ام الس ع الع ة م بالمقارن

افي 2019  ص اض وين مخص م تك ذي ت وام    وال ة لالع ات الزآوي ي  2005للفروق ال
  م2019مضافا لها الزآاة عن عام   2012

 
 للمحاسبين السعودية الهيئة من المعتمدة المحاسبة معايير عن اختالف ألي إيضاح  2-7

 :القانونيين
وجد اختالف بين المعايير المحاسبية المستخدمة في الشرآة وتلك الصادرة عن الهيئة ال ي

  .السعودية للمحاسبين السعوديين
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وتجدر االشارة هنا إلى أن الشرآة قد أآملت وطبقت خطة التحول للمعايير المالية الدولية 
للمحاسبين بتطبيقها  وفقًا لما جاء فى قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية IFRSعالية الجودة 

  .م01/01/2017بشكل آلي إعتبارا من 
  
والدولة  ، الرئيس ونشاطها فيها الشرآة ملكية ونسبة اسم لشرآة تابعة ورأسمالها  2-8

 :تأسيسه محل والدولة لعملياتها، الرئيس المحل
  

رأس المال   إسم الشرآة التابعة  #
  )س.ر(

نسبة 
  ملكية 
  االسهم

  نشاطها الرئيسي
  ة المحلالدول

الرئيس  
  لعملياتها

الدولة محل 
  تأسيسها

1  
شرآة رخاء  لإلستثمار 

شرآة ذات (الزراعي 
 )مسئولية محدودة

17.287  
 مليون

االستثمار في األنشطة إنتاج  21.6%
االعالف والحبوب والسلع 

 الغذائية االستراتيجية

مصر/السعودية  مصر 

2  

شرآة شرق آسيا 
لإلستثمار الزراعي 

همة شرآة مسا(
  )مقفلة

 %28.57  مليون 70

االستثمار في أنشطة إنتاج 
الحبوب ومنتجات الزيتون 

والحمضيات وتجارة 
  المحاصيل وغيرها

داخل وخارج 
  السعودية 

المملكة 
العربية 
  السعودية

3  

شرآة الخليج التقنية 
للطاقة المستدامة 

ذات مسئولية (
تحت ( –) محدودة
  )التصفية

500,000 50% 

قة غير التقنية والطا
المنقطعة والمستدامة 
والكهربائية  وتجارة 

الجملة والتجزئة في جميع 
  أنواع الطاقة

  السعودية
المملكة 
العربية 
  السعودية

4  
شرآة آفاق الغذاء 

ذات مسئولية (
  )محدودة

31,089,480 50%  
تصنيع الغذاء وخدمات 
  المطاعم وسلسلة مطاعم

  السعودية
المملكة 
العربية 
  السعودية

5  
مصادر  شرآة

ذات (األعالف 
  )مسئولية محدودة

1,250,000  60%  
مطاحن الدقيق واألعالف 

  المرآبة
  السعودية

المملكة 
العربية 
  السعودية

  
  :تابعة شرآة لكل الصادرة الدين وأدوات األسهم تفاصيل  2-9
 

  تاريخ التأسيس  إسم الشرآة التابعة

رأس المال آما 
في 

31/12/2020 
  )س.ر(

عدد حصص 
ي االسهم ف

  الشرآة التابعة

القيمة 
االسمية  

ريال (السهم 
  )سعودي

إجمالى قيمة 
 )س.ر(االسهم 

إجمالى القيمة 
 العادلة لألسهم

  )س.ر(

  15.544,740  15.544,740  10  1.554.474  31.089.480  )م2018(نوفمبر   شرآة آفاق الغذاء
  750.000  750,000  10  75.000  1.250.000  م28/02/2019   شرآة مصادر األعالف

   
 عند السداد واجبة أآانت سواء( الشرآة  على قروض بأي المتعلقة المعلومات  2-10

 مبالغ وأي لها التابعة والشرآات للشرآة اإلجمالية بالمديونية وآشف ،)غير ذلك أم الطلب
 لها المانحة الجهة واسم القرض أصل ومبلغ السنة خالل لقروض سدادًا دفعتها الشرآة
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 إقرار تقديم عليها الشرآة، على قروض وجود عدم حال وفي المتبقي، والمبلغ ومدتها
  :بذلك

 

  إسم الجهة المانحة  تسلسل
مبلغ أصل 
القرض 

  )ريال(

مدة 
  القرض

المبالغ المدفوعة 
سدادًا للقرض 
  خالل السنة

المبلغ 
المتبقى من 
  القرض

المديونية 
اإلجمالية 
للشرآة 

وشرآاتها 
  التابعة

  19,999  راعية  صندوق التنمية الز  )1(
10 

  سنوات
-  6,718  6,718  

  10,000  10,000  -  سنة  2 10,000  صندوق التنمية الزراعية    )2(

  0  0  تم السداد   شهر  6  5612  بنك الرياض  )3(

  0  0  تم السداد  سنة 2  18.062  البنك العربى الوطني  )4(
   
  
 

 ضرائب أو آاةز أي لسداد والمستحقة المسددة النظامية المدفوعات بقيمة بيان 2-11
 السنوية، المالية الفترة نهاية حتى تسدد ولم أخرى أي مستحقات أو رسوم أو
 :وبيان أسبابها لها موجز وصف مع

يوضح الجدول التالي تفاصيل المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة على الشرآة 
مة ، والتي تشتمل على مبالغ الزآاة الشرعية وأقساط المؤسسة العا2020للعام 

للتأمينات االجتماعية وتكاليف التأشيرات والجوازات والرسوم الجمرآية والرسوم 
   .االخري علمًا بأن آافة المستحقات تم سدادها بالكامل عدا مبلغ الزآاة 

  
  
  
  
  
  
  

  البيان

  )المبلغ باأللف ريال( م 2020

  بيان األسباب وصف موجز لها
 )ريال(المسدد 

المستحق حتى نهاية 
لمالية السنوية الفترة ا

  ولم يسدد
  -  - 11,773,160 2718515  الزآاة

  -  -  4,822,673 336628  الضريبة
      -   الرسوم الجمرآية

المؤسسة العامة 
  -  -  985,634 1,380,334  للتأمينات

تكاليف تأشيرات 
وجوازات ورسوم 

  مكتب العمل
1,389,597 5,332,000  -  -  

  -  -  - -  أخرى
  -  - 22,913,467 6,025,864  اإلجمالى

  
  
  
  

  
 :الشرآة موظفي لمصلحة أنشئت احتياطات أو استثمارات أي بقيمة بيان 2-12

لم تقم الشرآة بإنشاء أي إستثمارات أو احتياطيات لمصلحة موظفي الشرآة خالل 
  . م2020ديسمبر  31العام المالي المنتهي في 
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  .لصالح موظفيها آما تجدر اإلشارة الى أن الشرآة لم تقم بإصدار أي أسهم خزانة
  

 :للشرآة االجتماعية المساهمات تفاصيل 2-13
 

 )ريال(المبلغ  الجهة م
 200,000 جمعية الملك عبد العزيز الخيرية 2

 40,000  المديرية العامة للشؤون الصحية بتبوك 3

 25,000 جائزة سمو االمير فهد بن سلطان المزرعة النموذجية  4

 265,000 االجمالي 
  
 

 الشرآة على مفروض احتياطي قيد أو احترازي تدبير أو جزاء أو عقوبة أي 2-14
 أسباب بيان مع قضائية، أو تنظيمية أو إشرافية جهة من أي أو الهيئة من

 :المستقبل في وقوعها وتفادي وسبل عالجها لها الموقعة والجهة المخالفة
 

التدبير /الجزاء/ العقوبة
القيد / االحترازي

  االحتياطي

  أسباب
  المخالفة

  الجهة الموقعة
  للمخالفة

  سبل عالجها
  وتفادي وقوعها
  في المستقبل

××××× ××××× ××××× ××××× 
  ال يوجد

  

 المالية القوائم على تحفظات يتضمن الحسابات مراجع تقرير آان إذا 2-15
 وأسبابها التحفظات تلك اإلدارة مجلس تقرير أن يوضح يجب السنوية،

 :بها متعلقة معلومات وأي
 الرأي المتحفظ

وهي شرآة " تادآو"لقد قمنا بمراجعة القوائم المالية الموحدة لشرآة تبوك للتنمية الزراعية 
يشار إليهم معًا بـ (والشرآات التابعة لها ") الشرآة األم"أو " الشرآة("مساهمة سعودية 

م، 2020ديسمبر  31والمشتملة على قائمة المرآز المالي الموحدة آما في ") المجموعة"
قائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر الموحدة وقائمة التغيرات في وآل من 

حقوق الملكية الموحدة وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، 
بما في ) 33(إلى رقم  )1(وآذلك اإليضاحات المرفقة مع القوائم المالية الموحدة  من رقم 

ال يتجزأ من هذه القوائم المالية  ءأالمحاسبية الهامة والتي تمثل جز ذلك ملخص السياسات
  .الموحدة

 
وفي رأينا بإستثناء أثر التعديالت المحتملة والتي آان من الممكن لنا تحديد مدى ضرورتها 
فيما لو تمكنا من الحصول على البيانات والمعلومات المشار إليها في فقرة اساس الرأي 



 

 20........................................... .................2020تقرير مجلس االدارة لعام  - شرآة تبوك للتنمية الزراعية 
 

إن القوائم المالية الموحدة  المرفقة تعرض بعدل، من جميع الجوانب المتحفظ أدناه، ف
م وأدائها المالي 2020ديسمبر  31الجوهرية، المرآز المالي الموحد للمجموعة آما في 

وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي 
لعربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة المعتمدة في المملكة ا

 .السعودية للمراجعين والمحاسبين
  

  أساس الرأي المتحفظ
حول القوائم المالية الموحدة والمتعلقة باستثمارات في ) 8(آما هو مبين بااليضاح رقم 

ا لالستثمار شرآة شرق آسي(لكل من  شرآات زميلة فلم نحصل على القوائم المالية
  .)شرآة الخليج لتكنولوجيا الطاقة المستدامة -الزراعي 

  
ونتيجة لكل هذه األمور أعاله لم نتمكن من تحديد ما إذا آانت هناك أي تعديالت ربما آان 

 31من الضروري إدخالها على آل من قائمة المرآز المالي الموحدة آما في 
م لكل 2020ديسمبر  31ة المالية المنتهية في م والقوائم المالية الموحدة للسن2020ديسمبر

من األرباح أو الخسائر والدخل الشامل األخر الموحدة والتغير في حقوق الملكية الموحدة 
  .والتدفقات النقدية الموحدة

 
إن . العربية السعودية المملكة تمت مراجعتنا وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في

مسئوليات "ك المعايير موضحة الحقًا في هذا التقرير ضمن فقرة مسئوليتنا بموجب تل
ونحن مستقلون عن المجموعة ". مراجع الحسابات حول مراجعة القوائم المالية الموحدة

العربية السعودية ذات الصلة  وذلك وفقًا لمتطلبات آداب وسلوك المهنة المعتمدة في المملكة
أيضًا بمسئوليات سلوك وآداب المهنة األخرى وفقًا لتلك  بمراجعتنا للقوائم المالية، آما وفينا

ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها آافية ومالئمة لتوفر أساسًا إلبداء . المتطلبات
  .رأينا المتحفظ
  لفت انتباه

تتضمن القوائم المالية حول القوائم المالية الموحدة ) 2(آما هو مبين بااليضاح رقم 
وجاري " شرآة تابعة"يانات المالية لشرآة مصادر االعالف الزراعية للمجموعة الب

استكمال االجراءات النظامية لنقل ملكية األصول وجميع العمليات التشغيلية الى الشرآة 
والشرآة ولم يتم تعديل ) احد الشرآاء(وفقا التفاقية التنازل الموقعة بين مالك المؤسسة 

ث بلغ إجمالي أصول شرآة مصادر االعالف الزراعية راينا فيما يتعلق بهذا االمر حي
مليون ريال سعودي، وإجمالي التزاماتها  58المتضمنة في هذه القوائم المالية الموحدة مبلغ 

مليون ريال سعودي  45,6مليون ريال سعودي وصافي حقوق ملكيتها مبلغ  12,4مبلغ 
مليون ريال  54,5ها مبلغ مليون ريال سعودي واجمالي مصاريف 53,2وإيراداتها مبلغ 

  .سعودي
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 الفترة انتهاء قبل الحسابات مراجع بتغيير اإلدارة مجلس توصية حال في 2-16
 التوصية أسباب بيان مع ذلك، على التقرير يحتوي يجب أن أجلها، من المعين
 :بالتغيير
  ال يوجد

   
 :األسهم أرباح توزيع في الشرآة لسياسة وصف 2-17

واد   نص الم ًا ل ة  45و 44و 43وفق إن سياس اس ف ام االس ن النظ م
  :الشرآة لتوزيع االرباح آما يلي

ادة   اح -43الم ع األرب د     : توزي نوية بع افية الس رآة الص اح الش وزع أرب ت
 :خصم المصروفات العمومية والتكاليف األخرى على الوجه التالي

i.  من صافي األرباح لتكوين إحتياطي نظامي، %) 10(يجنب عشرة بالمئة
العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي المذآور ويجوز للجمعية 

من رأس المال ويجوز إستخدام اإلحتياطى النظامي في تغطية خسائر % 30
من رأس المال % 30الشرآة أو زيادة رأس المال، وإذا جاوز اإلحتياطي 

 . المدفوع جاز للجمعية العامة العادية أن تقرر التوزيع على المساهمين
ii. عية العامة العادية أن تجنب نسبة معينة من األرباح الصافية لتكوين للجم

إحتياطي إتفاقي يخصص لغرض أو أغراض معينة ، وال يجوز أن يستخدم 
اإلحتياطي اإلتفاقي إال بقرار من الجمعية العامة غير العادية، وفي حال لم 

ة بناء يكن هذا اإلحتياطي مخصصًا لغرض معين جاز للجمعية العامة العادي
على إقتراح مجلس اإلدارة أن تقرر صرفه فيما يعود بالنفع على الشرآة أو 

 .المساهمين
iii.  توزع األرباح الباقية أو المرحلة من السنوات السابقة حسب ما يوصيه مجلس

اإلدارة الى الجمعية العامة على أن ال تقل النسبة التي يقترحها آأرباح 
 .رآةمن صافي أرباح الش% 3للمساهمين عن 

iv.  أو جزء ) إن وجد(للجمعية العامة العادية أن تقرر ترحيل ما تبقى من أرباح
منه آحصة أخرى للمساهمين أو لحساب األرباح المرحلة أو أي من 

  .اإلحتياطيات
v.  يجوز للشرآة بعد إستيفاء الضوابط الموضوعة من الجهات المختصة توزيع

 .أرباح نصف سنوية أو ربع سنوية
يستحق المساهم حصته في األرباح وفقًا لقرار الجمعية : قاق األرباحإستح -44المادة 

العامة الصادر في هذا الشأن، ويبين القرار تاريخ اإلستحقاق وتاريخ التوزيع 
وتكون أحقية األرباح لمالكي األسهم المسجلين في سجالت المساهمين في 

ألقصى للمدة نهاية اليوم المحدد لإلستحقاق، وتحدد الجهة المختصة الحد ا
التي يجب على مجلس اإلدارة أن ينفذ أثناءها قرار الجمعية العامة العادية في 

  .شأن توزيع األرباح على المساهـمين
في حالة عدم توزيع أرباح عن أى سنة : توزيع أرباح األسهم الممتازة -45المادة 

لنسبة مالية فإنه ال يجوز توزيع أرباح عن السنوات التالية إال بعد دفع ا
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من نظام الشرآات ألصحاب األسهم الممتازة ) 114(المحددة وفقًا لحكم المادة 
وإذا أخفقت الشرآة في دفع هذه النسبة من األرباح لمدة ثالثة . عن هذه السنة

سنوات متتالية فإنه يجوز للجمعية الخاصة ألصحاب هذه األسهم المنعقدة 
أن تقرر إما حضورهم من نظام الشرآات ) 89(طبقًا ألحكام المادة 

إجتماعات الجمعية العامة للشرآة والمشارآة في التصويت أو تعيين ممثلين 
عنهم في مجلس اإلدارة بما يتناسب مع قيمة أسهمهم في رأس المال وذلك إلى 
أن تتمكن الشرآة من دفع آامل أرباح األولوية المخصصة ألصحاب هذه 

  .األسهم في السنوات السابقة
  .م2020لجدول التالي لم يتم توزيع أى أرباح خالل أو في نهاية العام المالي وآما يوضح ا

نسب االرباح   نسب األرباح التي تم توزيعها خالل السنة  
المقترح توزيعها 
  نهاية السنة

  إجمالى األرباح
  31/03/2020  30/06/2020  30/09/2020  

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

  
 :يلي بما تقر الشرآة :  إقرارات 2-18

  .الصحيح بالشكل ُأعدت الحسابات سجالت أن )أ 
 .بفاعلية وُنفذ سليمة أسس على ُأعد الداخلية الرقابة نظام أن )ب 
  .نشاطها مواصلة على الشرآة قدرة في يذآر شك أي يوجد ال أنه )ج 

  

  :مجلس االدارة ولجانه واالدارة التنفيذية )3
 التنيفيذية، واإلدارة جان،الل وأعضاء اإلدارة، مجلس أعضاء أسماء )3-1

  :وخبراتهم والسابقة  ومؤهالتهم الحالية ووظائفهم
  :أعضاء مجلس اإلدارة )أ 

  الخبرات  المؤهالت  الوظائف السابقة  الوظائف الحالية  اإلسم  #

الوليد بن خالد بن صالح   1
  الشتري 

<I  نائب المدير العام
لمؤسسة خالد الشترى 

  للتجارة
<I  رئيس مجلس االدارة

ك للتنمية شرآة تبو
الزراعية، وعضو 

لجنة الترشيحات 
والمكافآت، وعضو 

اللجنة التنفيذية 
  .بالشرآة

نائب المدير العام 
لمؤسسة خالد الشثري 

  .للتجارة
مستشار الخدمات 

المصرفية لموظفي 
الشرآات بالبنك السعودي 

   - البريطاني 
  .ساب،  

العمل بإدارة األسهم 
الدولية والخليجية بشرآة 

  .تثمارجدوى لإلس
رئيس خدمات آبار 

العمالء بشرآة االمارات 
  دبي لٍإلستثمار

<I ثانوية عامة  
<I بكالوريوس 

 أعمال إدارة
 جامعة – دولية
 قونزاقا

Gonzaga 
University 

 باقي( أمريكا
  )األخير الترم

خبرة  فى مجال  
  اإلدارة العامة

يوسف عبد اهللا عبد   2
  العزيز الراجحي

نائب رئيس مجلس  -
تبوك  إدارة شرآة

الزراعية ورئيس اللجنة 
  .التنفيذية

عضو مجلس إدارة  -
  شرآة الراجحي للصناعة

عام  شرآة  مدير -
الراجحي للصناعة 

  والتجارة
مدير مالي بمصرف  -

  الراجحي لالستثمار
مدير فرع بمصرف  -

بكالوريوس   -
إقتصاد و علوم 

جامعة  –سياسية
الملك سعود 

  )م1986(
ماجستير إدارة  -

خبرة تمتد ألآثر 
عام في  30من 

وظائف قيادية  
وإدارة عامة في 

القطاع المصرفي و 
إدارة الشرآات 
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عضو مجلس إدارة  -
شرآة الراجحى للموارد 

البشرية والتعليم 
  والتدريب

عضو مجلس إدارة  -
  شرآة الراجحي للفنادق

عضو مجلس إدارة  -
  الشرآة الخليجية للتقنية

مدير عام شرآة عبد  -
الراجحي اهللا عبد العزيز 

  وأوالده
رئيس  فنادق ريادة  -

  العالمية
رئيس وآالة أرابساس 

  للسفر والسياحة
رئيس مرآز الراجحي  -

  الصناعي
نائب رئيس بنك   -

  بنقالديش االسالمي
مدير مصنع الراجحي  -

  لمنتجات األسمنت
رئيس مصنع آوول  -

  للمنتجات الحديدية
عضو مجلس إدارة  -

  .شرآة بدجت السعودية

  الراجحي لإلستثمار
ضابط تحويالت  -

  بنك الرياض –مصرفية 
عضو مجلس إدارة  -

شرآة شروق للتعبئة 
  )الكويت(واألغذية 

-   
  

جامعة  -تنمية 
 –غرب متشجن 

الواليات المتحدة 
  )م1991(

الخاصة  والعامة  
في القطاع 
االصناعي 

والتجاري والمالي 
  والزراعي

عبد العزيز أحمد عبد   3
  *يل اللطيف بن دا

األمين العام لمجلس  -
  المؤسسة العامة للتقاعد

المستشار المالي  -
لمحافظ المؤسسة العامة 

  للتقاعد
عضو مجلس تبوك  -

الزراعية ممثال للمؤسسة 
رئيس / العامة للتقاعد 

لجنة الترشيحات 
والمكافآت بشرآة تبوك 

للتنمية الزراعية وعضو 
  لجنة المراجعة

عضو مجلس اداره  -
 سبكيم
لحنة الترشيحات  عضو
 سبكيم

رئيس لجنة الحوآمه 
  سبكيم

المدير التنفيذي لشرآة  -
إحدى   -ذاتى المحدودة

  شرآات مجموعة المنجم
المدير التنفيذي  -

 –للمبيعات والتسويق 
 –شرآة ميد التجارية 

إحدى شرآات مجموعة 
  موارد

العضو المنتدب  -
وعضومجلس إدارة 

شرآة تهامة لإلعالن 
امة والعالقات الع

  والتسويق
 - مدير المنطقة الوسطى -

المصرفية الخاصة 
بنك (والخدمة الذهبية 

  )الرياض
مجموعة (مدير فرع  -

  )سامبا المالية
مدير الخدمات الماسية  -
  )مجموعة سامبا المالية(
عضو مجلس إدارة  -

  شرآة أد  آرت ميديان
عضو مجلس إدارة  -

  شرآة الموارد لألغذية
عضو مجلس إدارة  -
  رمارآتسأنت

عضو مجلس إدارة 
JWT  

عضو مجلس إدارة  -
 Ogel Vشرآة 

بكالوريوس  إدارة 
جامعة  –أعمال

الملك سعود 
  )م1998(

 20خيرة أآثر من 
عام في اإلدارة 

التنفيذية وعضوية 
مجالس  إدارات  

شرآات المساهمة 
العامة و الخاصة  

في المجال 
المصرفي 
والتجاري 
والزراعي 

  والبتروآيماويات 

خالد بن سعد بن محمد   4
  المرشد 

عضو مجلس إدارة شرآة 
  تبوك للتنمية الزراعية

مستشار متفرغ بالهيئة  -
العامة للغذاء والدواء 

والمدير التنفيذي للرقابة 

دآتوراه في  -
التغذية من جامعة 

والية آانساس 

 6خبرة تمتد لـ  -
في األعمال الرقابية 

في هيئة الغذاء 
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على الغذاء المستورد 
  .على مستوى المملكة

عضو هيئة تدريس  -
بكلية العلوم الطبية 

التطبيقية بجامعة الملك 
  .سعود

ير متفرغ في مستشار غ -
العديد من الجهات 

المؤسسة (الحكومية 
العامة للتعليم الفني 

والتدريب المهني، صحة 
البيئة بأمانة منطقة 

الرياض، الخدمات الطيية 
  ).بالقوات المسلحة

م 1999االمريكية 
ماجستير في  -

التغذية من جامعة 
 نبراسكا بالواليات
المتحدة األمريكية 

  .م1990
بكالوريوس  -

علوم زراعية من 
جامعة الملك سعود 

  م1984

  .والدواء
خبرة آعضو هيئة  -

 20تدريس لحوالي 
  .عام

المشارآة في  -
العديد من الدورات 

التدريبية في االدارة 
والقيادة وإدارة 
ظيم المشاريع وتن

  .إجراءات العمل

محمد بن عبد العزيز   5
  **بن عبد اهللا الشتوي

<I  رئيس قطاع المالية
شرآة صندوق 

 .الصناديق
<I  عضو مجلس إدارة

شرآة تبوك للتنمية 
  الزراعية

<I  مستشار ورئيس وحدة
-التسويات المالية 

 .وزارة المالية
<I  مساعد رئيس الهيئة

العامة للطيران 
المدني للشؤون 

ة العامة الهيئ –المالية 
  للطيران المدني

<I  مدير إدارة االستثمار
الشرآة  –والنقد 

  السعودية للكهرباء

ماجستير  -
MBA  جامعة

MIT2016   
ماجستير  -

الهندسة المالية 
جامعة 

نيويورك 
2008  

دبلوم تحليل  -
ائتماني بنك 

جي بي 
مورقان 

نيويورك 
2014  

بكالوريوس   -
في العلوم 

اإلدارية إدارة 
مالية جامعة 
د الملك سعو

2005  

 15خبرة تزيد عن 
عاما في االستثمار 

والنقد والشؤون 
المالية والمحاسبية 

واالستشارات 
  المالية

طارق بن عبد العزيز   6
  **بن ابراهيم الحمد

<I  مدير تشغيل مستشفى
مغربي بمنطقة 

  الرياض
<I  عضو مجلس إدارة

شرآة تبوك للتنمية 
  الزراعية

<I  باحث اآاديمي
متعاون مع جامعة 

لكة آاردف بالمم
  المتحده

<I  مستشار وزارة
التعليم ومدير إدارة 
  الجودة والتخطيط

<I  وآيل آلية العلوم
  الطبيه التطبيقية

<I  أستاذ جامعي– 
  جامعة القصيم

<I  المدير العام لمؤسسة
الحمد لالستثمار 

  العقاري
<I  رئيس قسم بمستشفى

الملك خالد 
  التخصصي للعيون

دآتوراه  -
القرنيه 

والبصريات 
االآلينيكية 
دف جامعة آار

2012  
ماجستير بحثي  -

علوم الرؤية 
جامعة آاردف 

2009  
بكالوريوس  -

البصريات 
وعلوم الرؤية 
جامعة الملك 

  2006سعود 

طبيب وباحث 
أآاديمي لما يزيد 

عامًا ومدير  15عن 
تشغيل مستشفى 
  المغربي بالرياض

خالد بن عبد الرحمن   7
  ***علي الخضيري

<I غير عضو/مؤسس 
 نخبة شرآة /تنفيذي
 ستشاراتلال الخليج

 ةيالبشر والموارد
<I غير عضو/شريك 

 تحالف شرآة /تنفيذي
 المحدودة األفق

<I التنفيذي العام المدير 
 – المشترآة للخدمات
 الوطني المرآز

 للتخصيص

<I رئيس مستشار 
 مجموعة إدارة مجلس
 واجن فولكس

 - 2017 السعودية
 م 2018

<I إدارة مجلس عضو / 
 رفاد شرآة / شريك
 للخدمات األعمال
 المؤسسية

<I  الموارد عام مدير 
 الشرآة البشرية

 الماجستير -
 األعمال إدارة

 التنفيذي،
 IE جامعة

 لألعمال،
 مدريد،
 ( أسبانيا،

2019 )  
 من البكلوريس -

 الملك جامعة
 في عبدالعزيز

خبرات متنوعة في 
إدارة الوظائف 
االستراتيجية 

والتشغيلية مثل 
الموارد البشرية 

والمالية وتكنولوجيا 
المعلومات 

والخدمات المساندة 
باالضافة لعمله 
مستشارًا لرئيس 

ة إحدى مجلس إدار
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<I  لجنة رئيس 
 الترشيحات
 شرآة – والمكافئات

 السعودية ميد جلوب
<I اإلدارة، مجلس عضو 

 لجنة رئيس
 والمكافآت الترشيحات

 يبعذ اتحاذ شرآة –
 )جو( لالتصاالت

<I  عضو مجلس إدارة
شرآة تبوك للتنمية 

  .الزراعية

 لإلسكان الوطنية
2017 - 2019 

<I -لمواردا عام مدير 
 والشؤون البشرية
 لمجموعة اإلدارية
 واجن فولكس

 - 2015 السعودية
 م 2017

<I  الرئيس /مؤسس 
 مؤسسة التنفيذي
 الحديثة البوابات
 ( المعلومات لتقنية

 تقنية )عائلية مؤسسة
 – م 2009 معلومات

 م 2019
<I  الموارد لجنة عضو 

 العمل وسوق البشرية
 التجارية بالغرفة
 - 2014 بالرياض
 م 2018

<I - إلدارة مديرًا 
 والتطوير المواهب
 – المنظمة وتطوير
 دانون الصافي شرآة

 شرآات أحدى(
 ستة لمدة )المجموعة

 أشهر
<I برامج عن مسؤوًال 

 في والتحول التغير
 - 2014 الشرآة
 م 2015

<I  الموارد إدارة مدير 
 الشرآة في البشرية

 – الحديثة اإللكترونية
 أحدى( سوني

 )المجموعة شرآات
  م 2014 - 2011 من

<I  لجنة في عضو 
 األعمال مجموعة
 المعهد في السعودية
 السعودي

 لإللكترونيات
 المنزلية واألجهزة

 ممثُال )سيهاي(
<I حيث سوني لشرآة 

 اللجنة تتولى
 برامج على اإلشراف
 التطويرية المعهد
 المناهج وتطوير
 الجانب مع ومناقشتها
 الياباني

<I المرآز( ب ممثًال 
 الياباني التعاوني

 )األوسط لشرقل
 برامج مناقشة وآذلك
 وتطوير توظيف

 للشرآات السعوديين
<I المعهد في المساهمة. 

  م 2014 - 2011

 الموارد إدارة
 آلية البشرية
 .األعمال إدارة

) 2014 ) 
 دبلوم -

 تطوير
 الموارد
 من البشرية

 المعهد(
 البريطاني
 لألفراد

 – والتطوير
CIPD ( 

 2014 عام
  • م

الشرآات الكبرى، 
آما أنه يشغل حاليا 

عضوية مجلس 
إدارة إحدى 

الشرآات المساهمة 
المدرجة وآذلك 
عضوية بعض 
الشرآات ذات 

المسئولية المحدودة 
بالمملكة العربية 

  .السعودية
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أحمد عبد العزيز عبد   8
  ****اهللا السماري

رئيس مكتب أحمد عبد  -
العزيز السماري 

رات  للدراسات واإلستشا
  الزراعية

عضو مجلس إدارة  -
  تبوك الزراعية

عضو اللجنة الزراعية  -
بغرفة الصناعة والتجارة 

  )الرياض(
  
  

مدير عام مبيعات  -
اللحوم والمنتجات 
  الغذائية بشرآة نادك

مدير عام الشرآة  -
الوطنية  للتسويق 

  )ثمار(الزراعي 
عضو مجلس إدارة  -

الشرآة الوطنية للتسويق 
  )مارث(الزراعي 

رئيس اللجنة الوطنية  -
الزراعية بمجلس الغرف 

  السعودية
عضو فريق مبادرة  -

التسويق و المناولة 
للمحاصيل الزراعية  

صندوق التنمية (
  )الزراعية

مدير عام مؤسسة  -
  ميتارا للتجارة

مدير المبيعات  -
  )شرآة الفنار(والتسويق 

مدير فرع الرياض   -
بالشرآة العربية للزراعة 

ألبان (اج األلبان وانت
  )الصافي

مدير  مبيعات وتوزيع  -
بالشرآة العربية للزراعة 

ألبان (وانتاج األلبان 
  )الصافي

مشرف مبيعات   -
بالشرآة العربية للزراعة 

ألبان (وانتاج األلبان 
  الصافي

  
  
  

بكالوريوس  
 –إقتصاد  زراعي 

جامعة الملك سعود 
  )م1984(

خبرة طويلة تمتد 
عام في  30الى 
دارة الشرآات إ

الزراعية والتسويق 
الزراعي 

واإلستشارات 
  الزراعية

محمد عبد اهللا عبد   9
  ****العزيز الراجحي 

رئيس مجلس إدارة  -
تبوك الزراعية، ثم 

  عضوا بمجلس االدارة
عضو مجلس إدارة  -

شرآة شرق آسيا للتنمية 
واإلستثمار الزراعي 

  )مساهمة مغلقة(
  

رئيس مجموعة  -
  ماويةالراجحى الكي

عضو لجنة المراجعة  -
وااللتزام بمصرف 

  الراجحى
عضو مجلس إدارة  -

  تبوك  لزراعية
نائب رئيس مجلس  -

  إدارة تبوك الزراعية
رئيس  مجلس مديرين -

  شرآة جنات لإلستثمار
رئيس مجلس إدارة  -

شرآة رخا  لإلستثمار 
  الزراعي

بكالوريوس  علوم 
جامعة –إدارية 

االسكندرية 
  )م1976(

تمتد ألآثر  خبرة
عام في   45من 

إدارة القطاع 
الزراعي والتجاري 

  والمالي والعقاري 

مقاعد ليصبح عدد ) 4(إلى ) 3(م الموافقة على زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من 18/03/2020اعتمدت الجمعية العامة بتاريخ * 
) عضو مجلس إدارة مستقل –لعزيز بن أحمد بن عبد اللطيف بن دايل عبد ا/ األستاذ(أعضاء، وذلك بتعيين ) 4(أعضاء لجنة المراجعة 

  . م30/06/2021ليصبح عضوًا في لجنة المراجعة ابتداًء من تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 
/ الدآتور و) مستقل(اهللا الشتوي عضوا بمجلس االدارة  محمد بن عبد العزيز عبد/ األستاذ :م بتعيين آال من 12/05/2020وافق مجلس االدارة **

لشغل المقعدين الشاغرين بمجلس  2020/ 13/05اعتبارا من تاريخ ) مستقل(طارق بن عبد العزيز ابراهيم الحمد عضوا بمجلس االدارة 
م 2020بد العزيز السماري في بداية عام أحمد ع/ م واستقالة أ2019سليمان بن صالح الصراف بنهاية عام / االدارة  بعد استقالة األستاذ

 .م30/06/2021م وحتى نهاية الدورة الحالية لمجلس االدارة بتاريخ 17/06/2020واعتمدت الجمعية العامة العادية ذلك بتاريخ 
رة اعتبارا من تاريخ خالد بن عبد الرحمن بن علي الخضيري عضوا بمجلس االدا/ م تعيين األستاذ13/12/2020قرر مجلس اإلدارة بتاريخ *** 

محمد عبد اهللا عبد العزيز الراجحي، وتم النشر بموقع تداول بهذا / م لشغل المقعد الشاغر بعد استقالة عضو المجلس األستاذ14/12/2020
  .الخصوص وسيتم العرض على أول جمعية عامة لإلعتماد



 

 27........................................... .................2020تقرير مجلس االدارة لعام  - شرآة تبوك للتنمية الزراعية 
 

د عبد العزيز السماري من مجلس االدارة لظروفه الصحية والخاصة،  أحم/ م استقالة األستاذ22/01/2020اعتمد مجلس االدارة بتاريخ ****  
محمد عبد اهللا عبد العزيز الراجحي من مجلس االدارة لظروفه الخاصة، / م استقالة األستاذ12/09/2020آما اعتمد مجلس االدارة بتاريخ 

  .وتم النشر بموقع تداول في حينه بهذا الخصوص
      

  :أعضاء اللجان )ب 
  فيذيةاللجنة التن

الوظائف   اإلسم #
  الحالية

الوظائف 
  الخبرات المؤهالت  السابقة

يوسف عبد اهللا عبد العزيز   1
  الراجحي

نائب رئيس مجلس  -
إدارة شرآة تبوك 
الزراعية ورئيس 
  .اللجنة التنفيذية

عضو مجلس إدارة  -
شرآة الراجحي 

  للصناعة
عضو مجلس إدارة  -

شرآة الراجحى 
للموارد البشرية 

  م والتدريبوالتعلي
عضو مجلس إدارة  -

  شرآة الراجحي للفنادق
عضو مجلس إدارة  -

  الشرآة الخليجية للتقنية
مدير عام شرآة عبد  -

اهللا عبد العزيز 
  الراجحي وأوالده

رئيس  فنادق ريادة  -
  العالمية

رئيس وآالة أرابساس 
  للسفر والسياحة

رئيس مرآز  -
  الراجحي الصناعي

نائب رئيس بنك   -
  يش االسالميبنقالد

مدير مصنع  -
الراجحي لمنتجات 

  األسمنت
رئيس مصنع آوول  -

  للمنتجات الحديدية
عضو مجلس إدارة  -

  .شرآة بدجت السعودية

مدير عام  شرآة  -
الراجحي للصناعة 

  والتجارة
مدير مالي بمصرف  -

  الراجحي لالستثمار
مدير فرع بمصرف  -

  الراجحي لإلستثمار
ضابط تحويالت مصرفية  -
  بنك الرياض –
عضو مجلس إدارة  -

شرآة شروق للتعبئة 
  )الكويت(واألغذية 

-   
  

بكالوريوس   -
إقتصاد و علوم 

جامعة  –سياسية
الملك سعود 

  )م1986(
ماجستير  -

 - إدارة تنمية 
جامعة غرب 

 –متشجن 
الواليات 
المتحدة 

  )م1991(

خبرة تمتد ألآثر من 
عام في وظائف  30

قيادية  وإدارة عامة 
قطاع في ال

المصرفي و إدارة 
الشرآات الخاصة  
والعامة  في القطاع 

االصناعي 
والتجاري والمالي 

  والزراعي

الوليد بن خالد بن صالح   2
  الشتري 

<I  نائب المدير العام
لمؤسسة خالد 
  الشترى للتجارة

<I  رئيس مجلس
االدارة شرآة تبوك 

للتنمية الزراعية، 
وعضو لجنة 
الترشيحات 

والمكافآت، وعضو 
نة التنفيذية اللج

  .بالشرآة

نائب المدير العام لمؤسسة 
  .خالد الشثري للتجارة

مستشار الخدمات 
المصرفية لموظفي 

الشرآات بالبنك السعودي 
   - البريطاني 

  .ساب،  
العمل بإدارة األسهم الدولية 

والخليجية بشرآة جدوى 
  .لإلستثمار

رئيس خدمات آبار العمالء 
بشرآة االمارات دبي 

  لٍإلستثمار

<I ثانوية عامة  
<I بكالوريوس 

 أعمال إدارة
 – دولية
 جامعة
 قونزاقا

Gonzaga 
Universit

y أمريكا 
 الترم باقي(

  )األخير

خبرة  فى مجال  
  اإلدارة العامة

  فهد بن عبد اهللا آل سميح  3
الرئيس التنفيذي لشرآة 
  تبوك للتنمية الزراعية

الرئيس التنفيذي لشرآة  -
  األسماك السعودية

العديد من الوظائف  -

بكالوريوس 
آيمياء من 

جامعة الملك 

خبرة تزيد عن الـ 
عام  بمناصب  27

قيادية في شرآتي 
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القيادية بشرآة سابك 
  آخرها

مدير عام تطوير وأبحاث 
  المشاريع الخاصة

سابك وأسماك   م1989سعود 
  السعودية

  *أحمد  ابراهيم السنيدي  4

مدير اإلدارة المالية 
ة للموانئ بالهيئة العام

من عام ) موانئ(
٢٠٢٠  

عضو لجنة المراجعة  -
بشرآة تبوك للتنمية 

  الزراعية

 

مدير شعبة توحيد  -
الشرآات ذات االغراض 

شرآة  -الخاصة 
  .اإلتصاالت السعودية

- معد تقارير قانونية  -
شرآة االتصنيع الوطنية 

  )التصنيع(

-محلل تقارير مالية  -
  صندوق التنمية الصناعية

صندوق -مالى محلل  -
  التنمية الصناعية

صندوق - محلل مالى أول  -
  التنمية الصناعية

آى بى  - محاسب مشارك -
  إم جى

 –مساعد محلل مالى  -
 صندوق التنمية الصناعية

بكالريوس  -
محاسبة 

) م2008(
جامعة الملك 

  سعود

ماجستير  -
المحاسبة 

واإلدارة المالية 
) م2013(

جامعة باغنر 
  المملكة المتحدة

الهيئة   شهادة -
السعودية 

للمحاسبين 
القانونيين 

 )م2015(

   12أآثر من    خبرة
في مجال    عام

المحاسبة واإلدارة 
المالية والتحليل 
 المالي والتدقيق

  

  .م26/02/2020أحمد بن ابراهيم السنيدي باستقالته من عضويته باللجنة التنفيذية واعتمد المجلس االستقالة بتاريخ / تقدم األستاذ* 
  

  لجنة المراجعة  

الوظائف   اإلسم #
  الحالية

الوظائف 
  الخبرات  المؤهالت  السابقة

وليد بن أحمد   1
  بامعروف

شريك ومحاسب -  -
قانونى، مقيم و 

امين افالس 
شرآة  -مرخص   

طالل أبو غزالة 
محاسبون (وشرآاه 
  )قانونيون

رئيس لجنة  -
المراجعة بشرآة 

تبوك للتنمية 
 الزراعية

 المالي المدير
CFO) (شرآة في 

  األهلي تكافل
 

–بكالوريوس محاسبة  -
جامعة الملك فهد للبترول 

  )م1995(والمعادن
ماجستير إدارة األعمال  -

جامعة الملك  - التنفيذية
  )م2009(عبد العزيز 

زمالة المعهد االمريكى  -
 للمحاسبين القانونيين

CPA )1997م( 
شهادة المحاسب  -

االدارى المعتمد 
CMA)2001م(  

زمالة الهيئة السعودية  -
للمحاسبين القانونيين 

 SOCPA)2005م(  
شهادة المراجع الداخلى  -

  )مCIA)2012المعتمد 
 اقتصادية منشآت مقيم -

 )ABV(معتمد 

عام في مجال   25خبرة 
المحاسبة والتدقيق الداخلى 

والخارجى واإللتزام 
وعضوية مجالس االدارات 

ولجان المراجعة في شرآات 
 زراعي والصناعىالقطاع ال

عبد الرحمن   2
  السلطان

عام    مدير -
 - المراجعة الداخلية 

الهيئة العامة 

تخطيط   أخصائي -
- وجودة المراجعة 
المؤسسة العامة 

بكالوريوس محاسبة   -
لك جامعة الم) م1999(

  سعود

عام فى  20  خبرة أآثر من
مجال 

واإلدارة   والمراجعة   المحاسبة
 المالية والتامين
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  لإلحصاء

سكرتير لجنة   -
الهيئة  -المراجعة 

   العامة لإلحصاء

عضو لجنة  -
المراجعة بشرآة 

تبوك للتنمية 
  الزراعية

  

  للتأمينات االجتماعية

- مراجع داخلى  -
المؤسسة العامة 

  للتأمينات اإلجتماعية

–مراقب مالي  -
المؤسسة   

للتأمينات    العامة
  اإلجتماعية

موظف بالبنك  -
السعودى الهولندي 

إداراتى الرقابة (
  )المالية والخزينة

عضو لجنة مراجعة -
الشرآة العربية 

 التعاونية للتأمين 

ماجستير فى المالية  -
) م2009(التطيقية 

  جامعة نبوآاسل أستراليا

شهادة أساسيات التأمين  -
 األآاديمية المالية -

أحمد  ابراهيم   3
  السنيدي

مدير اإلدارة المالية 
بالهيئة العامة 

) موانئ( للموانئ
  ٢٠٢٠من عام 

عضو لجنة  -
المراجعة بشرآة 

تبوك للتنمية 
  الزراعية

 

مدير شعبة توحيد  -
الشرآات ذات 

 -االغراض الخاصة 
شرآة اإلتصاالت 

  .السعودية

معد تقارير قانونية  -
شرآة االتصنيع -

  )التصنيع(الوطنية 

محلل تقارير مالية  -
صندوق التنمية -

  الصناعية

-محلل مالى  -
وق التنمية صند

  الصناعية

- محلل مالى أول  -
صندوق التنمية 

  الصناعية

 - محاسب مشارك -
  آى بى إم جى

مساعد محلل مالى  -
صندوق التنمية  –

 الصناعية

بكالريوس محاسبة  -
جامعة الملك ) م2008(

  سعود

ماجستير المحاسبة  -
واإلدارة المالية 

جامعة باغنر ) م2013(
  المملكة المتحدة

هيئة السعودية ال  شهادة -
للمحاسبين القانونيين 

 )م2015(

في    عام   12أآثر من    خبرة
مجال المحاسبة واإلدارة 

المالية والتحليل المالي 
 والتدقيق

4  
عبد العزيز أحمد 

عبد اللطيف بن دايل 
*  

األمين العام  -
لمجلس المؤسسة 

  العامة للتقاعد
المستشار المالي  -

لمحافظ المؤسسة 
  العامة للتقاعد

عضو مجلس  -
تبوك الزراعية 
ممثال للمؤسسة 
/ العامة للتقاعد 

رئيس لجنة 

المدير التنفيذي  -
لشرآة ذاتى 

إحدى   - المحدودة
مجموعة  شرآات
  المنجم

المدير التنفيذي  -
 –للمبيعات والتسويق 
 –شرآة ميد التجارية 

إحدى شرآات 
  مجموعة موارد

العضو المنتدب  -

بكالوريوس  إدارة 
جامعة الملك  –أعمال
  )م1998(د سعو

عام في  20خيرة أآثر من 
اإلدارة التنفيذية وعضوية 
مجالس  إدارات  شرآات 

المساهمة العامة و الخاصة  
في المجال المصرفي 
والتجاري والزراعي 

  والبتروآيماويات 
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الترشيحات 
والمكافآت بشرآة 

تبوك للتنمية 
الزراعية وعضو 
  لجنة المراجعة

عضو مجلس  -
 اداره سبكيم
عضو لحنة 

 الترشيحات سبكيم
رئيس لجنة 

  الحوآمه سبكيم

وعضومجلس إدارة 
شرآة تهامة لإلعالن 

والعالقات العامة 
  والتسويق

مدير المنطقة  -
المصرفية  - الوسطى

الخاصة والخدمة 
بنك (الذهبية 
  )الرياض

مدير فرع  -
وعة سامبا مجم(

  )المالية
مدير الخدمات  -

مجموعة (الماسية 
  )سامبا المالية

عضو مجلس إدارة  -
شرآة أد  آرت 

  ميديان
عضو مجلس إدارة  -

شرآة الموارد 
  لألغذية

عضو مجلس إدارة  -
  أنترمارآتس

عضو مجلس إدارة 
JWT  

عضو مجلس إدارة  -
 Ogel Vشرآة 

  

مقاعد ) 4(إلى ) 3(م الموافقة على زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من 18/03/2020اعتمدت الجمعية العامة بتاريخ   *
عضو مجلس  –عبد العزيز بن أحمد بن عبد اللطيف بن دايل / األستاذ(أعضاء، وذلك بتعيين ) 4(ليصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة 

ليصبح عضوًا في لجنة المراجعة ابتداًء من تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ ) إدارة مستقل
  م30/06/2021

  
  لجنة الترشيحات والمكافآت 

الوظائف   اإلسم #
  الحالية

الوظائف 
  الخبرات  المؤهالت  السابقة

عبد العزيز أحمد عبد   1
  اللطيف بن دايل 

األمين العام لمجلس  -
  المؤسسة العامة للتقاعد

المستشار المالي  -
لمحافظ المؤسسة العامة 

  للتقاعد
عضو مجلس تبوك  -

الزراعية ممثال 
سة العامة للتقاعد للمؤس

رئيس لجنة / 
الترشيحات والمكافآت 

بشرآة تبوك للتنمية 
الزراعية وعضو لجنة 

  المراجعة
عضو مجلس اداره  -

 سبكيم
عضو لحنة الترشيحات 

 سبكيم
رئيس لجنة الحوآمه 

  سبكيم

المدير التنفيذي لشرآة  -
إحدى   -ذاتى المحدودة

  شرآات مجموعة المنجم
المدير التنفيذي  -

 –يعات والتسويق للمب
 –شرآة ميد التجارية 

إحدى شرآات مجموعة 
  موارد

العضو المنتدب  -
وعضومجلس إدارة 

شرآة تهامة لإلعالن 
والعالقات العامة 

  والتسويق
مدير المنطقة  -

المصرفية  - الوسطى
الخاصة والخدمة الذهبية 

  )بنك الرياض(
مجموعة (مدير فرع  -

  )سامبا المالية
اسية مدير الخدمات الم -

بكالوريوس  إدارة 
جامعة الملك  –أعمال
  )م1998(سعود 

 20خيرة أآثر من 
ارة عام في اإلد

التنفيذية وعضوية 
مجالس  إدارات  

شرآات المساهمة 
العامة و الخاصة  

في المجال 
المصرفي والتجاري 

والزراعي 
  والبتروآيماويات 



 

 31........................................... .................2020تقرير مجلس االدارة لعام  - شرآة تبوك للتنمية الزراعية 
 

  )مجموعة سامبا المالية(
عضو مجلس إدارة  -

  شرآة أد  آرت ميديان
عضو مجلس إدارة  -

  شرآة الموارد لألغذية
عضو مجلس إدارة  -

  أنترمارآتس
عضو مجلس إدارة 

JWT  
عضو مجلس إدارة  -

 Ogel Vشرآة 

الوليد بن خالد بن صالح   2
  الشتري

نائب المدير العام 
لمؤسسة خالد الشترى 

  للتجارة
عضو مجلس االدارة 

شرآة تبوك للتنمية 
الزراعية، وعضو لجنة 

ترشيحات والمكافآت، ال
  ثم رئيسا لمجلس االدارة

نائب المدير العام 
لمؤسسة خالد الشثري 

  .للتجارة
مستشار الخدمات 

المصرفية لموظفي 
الشرآات بالبنك 

   -السعودي البريطاني 
  .ساب،  

العمل بإدارة األسهم 
الدولية والخليجية 

بشرآة جدوى 
  .لإلستثمار

رئيس خدمات آبار 
العمالء بشرآة 

  مارات دبي لٍإلستثماراال

  ثانوية عامة
خبرة  فى مجال  

  اإلدارة العامة

الجوهرة بنت سليمان   3
  العايد 

مدير الثقافة واالنتماء 
  الوظيفي

  
شرآة توال  إحدى 

شرآات شرآة 
  االتصاالت السعودية

  
  

أخصائي أول موارد 
بشرية شرآة 

  االستثمارات الرائدة 
  

رئيس فريق موارد 
يان شرآة العل –بشرية 
  المالية

محلل عمليات الموارد 
الشرآة  - البشرية 

السعودية لالستثمار 
 –الزراعي والحيواني 

  سالك
  

ماجستير موارد  -
جامعة  –بشرية 
  2016اليمامة 

بكالوريوس ترجمة  -
جامعة  –إنجليزي 

  2013الملك سعود 
CIPD level 3& 
5 Certification  

خبرة في الموارد 
البشرية والمناصب 

ية لما يزيد عن االدار
سنوات في آبرى  6

  الشرآات
باالضافة للعديد من 

الدورات التدريبة 
المتخصصة في 
  المهارات االدارية

  حاتم محمد حامد إمام   4
رئيس قطاع الخدمات 

المشترآة بشرآة تبوك 
 للتنمية الزراعية

المدير العام  -
للموارد البشرية 

والشئون اإلدارية 
شرآة ساماآو  -

  ،.ةجد–للسيارات 
مدير الموارد  -

شرآة  - البشرية 
المفتاح لتأجير 
  .السيارات ، جدة

رئيس الموارد  -
البشرية والشئون 

شرآة  -اإلدارية
المراعي للمخابز 

، )لوزين(الغربية 
  .جدة

المدير اإلقليمي  -
 - للموارد البشرية 
المملكة العربية 

السعودية والخليج 
مجموعة عطية  -

درجة  -
الماجستير في 

رد البشرية الموا
جامعة  –

  2004واشنطن 
درجة  -

البكالوريوس 
في علوم 
 –الحاسب

جامعة واشنطن 
2003  

درجة  -
البكالوريوس 

في إدارة 
 –األعمال 

جامعة واشنطن 
2001  

دبلوم عالي فني  -
في هياآل 
ومحرآات 

 
 20خبرة اآثر من  

عاما في إعادة هيكلة 
الشرآات وقيادة 

البشرية،  الموارد
ووضع 

اإلستراتيجيات 
والسياسات 

واإلجراءات 
وبرامج التطوير  

الفعالة وخبرة واسعة 
في تقييم االداء ، 

التغيير  إدارة 
واإلرشاد المهني 

  .وتقنية المعلومات 
وعضو بلجنة 
 (NRC) الترشيحات
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الطائرات  .، جدة
جامعة واشنطن 

 م1999
  

  لجنة الحوآمة واإللتزام والمخاطر  

الوظائف   اإلسم #
  الحالية

الوظائف 
  الخبرات  المؤهالت  السابقة

  مريع سعد الهباش  1

رئيس لجنة الحوآمة  -
واإللتزام والمخاطر 
بشرآة تبوك للتنمية 

  .الزراعية
رئيس مجلس إدارة  -

الجمعية السعودية 
  للحوآمة

عضو لجنة الحوآمة  -
  بشرآة بروج للتأمين

 

عميد شئون الطالب  -
  بجامعة الملك خالد

رئيس قسم المحاسبة  -
  خالدجامعة الملك 

عضو مجلس إدارة  -  
  شرآة سالمة للتأمين

رئيس لجنة المراجعة  -
ورئيس لجنة المخاطر 
 شرآة سالمة للتأمين

بكالريوس محاسبة  -
  جامعة) م2002(

  الملك خالد
ماجستير محاسبة  -

) م2006(ومالية 
  جامعة برمنجهام

محاسبة   دآتوراة -
) م2010(ومالية 

المملكة  –جامعة درم 
  المتحدة

زمالة السعودية ال-
للمحاسبين القانونيين 

SOCPA 

عام فى  12   خبرة
مجال المحاسبة 

والمالية وحوآمة 
الشرآات واألسواق 

المالية 
والتقييمالعقاري 

والتدريب والتحكيم 
 .الدولي

سماح بنت حمد بن علي   2
  السبيعي

مدير حوآمة الشرآات، 
شرآة أبراج االتصاالت 

خبير حوآمة  -
ين الشرآات، شرآة ز

  السعودية
مشرف حوآمة  -

الشرآات، مشروع 
المؤشر السعودي 
  لحوآمة الشرآات 

إدارة وتطوير  -
المشاريع لعدد من 

 الشرآات

ماجستير إدارة  -
األعمال، جامعة 

  الفيصل
بكالوريوس إدارة  -

األعمال الدولية، 
جامعة الملك عبد 

  العزيز
دبلوم علوم الحاسب  -

اآللي، معهد اإلدارة 
 العامة

شهادة الحوآمة  -
وإدارة المخاطر و 

 Londonااللتزام ، 
School of 

Business and 
Finance  

خبرات متنوعة لما 
سنوات  10يزيد عن 

في إدارة األعمال 
واختصاص حوآمة 

 الشرآات

مشاري فيصل فهد   3
  * شلهوب 

مدير عام الشؤون 
القانونية ومدير اإلدارة 

العامة للحوآمة 
وااللتزام والمخاطر 

األمن السيبراني و
المؤسسة  –المكلف

 العامة للتقاعد

  
مدير شؤون مجلس -

- اإلدارة واللجان التابعة
المؤسسة العامة 

    .للتقاعد
محامي مرخص -

للممارسة نشاط المحاماة 
في المملكة العربية 

   وزارة العدل-السعودية
مستشار قانوني وأمين -

شرآة  سر المجلس 
الشرق األوسط 
  لإلستثمار المالي

 -رئيس فريق التفتيش-
    هيئة سوق المال

أخصائي قانوني أمانة  -
لجان الفصل في 

منازعات األوراق 
هيئة السوق  - المالية 
  المالية

مستشار قانوني بمكتب -
بريما للمحاماة 

ماجستير في التجارة -
 –والقانوني الدولي 

سيدني استراليا 
  م2008

بكالوريوس شريعة -
معة االمام محمد جا –

  2006بن سعود 
دبلومة في اإللتزام -

 –والجرائم المالية 
 –جامعة ريدينق 

  2014بريطانيا 
برنامج الشهادة -  

العالمية للجهات 
المنظمة ألسواق 
األوراق المالية ، 

2017 IOSCO 
    مدريد ، اسبانيا

برنامج األنظمة -
 –المالية الدولية 

 -هارفارد للقانون 
 بوسطن أمريكيا

  م2017

خبرات عملية لما 
عام في  12يزيد عن 

األنظمة المالية 
  والقانون والحوآمة
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   واالستشارات القانونية

خالد محمود محمد    4
  **النجار

 القانوني المستشار
 القانونية الشئون ومدير
 للتنمية تبوك لشرآة

  ) تادآو( الزراعية
عضو لجنة الحوآمة 
 واإللتزام والمخاطر

 القانوني المستشار
 انونيةالق الشئون ومدير
 الفلك رآن لشرآة

  2019-2015للتجارة 
 القانوني المستشار
 القانونية الشئون ومدير
 دار مجموعة لشرآة
 عام من للتجارة المستور
2009 – 2015  

م محامي 1997منذ عام 
 بشرى/ األستاذة بمكتب
 المحامية عصفور عباس
 العليا واإلدارية بالنقض

 العليا والدستورية
 محامين نقابة ووآيلة
سابقا ، ومحامي  مصر
 اُألستاذ بمكتب

 سعيد/المستشار
 مكتب شحاته عبالوهاب
 القانوني مستشارك

 شريف ش 04 بالقاهرة.
االيموبلييا  عمارة

 أصبح وتدرج حتى
 زواج قسم رئيس

 قسم ورئيس األجانب
األحكام ومحامي  تنفيذ

 /لدى مكتب األستاذ
 السرآال طارق

 أبوظبى بمدينه المحامي
 لعربيةا باإلمارات
 مستشار ثم المتحدة
لمؤسسة وعمل  قانوني

 محامي بمكتب الشبكة
 التجارية للخدمات
 أبوظبى بمدينه

 العربية باإلمارات
 المتحدة

 في ليسانس -
 عام بتقدير الحقوق
 مايو دور جيد

 من م 3551
 المنصورة جامعه

 القانون فى دبلوم -
 دور الجنائي
 م 3551 أآتوبر
 جامعه من

 المنصورة

ية لما خبرات عمل
عام في  23يزيد عن 

المحاماة والشؤون 
 القانونية

  .م20/08/2020مشاري فيصل فهد شلهوب من عضوية اللجنة واعتمد مجلس االدارة االستقالة بتاريخ / استقال األستاذ *
ضو المستقيل مشاري م بديال عن الع20/09/2020خالد النجار باللجنة اعتبارا من تاريخ / اعتمد مجلس االدارة عضوية األستاذ** 

  .شلهوب
  

  :اإلدارة التنفيذية )ج 

الوظائف   اإلسم #
  الحالية

الوظائف 
  السابقة

  الخبرات  المؤهالت

  فهد بن عبد اهللا آل سميح   1
الرئيس التنفيذي لشرآة 
  تبوك للتنمية الزراعية
  وعضو اللجنة التنفيذية

الرئيس التنفيذي  -
لشرآة األسماك 

  السعودية
 العديد من الوظائف -

القيادية بشرآة سابك 
  آخرها

مدير عام تطوير 
وأبحاث المشاريع 

  الخاصة
  
  

بكالوريوس آيمياء 
من جامعة الملك 

  م1989سعود 

خبرة تزيد عن الـ 
عام  بمناصب  27

قيادية في شرآتي 
سابك وأسماك 

  السعودية

عام  في  15خبرة بكالوريوس  العلوم  -مدير وحدة أعمال  -  رئيس قطاع التشغيل  -  يحي أحمد مبارآي  2
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المحاصيل الحقلية   
  تبوك الزراعيةب
مدير إدارة  -

المحاصيل الحقلية 
  بتبوك الزراعية

مشرف زراعي  -
  بشرآة تبوك الزراعية

جامعة  –الزراعية 
الملك سعود 

  )م2002(

إدارة المحاصيل و 
  المشاريع الزراعية 

  حاتم محمد إمام  3

رئيس قطاع الخدمات 
  المشترآة 

وعضو لجنة 
 الترشيحات والمكافآت

المدير العام  -
للموارد البشرية 

والشئون اإلدارية 
شرآة ساماآو  -

  ،.جدة–للسيارات 
مدير الموارد  -

شرآة  - البشرية 
المفتاح لتأجير 
  .السيارات ، جدة

رئيس الموارد  -
البشرية والشئون 

شرآة  -اإلدارية
المراعي للمخابز 

، )لوزين(الغربية 
  .جدة

المدير اإلقليمي  -
وارد البشرية للم
المملكة العربية  -

السعودية والخليج 
مجموعة عطية  -

 .، جدة

درجة  -
الماجستير في 

الموارد 
 –البشرية 

جامعة واشنطن 
2004  

درجة  -
البكالوريوس 

في علوم 
 –الحاسب

جامعة واشنطن 
2003  

درجة  -
البكالوريوس 

في إدارة 
 –األعمال 

جامعة واشنطن 
2001  

دبلوم عالي فني  -
في هياآل 

آات ومحر
الطائرات 

جامعة واشنطن 
 م1999

  
 20خبرة اآثر من  

عاما في إعادة 
هيكلة الشرآات 
وقيادة الموارد 

البشرية، ووضع 
اإلستراتيجيات 

والسياسات 
واإلجراءات 

وبرامج التطوير  
الفعالة وخبرة 

واسعة في تقييم 
االداء ، إدارة 

التغيير واإلرشاد  
وتقنية  المهني 

  .المعلومات
 وعضو بلجنة
 الترشيحات

(NRC) 

4  

  
هاشم فريد أسعد أبو 

  الرب
  
  
  
  
 

مدير عام التسويق 
 والمبيعات

مدير عام مبيعات  -
شرآة محمد با 

  .وزير
مدير تنفيذي  -

بشرآة القصر 
  .للمواد الغذائية

مدير مبيعات  -
  بشرآة المهيديب

مدير عام  -
المشتريات 

والتسويق بشرآة 
  .الدانوب

مدير مبيعات  -
 بشرآة السنبلة

علم  ماجستير -
نفس توجيه 

توجيه ( مهني 
   )إداري 

جامعة الجزائر 
1998  

بكالورويس  -
علم نفس توجيه 

جامعة  –مهني 
الجزائر 

 م 1985

خبرات  -
متنوعة لما 

 30يزيد عن 
عام في مجال 

المبيعات 
والتسويق 
للمنتجات 

الغذائية 
بأسواق آبار 

العمالء 
بالمملكة 
العربية 
 السعودية

حسام الدين عبد الباقي   5
 *ثمان مختارع

رئيس قطاع المالية 
 المكلف

مدير مالي ثم  -
مدير خزينة 

مجموعة ماشكو 
  السعودية -

 -مدير مالي  -
مجموعة المسحل 

  السعودية -
مدير مراجعة  -

داخلية شرآة 
أسواق عبداهللا 

  السعودية - العثيم 
مدقق ثم رئيس  -

فريق تدقيق 
شرآة صالح و 

برسوم و 

بكالوريوس  -
محاسبة  –تجارة 
جامعة  1988

  القاهرة 
عضو جمعية  -

المحاسبين 
والمراجعين 
  .المصرية

محاسب قانوني  -
معتمد للشرآات 

وزارة  -المساهمة
 مصر -المالية

عام في  30خبرة 
المحاسبة واإلدارة 
   المالية وإدارة

الخزينة والتدقيق 
 الداخلي
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عبدالعزيز 
محاسبون 
–قانوتيون 

BDO- صرم 
  .رئيس قطاع الماليةالمدير المالي للشرآة والمكلف بمهام * 
  
  

 إدارة مجلس عضو يكون التي خارجها أو المملكة داخل الشرآات أسماء )3-2
 :مديريها من أو والسابقة الحالية إدارتها مجالس عضوًا  في الشرآة

 اسم
  
  العضو

 أسماء
 الشرآات

 يكون التي
مجلس عضو
عضوًا اإلدارة
 مجالس في

 إداراتها
 الحالية

 من أو
  مديريها

 داخل
 /المملكة
 خارج
  المملكة

 الكيان
 القانوني

 مساهمة(
 /مدرجة
 مساهمة

 /مدرجة غير
 ذات

 مسؤولية
 )..../محدودة

 الشرآات أسماء
 عضو يكون التي

 اإلدارة مجلس
 في عضوًا
 إداراتها مجالس
 من أو السابقة

  مديريها

 داخل
 /المملكة
 خارج
  المملكة

 الكيان
 القانوني

 مساهمة(
 /مدرجة
 مساهمة

 /مدرجة غير
مسؤولية ذات

  )..../محدودة

) 1(عضو 
الوليد خالد 

  الشتري

مؤسسة خالد  -
  الشترى التجارية

  داخل المملكة
ذات مسئولية -

  محدودة
  التوجد  التوجد  التوجد

) 2( عضو
يوسف العبد 
 اهللا الراجحى

الشرآة المتحدة  
الدولية 

 - للمواصالت
  بدجت السعودية

  داخل المملكة
شرآة مساهمة 

  مدرجة

شرآة  مدير عام  -
الراجحي للصناعة 

  والتجارة
عضو مجلس إدارة  -

شرآة شروق للتعبئة 
  )الكويت(واألغذية 

عضو مجلس إدارة -
شرآة الراجحي 
للموارد البشرية 
  والتعليم والتدريب

عضو مجلس إدارة  -
شرآة الراجحي 

  للفنادق
عضو مجلس إدارة  -

الشرآة الخليجية 
  للتقنية

مدير عام شرآة  -
لعزيز عبد اهللا عبد ا

  الراجحي وأوالده
  

داخل   -
  المملكة 

  
  
  
خارج   -

  المملكة 
  
  
  
  
  داخل المملكة-
  
  
  
  داخل المملكة-
  
  
  داخل المملكة-
  

شرآة غير -
  م.م.مدرجة  ذ

  
  
  
  
شرآة  غير  -

  م.م.مدرجة ذ
  
  
  
شرآة غير  -

  م.م.مدرجة ذ
  
  
  
شرآة غير  -

  م.م.مدرجة ذ
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  داخل المملكة-
  
  

شرآة غير  -
  م.م.مدرجة  ذ

  
  
شرآة  غير  -

  م.م.مدرجة ذ
  

) 3(عضو 
عبد العزيز 
أحمد عبد 

اللطيف بن 
   دايل

شرآة الصحراء 
العالمية 

للبتروآيماويات 
  )سبكيم ( 

  مساهمة مدرجة  داخل المملكة

المدير التنفيذي  -
لشرآة ذاتي 

إحدى   - المحدودة
شرآات مجموعة 

  المنجم
  
العضو المنتدب  -

وعضومجلس إدارة 
إلعالن شرآة تهامة ل

والعالقات العامة 
  والتسويق

  
عضو مجلس إدارة  -

  شرآة أد  آرت ميديان
  
  
  
عضو مجلس إدارة  -

شرآة الموارد 
  لألغذية

  
  
  
عضو مجلس إدارة  -

  أنترمارآتس
عضو مجلس إدارة 

JWT  
  
عضو مجلس إدارة  -

  Ogel Vشرآة 

  
داخل   -

  المملكة 
  
  
  
  
  
داخل   -

  المملكة 
  
  
  
داخل   -

  المملكة 
  
  
  
داخل   -

  المملكة 
  
  
  
داخل   -

  المملكة 
  
  
  
   
داخل   -

  المملكة 
  

شرآة غير 
  م.م.مدرجة ذ

  
  
  
  مساهمة مدرجة -
  
  
  
  
مساهمة غير  -

  مدرجة
  
  
  

شرآة غير 
  م.م.مدرجة ذ

  
  
  

شرآة غير 
  م.م.مدرجة ذ

  
  
  
  

شرآة غير 
  م.م.مدرجة ذ

) 4(عضو 
محمد عبد 
 اهللا الراجحي

شرآة شرق   -
آسيـا لإلستثمار 

  راعيالز
  داخل المملكة

شرآة (-
مساهمة غير 

  )مدرجة

رئيس مجموعة  -
  الراجحي الكيماوية

عضو مجلس إدارة  -
  تبوك  الزراعية

عضو رئيس مجلس  -
  إدارة تبوك الزراعية

عضو  مجلس -
مديرين شرآة جنات 

  لإلستثمار
عضو مجلس إدارة  -

شرآة رخاء  
  لإلستثمار الزراعي

  
  داخل المملكة -
  
  
  لكةداخل المم -
  
  
  داخل المملكة -
  
  
  داخل المملكة -
  
  
خارج   -

  المملكة 

  
غير مدرجة  -
  م.م.ذ
  

  مساهمة مدرجة
  
  

  مساهمة مدرجة
  
مساهمة غير  -

  مدرجة
  
مساهمة غير  -

  مدرجة
  

 ) 5(عضو 
خالد بن 

  سعد المرشد
-  -  -  -  -  -  

 ) 6(عضو 
  -  -  -  -  -  -أحمد عبد 
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العزيز 
 السماري

 ) 7(عضو 
طارق عبد 

يز الحمدالعز
-  -  -  -  -  -  

 ) 8(عضو 
محمد عبد 

العزيز 
 الشتوي

  داخل المملكة  الحلول المتميزة-
شرآة مساهمة 

  مقفلة
-  -  -  

) 9(عضو 
خالد عبد 
الرحمن 

علي 
  الخضيري

اتحاد عذيب 
لإلتصاالت 

  )جو(
  داخل المملكة

شرآة (-
مساهمة غير 

  )مدرجة
-  -  -  

 تحالف شرآة
  األفق

  داخل المملكة
ية ذات مسئول
  محدودة

-  -  -  

 نخبة شرآة
  الخليج

  داخل المملكة
ذات مسئولية 
 محدودة

-  -  -  

 ميد جلوب شرآة
  السعودية

  داخل المملكة
ذات مسئولية 
 محدودة

-  -  -  

   

 إدارة مجلس عضو :اآلتي النحو على أعضائه وتصنيف اإلدارة مجلس تكوين )3-3
 :مستقل إدارة مجلس عضو ، تنفيذي غير إدارة ، عضومجلس  تنفيذي

  تصنيف العضوية  *إسم العضو 
  )مستقل/غير تنفيذى/تنفيذى(

  غير تنفيذي  وليد بن خالد بن صالح الشتري ) 1(عضو 
  غير تنفيذي  يوسف عبد اهللا عبد العزيز الراجحي) 2(عضو 

 مستقل  عبد العزيز أحمد عبد اللطيف بن دايل ) 3(عضو 

 مستقل  خالد بن سعد بن محمد المرشد ) 4(عضو 

 مستقل  محمد بن عبد العزيز بن عبد اهللا الشتوي) 5(عضو 

 مستقل  طارق بن عبد العزيز بن ابراهيم الحمد) 6(عضو 

 مستقل  خالد بن عبد الرحمن علي الخضيري) 7(عضو 

  مستقل  أحمد عبد العزيز عبد اهللا السماري) 8(عضو 

  غير تنفيذي  محمد عبد اهللا عبد العزيز الراجحي ) 9(عضو 
شغور بعض المقاعد ودخول أعضاء جدد  2020وتم خالل عام ... أعضاء ) 7(د أعضاء مجلس االدارة حسب النظام األساس للشرآة هو عد* 

م، وموضح بنفس هذا التقرير الحرآة التي تمت بعضوية المجلس خالل عام 30/06/2021الستكمال الدورة الحالية للمجلس والتي تنتهي في 
  .ألعضاءم من خروج ودخول ا2020

  
  

 غير وبخاصة  -أعضائه  إلحاطة اإلدارة مجلس اتخذها التي اإلجراءات )3-4
 :الشرآة وأدائها حيال وملحوظاتهم المساهمين علمًا بمقترحات- التنفيذيين

عادة يقوم المجلس بإدراج وعرض المقترحات والمالحظات التي تصله من المساهمين 
جتماعات المجلس الدورية ، ولم يتلقى حيال الشرآة وأدئها على أعضائه ضمن أجندة إ

  .م أي شيء في هذا الخصوص2020المجلس خالل العام 
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 األخيرة، المالية السنة خالل ُعقدت التي اإلدارة مجلس اجتماعات عدد )3-5
 :الحاضرين أسماء فيه موضحًا اجتماع آل حضور انعقادها، وسجل وتواريخ

  
  )8(عدد االجتماعات     

طبيعة   االسم
  العضوية

  الجتماع االولا
22/01/2020  

  االجتماع الثانى
26/02/2020  

  االجتماع الثالث
26/03/2020  

االجتماع 
  الرابع

12/05/2020  

االجتماع 
  الخامس

11/06/2020  

االجتماع 
  السادس

20/08/2020  

االجتماع 
  السابع

09/11/2020  

االجتماع 
  الثامن

13/12/2020  
  االجمالى

وليد ) 1(عضو 
بن خالد بن 
  تري صالح الش

رئيس 
مجلس 
  اإلدارة

1  1  1  1  1  1  1  1  8  

) 2(عضو 
يوسف عبد اهللا 

عبد العزيز 
  الراجحي

نائب رئيس 
مجلس 
  االدارة

1  1  1  1  1  1  1  1  8 

عبد ) 3(عضو 
العزيز أحمد عبد 
  اللطيف بن دايل 

عضو 
مجلس 
  االدارة

1  1  1  1  1  1  1  1  8 

خالد ) 4(عضو 
بن سعد بن محمد 

  المرشد 

عضو 
مجلس 
ةاالدار  

1  1  1  1  1  1  1  1  8 

محمد ) 5(عضو 
بن عبد العزيز 

بن عبد اهللا 
  *الشتوي

عضو 
مجلس 
 االدارة

-  -  -  -  1  1  1  1  4 

) 6(عضو 
طارق بن عبد 

العزيز بن 
  *ابراهيم الحمد

عضو 
مجلس 
 االدارة

-  -  -  -  1  1  1  1  4 

خالد ) 7(عضو 
بن عبد الرحمن 

علي 
  **الخضيري

عضو 
مجلس 
 االدارة

-  -  -  -  -  -  -  -  -  

أحمد ) 8(عضو 
عبد العزيز عبد 

  ***اهللا السماري

عضو 
مجلس 
 االدارة

-  -  -  -  -  -  -  -  -  

محمد ) 9(عضو 
عبد اهللا عبد 

العزيز الراجحي 
****  

عضو 
مجلس 
  االدارة

1  1  1  1  1  1  0  0  6  

ق بن عبد العزيز ابراهيم الحمد اعتبارا من تاريخ طار/ الدآتور محمد بن عبد العزيز عبد اهللا الشتوي و/ األستاذ :انضم لمجلس االدارة آال من * 
 .لشغل المقعدين الشاغرين بمجلس االدارة 2020/ 13/05

م  ولم يحضر أي اجتماعات لمجلس 14/12/2020خالد بن عبد الرحمن بن علي الخضيري اعتبارا من تاريخ / انضم لمجلس االدارة األستاذ** 
  .عد هذا التاريخاالدارة لعدم إنعقاد إجتماعات للمجلس ب

أحمد عبد العزيز السماري من مجلس االدارة لظروفه الصحية والخاصة، ولم / م استقالة األستاذ22/01/2020اعتمد مجلس االدارة بتاريخ ***  
  .م2020يحضر أي إجتماعات لمجلس االدارة لتقدمه باالستقالة قبل إنعقاد أول إجتماع خالل عام 

  .محمد عبد اهللا عبد العزيز الراجحي من مجلس االدارة لظروفه الخاصة/ م استقالة األستاذ12/09/2020اريخ اعتمد مجلس االدارة بت**** 
  

 ولجنة المراجعة، لجنة :مثل  ومهامها، اللجان الختصاصات مختصر وصف )3-6
 وأعضائها ورؤسائها اللجان أسماء ذآر مع ولجنة المكافآت، الترشيحات

 .اجتماع لكل لألعضاء الحضور ها وبياناتانعقاد وتواريخ اجتماعاتها وعدد
 

  :اللجنة التنفيذية 3-6-1
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 :وصف مختصر  إلختصاصات اللجنة ومهامها  )أ 
تطلع اللجنة بمسئوليات مجلس االدارة ذات الصلة بإدارة أعمال الشرآة خالل 
الفترات بين اإلجتماعات الدورية المقررة للمجلس، أوحينما يتعذر إنعقاد 

اب طارئة أو خارجة عن االرادة، و تقدم التوصيات إجتماعات المجلس ألي أسب
إلى مجلس اإلدارة حول مختلف الموضوعات ذات الصلة بإعداد وتنفيذ 
إستراتيجية الشرآة واإلستثمار في مشروعات الشراآات واإلستحواذات، 
ويفوض المجلس اللجنة لتصريف بعض مهامه مثل إعتماد سياسات االستثمار 

  ).فيما دون اثنين مليون ريال(ليا  والمشتريات وتعيينات القيادات الع
  

 :إجتماعات اللجنة )ب 

طبيعة  اإلسم#
 العضوية

  إجتماعات) 4(عدد االجتماعات 
االجتماع 
  األول

25/02/2020  

اإلجتماع 
  الثاني

05/06/2020  

اإلجتماع 
  الثالث

14/07/2020  

اإلجتماع 
  الرابع

20/10/2020  

اإلجتماع 
  الخامس

18/11/2020 

ماع اإلجت
  السادس

31/12/2020 
  االجمالي

1 

  ) 1(عضو 
يوسف  
عبد اهللا 
  الراجحى

رئيس 
  اللجنة 

1  1  1  1 1  1 6 

2 

) 2(عضو 
الوليد بن 

خالد 
  الشثري

نائب 
رئيس 
  اللجنة

1  1  1  1 1  1 6 

3 

) 3(عضو 
أحمد 

ابراهيم 
  *السنيدي

عضو 
  اللجنة

1  - - - 

  

1 

4 
) 4(عضو 

فهد عبد اهللا 
  آل سميح 

عضو 
  اللجنة

1  1  1  1 1  1 6 

 م26/02/2020أحمد ابراهيم السنيدي من عضوية اللجنة وتم اعتمادها من مجلس االدارة بتاريخ / استقال أ* 
  

  :لجنة  المراجعة 3-6-2
 :وصف مختصر  إلختصاصات اللجنة ومهامها )أ 

 مدى من التحقق أجل الشرآة من في الداخلية المراجعة إدارة على اإلشراف
 نظام ودراسة .اإلدارة مجلس حددها التي والمهمات مالاألع في تنفيذ فاعليتها
 ودراسة .شأنه في وتوصياتها رأيها عن مكتوب تقرير ووضع الداخلية الرقابة
للمالحظات  التصحيحية اإلجراءات تنفيذ ومتابعة الداخلية المراجعة تقارير

 ابهم،أتع وتحديد وفصلهم القانونيين المحاسبين بتعيين والتوصية .الواردة فيها
 المحاسبين أعمال ومتابعة .استقالليتهم من التأآد بالتعيين التوصية ويراعى عند
 أثناء بها التي يكلفون المراجعة أعمال نطاق خارج عمل أي واعتماد القانونيين،

 وإبداء القانوني المحاسب مع المراجعة خطة ودراسة .المراجعة بأعمال قيامهم
 المالية القوائم على القانوني المحاسب تملحوظا ودراسة .عليها ملحوظاتها
 عرضها قبل والسنوية األولية المالية القوائم ودراسة .شأنها في تم ما ومتابعة
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 السياسات ودراسة .شأنها في الرأي والتوصية وإبداء اإلدارة مجلس على
  .شأنها في اإلدارة لمجلس والتوصية الرأي وإبداء المتبعة المحاسبية

  
 :نةإجتماعات اللج )ب 

طبيعة   اإلسم #
 العضوية

    إجتماعات) 5(عدد االجتماعات 
  االجتماع 
  األول

12/03/2020  

  اإلجتماع الثانى
08/05/2020  

اإلجتماع 
  الثالث

03/06/2020  

  اإلجتماع 
  الرابع

13/08/2020  

  اإلجتماع 
  الخامس

29/10/2020  

 االجمالي

1 
) 1(عضو 

وليد أحمد  
  بامعروف

رئيس 
  اللجنة

1  1  1  1  1  5  

2 

) 2(عضو 
عبد 

الرحمن 
  السلطان

  5  1  1  1  1  1  عضو

3 
) 3(عضو 
أحمد 

  السنيدى
  5  1  1  1  1  1  عضو

4 

) 4(عضو 
عبد العزيز 

أحمد بن 
  *دايل

  4  1  1  1  1  -  عضو

 مقاعد) 4(إلى ) 3(م الموافقة على زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من 18/03/2020اعتمدت الجمعية العامة بتاريخ   * 
عضو مجلس  –عبد العزيز بن أحمد بن عبد اللطيف بن دايل / األستاذ(أعضاء، وذلك بتعيين ) 4(ليصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة 

ليصبح عضوًا في لجنة المراجعة ابتداًء من تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ ) إدارة مستقل
  م30/06/2021
  

 :يحات والمكافآت لجنة  الترش 3-6-3
 :وصف مختصر  إلختصاصات اللجنة ومهامها )أ 

 وفقًا المجلس لعضوية بالترشيح اإلدارة لمجلس تختص اللجنة بالتوصية
 إدانته سبق شخص أي ترشيح عدم مع مراعاة المعتمدة والمعايير للسياسات
 من المطلوبة لالحتياجات السنوية والمراجعة .واألمانة بالشرف مخلة بجريمة

 والمؤهالت للقدرات وصف اإلدارة وإعداد مجلس لعضوية المناسبة مهاراتال
 أن يلزم الذي تحديد الوقت ذلك في بما اإلدارة، مجلس لعضوية المطلوبة
 ورفع اإلدارة مجلس هيكل ومراجعة .اإلدارة مجلس ألعمال العضو يخصصه
 والقوة فالضع جوانب تحديد .إجراؤها يمكن التي التغييرات شأن في التوصيات

 والتأآد .مصلحة الشرآة مع يتفق بما معالجتها واقتراح اإلدارة، مجلس في
 تعارض أي وجود عدم و المستقلين، األعضاء استقاللية من سنوي بشكل
 ووضع .أخرى شرآة إدارة مجلس عضوية يشغل العضو إذا آان مصالح
 فيذيين،التن وآبار اإلدارة مجلس أعضاء ومكافآت لتعويضات واضحة سياسات

  .باألداء ترتبط معايير استخدام السياسات تلك وضع يراعى عند و
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 *:إجتماعات اللجنة )ب 

طبيعة   اإلسم #
 العضوية

    إجتماعات) 7(عدد االجتماعات 
االجتماع 
  األول

21/01/2020 

  اإلجتماع 
  الثانى

15/04/2020 

اإلجتماع 
  الثالث

28/04/2020 

اإلجتماع 
  الرابع

26/05/2020 

ماع اإلجت
  الخامس

31/08/2020 

االجتماع 
  السادس

12/11/2020 

االجتماع 
  السابع

23/11/2020 

 االجمالي

1 
عضو 

عبد )1(
العزيز بن 

  دايل

رئيس 
  اللجنة

1  1  1  1  1  1  1  7  

2 
) 2(عضو 
الوليد 

  الشتري 
  7  1  1  1  1  1  1  1  عضو

3 
) 3(عضو 

الجوهرة بنت 
سليمان العايد 

  7  1  1  1  1  1  1  1  عضو

4 
 )4(عضو 

حاتم محمد 
 إمام

  6  1  1  1  1  0  1  1  عضو

 :لجنة  الحوآمة واإللتزام والمخاطر  3-6-4
 :وصف مختصر  إلختصاصات اللجنة ومهامها ) أ

 

تختص اللجنة بالتحقق من التزام الشرآة بالئحة حوآمة الشرآة وملحقاتها والئحة حوآمة الشرآات وأي 

إطالع أعضاء مجلس اإلدارة بالتطورات  وأنظمة ولوائح تتعلق بالحوآمة صادرة من الجهات المختصة، 

والتأآيد على التزام الشرآة بأن تكون االفصاحات . في مجال حوآمة الشرآات وأفضل الممارسات

الصادرة عنها للمساهمين والجمهور وهيئة السوق المالية واضحة وصحيحة وغير مضللة وأن يتم 

واإلشراف على وضع . ئة السوق المالية وتداولاالفصاح بناًء على التعليمات واألنظمة الصادرة من هي

استراتيجية وسياسات شاملة إلدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشرآة والتحقق من 

وتقديم التوصيات للمجلس  .تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بناًء على المتغيرات الداخلية والخارجية للشرآة

 .بذلك

 إجتماعات اللجنة ) ب

طبيعة   ماإلس #
 العضوية

    إجتماعات) 4(عدد االجتماعات 
  االجتماع األول

22/09/2020  
  اإلجتماع الثانى

14/10/2020  
  اإلجتماع الثالث

15/11/2020  
  اإلجتماع الرابع

20/12/2020  
  االجمالي

مريع سعد ) 1(عضو  1
  الهباش

رئيس 
  اللجنة

1  1  1  1  4  

مشاري ) 2(عضو  2
  *فيصل شلهوب 

  -  -  -  -  -  عضو

سماح بنت ) 3(عضو  3
  حمد السبيعي

  4  1  1  1  1  عضو

خالد محمود ) 4(عضو  4
  **النجار

  4  1  1  1  1  عضو

  
م ولم يحضر أي 20/08/2020مشاري فيصل فهد شلهوب من عضوية اللجنة واعتمد المجلس االستقالة بتاريخ / استقال األستاذ *

  .قبل هذا التاريخ م لعدم إنعقاد أي اجتماع للجنة2020اجتماعات خالل عام 
م بديال عن العضو المستقيل مشاري 20/09/2020خالد النجار باللجنة اعتبارا من تاريخ / اعتمد مجلس االدارة عضوية األستاذ** 

  .شلهوب
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 لجانه أدائه وأداء تقييم في اإلدارة مجلس عليها اعتمد التي الوسائل ينطبق، حيثما )3-7

 :وجدت إن بالشرآة، وعالقتها التقييمب قامت التي الخارجية وأعضائه، والجهة
يجري المجلس نوعين من التقييم ألعضائه بإستخدام نماذج مقتبسة من أدبيات وتجارب 

أحدهما تقييم ذاتي بحيث يقوم آل عضو بتقييم أدائه من منظور مهام : الحوآمة العالمية
نمو ألعمال وواجبات المجلس وما حققته سياسات وأعمال المجلس من نتائج فى تطوير و

وايرادات وأرباح الشرآة ، ومقدار المساهمة الشخصية للعضو في ذلك ، آما يقوم أعضاء 
  .المجلس مجتمعين بتقييم أداء المجلس في إطار المنظور الذي تقدم ذآره

وال توجد جهة خارجية تشرف على تقييم المجلس وإنما يتم التقييم بإشراف لجنة الترشيحات 
إنطالقًا من مسئوليتها حيال ذلك وفقا لما نصت عليه الئحة عمل  والمكافآت والحوآمة

  . اللجنة
  
 هو لما وفقًا التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس أعضاء مكافآت عن اإلفصاح )3-8

 :الئحة حوآمة الشرآات من والتسعين الثالثة في المادة عليه منصوص
تقوم لجنة  -ء مجلس اإلدارةمكافأة أعضا -من النظام األساسى) 19(وفقًا ألحكام المادة 

الترشيحات والمكافآت والحوآمة بالشرآة وبناء على الئحة عملها بالتوصية لمجلس اإلدارة 
بمبلغ سنوي يشكل المكافأة السنوية ألعضاء المجلس ، ويجوز الجمع بينه وبين بدالت 

مالية الحضور لكل جلسة ومزايا أخرى على أن ال يتجاوز مجموع المكافآت والمزايا ال
  .ريال سعودى) 500,000(والعينية للعضو خمسمائة ألف 

 :مكافآت أعضاء المجلس 3-8-1

  اإلسم  #

  المكافآت المتغيرة  المكافآت الثابتة

مة
خد
 ال
ية
ها
ت ن

افآ
مك

  

لى
الك

ع 
مو
مج
ال

ات  
وف
صر

الم
ل 
بد

  

ين
مع

غ 
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ضو

 ح
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س
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ت ا

سا
جل

  

ل 
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ع 
مو
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ت 
سا
جل

ر 
ضو

ح
ان
لج
ال

ية  
عين

يا 
زا
م

  

ن
ي

س 
جل
لم
ء ا
ضا
أع

و 
ن أ
ملي
عا

م 
فه
ص
بو

ل

س 
رئي

آة 
كاف
م

و 
ض
لع
و ا
س أ

جل
لم
ا

لخ
ب إ

تد
من
ال

  

وع
جم
لم
ا

  

ح
ربا
األ

ن 
 م
بة
نس

  

ية
ور
 د
ت
كفآ
م

ة   
زي
حفي
ط ت
ط
خ

جل
األ

رة 
صي
ق

ة   
زي
حفي
ط ت
ط
خ

جل
األ

ة 
ويل
ط

ة   
وح
من
لم
م ا
سه
األ

)
مة
لقي
ل ا
خا
 إد
تم
ي

(  

وع
جم
لم
ا

  

  :األعضاء المستقلين: أوال  

حمد بن عبد العزيز أ  1
  دايل

250000  24000  22000             
296,000                  

296,000   

             0  24000  250000  خالد بن سعد المرشد  2
274,000                  

274,000   

محمد عبد العزيز   3
  **الشتوي

0  12000  0        
       
12,000                

  
12,000   

طارق عبد العزيز   4
  **الحمد

0  12000  0               
12,000                  

12,000   

خالد عبد الرحمن   5
  ***الخضيري

0  0  0                  
-                    

-    

أحمد عبد العزيز    6
  ****السماري

250000  0  0        
     

250,000                
  
250,000   

       )أوال(المجموع   
750,000  

      
72,000  

      
22,000  

         
     

844,000                  
844,000   

  :األعضاء غير التنفيذين: ثانيًا  
           26000  24000  250000  الوليد خالد الشتري  1

300,000                
  
300,000   

يوسف عبد اهللا   2
  الراجحى

250000  24000  12000           
286,000                

  
286,000   
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محمد عبد اهللا  3
  ****الراجحي

208333  18000  0           
226,333                

  
226,333   

     )ثانيًا(المجموع   
708,333  

   
66,000  

   
38,000              

812,333                
  
812,333   

  :األعضاء التنفيذيين: ثالثًا  
      -                  ال يوجد  

-                  -            
-                    

-   
 

      -                  )ثالثًا(المجموع   
-                  -            

-                    
-   

 

         60000  138000  1,458,333   المجموع الكلى  
1,656,333                   

1,656,333  
 

  

م؛ وقرار مجلس االدارة 2019مجلس االدارة بتقرير مجلس االدارة والقوائم المالية لعام بناًء على اعتماد مجلس االدارة مخصص مكافآت *  
فقد اعتمد مجلس االدارة .. م بنفس الخصوص، وبناًء على سياسة صرف مكافآت ومستحقات أعضاء مجلس االدارة ولجانه18/12/2019بتاريخ 

ريال لكل عضو  250,000م بواقع 2019كافآت أعضاء مجلس االدارة لعام بصرف م 24/08/2020توصية لجنة الترشيحات والمكافآت بتاريخ 
وقد تم . جلسات) 6(من أعضاء المجلس واحتساب مبلغ المكافأة بناًء على الحد األدنى لجلسات الحضور حسب نظام الشرآة األساس وعددها 

  .م2020صرف هذه المكافآت خالل عام 
 و) مستقل(محمد بن عبد العزيز عبد اهللا الشتوي عضوا بمجلس االدارة / األستاذ :يين آال من م على تع12/05/2020وافق مجلس االدارة **

لشغل المقعدين الشاغرين بمجلس  2020/ 13/05اعتبارا من تاريخ ) مستقل(طارق بن عبد العزيز ابراهيم الحمد عضوا بمجلس االدارة / الدآتور
م واعتمدت 2020أحمد عبد العزيز السماري في بداية عام / م واستقالة أ2019ح الصراف بنهاية عام سليمان بن صال/ االدارة  بعد استقالة األستاذ

 .م30/06/2021م وحتى نهاية الدورة الحالية لمجلس االدارة بتاريخ 17/06/2020الجمعية العامة العادية ذلك بتاريخ 
ن عبد الرحمن بن علي الخضيري عضوا بمجلس االدارة اعتبارا من تاريخ خالد ب/ م تعيين األستاذ13/12/2020قرر مجلس اإلدارة بتاريخ *** 

محمد عبد اهللا عبد العزيز الراجحي، وتم النشر بموقع تداول بهذا / م لشغل المقعد الشاغر بعد استقالة عضو المجلس األستاذ14/12/2020
  .الخصوص وسيتم العرض على أول جمعية عامة لإلعتماد

أحمد عبد العزيز السماري من مجلس االدارة لظروفه الصحية والخاصة،  / م استقالة األستاذ22/01/2020دارة بتاريخ اعتمد مجلس اال****  
محمد عبد اهللا عبد العزيز الراجحي من مجلس االدارة لظروفه الخاصة، وتم / م استقالة األستاذ12/09/2020آما اعتمد مجلس االدارة بتاريخ 

   .ه بهذا الخصوصالنشر بموقع تداول في حين
  

 :مكافآت أعضاء اللجان 3-8-2
ريال سعودي ) 2000(يتقاضى أعضاء اللجان بدل حضور الجلسات بواقع أثنين ألف 
  .لكل جلسة باالضافة للمكافأة السنوية التي يعتمدها مجلس االدارة

عدا بدل (المكافآت الثابتة   
  المجموع  بدل حضور الجلسات  ) *حضور الجلسات

        جعة أعضاء لجنة المرا

  160000  10000  150000  وليد  أحمد بامعروف. 1

  110000  10000 100000  عبد الرحمن السلطان. 2

  110000  10000 100000  أحمد ابراهيم السنيدي. 3
عبد العزيز احمد بن . 4

ل ا
0 8000  8000  

  388000  38000 350000  المجموع
  
  
  
  
  
  
  

     

ات أعضاء لجنة الترشيح
       والمكافآت 

عبد العزيز أحمد بن . 1
ل ا

150000 14000  164000  

  114000  14000 100000  الوليد بن خالد الشتري. 2
الجوهرة بنت سليمان . 3
ا ال

80000 14000  94000  

  52000  12000 40000  حاتم محمد إمام. 4

  424000  54000 370000  المجموع
       

       جنة التنفيذية أعضاء الل
يوسف  عبد اهللا . 1

ا ال
150000 12000  162000  

  112000  12000 100000  الوليد بن خالد الشتري. 2
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  12000  12000 0  فهد عبد اهللا آل سميح. 3

  52000  2000 50000  أحمد ابراهيم السنيدي. 4

  338000  38000 300000  المجموع
 أعضاء لجنة الحوآمة
      واإللتزام والمخاطر

  158000  8000 150000  مريع سعد الهباش. 1

  100000  0 100000  مشاري فيصل شلهوب..2
سماح بنت حمد . 3
ال

100000 8,000  108000  

  8000  8,000 0  خالد محمود النجار. 4

  374000  24000 350000  المجموع
 1,524,000 154,000 1,370,000  المجموع الكلي

  
  

م علما بأن مكافأة عضو اللجنة هي 2019م عن العام المالي 2020تم صرف مكافآت لجان المجلس خالل عام * 
  .ريال لرئيس اللجنة 50,000ريال باالضافة لـ  100,000

عن  قرر مجلس االدارة وبناء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت إدراج مخصص مكافآت أعضاء المجلس واللجان
ريال لكل عضو من اعضاء المجلس بما فيهم رئيس  150000ريال بواقع  2566667م قدرها 2020العام المالي 
لكل رئيس لجنة من لجان  50000ريال لكل عضو من أعضاء لجان المجلس باالضافة لمبلغ  100000المجلس، و

رف مكافآت ومستحقات اعضاء مجلس م بناًء على سياسة ص2021المجلس، على أن تصرف تلك المكافآت خالل عام 
  .اإلدارة ولجانه

  
 :مكافآت آبار التنفيذيين 3-8-3

يتم منح مكافآت آبار التنفيذيين وفقًا لنظام المرتبات واألجور المعمول به بالشرآة والمعتمد 
  .من مجلس اإلدارة في إطار نظام الموارد البشرية الجاري العمل به بالشرآة

   

           المتغيرة المكافآت  المكافآت الثابتة
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1 .
الرئيس 
  التنفيذي

     
1,080,000  

             
2,400  

        
534,000  

     
1,616,400  

          
-    

          
-    

              
-    

                 
-    

           
-    

                 
-    

             
-    

        
248,000  

     
1,864,400  

رئيس . 2
قطاع 
 المالية

        
221,112  

             
2,400  

           
60,805  

        
284,317  

          
-    

          
-    

              
-    

                 
-    

           
-    

                 
-    

             
-    

                 
-    

        
284,317  

مدير . 3
التسويق 
 والمبيعات

        
468,000  

             
2,400  

        
135,000  

        
605,400  

          
-    

          
-    

              
-    

                
-    

           
-    

                 
-    

             
-    

                 
-    

        
605,400  

رئيس . 4
قطاع 
 التشغيل

        
540,000  

             
2,400  

        
153,000  

        
695,400  

          
-    

          
-    

           
45,000  

                 
-    

           
-    

           
45,000  

             
-    

                 
-    

        
740,400  

رئيس . 5
قطاع 

الخدمات 
 المشترآة

        
540,000  

             
2,400  

        
153,000  

        
695,400  

          
-    

          
-    

           
45,000  

        
175,500  

           
-    

        
220,500  

             
-    

                 
-    

        
915,900  

      المجموع
2,849,112  

           
12,000  

     
1,035,805  

     
3,896,917  

          
-    

          
-    

           
90,000  

        
175,500  

           
-    

        
265,500  

             
-    

        
248,000  

     
4,410,417  
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 األخيرة المالية السنة خالل المنعقدة ينللمساهم العامة الجمعيات بتواريخ بيان )3-9
 :الجمعيات لهذه الحاضرين اإلدارة أعضاء مجلس وأسماء

  
  اإلسم  

  سجل الحضور
إجتماع 

  الجمعية األول
*  

18/03/2020  

إجتماع 
  الجمعية الثانى

**  
29/04/2020  

إجتماع الجمعية 
  الثالث
***  

13/05/2020  

إجتماع الجمعية 
  الرابع
****  

17/06/2020  

إجتماع الجمعية 
  الخامس
*****  

19/08/2020  

  1  1  1  1  1  الوليد بن خالد الشثري  1

يوسف بن عبد اهللا عبد   2
  1  1  1  1  1  العزيز الراجحي 

 1 1 1 1 1  عبد العزيز أحمد بن دايل  3

 1 1 1 1 1  خالد بن سعد المرشد  4

محمد بن عبد اهللا   5
  الراجحي

1 1 1 1 1 

محمد بن عبد العزيز   6
 1 1 1  -  -  *****توي الش

طارق بن عبد العزيز   7
*****الحمد

-  -  1 1 1 

خالد بن عبد الرحمن   8
  -  -  -  -  -  *****الخضيري

  ).االجتماع الثالث(الجمعية العامة غيرالعادية التاسع عشر  *
  ).االجتماع الثاني(الجمعية العامة العادية الثاني والثالثون ** 
  ).االجتماع الثالث(ية العشرون الجمعية العامة غير العاد***

  ).االجتماع الثاني(الجمعية العامة العادية الثالث والثالثون **** 
  ).االجتماع الثالث(الجمعية العامة غير العادية الحادي والعشرون ***** 
/ م آما انضم أ13/05/2020من تاريخطارق عبد العزيز الحمد لعضوية المجلس اعتبارًا . محمد عبد العزيز الشتوي ، د/ انضم آال من أ***** 

  . م14/12/2020خالد بن عبد الرحمن الخضيري لعضوية المجلس بتاريخ 

 :وأسبابها الطلبات تلك وتواريخ المساهمين لسجل الشرآة طلبات عدد )3-10
عدد طلبات الشرآة 
  أسباب الطلب  تاريخ الطلب  لسجل المساهمين

  إنعقاد الجمعية العامة  17/02/2020  1

  إنعقاد الجمعية العامة  19/02/2020  2

  إنعقاد الجمعية العامة  17/03/2020  3

  )تقرير مجلس االدارة(أخرى  22/03/2020  4

  إنعقاد الجمعية العامة  16/04/2020  5

  إنعقاد الجمعية العامة  16/04/2020  6

 إنعقاد الجمعية العامة  26/04/2020  7

 إنعقاد الجمعية العامة  16/05/2020  8

 إنعقاد الجمعية العامة  22/07/2020  9

 إنعقاد الجمعية العامة  27/07/2020  10

  )ملف زيادة رأس المال(أخرى   14/09/2020  11

  )ملف زيادة رأس المال(أخرى   08/12/2020  12
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 أو الشرآة إدارة مجلس أعضاء أحد بموجبه تنازل اتفاق أو ترتيبات ألي بيان )3-11
 :مكافآت أي عن آبار التنفيذيين أحد

م أي ترتيبات أو إتفاق تنازل  2020ديسمبر  31توجد خالل العام المالي المنتهي في  لم
بموجبه أي أحد من أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد آبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض؛ 
آما اليوجد أعضاء مجلس إدارة أو آبار تنفيذيين لم يتقاضوا أي بدالت مقابل حضور 

أو أي مصاريف سفر أو تنقالت أو أي بدالت أخرى أو تنازلوا اجتماعات مجلس اإلدارة 
 .عن مكافآتهم وتعويضاتهم خالل العام المذآور

  

 حقوق أي عن الشرآة مساهمي أحد بموجبه تنازل اتفاق أو ترتيبات ألي بيان )3-12
 :األرباح في

ل م أي ترتيبات أو إتفاق تناز2020ديسمبر  31لم توجد خالل العام المالي المنتهي في 
 .بموجبه أي من مساهمي الشرآة عن حقوقه في األرباح

  

  :االسهم والحقوق وأدوات الدين )4
 مجلس ألعضاء تعود اآتتاب وحقوق تعاقدية مالية وأوراق مصلحة ألي وصف )4-1

 أي أو الشرآة دين أدوات أو أسهم في وأقربائهم التنفيذيين الشرآة وآبار إدارة
 السنة خالل الحقوق تلك أو المصلحة تلك في تغيير التابعة، وأي شرآاتها من

 :األخيرة المالية
  

  م 18/03/2020بتاريخ % 46تم تخفيض رأسمال الشرآة بنسبة * 
 م12/09/2020محمد عبد اهللا الراجحي من مجلس اإلدارة بتاريخ / استقال األستاذ** 

#  
  

إسم من تعود له المصلحة أو 
االوراق التعاقدية أو حقوق 

  اإلآتتاب

  نهاية العام  بداية العام
  التغير%   صافي التغير

أدوات  عدد االسهم
  الدين

  عدد 
  االسهم

  أدوات
  الدين

:أعضاء مجلس االدارة: أوال
- %46 0 0 1074 0 2000  لح الشتريالوليد خالد صا  1  

- %159 0 0 17461 0 159362  يوسف عبد اهللا الراجحي  2  

 0 0 0 0 0 0  عبد العزيز احمد بن دايل  3

-1042 0 1208 0 2250  أحمد عبد العزيز السمارى  4  46% -  

 - - 0 0 0 50000  محمد عبد اهللا الراجحي  5

%100 100 0 100 0 0  خالد سعد المرشد  6  

 0 0 0 0 0 0  مد عبد العزيز االشتويمح  7

 0 0 0 0 0 0  طارق عبد العزيز الحمد 8

 0 0 0 0 0 0  خالد عبد الرحمن الخضيري 9

أقارب أعضاء مجلس االدارة: ثانيا

والد (خالد بن صالح الشثري 1
  )الوليد خالد الشثري

3758500 0  0  0   
3758500-  

100% -  

2  
عبد اهللا عبد العزيز الراجحي 

لد آال من محمد ويوسف وا( 
الراجحي اهللا )***عبد

3000000 0  1611785  0  0  46% -  
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 ألشخاص ودتع التصويت في األحقية ذات األسهم فئة في مصلحة ألي وصف )4-2
 الشرآة أبلغوا )وأقرباءهم التنفيذيين وآبار الشرآة إدارة أعضاء مجلس عدا(

 واإلدراج، التسجيل قواعد من واألربعين الخامسة بموجب المادة الحقوق بتلك
 :األخيرة السنة المالية خالل الحقوق تلك في تغيير وأي

ية في التصويت تعود لم يوجد إبالغ ألي مصلحة أو تغيير فئة األسهم ذات األحق
  .م2020ديسمبر  31لالشخاص المعنيين خالل العام المالي المنتهي في 

  

 أو تعاقدية مالية أوراق وأي للتحويل قابلة دين أدوات أي وأعداد لفئات وصف  )4-3
 السنة خالل الشرآة منحتها أو أصدرتها مشابهة حقوق أو حق اآتتاب مذآرات
 :ذلك مقابل الشرآة عليه حصلت أي عوض إيضاح مع المالية

لم توجد  أي حقوق تحويل أو أآتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية 
تعاقدية أو مذآرات حق إآتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشرآة خالل العام 

  .م2020ديسمبر  31المنتهي في 
  

 

 أوراق أو للتحويل قابلة دين أدوات بموجب اآتتاب أو تحويل حقوق ألي وصف )4-4
 منحتها أو أصدرتها مشابهة حقوق أو اآتتاب، حق مذآرات تعاقدية أو مالية

 :الشرآة
لم توجد أي أدوات دين قابلة للتحويل و أي أوراق مالية تعاقدية أو مذآرات حق  إآتتاب 

م 2020ديسمبر  31أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشرآة خالل العام المنتهي في 
  .لتالي ال يوجد أي عوض حصلت عليه الشرآة في هذا الخصوصوبا

  

 قابلة دين أدوات ألي الشرآة جانب من إلغاء أو شراء أو استرداد ألي وصف )4-5
 المالية األوراق بين التمييز مع المتبقية، المالية األوراق لالسترداد، وقيمة

 :ةالتابع شرآاتها اشترتها التي الشرآة وتلك اشترتها التي المدرجة
م أي إسترداد أو شراء أو إلغاء 2020ديسمبر  31لم توجد خالل العام المالي المنتهي في 

  .من جانب الشرآة ألي أدوات دين قابلة لإلسترداد
 

  

 :عالقة ذي وطرف الشرآة بين صفقة ألي وصف )4-6
) طرف ذو عالقة(قامت شرآة تبوك الزراعية ببيع أعالف لشرآة مصادر األعالف 

  .  م2020يال  غير شامل الضريبة خالل عام ر  130460بمبلغ 
  

 فيها آانت أو فيها طرفًا الشرآة تكون عقود أو أعمال بأي تتعلق معلومات )4-7
 شخص ألي أو فيها التنفيذيين لكبار أو الشرآة إدارة مجلس أعضاء مصلحة ألحد

 وطبيعة العقود، أو باألعمال المعنيين أسماء تشمل حيث بأي منهم، عالقة ذي
 عقود أو أعمال توجد لم وإذا ومبلغها، ومدتها العقود وشروطها أو عمالاأل هذه
 :بذلك إقرار الشرآة تقديم فعلى القبيل، هذا من
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م فيها أو  2020تقر إدارة الشرآة بانه ليس لديها أي أعمال أو عقود مبرمة خالل العام 
أو رئيس قطاع  آانت توجد فيها مصلحة ألحد أعضاء مجلس األدارة أو الرئيس التنفيذي

 .المالية أو أي شخص ذي عالقة بأي منهم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

  :الرقابة الداخلية بالشرآة )5
 رأي إلى إضافة بالشرآة، الداخلية الرقابة إجراءات لفعالية السنوية المراجعة نتائج )5-1

 :الشرآة في الداخلية الرقابة نظام آفاية مدى لجنة المراجعة في
  

 الشرآة أصول حماية في ودورها الداخلية الرقابة يةهمأل إدراآًا من مجلس اإلدارة
إجراءات الرقابة  فاعلية من سنوي بشكل بالتحقق يقوم المجلس تحقيق أهدافها، في ومساندتها
لها  المراجعة السنوية خالل للمعامالت المالية واإلدارية والعمليات التشغيلية من الداخلية

  .والتأثيرالسلبي على أعمالها شرآةال استغالل أصول سوء مخاطر من بغرض الحد
  
  : المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية ونتائجها  )1-1- 5

تقوم إدارة المراجعة الداخلية بموجب الصالحيات والسلطات الممنوحة لها وعمًال بدليل 
لمبنية المراجعة الداخلية للشرآة المعتمد من لجنة المراجعة بتنفيذ خطة المراجعة الداخلية ا

والتي تعود (على المخاطر التى تواجه أعمال الشرآة و تقوم إدراة المراجعة الداخلية 
بالمراجعة والتحقق من مدى إلتزام الشرآة بالنظم والقوانين ) مباشرة للجنة المراجعة 

الصادرة من أجهزة الدولة المختلفة وهيئة السوق المالية ذات الصلة بأعمال وحوآمة 
 . الشرآة

  

م على ما يلى بغرض التحقق من المطابقة 2020د إشتملت مهام المراجعة الداخلية لعام ولق
 :والتحقق من فعالية إجراءات الرقابة الداخلية

  

  المهام التى قامت بها إدارة المراجعة الداخلية بصورة مستقلة خالل الربعين االول  /   أوال
  م2019عام  وإستكمال لما تم تنفيذه فى 2020والثاني         

  

التحقق من آفاءة وفعالية إجراءات تشغيل وصيانة : مراجعة وتدقيق إدارة تقنية المعلومات  )أ 
ة      رامج الحماي اءة ب وارد وآف يط الم ام تخط اءة نظ ى وآف د االلكترون بكات والبري وادم الش خ

 .والخصوصية للمعلومات ومنصات العمل واألجهزة والبرمجيات
 

ام مراجعة وتدقيق أنشطة مشروع  )ب  ة إجراءاتشراء واستالم       : األغن اءة وفعالي التحقق من آف
ى النظام          ام وتسجيلها عل ات وامهات األغن د والوفي ايير  واغنامومراجعة سجالت الموالي مع

ات     امج التطعيم نة وبرن ام المس ة إحالل لألغن ام ومراجعةخط م لألغن ان المالئ ار المك اختي
 .واألدوية والمتابعة البيطرية

 

دقيق )ج  ة وت اتل مراجع روع المش طة مش ود   .أنش ذ عق ة إجراءاتبتنفي اءة وفعالي ن آف ق م التحق
اج          امج الرش والتسميد وإنت ة و برن ات الزراعي ذ العملي ة تنفي مشاريع الالند سكيب ومراجع

 .الشتالت وفقًا للفترات الزمنية المحددة لها فى إطار البرنامج الزراعى المعتمد
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م بالتعاقد مع مكتب مراجعة 2020لثانى من عام قامت الشرآة خالل  النصف ا/   ثانيا
عضو  –شرآة أسامه الخريجي و شريكه محاسبون قانونيون واستشاريو أعمال (داخلية  

 .وذلك للقيام بأعمال المراجعة الداخلية آجهة مستقلة) مجموعة برايم جلوبال العالمية
ة  وذلك بالتنسيق مع االدارة التنفيذية والقطاعات واالدارات من  خالل منسق المراجعة الداخلي

  : آما يلي 21/06/2020بالشرآة وقد تم إسناد المهام وفقا للعقد المبرم فى 
  

ق أهداف    )1 تقديم الخدمات االستشارية لتقييم المخاطر عالية المستوى التي قد تؤثر في تحقي
ة ا   ة الداخلي ة  الشرآة وتم تقديم تقريرالمخاطرللجنة المراجعة وتم رفع خطة المراجع لمبين

 .2021-2020على المخاطر
ة فى          )2 ة المراجع ة من لجن ة الداخلي اد خطة المراجع وبر   29تم إعتم ناد   2020أآت م إس وت

 مهام مراجعة آما هو موضح أدناه 6المهام وعددها 
  الفترة  المهام 

 إدارة البساتين  .1

  إدارة الصيانة  .2
  2020الربع الرابع 

  2021الربع االول   الموارد البشرية .3

  2021الربع الثانى   المالية قطاع  .4

 قطاع المبيعات  .5

  إدارة المشتريات  .6
  2021الربع الثالت 

 
إلدارتي  2020تم البدء بتنفيذ مهام المراجعة وفقا لخطة المراجعة المعتمدة للربع الرابع  )3

 - : البساتين والصيانة آما يلي 
 

اتين   )أ  دقيق إدارة البس ة وت راءات    : مراجع ة إج اءة وفعالي ن آف ق م ط   التحق ذ خط تنفي
رات           ًا للفت ك فق ون وذل ات والعنب والزيت اتين اللوزي ة في بس وبرامج العمليات الزراعي
ا إذا آانت الضوابط       يم م د و تقي الزمنية المحددة لها في إطار البرنامج الزراعي المعتم
زام      مان االلت ل ض ن أج اءة م ة وآف ل بفعالي ب وتعم كل مناس ممة بش ة مص الرقابي

 .ات وتحقيق أهداف الشرآةبالسياسات واإلجراء
ة إجراءات الصيانة والتحقق       : مراجعة وتدقيق إدارة الصيانة )ب  اءة وفعالي التحقق من آف

ة  (من آفاءة تنفيذ برامج الصيانة   ة والدوري ري     ) الوقائي ات ال دات وماآين آلالت والمع ل
دالت   ال ومع ال إصالح األعط دالت المنجز من أعم يم مع ري وتقي ار ال ومضخات آب

  .2020المعدات وذلك وفقا للبرنامج الزراعي   إستحدام
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وفيما يختص بفعالية إجراءات الرقابة الداخلية تقوم إدارة المراجعة الداخلية بتزويد االدارات 
ى حدة    المختلفة بالشرآة بنتائج وتوصيات تقارير المراجعة المبنية على المخاطر التى تتم عل

ذ التوصيات من أجل معالجة         لكل إدارة من اإلدارات الموضحة أعاله  مع   خطة عمل لتنفي
ذ توصيات خطة    . أوجه القصور وتالفى المخاطر وتقوم إدارة المراجعة الداخلية بمتابعة تنفي

رئيس         ى ال هرية ال بوعية والش ة األس ارير المتابع ع تق تظم ورف ب ومن كل رات ة بش المراجع
  .التنفيذى، وتقارير ربع سنوية الى لجنة المراجعة

فعالية إجراءات الرقابة الداخلية تقوم إدارة المراجعة الداخلية بمشارآة ومناقشة  وللتحقق من
تقاريرها مع المراجع الخارجى للشرآة والذى بدوره يقوم بالتحقق من النتائج المتحققة من 
عمليات المراجعة ومدى فعاليتها فى إطار عمليات المراجعة الخارجية التى يجريها للتقارير 

  .رآةالمالية للش
  
 :الشرآة في الداخلية الرقابة نظام آفاية مدى في المراجعة لجنة رأي )1-2- 5

 العمليات حول المراجعة للجنة الدورية التقارير بتقديم للشرآة الداخلي المراجع يقوم
 الدورية التقارير تظهر لم حيث الداخلية الرقابة فعالية من والمالية للتحقق واإلدارية التشغيلية

 يقوم آما .م2020ديسمبر  31الداخلية للشرآة آما في  المراقبة نظام يف جوهري ضعف أي
 تم حيث الشرآة، مراجعة مهام من آجزء الداخلية الرقابة إجراءات بتقييم الخارجي المراجع
 عن المنبثقة واللجان االدارة مجلس اجتماعات محاضر جميع على لهم باالطالع السماح
 .ةالداخلي المراجعة وتقارير المجلس

 في الشرآة في داخلي مراجع تعيين إلى الحاجة مدى بشأن المراجعة لجنة توصية )5-2
 :عدم وجوده حال

آوادر بشرية مؤهلة ومدعومة   لدى الشرآة إدارة مستقلة للمراجعة الداخلية فيها  -
بالصالحيات الالزمة وتقوم بأداء مهام عملها بموجب دليل للمراجعة الداخلية معتمد من 

 .لجنة المراجعة
شرآة أسامه ( م بالتعاقد مع مكتب مراجعة داخلية 2020قامت الشرآة خالل عام  -

 .وذلك للقيام بأعمال المراجعة الداخلية آجهة مستقلة) الخريجي 
  
 أو اإلدارة، مجلس قرارات وبين بينها تعارض يوجد التي المراجعة لجنة توصيات )5-3

 وتحديد وعزله الشرآة حسابات مراجع تعيين بشأن بها األخذ رفض المجلس التي
 وأسباب التوصيات، تلك الداخلي، ومسوغات المراجع أوتعيين أدائه وتقييم أتعابه
 :بها األخذ عدم
  .ال يوجد

 

 :تطبيق الحوآمة الفعالة )6
  :ذلك وأسباب يطبَّق لم وما الئحة حوآمة الشرآات أحكام من ما  ُطبق )6-1

 الشرآات حوآمة ئحةال في الواردة التزمت الشرآة بالتطبيق الجيد لألحكام
  .بدون إستثناء المالية، السوق هيئة عن الصادرة

  



 

 51........................................... .................2020تقرير مجلس االدارة لعام  - شرآة تبوك للتنمية الزراعية 
 

  
 :الئحة الحوآمة الخاصة بالشرآة )6-2

 مع تتعارض ال بالشرآة خاصة حوآمة بوضع قواعد اإلدارة مجلس لقد قام
الئحة حوآمة الشرآات الصادرة من هيئة سوق المال،  في اإللزامية األحكام

جانب المحتويات األساسية المتعلقة  وتشتمل الئحة حوآمة الشرآة إلى
بالمساهمين ومجلس اإلدارة على آلية إختيار أعضاء المجلس ، ومصفوفة 
المؤهالت والقدرات ألعضاء المجلس ولجانه، وسياسة تعارض المصالح ، 

 .وخطة تعاقب مجلس االدارة واإلدارة التنفيذية
بمراجعة " طرلجنة الحوآمة واإللتزام والمخا"م قامت 2020وخالل عام 

الئحة الحوآمة الخاصة بالشرآة لتتماشى مع تحديثات الئحة حوآمة الشرآات 
واعتمد مجلس االدارة . الصادرة من هيئة السوق المالية وآذلك نظام الشرآات

الالئحة المحدثة، آما اعتمدت الجمعية العامة تحديث بعض اللوائح والسياسات 
الئحة عمل لجنة (ت الجمعية وهي المدرجة ضمن الالئحة آونها من صالحيا

المراجعة، الئحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت، سياسة ومعايير 
وإجراءات عضوية مجلس اإلدارة، سياسة صرف مكافآت ومستحقات أعضاء 

  ).مجلس اإلدارة ولجانه

 :خطة المزارع )7
  

  :نستعرض موقف سير العمل فى خطة المزارع وفيما يلي
  

 ):تحت نظام الري المحوري(ديدة إدخال محاصيل حقلية ج 7-1
فى ظل إلتزام الشرآة  بمقررات وتوجهات السياسة الزراعية للدولة الرامية الى المحافظة 

قرار وقف إنتاج األعالف  يعلى موارد المياه الجوفية وترشيد إستهالآها والمتمثلة ف
وزارة البيئه والمياه  م فلقد تم التنسيق مع2018الخضراء الذى دخل حيز التنفيذ بنهاية العام 

    Ray Grassوالزراعه بتجربه زراعه العلف المصري وال 
  .على مساحات صغيره لدراسة استهالك المياه 

  
 ):تحت نظام الري بالتنقيط(تطوير مشروع الفاآهة  7-2

يعتبر هذا المشروع من أآبر مشروعات الفاآهة في المملكة العربية السعودية بمساحة تفوق 
المشمش والخوخ والنكتارين ( عديد األنواع واألصناف من أشجار اللوزيات  األلف هكتار و

والعنب والتفاحيات والرمان والزيتون التي تقارب المليون شجرة  ، وهو بهذا ) والبرقوق
الحجم يمثل أآبر نقاط القوة للشرآة حيث يجري العمل فيه بشكل منتظم ومستمر فى إحالل 

فتراضى وتدهورت إنتاجيتها في ما دون الحد اإلقتصادي و األشجار التى أنتهى عمرها اإل
  .زراعة أنواع وأصناف جديدة تلبي اإلحتياجات المتجددة في األسواق الداخلية للمملكة

 :مشروع تربية وتسمين األغنام 7-3
بناًء على النتائج االيجابيه المتحققة تم تطوير هذا النشاط بزيادة عدد االمهات حيث سيؤدي 

ع الى إحداث تكامل زراعي حيواني بمزارع تبوك الزراعية يمكن مزارع هذا المشرو
   .الشرآة من تحقيق التميز التشغيلي المستهدف فى خطتها اإلستراتيجية
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 :برامج  وفعاليات  المسئولية االجتماعية )8
الة      ن رس ة م ئولية اإلجتماعي هامات المس ة بإس وك الزراعي زام تب ع إلت ينب

ى الم   ة ف رآة المتمثل ة الش اهمة الفاعل ات     . س م فعالي رض أله ى ع ا يل وفيم
  :م2020وبرامج المسئولية اإلجتماعية التى تمت خالل العام 

  

  

8<I1 تطبيق الحوآمة الفعالة: 
تطبيق قواعد الحوآمة  بمراقبة يلتزم مجلس اإلدارة ومن خالل الئحة حوآمة الشرآة

آمة واإللتزام والمخاطر الحاجة حيث تطلع لجنة الحو عند وتعديلها فعاليتها، من والتحقق
 الرابعة المادة بموجب المقررة بهذا الدور بتفويض من المجلس وتمارس االختصاصات

الئحة حوآمة الشرآات الصادرة من هيئة سوق المال وتقوم اللجنة  من والتسعين
اإلدارة،  مجلس وتزود الحوآمة، المتعلقة بتطبيقات المذآورة بمعالجة الموضوعات

 مشفوعة بالتوصيات وسنوية عن موقف تطبيق الحوآمة الفعالة بالشرآة بتقارير دورية
  .الالزمة

  
8<I2     دمات ديم الخ ة وتق ة بالمنطق زارع النموذجي ائزة الم ة ج رعاي

 :اإلرشادية لمزارعي المنطقة
ى    ها األول وام تأسيس ذ أع نوي ومن كل س رآة بش نظم الش ى وت ترع

زارع    ائزة الم نوي لج ان الس ة بالمنطق المهرج ا  النموذجي ي تنظمه ة الت
ة    ا ادية والزراعي دمات االرش ديم الخ داًء بتق وم إبت ث تق ة  حي ارة المنطق م

ي  د ف ذا الجه هم ه ث يس اورة حي اطق المج وك والمن ة تب ي منطق لمزارع
زراعين  افس الم ك بتن وج ذل وك ويت ة تب ة بمنطق تمر للزراع وير المس التط

  .على جائزة المزرعة النموذجية بالمنطقة
  

8<I3 ية في مهرجان الزهور والفاآهة بتبوكالمشارآة السنو: 
ام   ذ الع رآة من ت الش د  دأب ي  2015لق نوي ف كل س ارآة بش ى المش م عل

ز         ى تتمي وك الت ة تب ة مدين رز هوي ذى يب ة ال ور والفاآه ان الزه مهرج
رع         ه ف ذى ينظم طية  وال رق أوس ة الش ناف الفاآه ور وأص اج الزه بإنت

وطني بمنطق    راث ال ياحة والت ة للس ة العام وكالهيئ ب  . ة تب ى جان وال
ل   ة والعس ورود والفاآه ور وال ن الزه ا م رض منتجاته ارآة بع المش
ذات   ذ وتلمي ال وتالمي دريب األطف ان و ت ى المهرج ون ف ت الزيت وزي
ة          رق المحافظ ن وط ي اآلم ذاء الطبيع ى الغ رف عل ى التع دارس عل الم

  . على البيئة ، تساهم الشرآة فى الرعاية المالية للمهرجان
  

 

8<I4 لوظائفتوطين ا: 
 تطبيق2020خالل عام  الشرآة برغم الزيادة فى دوران العمالة السعودية فقد واصلت

 موظفيها، حيث بلغ عدد  بين المواطنين نسبة تعزيز بإستهداف في التوطين سياساتها
وموظفة، عدد النساء منهم  موظف) 106(م 2019عام  بنهاية السعوديين الموظفين
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 الشرآة ، وقد موظفي عدد إجمالي من %17.4 ما نسبته العدد هذا موظفة ويمثل) 44(
 التابع الوظائف توطين برنامج شرآة تبوك الزراعية ضمن النطاق البالتيني في صنفت

، وتستهدف الشرآة المزيد من السعوديين للمحافظة )نطاقات(السعودية  لوزارة العمل
  .م2021على النطاق البالتيني لعام 

  
  

8<I5 ت الخيرية والمهرجاناتالدعم المادي للجمعيا: 
ة   ات العام ة والمهرجان ات الخيري ادي للجمعي دعم الم رآة ال دم الش تق
ز            د العزي ن عب لطان ب ن س د ب ر فه امج األمي ة برن ل جمعي وك مث ة تب بمنطق
ة  وك التراثي ة تب ة ، وقري ز الخيري د العزي ك عب ة المل اعى ، وجمعي اإلجتم

  .بمهرجان الجنادرية
  

8<I6  والصيفيبرامج التدريب التعاوني: 
زة     ع األجه اوني م دريب التع ات الت الل إتفاقي ن خ رآة م وم الش تق
ندوق   ة وص اه والزراع ة والمي ل وزارة البيئ ة مث الح الحكومي والمص
ادة         درات وزي اء الق تهدف بن ة تس رامج تدريبي ديم ب ة بتق ة الزراعي التنمي

زة  ذه األجه وبي ه ارات لمنس دريب   . المه رص الت تح ف رآة بف وم الش ا تق آم
  .يفي لطالب المدارس والجامعات والمعاهد العلياالص
  

 :توصيـات )9
  :بناًء على ما تم عرضه في هذا التقرير يوصي المجلس لجمعيتكم الموقرة بما يلي

  .1  .م31/12/2020التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن العام المنتهي فـي 
  .2  .م31/12/2020التصويت على تقرير مراجع الحسـابـات عن العام المنتهي في 

  .3  .م31/12/2020التصويت على القوائم المالية للشرآة عن العام المنتهي في 
التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المنتهية في 

  .م31/12/2020
4.  

التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشرآة من بين المرشحين بناًء على توصية 
راجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث لجنة المراجعة، وذلك لفحص وم

  .وتحديد أتعابه 2022م واألول من عام 2021والسنوي من العام المالي 
5.  

التصويت على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي 
، ومدتها ثالث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 01/07/2021تبدأ من تاريخ 

  ).مرفق السير الذاتية للمرشحين(م 30/06/2024
6.  

التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت 
، ومدتها ثالث سنوات، 01/07/2021أعضائها للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 

  ).مرفق السير الذاتية للمرشحين(م 30/06/2024حيث تنتهي بتاريخ 
7.  

َربََّنا َلا ُتَؤاِخْذَنا ِإن نَِّسيَنا َأْو  ◌ۗ َلَها َما َآَسَبْت َوَعَلْيَها َما اْآَتَسَبْت  ◌ۚ ُف اللَُّه َنْفًسا ِإلَّا ُوْسَعَها َلا ُيَكلِّ
مِّْلَنا َما َلا َربََّنا َوَلا ُتَح ◌ۚ َربََّنا َوَلا َتْحِمْل َعَلْيَنا ِإْصًرا َآَما َحَمْلَتُه َعَلى الَِّذيَن ِمن َقْبِلَنا  ◌ۚ َأْخَطْأَنا 

َأنَت َمْوَلاَنا َفانُصْرَنا َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفِريَن  ◌ۚ َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر َلَنا َواْرَحْمَنا  َۖطاَقَة َلَنا ِبِه 
 .البقرة) 286(اآلية ...


