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 رسالة الشركة:

المساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة لمنطقة تبوك من خالل اإلنتاج واالستثمار في شركات توفر 

 منتجات عالية الجودة ذات إمتداد وطني .

 

 

 

 الرؤية:

 أن تصبح تبوك الزراعية واحدة من المجموعات القابضة الرائدة في قطاع األعمال الزراعية في المملكة 

 .2023العربية السعودية مع مساهمة كبيرة في تطوير منطقة تبوك بحلول عام 
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Innovation 
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 رئيس المجلس كلمة (1
 

 حضرات السادة مساهمي شركة تبوك للتنمية الزراعية

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 

 الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ، وبعد،

 

ونيابااااااة عاااااان سمالئااااااى فااااااى مجلااااااس إدارة تبااااااوك الزراعيااااااة نتقاااااادم لكاااااام  أصااااااالة عاااااان نفسااااااى 

األداء التشاااااااغيلي والمااااااالي للشاااااااركة  نتااااااائج بتقرياااااار المجلااااااس السااااااانو  الااااااذ  يشاااااااتمل علااااااى 

م باإلضاااااااافة الاااااااى كافاااااااة اإلفصااااااااحات المطلوباااااااة 31/12/2021للعاااااااام الماااااااالي المنتهاااااااي فاااااااي 

 .فى تقرير مجلس اإلدارة وفقاً لمتطلبات وتوجيهات هيئة السوق المالية

 

كمااااااا يسااااااتعرض التقرياااااار النتااااااائج الماليااااااة للشااااااركة . حياااااا  حققاااااا  الشااااااركه خسااااااائر نتيجااااااة 

ي لساااااانوات سااااااابقه ، انتفاااااااف المبيعااااااات لعاااااادم تااااااوفر المنتجااااااات بسااااااب  عاااااادم الااااااربي الضااااااريب

 . توفر السيوله ، و انتفاف في قيمة المتزون

 

وبااااااالرام ماااااان التسااااااائر التااااااي تحققاااااا  خااااااالل هااااااذا العااااااام واالعااااااوام السااااااابقة اال أن مجلااااااس 

 االدارة يؤكااااااد لجمهااااااور المساااااااهمين ان الشااااااركة بعااااااد اكتمااااااال الهيكلااااااه الماليااااااه للشااااااركه ورفااااااع

رأس المااااااال والتركيااااااز علااااااى التوسااااااع فااااااي القطاااااااع التجااااااار  وسيااااااادة منافااااااذ البيااااااع والعماااااال 

علااااااى ادراج احااااااد الشااااااركات التابعااااااه شااااااركة افاااااااق الغااااااذاء فااااااي السااااااوق المااااااواس  كمااااااا ان 

 البيئاااااااة والمياااااااا  والزراعاااااااةالشاااااااركه مااااااان ضااااااامن الاااااااثال  الشاااااااركات المعتماااااااد  مااااااان وسار  

وسااااايكون لاااااذل   Saudi GAP ادةالنتااااااج تقااااااو  القماااااح كماااااا تااااام الحصاااااول علاااااى شاااااه

 .م2022بمشيئة هللا االثر االيجابي على نتائج عام 

وأخيااااارا ولااااايس آخاااااراً يتشاااااري المجلاااااس برفاااااع آسااااامى آياااااات الشاااااكر والتقااااادير لمقاااااام خاااااادم 

الحااااارمين الشاااااريفين الملااااا  سااااالمان بااااان عباااااد العزياااااز وولاااااي عهاااااد  األماااااين صااااااح  السااااامو 

رشااااااايدة علاااااااى مواصااااااالة الااااااادعم للقطااااااااع الملكاااااااي األميااااااار محماااااااد بااااااان سااااااالمان وحكومتناااااااا ال

 . 2030الزراعي بإطالق رؤية 

 

كماااااا يساااااعد المجلاااااس برفاااااع جزيااااال الشاااااكر واالمتناااااان لصااااااح  السااااامو الملكاااااي األميااااار فهاااااد 

بااااان سااااالطان بااااان عباااااد العزياااااز أميااااار منطقاااااة تباااااوك الااااارئيس الفتااااار  لمجلاااااس إدارة الشاااااركة 

هااااااا فااااااي تطااااااوير وتنميااااااة علاااااى متابعتااااااه ودعمااااااه ألعمااااااال الشااااااركة وتقااااادير  إلسااااااهامتها ودور

 .المنطقة

 .والشكر أوالً وآخراً هلل رب العالمين

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

 

 

 الوليد بن خالد الشثر 

 رئيس مجلس االدارة
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 .م2021عرض  العمليات والعوامل المؤثرة في آداء الشركة خالل العام  (2
أكثر  أو نوعين وصف حال وفي .تابعةال وشركاتها للشركة الرئيسة النشاط ألنواع وصف (2-1

في  وإسهامها الشركة أعمال حجم في وتأثيره نشاط بكل بيان إرفاق يجب النشاط، من

 النتائج:

 
 المحاصيل الحقلية : -(1النشاط الرئيسي )

  القمح )حبوب وعلف( : .أ

o  (طن من القمح القاسى )يوكورو روجو  24,182تم إنتاج. 

 

 ة:الفاكه -(2النشاط الرئيسي )

المشمش والتوخ -بلغ حجم إنتاج الفاكهة من أنواع األشجار المتتلفة )اللوسيات ذات النواة الحجرية 

 طن.  3461والكمثر  والعن  والتمور و الزيتون  -والنكتارين والبرقوق

 

 االمشاتل والعسل : -(3النشاط الرئيسي )

 شتلة. 77877بلغ حجم انتاج المشاتل من نباتات الزينة وشتالت الفواكه 

 طن  2.97وبلغ انتاج العسل 

 

 مشروع األغنام:  -(4النشاط الرئيسى ) 

   الفحول ليكون من القطاعات المربحة.مشروع االانام وسيادة عدد االمهات و ىتم التركيز عل

 

 المتاجرة: -(5النشاط الرئيسى )

يات المبيعات والتسويق يتمثل هذا النشاط في عمليات البيع والشراء التي تقوم بها ادارة المشتر

بالشركة للسلع والتدمات من اير إنتاج الشركة بغرض التواجد في األسواق في اير مواسم اإلنتاج 

 بالشركة وذل  تلبية إلحتياجات العمالء وسيادة اإليرادات. 

 

 النحو على النتائج في وإسهامها الشركة أعمال حجم في الرئيسية األنشطة هذ  هذا ولقد كان تأثير

  :التالـي

 

 األعمال ) المبيعات باأللف لاير(م جح المنتجات

 19.215 أعالف

 15.608 فاكهة

 22.493 حبوب

 4.970 منتجات أخرى

 53.752 لحوم مجمدة

         116.038 االجمالي
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توسعة  أو للشركة، الهيكلية التغييرات ذلك في المهمة )بما الشركة وقرارات لخطط وصف (2-2

 الشركة: ألعمال المستقبلية توالتوقعا عملياتها( وقف أو أعمالها،

 

 التغييرات الهيكلية:  2-2-1

 

اإلستراتيجية لشركة تبوك الزراعية ورفع  عملية إعادة الهيكلة هي وسيلة رئيسية تسهم في تحقيق األهداي

كفاءة اآلداء وإسالة القيود التي تحد من اإلنتاجية وتعيق حركة التفاعل الطبيعي بين المتغيرات المرتبطة 

الشركة، وذل  من خالل إحدا  تغييرات جذرية فاعلة في األوضاع واألسالي  والمفاهيم على مستو  

 اإلدارية السائدة، وفي كل ما يرتبي بها ويتفاعل معها من عوامل اقتصادية واجتماعية في :

تكريس مفاهيم الالمركزية وتدعيم التنظيم اإلدار  والتتطيي اإلستراتيجي بما يحقق تحويل  

 ن اقتصاد  قو  ومنتج بفاعلية اكبر عن ذ  قبل.الشركة لكيا

تحسين وترشيد استتدام الموارد البشرية المتاحة والمحتملة، وتعظيم معدالت الكفاءة والفعالية  

 .اإلداريةواإلنتاجية في القطاعات التشغيلية و

عتمد  استمرار الشركه كعضو في لجنة منتجي البذور ) تقاو  القمح ( من ضمن الثال  شركات الم 

المتتصه   SAUDI GAPعلى شهادة  ةكما حصل  الشرك وسارة البيئة والميا  والزراعة من

بتطبيق المعايير السعوديه للمماراسات الزراعيه السليمه كما ان الشركه حاصله على شهادات 

 22000وااليزو  2015االيزو 

ها حي  حقق  بعض هذ  الشركات المشاركه الفعاله والمتابعه الدقيقه للشركات التابعه لتطوير اداء 

 .م2021ارباحا لعام 

 لقطاع التجار .وا التركيز وتعزيز بعض المجاالت بشكل كبير مثل المشاتل واالانام 

مبدأنا االساسي تبلور في العمل على استقرار أوضاع ومتطلبات البيئة اإلدارية من ناحية، واستكشاي 

من خالل تعميق سياسة الالمركزية عن طريق تفويض إمكاناتها وطاقاتها الذاتية من ناحية أخر  

الصالحيات الكافية لكل مستو  إدار  الذ  يتناس  مع طبيعة األنشطة التي يمارسها وحجم المسئوليات 

الملقاة عليه، وكذل  إعادة توسيع السلطات بين اإلدارات، بحي  تتركز سلطة اتتاذ القرارات عند المستو  

 التنظيمي المناس .

خالل متابعة عملية التطوير التنظيمي الذ  إمتد إلى عمق الكيان اإلدار  اإلستراتيجي .. تم إلغاء ومن 

ودمج وفصل بعض اإلدارات والوحدات واستحدا  إدارات أخر  باإلضافة إلى خلق فرص عمل جديدة 

 وسيادة نسبة المواطنة .. على سبيل المثال وليس الحصر: 

 ت. استحدا  قطاع سلسلة اإلمدادا .1

 المبيعات عن كالهما في إدارات مستقلة. وفصل إدارة التسويق  .2

 .إستحدا  قطاع التدمات المشتركة ليضم الموارد البشرية وتقنية المعلومات والشئون االدارية .3

 تتفيض حجم العمالة وإعادة التوطين. .4

 إستتدام العنصر النسائي في بعض الوفائف اإلدارية والفنية. .5

تناداً الى اسس إدارية عالمية ومبادئ علمية ثابتة ومعتري بها، ولم تعد من األمور وقد تم تفعيل ذل  إس .6

االرتجالية التي تعتمد على االجتهادات الشتصية والمهارات الفردية، أخذين في اإلعتبار الطابع 

 اإلدار  والسلوكي كمنهج اساسي .. مما ساعدنا في رسم سياسة شاملة لتكوين القو  العاملة وحقيقة

احتياجات اإلدارات من األفراد نوعاً وكماً على األمد البعيد مع ضرورة استتدام معايير موضوعية 

في تقرير حجم العمالة بشأن التوفيف مما اد  إلى تتفيض التكلفة التشغيلية للشركة، وتوجيه الوفر 

 .نحو سيادة الفاعلية والكفاءة اإلنتاجية
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 التغيرات في رأس مال الشركة:  2-2-2

الموافقة  م06/04/2021دت  الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ اعتم 

 رأسمال الشركة وذلك كما يلي:بزيادة توصية مجلس االدارة هـ 25/08/1442

الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح حقوق 

 :أولوية وفقاً لما يلي

ئتين و واحد و أربعون مليون و سبعمائة و سبعة وستون رأس المال قبل الزيادة: ما -

 ( لاير سعود 241,767,000ألف )

 %62.04نسبة التغيير في رأس المال:  -

رأس المال بعد الزيادة: ثالثمائة و واحد وتسعون مليون و سبعمائة و سبعة و ستون  -

 .( لاير سعود 391,767,000)

 .( لاير سعود 150,000,000ون )المبلغ اإلجمالي للزيادة: مائة و خمسون ملي -

عدد االسهم قبل الزيادة: أربعة وعشرون مليون ومائة وستة وسبعون ألف وسبعمائة  -

 .( سهم24,176,700)

عدد االسهم بعد الزيادة: تسعة وثالثون مليون ومائة وستة وسبعون ألف وسبعمائة  -

 .( سهم39,176,700)

 حق لكل سهم 0.620سبة الزيادة لكل سهم: ن -

سيادة رأس المال: تهدي الشركة من خالل سيادة رأس مالها عن طريق طرح سب   -

أسهم حقوق أولوية إلى الصري على التشغيل و التطة الزراعية )تتمثل التطة 

الزراعية بزراعة بذور القمح و الفواكه و يتمثل التشغيل في إدارة العملية الزراعية 

  و نقل المحاصيل( وسداد من تشغيل و صيانة معدات الزرع و الحصاد و الر

 .مديونيات و قروض الشركة و االستحواذ على أعمال عقارية مدرة للدخل

طريقة الزيادة: طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية بعدد خمسة عشرة مليون  -

 .( أسهم عادية15,000,000)

 قرار تملك أرض الشركة:  2-2-3

م قرار 10/05/2020هـ الموافق 17/09/1441ورد الشركة من وسارة البيئة والميا  والزراعة بتاريخ 

تملي  شركة تبوك للتنمية الزراعية أرض سراعية ) الموقع األول ( و)الموقع الثاني( والذ  ينص مضونه 

 على:

( وتاريخ 141هـ وقرار مجلس الوسراء رقم )3/09/1405( وتاريخ 50بناًء على المرسوم الملكي رقم )م/

هـ القاضي بتملي  30/05/1440بتاريخ  288جلس الوسارء رقم هـ واستناداً على قرار م18/07/1405

الشركة الزراعية المساهمة )حس  االجراءات النظامية المتبعة( ما يعادل المساحة المحياة. وإنفاذاً لمصادقة 
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ـ وبعد االطالع على محضر 14/7/1441وتاريخ  43448المقام السامي بتملي  الشركة هذ  األرض برقم  ه

هـ والذ  أوص  به بتملي  شركة 25/8/1440بتاريخ  2140كزية لتوسيع األراضي البور رقم اللجنة المر

تبوك للتنمية الزراعية مساحة تعادل المساحة التي قام  بإحيائهـا من المساحة المتصصة لها بموج  قرار 

 .هـ19/10/1405وتاريخ  74911التتصيص رقم 

 :يقرر ما يلي

هـ : تملي  شركة تبوك للتنمية 17/09/1441بتاريخ  693167/1057/440الموقع األول: القرار رقم :  -

كم شمال تبوك ارب سكة الحديد  53( من األرض الواقعة على بعد 1الزراعية قطعة األرض رقم )

دونم )مائتان وإثني عشر مليوناً وأربعمائة  212487,310حالة عمار والبالغة مساحتها  –وأسفل  تبوك 

  وثالثمائة وعشرة أمتار مربعة(.وسبعة وثمانون ألفاً 

هـ: تملي  شركة تبوك للتنمية 17/09/1441بتاريخ  693167/1057/440الموقع الثاني: القرار رقم :  -

كم شمال تبوك شرق سكة الحديد  53( من األرض الواقعة على بعد 2الزراعية قطعة األرض رقم )

دونم )مليونان ومائتان وتسعة  2259,580حالة عمار والبالغة مساحتها  –وارب أسفل  تبوك 

 وخمسون ألفا وخمسمائة وثمانون متر مربع(.

وقد تم الحصول على جميع الموافقات من الجهات ذات العالقة ، ولم يتبقى اال اصدار ص  التمل  من   -

 كتابة عدل منطقة تبوك 

زراعي لعام قام  الشركة بتحليل ودراسة تكاليف وربحية كل منتج كأساس لتتطيي البرنامج ال -

نتج عنه التوقف عن سراعة بعض المنتجات والتوسع في منتجات أخر  مثل المشاتل  2022

 .واألانام مع التركيز على تقليل التكاليف ورفع المبيعات السنوية التدريجي 

ستبدأ الشركة بتنويع منافذ البيع والتواجد في أسواق التجزئة المركزية لتحقيق أسعار بيع أفضل مع  -

 ء في بناء عالمة تجارية موحدة لجميع المنتجات بدال من أسماء المنتجات المتتلفة.البد

تم اعادة الهيكلة وإحدا  تغييرات جذرية لتحسين وترشيد استتدام الموارد البشرية المتاحة  -

والمحتملة لرفع معدالت الكفاءة واالنتاجية وذل  بفصل إدارة التسويق بإدارة مستقلة عن المبيعات 

حدا  قطاع التدمات المشتركة ليضم الموارد البشرية وتقنية المعلومات والشؤون االدارية واست

 واستحدات قطاع سلسلة االمدادات مما أد  الى تقليل التكلفة التشغيلية للشركة.

 مشاريع الشركة:  2-2-4

م 08/08/2021ستثمار( بجمهورية السودان بتاريخ بناًء على قرار الوالية الشمالية )مفوضية اإل

بالغاء مشروع شركة تبوك الزراعية بالسودان وسح  األرض بناًء على قرار وسارة االنتاج 

م ، وعليه فقد أوصى مجلس إدارة تبوك 2021( لعام 3والموارد االقتصادية بالوالية الشمالية رقم )

 دان. م  بالغاء مشروع الشركة بالسو18/08/2021( المنعقدة بتاريخ 13-2الزراعية بالجلسة رقم )

 

مخاطر  أم تشغيلية مخاطر أكانت سواء( الشركة  تواجهها مخاطر بأي المتعلقة المعلومات (2-3

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

 

 المخاطر: 2-3-1

i. :متاطر تشغيلية 

م تنفيذاً لقرار مجلس 2018توقف الشركة عن إنتاج األعالي التضراء بنهاية العام  .أ

هـ حي  أن هذا النشاط يمثل أكبر مصادر 16/1/1438( وتاريخ 39الموقر رقم ) الوسراء

 الدخل والسيولة للشركة.



 

 8................ ............................................2021تقرير مجلس االدارة لعام  -شركة تبوك للتنمية الزراعية 

 

توقف الشركة عن إنتاج علف السيالج كواحد من خطوط اإلنتاج التي إستحدثتها الشركة  .ب

 مؤخراً لدعم نمو االيرادات واألرباح.

 الى خسارة كميه ير  من االنتاج  دم توفر يو الكافيه الكمال البرنامج الزراعي مما اد 

ii. :متاطر تمويلية 

صعوبة شروط توفر التمويل قصير األجل من المصاري التجارية بغرض التمويل التشغيلي  .أ

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

لتغطية بيء إجراءات الحصول على قروض تمويل من مصاري التنمية المتتصصة   .ب

 التكلفة االستثمارية للمشروعات الجديدة ، باإلضافة الى عدم كفاية التمويل المتاح.

 

iii. :متاطر السوق 

إنتفاض الطل  على منتجات الشركة من العمالء في قطاع الصناعات الغذائية بسب   .أ

 ضعف القوة الشرائية.

 ع تاثير المنتجات المماثله المستورد  في موسم الحصاد على اسعار البي .ب

تدني األسعار السوقية لمنتجات التضار )البطاطس والبصل( بعد وقف إنتاج األعالي  .ج

 التضراء وتحول العديد من المزراعين الى إنتاج التضار.

إمكانية تلف المنتجات في حالة اإلنتظار الطويلة في األسواق المركزية قبل إستكمال  .د

 عمليات البيع بواسطة التجار المسوقين.

 امل مع الوسطاء دون اطاء مالي كاٍي أو دون اطاء في بعض األوقات.الحاجة للتع . 

  

 سياسة إدارة المخاطر ومراقبتها. 2-3-2

المتاطر والمراجعة  تقييملقد قام  الشركة بتطوير نظام إدارة المتاطر الذ  يشتمل على سجل 

المنشأة  على مستو رالداخلية المبنية على المتاطر وذل  بالتطبيق التدريجى لنظام إدارة المتاط

Enterprise Risk Management  ويهدي هذا النظام الى اإلدارة الفعالة للمتاطر ذل  من

 خالل اآلتي:

 )ن تؤثر على تحقيق أهداي الشركة.التى يمكن أ تحديد كافة المتاطر)الداخلية والتارجية 

 ية واالثر.تقييم المتاطر التى تم تحديدها وتقييم أهمية كل خطر من حي  االحتمال 

   سبة للتعامل مع المتاطر حي  مستو  على المتاطر إدارة تركزتحديد نوع االستجابة المنا

 تقع والتي تحديدها تم التي المتاطر إساء اإلدارة تتتارها التي االسااتجابة المنشااأة على نوع

 .للمتاطر الشركة تقبل درجة ضمن

 ستجابات على المتاطر بصورة فعالة وفى وضع وتنفيذ االجراءات الرقابية للتأكد من تنفيذ اال

 .التوقي  المالئم

  ية وتقييم يذ اإلجراءات الرقاب تائج تنف قارير دورية حول ن بة والتبليغ عن طريق رفع ت المراق

 .الية نظام إدارة المتاطر بالشركةكفاءة وفع

   شركة دون ال تكونبحي تأثير محصلة تطبيق النظام هى حماية قاعدة رأس المال ومداخيل ال

 السلبي على معدالت النمو، وكذل  الحد من المتاطر أو إسالتها على المد  الطويل.

 

في  أعمالها ونتائج وخصومها الشركة ألصول بياني رسم أو جدول شكل على خالصة (2-4

 :أقصر أيهما التأسيس منذ أو (م 2021- 2017الخمسة األخيرة  المالية السنوات
 

قوائم مجمعة بينما القوائم المالية لالعوام  2019و  2020و  2021عوام ويالحظ ان القوائم المالية  لال

 قوائم منفصلة تتص شركة تبوك بمفردها .  2017و 2018
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 المقارنة في شكل جدول لقائمة الدخل وقائمة المركز المالي: 2-4-1

 

 م   2021 -2017قائمة الدخل )باأللف لاير( خالل الفترة من  (أ

 

 2017 2018 2019 2020 2021 بيــــــــــــــــــــان

           أ( قائمة الدخل: )باأللف لاير(:

 االيرادات بالصافي
        

116,038  

        

158,543  

      

146,517  

          

98,977  

      

107,177  

 ايرادات االيجارات
            

3,375  

             

1,125  

                 

-    

                   

-    

                 

-    

 تكلفة االيرادات
      

(118,638) 

      

(144,257) 

    

(181,112) 

        

(74,436) 

      

(76,520) 

 مجمل الربح / الخسارة 
               

775  

           

15,410  

      

(34,595) 

          

24,541  

        

30,657  

      األعباء خالل الفترة.المصروفات و

 مصاريف بيع وتوسيع
        

(21,840) 

         

(27,280) 

      

(40,747) 

        

(40,513) 

      

(38,449) 

 مصاريف إدارية وعمومية
        

(34,259) 

         

(24,196) 

      

(29,646) 

        

(20,198) 

      

(18,384) 

 الخساره من التشغيل 
        

(55,324) 

         

(36,066) 

    

(104,987) 

        

(36,170) 

      

(26,176) 

هبوط في ممتلكات واالت ومعدات شركة  

 تابعة 
          

(8,398) 

                   

-    

      

(44,351) 

          

(9,600) 

                 

-    

متصص ضمان قرض وإلتزامات من 

 ةشركات سميل
                   

-    

           

(1,345) 

      

(18,850) 

        

(13,000) 

                 

-    

هبوط في قيمة موجودات مصنفه كمحتفظ بها 

 بغرض البيع 
          

(1,102) 

                   

-    

                 

-    

                   

-    

                 

-    

 خسائر استبعاد اصول
                   

-    

         

(24,879) 

                 

-    

                   

-    

                 

-    

 متصص اسالة ونقل 
                   

-    

           

(2,150) 

                 

-    

                   

-    

                 

-    

 متصص مطالبات
          

(2,380) 

                   

-    

                 

-    

                   

-    

                 

-    

رد هبوط في شركات سميلة وتابعة 

 واستثمارات في أدوات حقوق ملكية
                   

-    

           

16,701  

        

(4,652) 

                   

-    

           

(842) 

 حصة الشركة من نتائج أعمال شركة سميلة
             

(855) 

                   

-    

        

(4,038) 

              

(776) 

                 

-    

 أرباح إستثمارات مرابحات قصيرة األجل
                   

-    

                

102  

             

755  

            

1,027  

          

4,008  

 تكاليف تمويلية
             

(874) 

           

(1,772) 

        

(2,647) 

          

(1,018) 

           

(259) 

 ايرادات تسوية رصيد مع طري ذو عالقة 
                   

-    

             

3,062  

                 

-    

                   

-    

                 

-    

 )مصاريف ( إيرادات أخر ، صافي
          

(4,440) 

                

647  

          

3,841  

                

156  

        

(2,530) 
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 صافي خسارة السنة قبل الزكاة  
        

(73,373) 

         

(45,700) 

    

(174,930) 

        

(59,381) 

      

(25,798) 

 الزكاة  
          

(1,396) 

           

(6,385) 

        

(6,338) 

          

(2,719) 

        

(4,496) 

 رد متصص الزكاة 
            

4,236  

                   

-    

                 

-    

                   

-    

                 

-    

 صافي خسارة السنة 
        

(70,533) 

         

(52,085) 

    

(181,269) 

        

(62,099) 

      

(30,294) 

      بنود الدخل الشامل اآلخر

البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها الحقا ضمن 

 األرباح أوالتسائر:
     

خسار  إكتوارية من إعادة قياس التزامات 

 لموففينالمنافع المحددة ل
             

(539) 

           

(1,512) 

          

2,531  

                   

-    

                 

-    

 إجمالي الخسارة الشاملة للسنة
        

(71,072) 

         

(53,597) 

    

(178,738) 

                   

-    

                 

-    

من صافي خسارة خسارة السهم االساسية 

    (6.30) (1.86) (2.07) السنة 

    خسارة السنة العائدة الي 
   

 المساهمين في الشركة االم
        

(70,550) 

         

(53,190) 

    

(179,785) 

                   

-    

                 

-    

 حقوق الملكية اير المسيطرة
                  

17  

             

1,105  

        

(1,484) 

                   

-    

                 

-    

0 
        

(70,533) 

         

(52,085) 

    

(181,269) 

                   

-    

                 

-    

 0 0 الخسارة الشاملة العائدة الي 
                 

-    

                   

-    

                 

-    

 المساهمين في الشركة االم
        

(71,089) 

         

(54,702) 

    

(177,254) 

                   

-    

                 

-    

 حقوق الملكية اير المسيطرة
                  

17  

             

1,105  

        

(1,484) 

                   

-    

                 

-    

 إجمالي الخسارة الشاملة للسنة
        

(71,072) 

         

(53,597) 

    

(178,738) 

                   

-    

                 

-    
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 م :  2021 – 2017قائمة المركز المالي )باأللف لاير( خالل الفترة من   (ب

 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 الموجودات

 وجودات غير المتداولةمجموع الم
          

336,717  

          

353,791  

        

353,708  

        

365,060  

     

393,011  

 مجموع الموجودات المتداولة
          

148,981  

          

111,784  

        

135,198  

        

220,121  

     

252,795  

 مجموع الموجودات
          

485,698  

          

465,575  

        

488,906  

        

585,181  

     

645,805  

 حقوق المساهمين
                      

-    

                      

-    

                   

-    

                   

-    

                

-    

 رأس المال
          

391,767  

          

241,767  

        

450,000  

        

450,000  

     

450,000  

 *احتياطي نظامي 
                      

-    

             

68,020  

          

68,020  

          

68,020  

       

68,020  

 احتياطيات أخرى
               

1,859  

               

1,859  

             

1,859  

            

1,859  

         

1,859  

التغيرات المتراكمة فى بنود الدخل الشامل 

 االخر 

             

(6,795) 

                      

-    

                   

-    - 

                

-    

التغيرات المتراكمة فى بنود الدخل الشامل 

 االخر 

                  

480  

               

1,019  

             

2,531  - 

                

-    

 ارباح / خسائر متراكمة
           

(89,617) 

           

(86,545) 

      

(243,079) 

        

(61,708) 

         

2,759  

 حقوق الملكية غير المسيطرة 
             

39,510  

             

13,150  

          

10,674     

 قوق المساهمينمجموع ح
          

337,203  

          

239,269  

        

290,004  

        

458,171  

     

522,638  

 مجموع المطلوبات غير المتداولة
             

13,071  

             

24,483  

          

15,054  

          

22,002  

       

19,111  

 مجموع المطلوبات المتداولة
          

135,424  

          

201,823  

        

183,848  

        

105,008  

     

104,057  

 مجموع المطلوبات
          

148,495  

          

226,306  

        

198,902  

        

127,010  

     

123,168  

 مجموع حقوق المساهمين والمطلوبات
          

485,698  

          

465,575  

        

488,906  

        

585,181  

     

645,805  

مليون  68م وافق مجلس إدارة الشركة على استتدام االحتياطي النظامي والبالغ 2021مايو  3* بتاريخ 

م 2020ديسمبر  31لاير سعود  إلطفاء جزء من التسائر المتراكمة حس  القوائم المالية المدققة كما في 

 ليون لاير سعود .م 86,5والبالغ قيمتها 
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   التابعة: وشركاتها الشركة إيرادات إلجمالي جغرافي تحليل (2-5

توسيع المبيعات  1-5-2يمثل النشاط الزراعي المصدر الرئيسي إليرادات الشركة، ويوضح الجدول رقم 

التوسيع   2-5-2م. كما يوضح الجدول رقم  2020م مقارنة بالعام  2021حس  الدول والمنتجات للعام 

م حس  مناطق البيع )مناطق المملكة باالضافة الى جملة المبيعات الموسعة  2021الجغرافي للمبيعات لعام 

 في دول مجلس التعاون التليجي(.

 )باأللف لاير(:  م حسب الدول والمنتجـات  2020م مقارنة بعام 2021توزيع المبيعات لعام  2-5-1

 المجموع عمان قطر البحرين االمارات  الكويت السعودية بيان السنة

 م2021

مالى إيرادات إج

 2021المبيعات 

       

115,738  

              

300  
- - - - 

               

116,038  

الحبوب 

 والتقاو 

         

22,493  

                 

-    
- - - - 

                 

22,493  

األعالي 

 التضراء

         

19,215  

                 

-    
- - - - 

                 

19,215  

 التضار
                 

-    

                 

-    
- - - - 

                         

-    

 الفاكهة
         

15,308  
300 - - - - 15,608 

منتجات تجارية 

 أخر 

           

4,971  

                 

-    
- - - - 

                   

4,971  

 مجمدة لحوم
         

53,752  

                 

-    
- - - - 

                 

53,752  

                  

 م2020

إجمالى إيرادات 

 2020المبيعات 

       

157,657  

              

803  

                

82  

                 

-    

                 

-    

                 

-    

               

158,543  

الحبوب 

 والتقاوي

         

25,437  

                 

-    

                 

-    

                 

-    

                 

-    

                 

-    

                 

25,437  

األعالف 

 الخضراء

         

80,696  

                 

-    

                 

-    

                 

-    

                 

-    

                 

-    

                 

80,696  

 الخضار
           

3,372  

                 

-    

                 

-    

                 

-    

                 

-    

                 

-    

                   

3,372  

 الفاكهة
         

16,792  

              

803  

                

82  

                 

-    

                 

-    

                 

-    

                 

17,677  

منتجات تجارية 

 أخرى

           

4,119  

                 

-    

                 

-    

                 

-    

                 

-    

                 

-    

                   

4,119  

 لحوم مجمدة
         

27,242  

                 

-    

                 

-    

                 

-    

                 

-    

                 

-    

                 

27,242  
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م حسب مناطق المملكة ودول مجلس التعاون  2020م مقارنة بعام  2021توزيع المبيعات لعام  2-5-2

 )باأللف لاير(:  

 بيان السنة
المنطقة 

 الشرقية

المنطقة 

 الوسطى

المنطقة 

 الغربية

المنطقة 

 الجنوبية

المنطقة 

 الشمالية

دول 

مجلس 

التعاون 

 الخليجي

 المجموع

 م2021

إجمالى 

إيرادات 

 المبيعات

2021 

56,089 8,219 10,956 2,106 38,368 300 116,038 

الحبوب 

 والتقاوي
- - - - 22,493 - 22,493 

االعالف 

 الخضراء
- - 7,825 - 11,390 - 19,215 

 - - - - - - - الخضار

 15,608 300 1,236 2,081 2,576 7,304 2,111 الفاكهة

منتجات 

تجارية 

 أخرى

226 914 555 26 3,250 - 4,971 

لحوم 

 مجمدة
53,752 - - - - - 53,752 

           

2020 

إجمالى 

إيرادات 

المبيعات 

2020  

         

29,873  

               

6,774  

             

58,831  

               

1,838  

             

60,341  

                  

885  

           

158,543  

الحبوب 

 والتقاوي
- - - - 25,437 - 25,437 

األعالف 

 الخضراء
- - 53,169 - 27,528 - 80,696 

 3,372 - 990 162 1,085 832 302 الخضار

 17,393 885 2,056 1,675 4,569 5,878 2,329 الفاكهة

منتجات 

تجارية 

 أخرى

- 64 9 - 4,330 - 4,403 

لحوم 

 مجمدة
27,242 - - - - - 27,242 
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 أو السابقة السنة نتائج عن التشغيلية النتائج في جوهرية فروقات ألي حإيضا (2-6

  الشركة:  توقعات أعلنتها أي
 

 

 النسبة الفرق 2020 2021 بيــــــــــــــــــــان

     أ( قائمة الدخل: )باأللف لاير(:

 %27- (42,504) 158,543 116,038 اإليرادات بالصافى 

 %200 2,250 1,125 3,375 ايرادات االيجارات

 %18- 25,619 (144,257) (118,638) يراداتتكلفة اإل

 %95- (14,635) 15,410 775 مجمل الربح / التسارة 

     المصروفات واألعباء خالل الفترة.

 %20- 5,440 (27,280) (21,840) مصاريف بيع وتوسيع

 %42 (10,062) (24,196) (34,259) مصاريف ادارية وعمومية 

 %53 (19,258) (36,066) (55,324) التسار  من التشغيل 

 %100- (8,398) - (8,398) هبوط في ممتلكات واالت ومعدات شركة تابعة  

 %100- 1,345 (1,345) - متصص ضمان قرض وإلتزامات من شركات سميلة

 %100- (1,102) - (1,102) هبوط في ممتلكات والالت ومعدات معدة للبيع 

 %100- 24,879 (24,879) - خسائر استبعاد اصول

 %100- 2,150 (2,150) - متصص اسالة ونقل 

 %100- (2,380) - (2,380) متصص مطالبات

رد هبوط في شركات سميلة وتابعة واستثمارات في 

 أدوات حقوق ملكية
- 16,701 (16,701) -100% 

 %100- (855) - (855) حصة الشركة من نتائج أعمال شركة سميلة

 %100- (102) 102 - صيرة األجلأرباح إستثمارات مرابحات ق

 %51- 898 (1,772) (874) تكاليف تمويلية

 %100- (3,062) 3,062 - ايرادات تسوية رصيد مع طري ذو عالقة 

 %786- (5,087) 647 (4,440) )مصاريف ( إيرادات أخر ، صافي

 %61 (27,673) (45,700) (73,373) صافي خسارة السنة قبل الزكاة  

 %78- 4,989 (6,385) (1,396) الزكاة  

 %100- 4,236 - 4,236 رد متصص الزكاة 

 %35 (18,448) (52,085) (70,533) صافي خسارة السنة 

     بنود الدخل الشامل اآلخر

    البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها الحقا ضمن األرباح أوالتسائر:

المحددة خسار  إكتوارية من إعادة قياس التزامات المنافع 

 للموففين
(539) (1,512) 973 -64% 

 %33 (17,475) (53,597) (71,072) إجمالي التسارة الشاملة للسنة

 %11 (0.21) (1.86) (2.07) خسارة السهم االساسية من صافي خسارة السنة 

     خسارة السنة العائدة الي 

(70,550) المساهمين في الشركة االم  (53,190) (17,360)  33% 

(1,088) 1,105 17 حقوق الملكية اير المسيطرة  -98% 

 (70,533) (52,085) (18,448) 35% 

 المساهمين في الشركة االمالتسارة الشاملة العائدة الي 

 %30 (116,387) (54,702) (71,089) حقوق الملكية اير المسيطرة

 %98- (1,088) 1,105 17 إجمالي التسارة الشاملة للسنة

 (71,072) (53,597) (17,475) 33% 
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م و 2021الفروقاااات الجوهرياااة فاااي النتاااائج التشاااغيلية للشاااركة ماااا باااين عاااامي   يعكاااس الجااادول أعاااال 

 م   2020

% عااان العاااام الساااابق بساااب  انتفااااض حجااام  مبيعاااات  27 المبيعاااات حيااا  يالحاااظ انتفااااض حجااام

إنتفااااض تكلفاااة المبيعاااات بنسااابة  ضاااا االعاااالي والحباااوب لتوقاااف انتاجهاااا وسراعتهاااا  و يالحاااظ اي

لاير بالمقارناااة بالعاااام الساااابق الاااذ   ألاااف 775قااادر   وتحقياااق مجمااال رباااح   % عااان العاااام الساااابق 18

 إنتفاض حجم المبيعات.  مليون لاير  ناتج من  15.4سجل مجمل ربح 

ور الرواتااا  واالجااا % النتفااااض  20أيضاااا يالحاااظ انتفااااض المصاااروفات البياااع والتوسياااع بنسااابة  

ومصااااريف الشاااحن والنقااال ومصااااريف التعبئاااة والتغلياااف والوقاااود والطاقاااة وايضاااا نالحاااظ ارتفااااع  

% الرتفااااااع تكلفاااااة العمالاااااة واالساااااتهالك وتكاااااوين 42المصاااااروفات االدارياااااة والعمومياااااة بنسااااابة 

متصااااااص خسااااااائر ائتمانيااااااة واالتعاااااااب االستشااااااارية  وارتفاااااااع مصااااااروفات العالقااااااات العامااااااة 

  . االخر لمصاريف والمعارض وتبرعات وا

بالمقارنااااة مااااع العااااام السااااابق  % 78 الزكاااااة بنساااابة   يالحااااظ أيضااااا انتفاااااض مصااااروي متصااااص

مليااااون لاير نتيجااااة النتهاااااء االعتااااراض  4.2مااااع رد متصااااص سكاااااة  مكااااون بالزيااااادة قاااادر   2020

 .الزكو  للسنوات السابقة

 

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

ال يوجد اختالي بين المعايير المحاسبية المستتدمة في الشركة وتل  الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين 

وتجدر االشارة هنا إلى أن الشركة قد أكمل  وطبق  خطة التحول للمعايير المالية الدولية عالية  .السعوديين

فى قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين بتطبيقها بشكل كلي إعتبارا  وفقاً لما جاء IFRSالجودة 

 م.01/01/2017من 

 

والدولة  ، الرئيس ونشاطها فيها الشركة ملكية ونسبة اسم الشركة التابعة/الزميلة ورأسمالها (2-8

 تأسيسه: محل والدولة لعملياتها، الرئيس المحل

 إسم الشركة التابعة #
 رأس المال

 )ر.س(

نسبة 

 ملكية 

 االسهم

 نشاطها الرئيسي

 الدولة المحل

الرئيس  

 لعملياتها

الدولة 

محل 

 تأسيسها

1 

شركة رخاء  

لإلستثمار الزراعي 

)شركة ذات مسئولية 

 محدودة(

االستثمار في األنشطة  21.6% 17,287,000

إنتاج االعالي 

والحبوب والسلع 

 الغذائية االستراتيجية

 مصر مصر

2 

ق آسيا شركة شر

لإلستثمار 

الزراعي )شركة 

 مساهمة مقفلة(

70,000,000 28.57% 

االستثمار في أنشطة 

إنتاج الحبوب 

ومنتجات الزيتون 

والحمضيات وتجارة 

 المحاصيل وايرها

المملكة 

العربية 

 السعودية

المملكة 

العربية 

 السعودية

3 

شركة التليج 

التقنية للطاقة 

المستدامة )ذات 

مسئولية محدودة( 

 )تح  التصفية( –

500,000 50% 

التقنية والطاقة اير 

المنقطعة والمستدامة 

والكهربائية  وتجارة 

الجملة والتجزئة في 

جميع أنواع الطاقة 

 )تح  التصفية (

المملكة 

العربية 

 السعودية

المملكة 

العربية 

 السعودية
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4 

شركة آفاق الغذاء 

)ذات مسئولية 

 محدودة(

80,000,000 50% 

ء تصنيع الغذا

وخدمات المطاعم 

 وسلسلة مطاعم

المملكة 

العربية 

 السعودية

المملكة 

العربية 

 السعودية

5 

شركة مصادر 

األعالي )ذات 

 مسئولية محدودة(

1,250,000 60% 
مطاحن الدقيق 

 واألعالي المركبة

المملكة 

العربية 

 السعودية

المملكة 

العربية 

 السعودية

6 

شركة تبوك 

 للتسويق الزراعي 

 فية()تح  التص

500,000 100% 

التجارة في المواد 

  حالغذائية ) ت

 التصفية ( 

المملكة 

العربية 

 السعودية

المملكة 

العربية 

 السعودية

7 

شركة تبوك 

للمشاتل والحدائق  

 )تح  التصفية(

500,000 100% 

مشاريع المشاتل 

والحدائق  ) تح  

 التصفية ( 

المملكة 

العربية 

 السعودية

المملكة 

العربية 

 عوديةالس

 

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

 تاريخ التأسيس إسم الشركة التابعة

رأس المال كما 

في 

31/12/2021 

 )ر.س(

عدد حصص 

االسهم في 

الشركة 

 التابعة

القيمة 

االسمية  

السهم )لاير 

 سعودي(

إجمالى قيمة 

 االسهم )ر.س(

إجمالى القيمة 

 العادلة لألسهم

 ر.س()

 شركة آفاق الغذاء
نوفمبر 

 م(2018)
80,000,000 4,000,000 10 40,000,000 40,000,000 

شركة مصادر 

  األعالي
 750,000 750,000 10 75,000 1,250,000 م28/02/2019

  

 ،)غير ذلك أم الطلب عند السداد واجبة أكانت سواء( الشركة  على قروض بأي المتعلقة لمعلوماتا (2-10

 لقروض سدادا   دفعتها الشركة مبالغ وأي لها التابعة والشركات للشركة اإلجمالية بالمديونية وكشف

 عدم حال وفي والمبلغ المتبقي، ومدتها لها المانحة الجهة واسم القرض أصل ومبلغ السنة خالل

 بذلك: إقرار تقديم عليها الشركة، على قروض وجود

 إسم الجهة المانحة م

مبلغ أصل 

ض القر

 )لاير(

 نهاية القرض بداية القرض
مدة 

 القرض

المبالغ 

المدفوعة 

سدادا  

للقرض خالل 

 السنة

المبلغ 

المتبقى من 

 القرض

المديونية 

اإلجمالية 

للشركة 

وشركاتها 

 التابعة

1 
صندوق التنمية 

 الزراعية  
 1,499,583 1,499,583 3,898,916 سنه 10 8/6/2022 17/10/2010 14,750,166

2 
التنمية  صندوق

 الزراعية  
 319,859 319,718 711,372 سنه 10 21/06/2023 31/10/2011 1,598,594

3 
صندوق التنمية 

 الزراعية  
 0 0 10,000,000 سنة  2 16/04/2022 16/04/2020 10,000,000

4 
صندوق التنمية 

 *الصناعي
 7,169,613 7,169,613 330,386 سنه 6 30/10/2023 29/10/2015 8,400,000

5 
البن  السعود  

 البريطاني 
4,810,864 -  -  

سنة 

 واحدة
4,810,864 0 0 

 القرض يتص شركة مصادر األعالي الزراعية ) شركة تابعة (. ا* هذ
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 أو رسوم أو ضرائب أو زكاة أي لسداد والمستحقة المسددة النظامية المدفوعات بقيمة بيان 2-11

وبيان  لها موجز وصف مع السنوية، المالية الفترة نهاية حتى تسدد ولم أخرى أي مستحقات

 أسبابها:

،  2021يوضح الجدول التالي تفاصيل المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة على الشركة للعام 

والتي تشتمل على مبالغ الزكاة الشرعية وأقساط المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية وتكاليف 

ركية والرسوم االخر  علماً بأن كافة المستحقات تم سدادها التأشيرات والجواسات والرسوم الجم

  بالكامل عدا مبلغ الزكاة .

 البيان

 م2021

وصف 

موجز 

 لها

 بيان األسباب
 المسدد )لاير(

المستحق حتى 

نهاية الفترة 

المالية السنوية 

 ولم يسدد

 - 5,983,869 5,825,745 الزكاة
اعتراض 

 سكو  

 - - 0 12,493,809 الضريبة

     0 29,830 الرسوم الجمركية

المؤسسة العامة 

 للتأمينات
2,873,997 0 - - 

تكاليف تأشيرات 

وجواسات ورسوم 

 مكت  العمل

4,659,063 0 - - 

 - - 0 0 أخر 

 - - 5,983,869 25,882,444 اإلجمالى

 

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

لم تقم الشركة بإنشاء أ  إستثمارات أو احتياطيات لمصلحة موففي الشركة خالل العام المالي 

 م.  2021ديسمبر 31المنتهي في 

 كما تجدر اإلشارة الى أن الشركة لم تقم بإصدار أ  أسهم خزانة لصالح موففيها.

 

 للشركة: االجتماعية المساهمات تفاصيل 2-13

 المبلغ )لاير( الجهة م

 200,000 معية المل  عبد العزيز التيريةج 2

 190,000 مركز األمير فهد بن سلطان 3

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

 415,000 االجمالي 
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 أو الهيئة من الشركة على مفروض احتياطي قيد أو احترازي تدبير أو جزاء أو عقوبة أي 2-14

 لها الموقعة والجهة المخالفة أسباب بيان مع قضائية، أو نظيميةت أو إشرافية جهة من أي

 المستقبل: في وقوعها وتفادي وسبل عالجها

العقوبة/ الجزاء/التدبير  

االحترازي/ القيد 

 االحتياطي

 أسباب

 المخالفة

 الجهة الموقعة

 للمخالفة

 سبل عالجها

 وتفادي وقوعها

 في المستقبل

××××× ××××× ××××× ××××× 

 يوجدال 

 

أن  يجب السنوية، المالية القوائم على تحفظات يتضمن الحسابات مراجع تقرير كان إذا 2-15

 بها: متعلقة معلومات وأي وأسبابها التحفظات تلك اإلدارة مجلس تقرير يوضح

 الرأي المتحفظ

ساهمة لقد قمنا بمراجعة القوائم المالية الموحدة لشركة تبوك للتنمية الزراعية "تادكو" وهي شركة م

سعودية )"الشركة" أو "الشركة األم"( والشركات التابعة لها )يشار إليهم معاً بـ "المجموعة"( 

م، وكل من قائمة األرباح 2021ديسمبر  31والمشتملة على قائمة المركز المالي الموحدة كما في 

حدة وقائمة أو التسائر والدخل الشامل اآلخر الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق الملكية المو

التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذل  التاريخ، وكذل  اإليضاحات المرفقة مع القوائم 

( بما في ذل  ملتص السياسات المحاسبية الهامة والتي 35إلى رقم ) (1)المالية الموحدة  من رقم 

 .تمثل جزءأ ال يتجزأ من هذ  القوائم المالية الموحدة

 

تثناء أثر التعديالت المحتملة والتي كان من الممكن لنا تحديد مد  ضرورتها فيما لو وفي رأينا بإس

تمكنا من الحصول على البيانات والمعلومات المشار إليها في فقرة اساس الرأ  المتحفظ أدنا ، فإن 

موحد القوائم المالية الموحدة  المرفقة تعرض بعدل، من جميع الجوان  الجوهرية، المركز المالي ال

م وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في 2021ديسمبر  31للمجموعة كما في 

ذل  التاريخ، وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير 

 .بينواإلصدارات األخر  المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاس

 

 أساس الرأي المتحفظ

( حول القوائم المالية الموحدة والمتعلقة باستثمارات في شركة سميلة 8كما هو مبين باإليضاح رقم )

لم نتمكن من الحصول على القوائم المالية لشركة شرق آسيا لالستثمار الزراعي، ونتيجة لهذا االمر 

ما كان من الضرور  إدخالها على كل من لم نتمكن من تحديد ما إذا كان  هناك أ  تعديالت رب

م والقوائم المالية الموحدة للسنة المالية 2021ديسمبر 31قائمة المركز المالي الموحدة كما في 

م لكل من األرباح أو التسائر والدخل الشامل األخر الموحدة 2021ديسمبر  31المنتهية في 

 .ية الموحدةوالتغيرات في حقوق الملكية الموحدة والتدفقات النقد

 

تم  مراجعتنا وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. إن مسئوليتنا 

بموج  تل  المعايير موضحة الحقاً في هذا التقرير ضمن فقرة "مسئوليات مراجع الحسابات حول 

وفقاً لمتطلبات آداب وسلوك  مراجعة القوائم المالية الموحدة". ونحن مستقلون عن المجموعة وذل 

المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية، كما وفينا أيضاً 

بمسئوليات سلوك وآداب المهنة األخر  وفقاً لتل  المتطلبات. ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا 

 .رأينا المتحفظعليها كافية ومالئمة لتوفر أساساً إلبداء 

 



 

 19................ ............................................2021تقرير مجلس االدارة لعام  -شركة تبوك للتنمية الزراعية 

 

 لفت انتباه

( حول القوائم المالية الموحدة تتضمن القوائم المالية للمجموعة البيانات 2كما هو مبين بااليضاح رقم )

المالية لشركة مصادر االعالي الزراعية "شركة تابعة" ولم يتم االنتهاء من االجراءات النظامية لنقل 

الى الشركة وفقا التفاقية التناسل الموقعة بين مال  المؤسسة ملكية األصول وجميع العمليات التشغيلية 

)احد الشركاء بالشركة التابعة( والشركة ولم يتم تعديل راينا فيما يتعلق بهذا االمر حي  بلغ إجمالي 

مليون  50,1موجودات شركة مصادر االعالي الزراعية المتضمنة في هذ  القوائم المالية الموحدة مبلغ 

 40,9مليون لاير سعود  وصافي حقوق ملكيتها مبلغ  9,1وإجمالي التزاماتها مبلغ  لاير سعود ،

مليون  12,5مليون لاير سعود  واجمالي مصاريفها مبلغ  7,8مليون لاير سعود  وإيراداتها مبلغ 

 .لاير سعود 

 

 ،أجلها من المعين الفترة انتهاء قبل الحسابات مراجع بتغيير اإلدارة مجلس توصية حال في 2-16

 بالتغيير: التوصية أسباب بيان مع ذلك، على التقرير يحتوي يجب أن

 .ال يوجد

 

 األسهم: أرباح توزيع في الشركة لسياسة وصف 2-17

مااااان النظاااااام االسااااااس فاااااإن سياساااااة الشاااااركة لتوسياااااع  45و 44و 43وفقااااااً لااااانص الماااااواد  

 االرباح كما يلي:

ساااااانوية بعااااااد خصاااااام توسيااااااع األرباااااااح: تااااااوسع أرباااااااح الشااااااركة الصااااااافية ال-43المااااااادة  

 المصروفات العمومية والتكاليف األخر  على الوجه التالي:

i. ( من صافي األرباح لتكوين إحتياطي نظامي، ويجوس للجمعية 10يجن  عشرة بالمئة )%

% من رأس المال ويجوس 30العامة العادية وقف هذا التجني  متى بلغ االحتياطي المذكور 

ة خسائر الشركة أو سيادة رأس المال، وإذا جاوس إستتدام اإلحتياطى النظامي في تغطي

% من رأس المال المدفوع جاس للجمعية العامة العادية أن تقرر التوسيع 30اإلحتياطي 

 على المساهمين. 

ii.  للجمعية العامة العادية أن تجن  نسبة معينة من األرباح الصافية لتكوين إحتياطي إتفاقي

س أن يستتدم اإلحتياطي اإلتفاقي إال بقرار يتصص لغرض أو أاراض معينة ، وال يجو

من الجمعية العامة اير العادية، وفي حال لم يكن هذا اإلحتياطي متصصاً لغرض معين 

جاس للجمعية العامة العادية بناء على إقتراح مجلس اإلدارة أن تقرر صرفه فيما يعود بالنفع 

 على الشركة أو المساهمين.

iii. رحلة من السنوات السابقة حس  ما يوصيه مجلس اإلدارة الى توسع األرباح الباقية أو الم

% من صافي 3الجمعية العامة على أن ال تقل النسبة التي يقترحها كأرباح للمساهمين عن 

 أرباح الشركة.

iv.  للجمعية العامة العادية أن تقرر ترحيل ما تبقى من أرباح )إن وجد( أو جزء منه كحصة

 اح المرحلة أو أ  من اإلحتياطيات.أخر  للمساهمين أو لحساب األرب

v.  يجوس للشركة بعد إستيفاء الضوابي الموضوعة من الجهات المتتصة توسيع أرباح نصف

 سنوية أو ربع سنوية.

إستحقاق األرباح: يستحق المساهم حصته في األرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر  -44المادة 

ستحقاق وتاريخ التوسيع وتكون أحقية األرباح لمالكي في هذا الشأن، ويبين القرار تاريخ اإل

األسهم المسجلين في سجالت المساهمين في نهاية اليوم المحدد لإلستحقاق، وتحدد الجهة 

المتتصة الحد األقصى للمدة التي يج  على مجلس اإلدارة أن ينفذ أثناءها قرار الجمعية 

 ـمين.العامة العادية في شأن توسيع األرباح على المساه

توسيع أرباح األسهم الممتاسة: في حالة عدم توسيع أرباح عن أ  سنة مالية فإنه ال  -45المادة 

( 114يجوس توسيع أرباح عن السنوات التالية إال بعد دفع النسبة المحددة وفقاً لحكم المادة )
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فع من نظام الشركات ألصحاب األسهم الممتاسة عن هذ  السنة. وإذا أخفق  الشركة في د

هذ  النسبة من األرباح لمدة ثالثة سنوات متتالية فإنه يجوس للجمعية التاصة ألصحاب 

( من نظام الشركات أن تقرر إما حضورهم 89هذ  األسهم المنعقدة طبقاً ألحكام المادة )

إجتماعات الجمعية العامة للشركة والمشاركة في التصوي  أو تعيين ممثلين عنهم في 

تناس  مع قيمة أسهمهم في رأس المال وذل  إلى أن تتمكن الشركة من مجلس اإلدارة بما ي

 دفع كامل أرباح األولوية المتصصة ألصحاب هذ  األسهم في السنوات السابقة.

 .م2021وكما يوضح الجدول التالي لم يتم توسيع أ  أرباح خالل أو في نهاية العام المالي 

سب االرباح ن نسب األرباح التي تم توزيعها خالل السنة 

المقترح توزيعها 

 نهاية السنة

 إجمالى األرباح
 31/03/2021 30/06/2021 30/09/2021 

 %0 %0 %0 %0 %0 النسبة

 0 0 0 0 0 اإلجمالى
 

 :يلي بما إقرارات:  تقر الشركة  2-18

 الصحيح. بالشكل أُعدت الحسابات سجالت أن (أ

 .بفاعلية ونُفذ سليمة أسس على أُعد الداخلية الرقابة نظام أن (ب

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

 عن أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدمات هذه األسهم:فاصيل ت 2-19

 يوجدال 
 

 مجلس االدارة ولجانه واالدارة التنفيذية: (3
 الحالية ووظائفهم التنفيذية، واإلدارة اللجان، وأعضاء اإلدارة، مجلس أعضاء أسماء (3-1

  وخبراتهم: والسابقة  ومؤهالتهم

  :* أعضاء مجلس اإلدارة (أ

 الخبرات المؤهالت الوظائف السابقة لحاليةالوظائف ا اإلسم #

1 

الوليد بن 

خالد بن 

صالح 

 الشتر  

نائ  المدير العام  -

لمؤسسة خالد الشتر  

 للتجارة

رئيس مجلس االدارة  -

شركة تبوك للتنمية 

 الزراعية 

عضو اللجنة التنفيذية  -

 الشركة.

عضو لجنة الترشيحات  -

والمكافآت حتى 

 م.30/06/2021

ن عضو مجلس المديري -

لشركة آفاق الغذاء 

 المحدودة.

عضو مجلس المديرين  -

لشركة مصادر 

األعالي الزراعية 

 المحدودة.

نائ  المدير العام 

لمؤسسة خالد الشثر  

 للتجارة.

مستشار التدمات 

المصرفية لموففي 

الشركات بالبن  السعود  

  -البريطاني 

 ساب، . 

العمل بإدارة األسهم 

الدولية والتليجية بشركة 

 لإلستثمار. جدو 

رئيس خدمات كبار 

العمالء بشركة االمارات 

 دبي لإٍلستثمار

 ثانوية عامة -

 بكالوريوس -

 أعمال إدارة

 جامعة – دولية

 قونزاقا

Gonzaga 

University 

 باقي( أمريكا

 )األخير الترم

خبرة  فى مجال  

 اإلدارة العامة
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2 

يوسف عبد 

هللا عبد 

العزيز 

 الراجحي

نائ  رئيس مجلس  -

شركة تبوك  إدارة

الزراعية ورئيس اللجنة 

 التنفيذية.

عضو مجلس إدارة  -

 شركة الراجحي للصناعة

عضو مجلس إدارة  -

شركة الراجحى للموارد 

البشرية والتعليم 

 والتدري 

عضو مجلس إدارة  -

 شركة الراجحي للفنادق

عضو مجلس إدارة  -

 الشركة التليجية للتقنية

مدير عام شركة عبد هللا  -

عزيز الراجحي عبد ال

 وأوالد 

رئيس  فنادق ريادة  -

 العالمية

رئيس وكالة أرابساس 

 للسفر والسياحة

رئيس مركز الراجحي  -

 الصناعي

مجلس نائ  رئيس  -

بن   بنقالديش إدارة 

 االسالمي

مدير مصنع الراجحي  -

 لمنتجات األسمن 

رئيس مصنع كوول  -

 للمنتجات الحديدية

عضو مجلس إدارة  -

 السعودية.شركة بدج  

عضو مجلس إدارة  -

 شركة كيمانول.

مدير عام  شركة  -

الراجحي للصناعة 

 والتجارة

مدير مالي بمصري  -

 الراجحي لالستثمار

مدير فرع بمصري  -

 الراجحي لإلستثمار

ضابي تحويالت  -

 بن  الرياض –مصرفية 

عضو مجلس إدارة  -

شركة شروق للتعبئة 

 واألاذية )الكوي (

 

 

 بكالوريوس  -

إقتصاد و علوم 

جامعة  – سياسية

المل  سعود 

 م(1986)

ماجستير إدارة  -

جامعة  -تنمية 

 –ارب متشجن 

الواليات المتحدة 

 م(1991)

خبرة تمتد ألكثر 

عام في  30من 

وفائف قيادية  

وإدارة عامة في 

القطاع 

المصرفي و 

إدارة الشركات 

التاصة  والعامة  

في القطاع 

االصناعي 

والتجار  

ي والمال

 والزراعي

3 

العزيز عبد 

أحمد عبد 

اللطيف بن 

 دايل 

األمين العام لمجلس  -

 المؤسسة العامة للتقاعد

المستشار المالي  -

لمحافظ المؤسسة العامة 

 للتقاعد

عضو مجلس تبوك  -

الزراعية / رئيس لجنة 

الترشيحات والمكافآت 

بشركة تبوك للتنمية 

المدير التنفيذ  لشركة  -

إحد    -ذاتى المحدودة

 شركات مجموعة المنجم

المدير التنفيذ   -

 –للمبيعات والتسويق 

 –شركة ميد التجارية 

إحد  شركات مجموعة 

 موارد

بكالوريوس  إدارة 

جامعة  –أعمال

المل  سعود 

 م(1998)

خيرة أكثر من 

عام في  20

اإلدارة التنفيذية 

وعضوية 

مجالس  إدارات  

شركات 

المساهمة العامة 

و التاصة  في 

المجال 
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الزراعية وعضو لجنة 

 المراجعة

ادار   عضو مجلس -

نة الترشيحات جعضو ل/

ة رئيس لجنة الحوكم/

 شركة سبكيم

العضو المنتدب  -

وعضومجلس إدارة 

شركة تهامة لإلعالن 

لعالقات العامة وا

 والتسويق

 -مدير المنطقة الوسطى -

المصرفية التاصة 

والتدمة الذهبية )بن  

 الرياض(

مدير فرع )مجموعة  -

 سامبا المالية(

مدير التدمات الماسية  -

 )مجموعة سامبا المالية(

عضو مجلس إدارة  -

 شركة أد  آرت ميديان

عضو مجلس إدارة  -

 شركة الموارد لألاذية

س إدارة عضو مجل -

 أنترماركتس

عضو مجلس إدارة 

JWT 

عضو مجلس إدارة  -

 Ogel Vشركة 

 

المصرفي 

والتجار  

والزراعي 

 يماويات والبتروك

4 

خالد بن سعد 

بن محمد 

 **المرشد

عضو مجلس إدارة شركة 

 تبوك للتنمية الزراعية

مستشار متفرغ بالهيئة  -

العامة للغذاء والدواء 

والمدير التنفيذ  للرقابة 

على الغذاء المستورد 

 على مستو  المملكة.

عضو هيئة تدريس  -

بكلية العلوم الطبية 

التطبيقية بجامعة المل  

 .سعود

مستشار اير متفرغ في  -

العديد من الجهات 

الحكومية )المؤسسة 

العامة للتعليم الفني 

والتدري  المهني، صحة 

البيئة بأمانة منطقة 

الرياض، التدمات الطيية 

 بالقوات المسلحة(.

دكتورا  في  -

التغذية من جامعة 

والية كانساس 

م 1999االمريكية 

ماجستير في  -

التغذية من جامعة 

كا بالواليات نبراس

المتحدة األمريكية 

 م.1990

بكالوريوس  -

علوم سراعية من 

جامعة المل  سعود 

 م1984

 6خبرة تمتد لـ  -

في األعمال 

الرقابية في هيئة 

 الغذاء والدواء.

خبرة كعضو  -

هيئة تدريس 

 عام. 20لحوالي 

المشاركة في  -

العديد من 

الدورات 

التدريبية في 

االدارة والقيادة 

المشاريع وإدارة 

وتنظيم إجراءات 

 العمل.
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5 

محمد بن عبد 

العزيز بن 

عبد هللا 

 **الشتو 

رئيس قطاع المالية  -

شركة صندوق 

 الصناديق.

عضو مجلس إدارة  -

شركة تبوك للتنمية 

 الزراعية

مستشار ورئيس وحدة  -

-التسويات المالية 

 وسارة المالية.

مساعد رئيس الهيئة  -

العامة للطيران المدني 

 –الية للشؤون الم

الهيئة العامة للطيران 

 المدني

مدير إدارة االستثمار  -

الشركة  –والنقد 

 السعودية للكهرباء

ماجستير  -

MBA  جامعة

MIT2016  

ماجستير  -

الهندسة المالية 

جامعة نيويورك 

2008 

دبلوم تحليل  -

ائتماني بن  جي 

بي مورقان 

نيويورك 

2014 

بكالوريوس  في  -

العلوم اإلدارية 

إدارة مالية 

عة المل  جام

 2005سعود 

خبرة تزيد عن 

عاما في  15

االستثمار والنقد 

والشؤون المالية 

والمحاسبية 

واالستشارات 

 المالية

6 

بن طارق 

عبد العزيز 

بن ابراهيم 

 *الحمد*

مدير تشغيل مستشفى  -

مغربي بمنطقة 

 الرياض

عضو مجلس إدارة  -

شركة تبوك للتنمية 

 الزراعية

باح  اكاديمي متعاون  -

كاردي  مع جامعة

 بالمملكة المتحد 

مستشار وسارة التعليم  -

ومدير إدارة الجودة 

 والتتطيي

وكيل كلية العلوم  -

 الطبيه التطبيقية

جامعة  –أستاذ جامعي  -

 القصيم

المدير العام لمؤسسة  -

الحمد لالستثمار 

 العقار 

رئيس قسم بمستشفى  -

المل  خالد التتصصي 

 للعيون

دكتورا  القرنيه  -

والبصريات 

ية االكلينيك

جامعة كاردي 

2012 

ماجستير بحثي  -

علوم الرؤية 

جامعة كاردي 

2009 

بكالوريوس  -

البصريات 

وعلوم الرؤية 

جامعة المل  

 2006سعود 

طبي  وباح  

أكاديمي لما يزيد 

عاماً  15عن 

ومدير تشغيل 

مستشفى 

المغربي 

 بالرياض

7 

الد بن عبد خ

الرحمن علي 

 *التضير *

 اير عضو/مؤسس -

 ةنتب شركة /تنفيذ 

 لالستشارات التليج

 ةالبشري والموارد

 اير عضو/شري  -

 تحالف شركة /تنفيذ 

 المحدودة األفق

 التنفيذ نائ  المدير  -

 – المشتركة للتدمات

 الوطني المركز

 للتتصيص

 مجلس رئيس مستشار -

 مجموعة إدارة

 واجن فولكس

 - 2017 السعودية

 م 2018

 / إدارة مجلس عضو -

 رفاد شركة / شري 

 للتدمات األعمال

 المؤسسية

 الموارد عام مدير  -

 الشركة البشرية

 إدارة ماجستير -

 األعمال

 التنفيذ ،

 IE جامعة

 لألعمال،

 مدريد،

 (2019)أسبانيا،

 من بكلوريس -

 المل  جامعة

 في عبدالعزيز

 الموارد إدارة

 كلية البشرية

خبرات متنوعة 

في إدارة 

الوفائف 

االستراتيجية 

والتشغيلية مثل 

الموارد البشرية 

والمالية 

وتكنولوجيا 

المعلومات 

والتدمات 

المساندة 

باالضافة لعمله 
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 لجنة رئيس  -

 الترشيحات

 شركة – والمكافئات

 السعودية ميد جلوب

 اإلدارة، مجلس عضو -

 لجنة رئيس

 والمكافآت الترشيحات

 عذي  اتحاذ ةشرك –

 )جو( لالتصاالت

عضو مجلس إدارة  -

شركة تبوك للتنمية 

 الزراعية.

 لإلسكان الوطنية

2017 - 2019 

 الموارد عام مدير- -

 والشؤون البشرية

 لمجموعة اإلدارية

 واجن فولكس

 - 2015 السعودية

 م 2017

 الرئيس /مؤسس  -

 مؤسسة التنفيذ 

 لتقنية الحديثة البوابات

 مؤسسة ( المعلومات

 تقنية )عائلية

 – م 2009 معلومات

 م 2019

 الموارد لجنة عضو  -

 العمل وسوق البشرية

 التجارية بالغرفة

 - 2014 بالرياض

 م 2018

 إلدارة مديراً  - -

 والتطوير المواه 

 – المنظمة وتطوير

 دانون الصافي شركة

 شركات أحد (

 ستة لمدة )المجموعة

 أشهر

 برامج عن مسؤوالً  -

 في والتحول التغير

 - 2014 الشركة

 م 2015

 الموارد إدارة مدير  -

 الشركة في البشرية

 – الحديثة اإللكترونية

 شركات أحد ( سوني

 من )عةالمجمو

  م 2014 - 2011

 لجنة في عضو  -

 األعمال مجموعة

 المعهد في السعودية

 السعود 

 لإللكترونيات

 .ألعمالا إدارة

) 2014 ) 

 تطوير دبلوم -

 الموارد

 من البشرية

 المعهد(

 البريطاني

 لألفراد

 – والتطوير

CIPD ( عام 

 • م 2014

 مستشاراً لرئيس

مجلس إدارة 

إحد  الشركات 

الكبر ، كما أنه 

يشغل حاليا 

عضوية مجلس 

إدارة إحد  

الشركات 

المساهمة 

المدرجة وكذل  

عضوية بعض 

الشركات ذات 

المسئولية 

المحدودة 

بالمملكة العربية 

 .السعودية
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 المنزلية واألجهزة

 ممثالُ  )سيها (

 حي  سوني لشركة -

 اإلشراي اللجنة تتولى

 المعهد برامج على

 وتطوير التطويرية

 مع ومناقشتها المناهج

 الياباني الجان 

 المركز( ب ممثالً  -

 الياباني التعاوني

 )األوسي للشرق

 برامج مناقشة وكذل 

 وتطوير توفيف

 للشركات السعوديين

 .المعهد في المساهمة -

 م 2014 - 2011

8 

ياسر بن 

سليمان 

صالح 

 ***العقيل

 الطائرات شركة

 تطوير إدارة - المروحية

 األعمال

 جلس إدارة عضو م

ورئيس لجنة المراجعة 

وعضو لجنة االستثمار 

مصافي العربية البشركة 

شركة  –السعودية 

 مساهمة مدرجة

 للحلول تلدين شركة

 التصنيع)  –البالستيكية 

 إدارة -الوطنية( 

 والمشاريع التتطيي

 إدارة -أراسكو شركة

 التتطيي

 ماجستير إدارة

 مشاريع جامعة

 واشنطن جورج

 األمريكية

اجستير نظم م

 إدارية معلومات

 بو  والية جامعة

 األمريكية

بكالوريوس نظم 

معلومات إدارية 

 جامعة حائل

محتري معتمد 

إدارة مشاريع 

معهد إدارة 

 المشاريع

خبرة أكثر من 

سنة في  11

تطوير األعمال 

وإدارة التتطيي 

وذل   والمشاريع

بالمجال 

الزراعي 

والصناعي 

 والطيران

9 

المعتصم باهلل 

كي محمد س

عبد الجواد 

 *عالم**

 

 

 

 

 

 

 

 

 دكتور في المالية

عضو هيئة تدريس 

بجامعة األعمال 

 والتكنولوجيا

بكالوريوس إدارة 

تمويل  –أعمال 

 واستثمار

 

ماجستير اقتصاد 

 مالي

 

ماجستير في علوم 

المالية والمصرفية 

 اإلسالمية 

 

خبرة أكثر من 

في  سنة 12

المجال 

األكاديمي 

واألبحا  

وسنتين في 

مجال 

االستشارات 

المالية ولديه 

عضوية منتس  

للهيئة السعودية 
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دكتورا  في علوم  

 المالية والمصرفية

للمقيميين 

 المعتمدين. 

10 

ماجد أحمد 

إبراهيم 

 *الصويغ**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرئيس التنفيذ  لشركة 

 طالئع الريادة

 م2017 –م 2016من 

مدير أول ورئيس مبيعات 

مصري  -التزينة

 اجحيالر

 

 م2016 –م 2015من 

مدير وحدة المؤسسات 

المالية وكبار العمالء 

 لشركة الرياض المالية

 

 م2015 – 1997من 

مدير مبيعات الشركات 

بالمملكة بإدارة التزينة 

 واإلستثمار بن  الرياض

 

-19/01/2020من 

15/12/2021 

رئيس مجلس إدارة شركة 

رئيس اللجنة  -وفا للتأمين

جنة التنفيذية وعضو ل

 االستثمار

ماجستير مالية 

م 2018اسالمية 

من المجلس العام 

 للبنوك

 

ماجستير إدارة 

م 2006 التسويق

جامعة سنترال 

 ويسترن أمريكا

 

بكالوريوس لغة 

م 2000يابانية 

 جامعة المل  سعود

 

 

خبرة اكثر من 

عام في  25

المجال المالي 

 واالقتصاد  

بالبنوك  

والمصاري 

والشركات 

المالية 

 ستثماريةاال

وفي مجال 

االستشارات 

واالدارة 

والتدري  

والتحليل الفني 

 والمالي

11 

 

 

 

 

منير احمد 

أحمد 

 ***الغزو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدير أعلى للمالية في 

شركة كيان السعودية 

 للبتروكيماويات

مدير ائتمان في مجموعة 

 سامبا المالية.

 

 –عضو اللجنة التنفيذية 

شركة تبوك للتنمية 

 اعيةالزر

بكالوريوس في 

علوم 

  (2003)المحاسبة

جامعة المل  فهد  –

 .للبترول و المعادن

 4خيرة أكثر من 

سنوات في 

المجال 

المصرفي و 

إدارة متاطر 

اإلئتمان 

المصرفي وأكثر 

سنة في  13من 

مجال المحاسبة 

و اإلدارة 

التحليل  المالية،

 المالي.
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بعضوية م 30/06/2021بتاريخ الثانية عشر  المجلس على نهاية دورةم 2021إشتمل العام المالي  * 

أعضاء المجلس السبع )الوليد بن خالد الشثر  ، يوسف عبد هللا الراجحي، عبد العزيز بن أحمد بن 

دايل، خالد بن سعد المرشد ، محمد بن عبد العزيز الشتو ، طارق بن عبد العزيز بن حمد ، خالد بن 

م باألعضاء السبع 01/07/2021الثاني من نفس العام وبتاريخ  عبد الرحمن التضير (، وبدأ النصف

) الوليد بن خالد الشثر  ، يوسف عبد هللا الراجحي، عبد العزيز بن أحمد بن دايل ،  ياسر بن سليمان 

ازو (... حي  خرج  آلالعقيل، ماجد بن أحمد الصويغ ، المعتصم باهلل بن سكي عالم ، منير بن أحمد 

( أعضاء وهم )خالد بن سعد 4)م 1/07/2021للدورة الجديدة التي بدأت في  من عضوية المجلس

المرشد ، محمد بن عبد العزيز الشتو ، طارق بن عبد العزيز بن حمد ، خالد بن عبد الرحمن 

( أعضاء وهم )الوليد بن خالد الشثر  ، يوسف عبد هللا الراجحي، عبد العزيز 3التضير ( وبقي عدد )

( أعضاء جدد وهم ) ياسر بن سليمان العقيل، ماجد بن أحمد 4عدد )اليهم انضم و( بن أحمد بن دايل

 الصويغ ، المعتصم باهلل بن سكي عالم ، منير بن أحمد بن ازو (. 

وعدم  م( النتهاء دورة مجلس االدارة الثانية عشرة30/06/2021أعضاء بمجلس إدارة الشركة حتى )  **

 م..1/7/2021ي بدأت في التجديد لهم للدورة الجديدة الت

 م(.1/7/2021أعضاء جدد بمجلس اإلدارة للدورة الثالثة عشرة والتي بدأت في )  ***

  

 أعضاء اللجان: (ب

 * اللجنة التنفيذية

 اإلسم #
الوظائف 

 الحالية
 الخبرات المؤهالت الوظائف السابقة

1 

يوسف عبد هللا 

عبد العزيز 

 الراجحي

نائ  رئيس  -

مجلس إدارة 

بوك شركة ت

الزراعية 

ورئيس اللجنة 

 التنفيذية.

عضو مجلس  -

إدارة شركة 

الراجحي 

 للصناعة

عضو مجلس  -

إدارة شركة 

الراجحى 

للموارد البشرية 

والتعليم 

 والتدري 

عضو مجلس  -

إدارة شركة 

الراجحي 

 للفنادق

عضو مجلس  -

إدارة الشركة 

 التليجية للتقنية

ام  شركة مدير ع -

الراجحي للصناعة 

 والتجارة

مدير مالي بمصري  -

 الراجحي لالستثمار

مدير فرع بمصري  -

 الراجحي لإلستثمار

ضابي تحويالت  -

بن   –مصرفية 

 الرياض

عضو مجلس إدارة  -

شركة شروق للتعبئة 

 واألاذية )الكوي (

-  

 

بكالوريوس   -

إقتصاد و علوم 

جامعة  –سياسية

المل  سعود 

 م(1986)

ماجستير إدارة  -

جامعة  -تنمية 

 –ارب متشجن 

الواليات المتحدة 

 م(1991)

خبرة تمتد ألكثر 

عام في  30من 

وفائف قيادية  

وإدارة عامة في 

القطاع 

المصرفي و 

إدارة الشركات 

التاصة  والعامة  

في القطاع 

االصناعي 

والتجار  

والمالي 

 والزراعي
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مدير عام  -

شركة عبد هللا 

عبد العزيز 

راجحي ال

 وأوالد 

رئيس  فنادق  -

 ريادة العالمية

رئيس وكالة 

أرابساس للسفر 

 والسياحة

رئيس مركز  -

الراجحي 

 الصناعي

نائ  رئيس  -

بن   بنقالديش 

 االسالمي

مدير مصنع  -

الراجحي 

لمنتجات 

 األسمن 

رئيس مصنع  -

كوول للمنتجات 

 الحديدية

عضو مجلس  -

إدارة شركة 

بدج  

 السعودية.

2 
الوليد بن خالد بن 

 صالح الشتر  

  المدير نائ -

العام لمؤسسة 

خالد الشتر  

 للتجارة

رئيس مجلس  -

االدارة شركة 

تبوك للتنمية 

الزراعية، 

وعضو لجنة 

الترشيحات 

والمكافآت، 

وعضو 

اللجنة 

التنفيذية 

 بالشركة.

نائ  المدير العام 

لمؤسسة خالد الشثر  

 للتجارة.

مستشار التدمات 

المصرفية لموففي 

الشركات بالبن  

  -اني السعود  البريط

 ساب، . 

العمل بإدارة األسهم 

الدولية والتليجية 

بشركة جدو  

 لإلستثمار.

رئيس خدمات كبار 

العمالء بشركة 

االمارات دبي 

 لإٍلستثمار

 ثانوية عامة -

 بكالوريوس -

 أعمال إدارة

 جامعة – دولية

 قونزاقا

Gonzaga 

University 

 باقي( أمريكا

 )األخير الترم

خبرة  فى مجال  

 عامةاإلدارة ال
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3 
فهد بن عبد هللا آل 

 سميح

الرئيس التنفيذ  

لشركة تبوك 

 للتنمية الزراعية

الرئيس التنفيذ   -

لشركة األسماك 

 السعودية

العديد من الوفائف  -

القيادية بشركة ساب  

 آخرها

مدير عام تطوير 

وأبحا  المشاريع 

 التاصة

بكالوريوس 

كيمياء من جامعة 

المل  سعود 

 م1989

 خبرة تزيد عن

عام   27الـ 

بمناص  قيادية 

في شركتي 

ساب  وأسماك 

 السعودية

4 

باهلل المعتصم 

سكي محمد عبد 

 الجواد عالم*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دكتور في 

 المالية

عضو هيئة تدريس 

بجامعة األعمال 

 والتكنولوجيا

بكالوريوس إدارة 

تمويل  –أعمال 

 واستثمار

 

ماجستير اقتصاد 

 مالي

 

ماجستير في علوم 

لمصرفية المالية وا

 اإلسالمية 

 

دكتورا  في علوم 

 المالية والمصرفية

خبرة أكثر من 

سنة في  12

المجال 

األكاديمي 

واألبحا  

وسنتين في 

مجال 

االستشارات 

المالية ولديه 

عضوية منتس  

للهيئة السعودية 

للمقيميين 

 المعتمدين. 

5 

 

 

 

 

منير احمد أحمد 

 *ازو  ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدير أعلى 

في  للمالية

شركة كيان 

السعودية 

 للبتروكيماويات

مدير ائتمان في 

مجموعة سامبا 

 المالية.

 

عضو اللجنة التنفيذية 

شركة تبوك للتنمية  –

 الزراعية

بكالوريوس في 

علوم 

  (2003)المحاسبة

جامعة المل   –

فهد للبترول و 

 المعادن

 4خيرة أكثر من 

سنوات في 

المجال 

المصرفي و 

إدارة متاطر 

ن اإلئتما

المصرفي وأكثر 

سنة في  13من 

مجال المحاسبة 

و اإلدارة 

التحليل  المالية،

 المالي.

م على نهاية الدورة 30/06/2021م والذ  انتهى بتاريخ 2021العام المالي النصف األول من إشتمل * 

 الثال  )يوسف عبد هللااللجنة التنفيذية الثانية عشر لمجلس االدارة والتي كان  تشتمل على أعضاء اللجنة 

الراجحي، الوليد بن خالد الشثر  ، فهد بن عبد هللا آل سميح ( وبدأ النصف الثاني من نفس العام وبتاريخ 

م بأعضاء خمس وهم )يوسف عبد هللا الراجحي، الوليد بن خالد الشثر  ، المعتصم باهلل بن 01/07/2021
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قرر مجلس  م10/11/2021اريخ وفي ت .ازو  وفهد بن عبد هللا آل سميح( آلسكي عالم ، منير بن أحمد 

( أعضاء فقي وهم )يوسف عبد هللا الراجحي، الوليد بن خالد 3االدارة اقتصار أعضاء اللجنة التنفيذية على )

الشثر  ، فهد بن عبد هللا آل سميح( وبالتالي خرج من عضوية اللجنة كال من )المعتصم باهلل بن سكي عالم 

 ، منير بن أحمد بن ازو (.

 

 * مراجعةلجنة ال 

 اإلسم #
الوظائف 

 الحالية

الوظائف 

 السابقة
 الخبرات المؤهالت

1 

وليد بن 

أحمد 

 بامعروي

شري  - -

ومحاس  

قانونى، مقيم و 

امين 

مرخص  افالس 

شركة طالل  -

أبو ازالة 

وشركا  

)محاسبون 

 قانونيون(

رئيس لجنة  -

المراجعة 

بشركة تبوك 

 للتنمية الزراعية

المالي  المدير

CFO)في ) 

األهلي  شركة

 تكافل

 

جامعة –بكالوريوس محاسبة  -

المل  فهد للبترول 

 م(1995والمعادن)

ماجستير إدارة األعمال  -

جامعة المل  عبد  -التنفيذية

 م(2009العزيز )

سمالة المعهد االمريكى  -

 CPA للمحاسبين القانونيين

 م(1997)

شهادة المحاس  االدار   -

 مCMA(2001)المعتمد 

هيئة السعودية سمالة ال -

للمحاسبين 

 مSOCPA(2005) القانونيين 

شهادة المراجع الداخلى  -

 مCIA(2012)المعتمد 

معتمد  اقتصادية منشآت مقيم -

(ABV) 

عام في مجال   25خبرة 

المحاسبة والتدقيق الداخلى 

والتارجى واإللتزام 

وعضوية مجالس االدارات 

ولجان المراجعة في شركات 

 صناعىالقطاع الزراعي وال

2 

عبد 

الرحمن 

بن خالد 

 السلطان

عام   مدير -

المراجعة 

الهيئة  -الداخلية 

 العامة لإلحصاء

سكرتير لجنة  -

 -المراجعة 

الهيئة العامة 

  لإلحصاء

عضو لجنة  -

المراجعة 

بشركة تبوك 

 للتنمية الزراعية

  

- 

تتطيي  أخصائي

وجودة المراجعة 

المؤسسة العامة -

للتأمينات 

 االجتماعية

مراجع داخلى  -

المؤسسة العامة -

للتأمينات 

 اإلجتماعية

مراق  مالي  -

المؤسسة  –

للتأمينات   العامة

 اإلجتماعية

بكالوريوس محاسبة  -

   سعودم( جامعة المل1999)

ماجستير فى المالية التطيقية  -

م( جامعة نبوكاسل 2009)

 أستراليا

 -شهادة أساسيات التأمين  -

 األكاديمية المالية

عام فى  20 خبرة أكثر من

مجال 

واإلدارة  والمراجعة  المحاسبة

 المالية والتامين
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موفف بالبن   -

السعود  

الهولند  

)إداراتى الرقابة 

المالية 

 والتزينة(

عضو لجنة -

مراجعة الشركة 

العربية التعاونية 

 للتأمين 

3 

 بن أحمد 

ابراهيم 

عبد 

العزيز 

 السنيد 

مدير اإلدارة 

المالية بالهيئة 

لعامة للموانئ ا

)موانئ( خالل 

الفترة من 

أاسطس 

وحتى  2020

 2021يونيو 

ثم رئيس قطاع 

المالية  

بالمشاريع 

بصندوق 

االستثمارات 

العامة من 

تاريخ يونيو 

 م2021

عضو لجنة  -

المراجعة 

بشركة تبوك 

للتنمية الزراعية 

 1للفترة من 

 30يناير وحتى 

م 2021يونيو 

ثم رئيس اللجنة 

 1للفترة من 

 31يوليو وحتى 

 م2021ديسمبر 

 

مدير شعبة  -

توحيد الشركات 

ذات االاراض 

شركة  -التاصة 

اإلتصاالت 

 السعودية.

معد تقارير  -

شركة -قانونية 

االتصنيع 

الوطنية 

 )التصنيع(

محلل تقارير  -

صندوق -مالية 

 التنمية الصناعية

-محلل مالى  -

صندوق التنمية 

 الصناعية

محلل مالى  -

 صندوق-أول 

 التنمية الصناعية

محاس   -

كى بى  -مشارك

 إم جى

مساعد محلل  -

صندوق  –مالى 

 التنمية الصناعية

م( 2008بكالريوس محاسبة ) -

 جامعة المل  سعود

ماجستير المحاسبة واإلدارة  -

م( جامعة 2013المالية )

 بانغور المملكة المتحدة

الهيئة السعودية   شهادة -

 (م2015للمحاسبين القانونيين )

في   عام  12أكثر من   خبرة

مجال المحاسبة واإلدارة 

المالية والتحليل المالي 

 والتدقيق
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4 

عبد 

العزيز 

أحمد عبد 

اللطيف 

 بن دايل 

األمين العام  -

لمجلس 

المؤسسة العامة 

 للتقاعد

المستشار  -

المالي لمحافظ 

المؤسسة العامة 

 للتقاعد

عضو مجلس  -

تبوك الزراعية 

رئيس لجنة  /

شيحات التر

والمكافآت 

بشركة تبوك 

للتنمية الزراعية 

وعضو لجنة 

 المراجعة

عضو مجلس  -

 ادار  سبكيم

عضو لحنة 

الترشيحات 

 سبكيم

رئيس لجنة 

 الحوكمه سبكيم

المدير  -

التنفيذ  لشركة 

  -ذاتى المحدودة

إحد  شركات 

 مجموعة المنجم

المدير  -

التنفيذ  

للمبيعات 

 –والتسويق 

شركة ميد 

 –التجارية 

إحد  شركات 

 مجموعة موارد

العضو  -

المنتدب 

وعضومجلس 

إدارة شركة 

تهامة لإلعالن 

والعالقات 

 العامة والتسويق

مدير المنطقة  -

 -الوسطى

المصرفية 

التاصة 

والتدمة الذهبية 

 )بن  الرياض(

مدير فرع  -

)مجموعة سامبا 

 المالية(

مدير التدمات  -

الماسية 

)مجموعة سامبا 

 المالية(

مجلس عضو  -

إدارة شركة أد  

 آرت ميديان

عضو مجلس  -

إدارة شركة 

 الموارد لألاذية

عضو مجلس  -

إدارة 

 أنترماركتس

 –بكالوريوس  إدارة أعمال

 م(1998جامعة المل  سعود )

عام في  20خيرة أكثر من 

اإلدارة التنفيذية وعضوية 

شركات   مجالس  إدارات

المساهمة العامة و التاصة  

في المجال المصرفي 

والتجار  والزراعي 

 والبتروكيماويات 
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عضو مجلس 

 JWTإدارة 

عضو مجلس  -

إدارة شركة 

Ogel V 

-  

 

محمد بن 

عبد 

العزيز 

بن عبد 

هللا 

 الشتو 

رئيس قطاع  -

المالية شركة 

صندوق 

 الصناديق.

عضو مجلس  -

إدارة شركة 

تبوك للتنمية 

 الزراعية

مستشار  -

ورئيس وحدة 

التسويات المالية 

 ة.وسارة المالي-

مساعد رئيس  -

الهيئة العامة 

للطيران المدني 

للشؤون المالية 

الهيئة العامة  –

 للطيران المدني

مدير إدارة  -

االستثمار والنقد 

الشركة  –

السعودية 

 للكهرباء

جامعة  MBAماجستير  -

MIT2016  

ماجستير الهندسة المالية  -

 2008جامعة نيويورك 

دبلوم تحليل ائتماني بن  جي  -

 2014رك بي مورقان نيويو

بكالوريوس  في العلوم  -

اإلدارية إدارة مالية جامعة 

 2005المل  سعود 

عاما في  15خبرة تزيد عن 

االستثمار والنقد والشؤون 

المالية والمحاسبية 

 واالستشارات المالية

م على نهاية الدورة الثانية عشر 30/06/2021م والذ  انتهى بتاريخ 2021* إشتمل نصف العام المالي 

لس االدارة والتي كان  تشتمل على أعضاء لجنة المراجعة األربعة )وليد بن أحمد بامعروي رئيسا، لمج

( وبدأ النصف وأ/ عبد العزيز أحمد بن دايل وعضوية أ/ أحمد بن ابراهيم السنيد ، أ/ عبد الرحمن السلطان

بلجنة بأعضاء ثالثة لمجلس االدارة  عشر بالدورة الثالثة م01/07/2021الثاني من نفس العام وبتاريخ 

وهم )أ/ أحمد بن ابراهيم السنيد  رئيسا ، أ/ عبد العزيز بن أحمد بن دايل، أ/ محمد بن عبد العزيز المراجعة 

 .م15/06/2021والذين تم اختيارهم بناء على قرار الجمعية العامة العادية بتاريخ  ( الشتو 

 

  * لجنة الترشيحات والمكافآت

 الخبرات المؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية ماإلس #

1 

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 

ت لجنة الترشيحا

والمكافآت بشركة تبوك 

للتنمية الزراعية وعضو 

 لجنة المراجعة

المدير التنفيذ   -

  -لشركة ذاتى المحدودة

إحد  شركات مجموعة 

 المنجم

المدير التنفيذ   -

 –للمبيعات والتسويق 

 –شركة ميد التجارية 

د  شركات مجموعة إح

 موارد

العضو المنتدب  -

وعضومجلس إدارة 

شركة تهامة لإلعالن 

كالوريوس  ب

 –إدارة أعمال

جامعة المل  

 م(1998سعود )

 20خيرة أكثر من 

عام في اإلدارة 

التنفيذية وعضوية 

مجالس  إدارات  

كات المساهمة شر

العامة و التاصة  في 

المجال المصرفي 

والتجار  والزراعي 

 والبتروكيماويات 



 

 34................ ............................................2021تقرير مجلس االدارة لعام  -شركة تبوك للتنمية الزراعية 

 

عضو مجلس ادار   -

 سبكيم

عضو لحنة الترشيحات 

 سبكيم

رئيس لجنة الحوكمه 

 سبكيم

والعالقات العامة 

 والتسويق

مدير المنطقة  -

المصرفية  -الوسطى

التاصة والتدمة 

 الذهبية )بن  الرياض(

مدير فرع )مجموعة  -

 سامبا المالية(

مدير التدمات  -

الماسية )مجموعة 

 سامبا المالية(

إدارة  عضو مجلس -

 شركة أد  آرت ميديان

عضو مجلس إدارة  -

 شركة الموارد لألاذية

عضو مجلس إدارة  -

 أنترماركتس

عضو مجلس إدارة 

JWT 

عضو مجلس إدارة  -

 Ogel Vشركة 

2 

الوليد بن خالد 

بن صالح 

 الشتر 

نائ  المدير العام 

لمؤسسة خالد الشتر  

 للتجارة

عضو مجلس االدارة 

شركة تبوك للتنمية 

الزراعية، وعضو لجنة 

الترشيحات والمكافآت، 

 ارةثم رئيسا لمجلس االد

نائ  المدير العام 

لمؤسسة خالد الشثر  

 للتجارة.

مستشار التدمات 

المصرفية لموففي 

الشركات بالبن  

  -السعود  البريطاني 

 .ساب 

العمل بإدارة األسهم 

الدولية والتليجية 

بشركة جدو  

 لإلستثمار.

رئيس خدمات كبار 

العمالء بشركة 

االمارات دبي 

 لإٍلستثمار

 ثانوية عامة
فى مجال   خبرة 

 اإلدارة العامة

3 
الجوهرة بن  

 سليمان العايد 

مدير الثقافة واالنتماء 

 الوفيفي

 

شركة توال  إحد  

شركات شركة 

 االتصاالت السعودية

أخصائي أول موارد 

بشرية شركة 

 االستثمارات الرائدة 

 

ماجستير  -

 –موارد بشرية 

جامعة اليمامة 

2016 

بكالوريوس  -

ترجمة إنجليز  

خبرة في الموارد 

البشرية والمناص  

االدارية لما يزيد عن 

سنوات في كبر   6

 الشركات
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رئيس فريق موارد 

شركة العليان  –بشرية 

 المالية

محلل عمليات الموارد 

الشركة  -ة البشري

السعودية لالستثمار 

 –الزراعي والحيواني 

 سال 

جامعة المل   –

 2013سعود 

CIPD level 

3& 5 

Certification 

باالضافة للعديد من 

الدورات التدريبة 

المتتصصة في 

 المهارات االدارية

4 
حاتم محمد 

 **حامد إمام 

رئيس قطاع التدمات 

المشتركة بشركة تبوك 

 للتنمية الزراعية

المدير العام للموارد  -

البشرية والشئون 

شركة  -اإلدارية 

–ساماكو للسيارات 

 جدة.،

مدير الموارد البشرية  -

تاح شركة المف -

لتأجير السيارات ، 

 جدة.

رئيس الموارد  -

البشرية والشئون 

شركة  -اإلدارية

المراعي للمتابز 

الغربية )لوسين(، 

 جدة.

المدير اإلقليمي  -

 -للموارد البشرية 

المملكة العربية 

 -السعودية والتليج 

مجموعة عطية ، 

 جدة.

درجة  -

الماجستير في 

الموارد 

 –البشرية 

جامعة واشنطن 

2004 

درجة  -

البكالوريوس 

في علوم 

 –الحاس 

جامعة واشنطن 

2003 

درجة  -

البكالوريوس 

في إدارة 

 –األعمال 

جامعة واشنطن 

2001 

دبلوم عالي  -

فني في هياكل 

ومحركات 

الطائرات 

جامعة واشنطن 

 م1999

 

 20خبرة اكثر من  

عاما في إعادة هيكلة 

الشركات وقيادة 

الموارد البشرية، 

ووضع 

اإلستراتيجيات 

ات والسياس

وبرامج  واإلجراءات 

التطوير الفعالة 

وخبرة واسعة في 

تقييم االداء ، 

التغيير  إدارة 

واإلرشاد 

وتقنية  المهني 

 .المعلومات

وعضو بلجنة 

 (NRC) الترشيحات

5 

يوسف عبد 

هللا عبد 

العزيز 

 ***الراجحي

نائ  رئيس مجلس  -

إدارة شركة تبوك 

الزراعية ورئيس اللجنة 

 التنفيذية.

مجلس إدارة عضو  -

 شركة الراجحي للصناعة

عضو مجلس إدارة  -

شركة الراجحى للموارد 

البشرية والتعليم 

 والتدري 

مدير عام  شركة  -

الراجحي للصناعة 

 والتجارة

لي بمصري مدير ما -

 الراجحي لالستثمار

مدير فرع بمصري  -

 الراجحي لإلستثمار

ضابي تحويالت  -

بن   –مصرفية 

 الرياض

بكالوريوس   -

إقتصاد و علوم 

جامعة  –سياسية

المل  سعود 

 م(1986)

ماجستير إدارة  -

جامعة  -تنمية 

 –ارب متشجن 

الواليات المتحدة 

 م(1991)

خبرة تمتد ألكثر من 

عام في وفائف  30

قيادية  وإدارة عامة 

في القطاع المصرفي 

و إدارة الشركات 

التاصة  والعامة  في 

القطاع االصناعي 

والتجار  والمالي 

 والزراعي
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عضو مجلس إدارة  -

 شركة الراجحي للفنادق

عضو مجلس إدارة  -

 الشركة التليجية للتقنية

مدير عام شركة عبد  -

هللا عبد العزيز الراجحي 

 وأوالد 

رئيس  فنادق ريادة  -

 العالمية

رئيس وكالة أرابساس 

 للسفر والسياحة

رئيس مركز الراجحي  -

 الصناعي

نائ  رئيس بن    -

 بنقالديش االسالمي

مدير مصنع الراجحي  -

 لمنتجات األسمن 

رئيس مصنع كوول  -

 للمنتجات الحديدية

عضو مجلس إدارة  -

 شركة بدج  السعودية.

عضو مجلس إدارة  -

شركة شروق للتعبئة 

 واألاذية )الكوي (

 

6 

ياسر بن 

سليمان صالح 

 العقيل***

 الطائرات شركة

 إدارة - المروحية

 األعمال تطوير

 للحلول تلدين كةشر

 التصنيع)البالستيكية 

 إدارة -الوطنية( 

 والمشاريع التتطيي

 إدارة -أراسكو شركة

 التتطيي

 ماجستير إدارة

 مشاريع جامعة

 واشنطن جورج

 األمريكية

ماجستير نظم 

معلومات إدارية 

 والية جامعة

 األمريكية بو 

بكالوريوس نظم 

معلومات إدارية 

 جامعة حائل

محتري معتمد 

دارة مشاريع إ

معهد إدارة 

 المشاريع

 11خبرة أكثر من 

سنة في مجال تطوير 

األعمال وإدارة 

 التتطيي والمشاريع

7 

ماجد أحمد 

إبراهيم 

 الصويغ***

 

الرئيس التنفيذ  لشركة 

 طالئع الريادة

 –م 2016من  -

دير أول م م2017

ورئيس مبيعات 

مصري  -التزينة

 .الراجحي

 –م 2015من  -

دير وحدة م م2016

مالية اجستير م

م 2018اسالمية 

من المجلس 

 العام للبنوك

 

ماجستير إدارة 

التشسويق 

 25خيرة أكثر من 

عام في مجال اإلدارة 

و التدري  

واإلستشارات 

 والتحليل المالي.
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المؤسسات المالية 

وكبار العمالء لشركة 

 .الرياض المالية

 م2015 – 1997من  -

دير مبيعات الشركات م

بالمملكة بإدارة التزينة 

واإلستثمار بن  

 .الرياض

-19/01/2020من  -

رئيس  15/12/2021

مجلس إدارة شركة وفا 

رئيس اللجنة  -للتأمين

التنفيذية وعضو لجنة 

 .االستثمار

م جامعة 2006

سنترال ويسترن 

 أمريكا

 

بكالوريوس لغة 

م 2000يابانية 

جامعة المل  

 سعود

 

 

، الوليد )عبد العزيز أحمد بن دايل األربع لجنة الترشيحات باألعضاءم بعضوية 2021بدأ العام المالي * 

 مد االمام (.بن خالد الشثرر ، الجوهرة بن  سليمان العايد ، حاتم مح

( أعضاء وخروج حاتم محمد 3تعديل عدد أعضاء اللجنة ليصبح )م 13/01/2021قرر المجلس بتاريخ ** 

 بقاء على باقي األعضاء.االمام اعتبارا من تاريخ قرار المجلس واال

م إنته  دورة مجلس االدارة، وبدأت دورة جديدة للمجلس بتاريخ 30/06/2021بتاريخ *** 

م وتم انتتاب أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت للدورة الجديدة وهم )عبد العزيز بن أحمد 01/07/2021

 .بن أحمد الصويغ ( بن دايل، ياسر بن سليمان العقيل ، يوسف عبد هللا الراجحي، ماجد

 

  *لجنة الحوكمة واإللتزام والمخاطر 

 الخبرات المؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية اإلسم #

1 
مريع سعد 

 الهباش

رئيس لجنة الحوكمة  -

واإللتزام والمتاطر 

بشركة تبوك للتنمية 

 الزراعية.

رئيس مجلس إدارة  -

الجمعية السعودية 

 للحوكمة

وكمة عضو لجنة الح -

 بشركة بروج للتأمين

 

عميد شئون الطالب  -

 بجامعة المل  خالد

رئيس قسم المحاسبة  -

 جامعة المل  خالد

عضو مجلس إدارة  - 

 شركة سالمة للتأمين

رئيس لجنة المراجعة  -

ورئيس لجنة المتاطر 

 شركة سالمة للتأمين

بكالريوس  -

م( 2002محاسبة )

 المل  خالد  جامعة

ماجستير  -

ومالية محاسبة 

م( جامعة 2006)

 برمنجهام

- 

محاسبة   دكتوراة

م( 2010ومالية )

 –جامعة درم 

 المملكة المتحدة

الزمالة السعودية -

للمحاسبين 

القانونيين 

SOCPA 

عام فى  12  خبرة

مجال المحاسبة 

والمالية وحوكمة 

الشركات واألسواق 

المالية 

والتقييمالعقار  

والتدري  والتحكيم 

 الدولي.
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2 

بن   سماح

حمد بن 

علي 

 السبيعي

مدير حوكمة الشركات، 

 شركة أبراج االتصاالت 

خبير حوكمة  -

الشركات، شركة سين 

 السعودية

مشري حوكمة  -

الشركات، مشروع 

المؤشر السعود  

 لحوكمة الشركات 

إدارة وتطوير  -

المشاريع لعدد من 

 الشركات

ماجستير إدارة  -

األعمال، جامعة 

 الفيصل

بكالوريوس  -

دارة األعمال إ

الدولية، جامعة 

 المل  عبد العزيز

دبلوم علوم  -

الحاس  اآللي، 

معهد اإلدارة 

 العامة

شهادة الحوكمة  -

وإدارة المتاطر و 

االلتزام ، 

London 

School of 

Business and 

Finance  

خبرات متنوعة لما 

 10يزيد عن 

سنوات في إدارة 

األعمال 

واختصاص حوكمة 

 الشركات

3 

خالد 

محمود 

محمد  

 رالنجا

 القانوني المستشار

 القانونية الشئون ومدير

 للتنمية تبوك لشركة

 ) تادكو( الزراعية

عضو لجنة الحوكمة 

 واإللتزام والمتاطر

 القانوني المستشار

 القانونية الشئون ومدير

 الفل  ركن لشركة

 2019-2015للتجارة 

 القانوني المستشار

 القانونية الشئون ومدير

 دار جموعةم لشركة

 من للتجارة المستور

 2015 – 2009 عام

م محامي 1997منذ عام 

 بشر / األستاذة بمكت 

 عصفور عباس

 بالنقض المحامية

 العليا واإلدارية

 العليا والدستورية

 محامين نقابة ووكيلة

سابقا ، ومحامي  مصر

 األُستاذ بمكت 

 سعيد/المستشار

 مكت  شحاته عبالوهاب

 القانوني مستشارك

 شريف ش 04 لقاهرةبا.

االيموبلييا وتدرج  عمارة

 قسم رئيس أصبح حتى

 ورئيس األجان  سواج

 في ليسانس -

 بتقدير الحقوق

 دور جيد عام

 م 3551 مايو

 جامعه من

 المنصورة

 فى دبلوم -

 الجنائي القانون

 أكتوبر دور

 من م 3551

 جامعه

 المنصورة

خبرات عملية لما 

عام  23يزيد عن 

في المحاماة 

 والشؤون القانونية



 

 39................ ............................................2021تقرير مجلس االدارة لعام  -شركة تبوك للتنمية الزراعية 

 

األحكام  تنفيذ قسم

ومحامي لد  مكت  

 السركال طارق /األستاذ

 أبوفبى بمدينه المحامي

 العربية باإلمارات

 مستشار ثم المتحدة

لمؤسسة وعمل  قانوني

 محامي بمكت  الشبكة

 التجارية للتدمات

 وفبىأب بمدينه

 العربية باإلمارات

 المتحدة

ادارة "م الغاء لجنة الحوكمة واإللتزام والمتاطر وانشاء 30/06/2021مجلس االدارة بتاريخ  قرر* 

لتوجيه أعمال الشركة وإجراءاتها و سياساتها الداخلية والتارجية بما يضمن  "االلتزام والحوكمة والمتاطر

إلتزامها بالقوانين والتعليمات المحلية ذات العالقة باعمال الشركة ، باإلضافة إلى التعليمات التارجية 

الممارسات العالمية بهذا المجال، مما يعزس من تأمين سالمة العمليات بالشركة  وسيادة كفاءتها وأفضل 

 وفعاليتها.

 

 اإلدارة التنفيذية: (ج

 اإلسم #
الوظائف 

 الحالية
 الوظائف السابقة

 الخبرات المؤهالت

1 
فهد بن عبد هللا آل 

 سميح 

الرئيس 

التنفيذ  

لشركة 

تبوك 

للتنمية 

 الزراعية

وعضو 

لجنة ال

 التنفيذية

الرئيس التنفيذ   -

لشركة األسماك 

 السعودية

العديد من  -

الوفائف القيادية 

بشركة ساب  

 آخرها

مدير عام تطوير 

وأبحا  المشاريع 

 التاصة

 

 

بكالوريوس 

كيمياء من جامعة 

المل  سعود 

 م1989

 27خبرة تزيد عن الـ 

عام  بمناص  قيادية 

في شركتي ساب  

 وأسماك السعودية

2 
يحي أحمد 

 *مباركي

رئيس  -

قطاع 

 التشغيل 

) ومكلف 

بمهام 

رئيس 

قطاع 

التدمات 

 (.المشتركة

مدير وحدة  -

أعمال المحاصيل 

الحقلية بتبوك 

 الزراعية

مدير إدارة  -

المحاصيل الحقلية 

 بتبوك الزراعية

بكالوريوس   -

العلوم الزراعية 

جامعة المل   –

 م(2002ود )سع

عام  في  16خبرة 

إدارة المحاصيل و 

 المشاريع الزراعية 
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مشري سراعي  - 

بشركة تبوك 

 الزراعية

 حاتم محمد إمام* 3

رئيس 

قطاع 

التدمات 

 المشتركة

المدير العام  -

للموارد البشرية 

والشئون اإلدارية 

شركة ساماكو  -

 جدة.،–للسيارات 

مدير الموارد  -

شركة  -البشرية 

المفتاح لتأجير 

 السيارات ، جدة.

 رئيس الموارد -

البشرية والشئون 

شركة  -اإلدارية

المراعي للمتابز 

الغربية )لوسين(، 

 جدة.

المدير اإلقليمي  -

للموارد البشرية 

المملكة العربية  -

السعودية والتليج 

مجموعة عطية  -

 ، جدة.

درجة  -

الماجستير 

في الموارد 

 –البشرية 

جامعة 

واشنطن 

2004 

درجة  -

البكالوريوس 

في علوم 

 –الحاس 

جامعة 

ن واشنط

2003 

درجة  -

البكالوريوس 

في إدارة 

 –األعمال 

جامعة 

واشنطن 

2001 

دبلوم عالي  -

فني في 

هياكل 

ومحركات 

الطائرات 

جامعة 

واشنطن 

 م1999

 

 20خبرة اكثر من  

عاما في إعادة هيكلة 

الشركات وقيادة 

الموارد البشرية، 

ووضع 

اإلستراتيجيات 

والسياسات 

وبرامج  واإلجراءات 

التطوير الفعالة 

خبرة واسعة في و

تقييم االداء ، 

التغيير  إدارة 

واإلرشاد 

وتقنية  المهني 

 .المعلومات

وعضو بلجنة 

 (NRC) الترشيحات

4 
عبد هللا حمود 

 الصالحي*

مدير عام 

قطاع 

التدمات 

 المشتركة

مدير الموارد  -

البشرية 

بشركة دواجن 

 الوطنية.

مساعد مدير  -

الموارد 

البشرية 

المجموعة 

السعودية 

  لألبحا

 والتسويق.

الماجستير  -

المهني في 

التتطيطي 

 االستراتيجي.

بكالوريوس  -

إدارة أعمال 

جامعة  –

المل  عبد 

 العزيز.

 20خبرة ألكثر من 

عام في مجال تطوير 

وتتطيي الموارد 

 البشرية
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مدير شؤون  -

الموففين 

بشركة حديد 

 الراجحي .

 

 

عضو معهد  -

اشتارترد 

CIPD 

ممارس 

معتمد في 

مؤشرات 

قياس اآلداء 

معهد  –

KPI 

 االسترالي.

مدرب معتمد 

في التتطيي 

 االستراتيجي

5 

 

هاشم فريد أسعد 

 أبو الرب

 

 

 

 

 

مدير عام 

 المبيعات

مدير عام  -

مبيعات شركة 

 محمد با وسير.

مدير تنفيذ   -

بشركة القصر 

 للمواد الغذائية.

مدير مبيعات  -

بشركة 

 المهيدي 

مدير عام  -

المشتريات 

والتسويق 

بشركة 

 الدانوب.

مدير مبيعات  -

 بشركة السنبلة

ماجستير علم  -

نفس توجيه 

مهني ) 

توجيه إدار  

جامعة   (

الجزائر 

1998 

بكالورويس  -

علم نفس 

توجيه مهني 

جامعة  –

الجزائر 

 م 1985

خبرات متنوعة  -

 30لما يزيد عن 

عام في مجال 

المبيعات 

والتسويق 

للمنتجات الغذائية 

بأسواق كبار 

العمالء بالمملكة 

 سعوديةالعربية ال

6 

حسام الدين عبد 

الباقي عثمان 

 متتار**

المدير 

 المالي

رئيس )

قطاع 

المالية 

 (المكلف

مدير مالي ثم  -

مدير خزينة 

مجموعة 

 -ماشكو 

 السعودية

 -مدير مالي  -

مجموعة 

 -المسحل 

 السعودية

مدير مراجعة  -

داخلية شركة 

أسواق عبدهللا 

 -العثيم 

 السعودية

بكالوريوس  -

 –تجارة 

 1988محاسبة 

 جامعة القاهرة 

عضو جمعية  -

المحاسبين 

والمراجعين 

 المصرية.

محاس   -

قانوني معتمد 

للشركات 

 -المساهمة

 -وسارة المالية

 مصر

عام في  30خبرة 

المحاسبة واإلدارة 

المالية 

التزينة   وإدارة

 قيق الداخليوالتد
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مدقق ثم رئيس  -

فريق تدقيق 

صالح و  شركة

برسوم و 

عبدالعزيز 

محاسبون 

–قانوتيون 

BDO- مصر 

7 

محمد سعد علي 

 كامل بكر **

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رئيس 

قطاع 

 المالية

رئيس قطاع  -

مالي بمجموعة 

الفوسان 

 7السابق لمدة 

  سنوات

 ونصف.

مدير مالي  -

بمجموعة دار 

المستورد 

ومجموعة دار 

اإلستثمار لمدة 

 5تزيد عن 

 سنوات.

مدقق حسابات  -

رئيسي بمكت  

 –حاسم حسن 

KPMG – 

بمكت  مصر و

أسامة عبدهللا 

التريجي 

عضو 

مجموعة 

Prime 

Global  

بكالوريوس  -

تجارة وإدارة 

شعبة  –أعمال 

لغة إنجليزية 

قسم محاسبة 

م 2000عام 

جامعة حلوان 

 القاهرة. –

حاصل على  -

شهادة معايير 

التقارير المالية 

الدولية من 

جمعية 

المحاسبين 

القانونيين 

المعتمدين 

(ACCA.) 

حاصل على  -

مستشار شهادة 

مالي معتمد من 

معهد 

المستشارين 

الماليين 

المسجل 

بالواليات 

المتحدة 

 –األمريكية 

(CFC.) 

عام في  22خبرة 

المحاسبة واإلدارة 

المالية واإلستثمار 

واإلستشارات المالية 

وتدقيق الحسابات 

 بالمكات  العالمية

، فقد تم  23/05/2021من تاريخ ام حاتم محمد االم نظرا لشغور وفيفة مدير عام التدمات المشتركة *

م، ومن 11/12/2021تكليف المهندس/ يحي أحمد مباركي بمهام رئيس قطاع التدمات المشتركة وحتى 

 تاريخ لقطاع التدمات المشتركة اعتباراً من ثم تعيين األستاذ/ عبد هللا حمود الصالحي مديرعام 

 .م12/12/2021

حتى تاريخ عمله لمهام ئيس قطاع المالية باالضافة ر( مكلف بمهام ليالمدير المااألستاذ/ حسام متتار )* *

من تاريخ  لقطاع المالية اعتباراً  رئيساً بكر  سعد تم تعيين األستاذ/ محمد ثم  ؛م31/10/2021

 .م01/11/2021
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عضوا    الشركة إدارة مجلس عضو يكون التي خارجها أو المملكة داخل الشركات أسماء (3-2

 مديريها: من أو والسابقة الحالية اإدارته مجالس في

 اسم

 

 العضو

 أسماء

 الشركات

 يكون التي

 مجلس عضو

 عضوا   اإلدارة

 مجالس في

 إداراتها

 الحالية

 مديريها من أو

 داخل

 /المملكة

 خارج

 المملكة

 الكيان

 القانوني

 مساهمة(

 /مدرجة

 مساهمة

 /مدرجة غير

 ذات

 مسؤولية

 )..../محدودة

 أسماء

 الشركات

 يكون التي

 عضو

 اإلدارة مجلس

 في عضوا  

 مجالس

 إداراتها

 من أو السابقة

 مديريها

 داخل

 /المملكة

 خارج

 المملكة

 الكيان

 القانوني

 مساهمة(

 /مدرجة

 مساهمة

 /مدرجة غير

 ذات

 مسؤولية

 )..../محدودة

( 1عضو )

الوليد 

خالد 

 الشتري

مؤسسة خالد  -

الشتر  

 التجارية

داخل 

 المملكة

 ذات -

مسئولية 

 محدودة

 التوجد التوجد التوجد

( 2عضو) 

يوسف 

العبد هللا 

 الراجحى

الشركة  

المتحدة الدولية 

 -للمواصالت

بدج  

 السعودية

 

 شركو كيمانول

 

 

 

نائ  رئيس  -

مجلس إدارة 

جالديش بنبن  

اإلسالمي 

وعضو اللجنة 

 التنفيذية

 

داخل 

 المملكة

 

 

 

 

داخل 

 المملكة

 

 

 

 

 

خارج 

 المملكة

شركة 

مساهمة 

 مدرجة

 

 

شركة 

مساهمة 

 مدرجة

 

شركة 

 مساهمة

مدير عام   -

شركة 

الراجحي 

للصناعة 

 والتجارة

 

عضو مجلس  -

إدارة شركة 

شروق للتعبئة 

واألاذية 

 )الكوي (

عضو مجلس -

إدارة شركة 

الراجحي 

للموارد 

البشرية 

داخل   -

 المملكة 

 

 

 

 

خارج   -

 المملكة 

 

 

 

 

داخل -

 المملكة

 

 

 

شركة اير -

مدرجة  

 ذ.م.م

 

 

شركة   -

اير مدرجة 

 م.مذ.

 

 

 

شركة اير  -

 مدرجة ذ.م.م
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والتعليم 

 والتدري 

عضو مجلس  -

إدارة شركة 

الراجحي 

 للفنادق

عضو مجلس  -

إدارة الشركة 

 يجية للتقنيةالتل

مدير عام  -

شركة عبد هللا 

عبد العزيز 

الراجحي 

 وأوالد 

 

رئيس مجلس 

إدارة شركة 

المطار 

 السعودية

داخل -

 المملكة

 

 

داخل -

 المملكة

 

 

داخل -

 المملكة

 

 

شركة اير  -

 مدرجة ذ.م.م

 

 

شركة اير  -

مدرجة  

 ذ.م.م

 

 

شركة   -

اير مدرجة 

 ذ.م.م

 

( 3عضو )

عبد 

العزيز 

أحمد عبد 

اللطيف بن 

 دايل 

شركة 

الصحراء 

العالمية 

للبتروكيماويات 

 ) سبكيم (

داخل 

 المملكة

مساهمة 

 مدرجة

المدير  -

التنفيذ  لشركة 

  -المحدودةذاتي 

إحد  شركات 

مجموعة 

 المنجم

 

العضو  -

المنتدب 

وعضومجلس 

إدارة شركة 

تهامة لإلعالن 

والعالقات 

العامة 

 والتسويق

 

عضو مجلس  -

إدارة شركة أد  

 آرت ميديان

 

عضو مجلس  -

إدارة شركة 

الموارد 

 لألاذية

 

داخل   -

 المملكة 

 

 

 

 

 

داخل   -

 المملكة 

 

 

 

 

 

 

داخل   -

 المملكة 

 

 

 

داخل   -

 المملكة 

 

شركة اير 

 مدرجة ذ.م.م

 

 

 

مساهمة  -

 مدرجة

 

 

 

 

مساهمة  -

 اير مدرجة

 

 

 

شركة اير 

 مدرجة ذ.م.م

 

 

 

شركة اير 

 مدرجة ذ.م.م
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عضو مجلس  -

إدارة 

 أنترماركتس

عضو مجلس 

 JWTإدارة 

 

عضو مجلس  -

ارة شركة إد

Ogel V 

 

 

داخل   -

 المملكة 

 

 

 

  

داخل   -

 المملكة 

 

 

 

 

ة اير شرك

 مدرجة ذ.م.م

(  4عضو )

خالد بن 

سعد 

 المرشد

- - - - - - 

(  5عضو )

طارق عبد 

العزيز 

 الحمد

- - - - - - 

(  6عضو )

محمد عبد 

العزيز 

 الشتوي

الحلول -

 المتميزة

داخل 

 المملكة

شركة 

مساهمة 

 مقفلة

- - - 

( 7عضو )

خالد عبد 

الرحمن 

علي 

 الخضيري

اتحاد عذي  

لإلتصاالت 

 )جو(

ل داخ

 المملكة

)شركة -

مساهمة اير 

 مدرجة(

- - - 

 تحالف شركة

 األفق

داخل 

 المملكة

ذات مسئولية 

 محدودة
- - - 

 نتبة شركة

 التليج

داخل 

 المملكة

ذات مسئولية 

 محدودة
- - - 

 جلوب شركة

 السعودية ميد

اخل د

 المملكة

ذات مسئولية 

 - - - محدودة

( 8عضو )

ياسر بن 

سليمان 

 العقيل

شركة 

المصافي 

العربية 

 السعودية

عضو مجلس 

إدارة /رئيس 

لجنة المراجعة 

عضو لجنة /

  –االستثمار

داخل 

 المملكة

 

 

 

 

 

 

 

مساهمة 

 مدرجة

 

 

 

 

 

 

 

- - - 
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شركة تبوك 

 للتنمية الزرعية

عضو مجلس 

االدارة/نائ  

رئيس لجنة 

الترشيحات 

 والمكافآت

 

 

 

داخل 

 المملكة

 

 

 

مساهمة 

 مدرجة

( 9عضو )

ن ماجد ب

أحمد 

 ابراهيم

 الصويغ

شركة تبوك 

للتنمية 

 الزراعية

 

عضو مجلس 

 إدارة

 

عضو لجنة 

 المكافآت 

 

 والترشيحات

عضو لجنة 

 المراجعة

داخل 

 المملكة

مساهمة 

 مدرجة

شركة وفا 

 للتأمين

 

رئيس مجلس 

 اإلدارة

 

عضو اللجنة 

 التنفيذية

 

عضو لجنة 

 االستثمار

داخل 

 المملكة

مساهمة 

 مدرجة

عضو 

(10 )

لمعتصم ا

باهلل زكي 

 عالم

عضو مجلس 

إدارة شركة 

 شرق أسيا 

 

عضو مجلس 

شركة  إدارة

تهامة لإلعالن 

والعالقات 

 العامة

 

مال  شركة 

عنان 

 لالستثمار 

داخل 

 المملكة

 

 

 

داخل 

 المملكة

 

 

 

داخل 

 المملكة

مساهمة اير 

 مدرجة

 

 

مساهمة 

 مدرجة

 

 

ت اذ

مسؤولية 

 محدودة

   

عضو 

منير ( 11)

أحمد آل 

 غزوي

شركة شرق 

اسيا لالستثمار 

 الزراعي 

داخل 

 المملكة

شركة 

مساهمة 

 مقفلة

- - - 

م على دورتين للمجلس )إنتهاء الدورة الثانية عشر وبداية الدورة الثالثة عشر( 2021إشتمل العام المالي  *  

)الوليد م بعضوية أعضاء المجلس السبع 30/06/2021حي  انته  دورة المجلس الثانية عشر بتاريخ 

بن خالد الشثر  ، يوسف عبد هللا الراجحي، عبد العزيز بن أحمد بن دايل، خالد بن سعد المرشد ، 

محمد بن عبد العزيز الشتو ، طارق بن عبد العزيز بن حمد ، خالد بن عبد الرحمن التضير (، وبدأ 

بن خالد الشثر  ، م باألعضاء السبع ) الوليد 01/07/2021النصف الثاني من نفس العام وبتاريخ 
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يوسف عبد هللا الراجحي، عبد العزيز بن أحمد بن دايل ،  ياسر بن سليمان العقيل، ماجد بن أحمد 

الصويغ ، المعتصم باهلل بن سكي عالم ، منير بن أحمد بن ازو (... حي  خرج من عضوية المجلس 

د المرشد ، محمد بن عبد ( أعضاء وهم )خالد بن سع4م )1/07/2021للدورة الجديدة التي بدأت في 

( 3العزيز الشتو ، طارق بن عبد العزيز بن حمد ، خالد بن عبد الرحمن التضير ( وبقي عدد )

أعضاء وهم )الوليد بن خالد الشثر  ، يوسف عبد هللا الراجحي، عبد العزيز بن أحمد بن دايل( وانضم 

بن أحمد الصويغ ، المعتصم باهلل بن  ( أعضاء جدد وهم ) ياسر بن سليمان العقيل، ماجد4اليهم عدد )

 سكي عالم ، منير بن أحمد بن ازو (.

 

،   تنفيذي إدارة مجلس عضو :اآلتي النحو على أعضائه وتصنيف اإلدارة مجلس تكوين (3-3

 مستقل: إدارة مجلس عضو ، تنفيذي غير إدارة عضومجلس

 إسم العضو *
 تصنيف العضوية

 )تنفيذى/غير تنفيذى/مستقل(

 اير تنفيذ  ليد بن خالد بن صالح الشتر  ( و1عضو )

( يوسف عبد هللا عبد العزيز 2عضو )

 الراجحي
 اير تنفيذ 

( عبد العزيز أحمد عبد اللطيف بن 3عضو )

 دايل 

 مستقل

 مستقل **( خالد بن سعد بن محمد المرشد 4عضو )

( محمد بن عبد العزيز بن عبد هللا 5عضو )

 **الشتو 
 مستقل

بن عبد العزيز بن ابراهيم  ( طارق6عضو )

 **الحمد
 مستقل

( خالد بن عبد الرحمن علي 7عضو )

 **التضير 
 مستقل

 مستقل ( ياسر بن سليمان صالح العقيل***8عضو )

( المعتصم باهلل سكي محمد عبد 9عضو )

 *الجواد عالم**
 اير تنفيذ 

 مستقل ( ماجد أحمد إبراهيم الصويغ***10عضو )

 اير تنفيذ  ازو *** مد أحمد ال( منير اح11عضو )

)إنتهاء الدورة الثانية عشر وبداية الدورة الثالثة عشر( م على دورتين للمجلس 2021إشتمل العام المالي  * 

م بعضوية أعضاء المجلس السبع )الوليد 30/06/2021الثانية عشر بتاريخ  المجلسحي  انته  دورة 

، عبد العزيز بن أحمد بن دايل، خالد بن سعد المرشد ، بن خالد الشثر  ، يوسف عبد هللا الراجحي

محمد بن عبد العزيز الشتو ، طارق بن عبد العزيز بن حمد ، خالد بن عبد الرحمن التضير (، وبدأ 

م باألعضاء السبع ) الوليد بن خالد الشثر  ، 01/07/2021النصف الثاني من نفس العام وبتاريخ 

عزيز بن أحمد بن دايل ،  ياسر بن سليمان العقيل، ماجد بن أحمد يوسف عبد هللا الراجحي، عبد ال

الصويغ ، المعتصم باهلل بن سكي عالم ، منير بن أحمد بن ازو (... حي  خرج من عضوية المجلس 

( أعضاء وهم )خالد بن سعد المرشد ، محمد بن عبد 4م )1/07/2021للدورة الجديدة التي بدأت في 

( 3عبد العزيز بن حمد ، خالد بن عبد الرحمن التضير ( وبقي عدد )العزيز الشتو ، طارق بن 

أعضاء وهم )الوليد بن خالد الشثر  ، يوسف عبد هللا الراجحي، عبد العزيز بن أحمد بن دايل( وانضم 

( أعضاء جدد وهم ) ياسر بن سليمان العقيل، ماجد بن أحمد الصويغ ، المعتصم باهلل بن 4اليهم عدد )

 .منير بن أحمد بن ازو (سكي عالم ، 

 م.30/06/2021أعضاء انته  عضويتهم بعضوية المجلس بتاريخ  ** 

 م.01/07/2021دخلوا بعضوية المجلس بتاريخ *** أعضاء جدد 
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علما  - التنفيذيين غير وبخاصة  -أعضائه  إلحاطة اإلدارة مجلس اتخذها التي اإلجراءات (3-4

 ركة وأدائها:الش حيال وملحوظاتهم المساهمين بمقترحات

عادة يقوم المجلس بإدراج وعرض المقترحات والمالحظات التي تصله من المساهمين حيال الشركة 

 م2021وأدئها على أعضائه ضمن أجندة إجتماعات المجلس الدورية ، ولم يتلقى المجلس خالل العام 

 أ  شيء في هذا التصوص.

 

انعقادها،  وتواريخ األخيرة، المالية السنة خالل ُعقدت التي اإلدارة سمجل اجتماعات عدد (3-5

 الحاضرين: أسماء فيه موضحا   اجتماع كل حضور وسجل

 

 (10عدد االجتماعات ) 
طبيعة  االسم

 العضوية

 االجتماع

 االول 

 م13/1/2021

 الجتماع ا

 الثانى

29/3/2021 

الجتماع ا

 الثالث

3/5/2021 

 االجتماع 

 الرابع

 م20/05/2021

 االجتماع 

 الخامس

 م07/06/2021

االجتماع 

 السادس

30/06/2021 

الجتماع ا

 السابع

01/07/2021 

 االجتماع

 الثامن 

18/8/2021 

 الجتماع ا

 التاسع

10/11/2021 

االجتماع 

 العاشر

 م27/12/2021
 االجمالى

( وليد 1عضو )

بن خالد بن 

صالح الشتر  

*** 

رئيس 

مجلس 

 اإلدارة
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

( 2عضو )

هللا يوسف عبد 

عبد العزيز 

 ***الراجحي

نائ  

رئيس 

مجلس 

 االدارة

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

( عبد 3عضو )

العزيز أحمد 

عبد اللطيف بن 

 ***دايل 

عضو 

مجلس 

 االدارة
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

( 4عضو )

خالد بن سعد 

بن محمد 

 *المرشد 

عضو 

مجلس 

 االدارة
1 1 1 1 1 1 - - - - 6 

( 5عضو )

بد محمد بن ع

العزيز بن عبد 

 هللا الشتو *

عضو 

مجلس 

 االدارة
1 1 1 1 1 1 - - - - 6 

( 6عضو )

طارق بن عبد 

العزيز بن 

 ابراهيم الحمد*

عضو 

مجلس 

 االدارة
1 1 1 1 1 - - - - - 5 

( 7عضو )

خالد بن عبد 

الرحمن علي 

 التضير *

عضو 

مجلس 

 االدارة
1 1 1 1 1 1 - - - - 6 

( 8عضو )

ياسر بن 

ن صالح سليما

 العقيل**

عضو 

مجلس 

 االدارة
- - - - - - 1 1 1 1 4 

( 9عضو )

المعتصم باهلل 

سكي محمد 

عضو 

مجلس 

 االدارة

- - - - - - 1 1 1 1 4 
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عبد الجواد 

 عالم**

( 10عضو )

ماجد أحمد 

إبراهيم 

 الصويغ**

عضو 

مجلس 

 االدارة
- - - - - - 1 1 1 1 4 

( 11عضو )

منير احمد 

أحمد 

 الغزو **

و عض

مجلس 

 االدارة
- - - - - - 1 1 1 1 4 

نظرا  م النتهاء دورة المجلس الثانية عشر30/06/2021أعضاء انتهي  عضويتهم من المجلس بتاريخ  * 

م اشتمل على دورتين للمجلس ) الدورة الثانية عشر والتي انته  بتاريخ 2021لكون العام المالي 

 .م(1/07/2021بدأت في م ، والدورة الثالثة عشر والتي 30/06/2021

 م.01/07/2021** أعضاء جدد دخلوا بعضوية المجلس الثالثة عشر بتاريخ 

 م.2021*** أعضاء استمروا بعضوية المجلس طوال العام المالي 

 

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

 وتواريخ اجتماعاتها وعدد وأعضائها سائهاورؤ اللجان أسماء ذكر مع ولجنة المكافآت،

 .اجتماع لكل لألعضاء الحضور انعقادها وبيانات

 

 اللجنة التنفيذية: 3-6-1

 وصف متتصر  إلختصاصات اللجنة ومهامها : (أ

تطلع اللجنة بمسئوليات مجلس االدارة ذات الصلة بإدارة أعمال الشركة خالل الفترات بين 

أوحينما يتعذر إنعقاد إجتماعات المجلس أل  أسباب  اإلجتماعات الدورية المقررة للمجلس،

طارئة أو خارجة عن االرادة، و تقدم التوصيات إلى مجلس اإلدارة حول متتلف 

الموضوعات ذات الصلة بإعداد وتنفيذ إستراتيجية الشركة واإلستثمار في مشروعات 

إعتماد الشراكات واإلستحواذات، ويفوض المجلس اللجنة لتصريف بعض مهامه مثل 

 سياسات االستثمار وتعيينات القيادات العليا  والمشتريات )فيما دون اثنين مليون لاير(.

 

 :*إجتماعات اللجنة (ب

 اإلسم #
طبيعة 

 العضوية

 ( إجتماعات4عدد االجتماعات )

 االجتماع األول

 م18/05/2021

 اإلجتماع الثاني

 م26/06/2021

 اإلجتماع الثال 

 م25/10/2021

 لرابعاإلجتماع ا

 م20/12/2021
 االجمالي

1 
 ( 1عضو )

 يوسف  عبد هللا الراجحى

رئيس 

 اللجنة 
1 1 1 1 4 

 ( الوليد بن خالد الشثر 2عضو ) 2

نائ  

رئيس 

 اللجنة

1 1 1 1 4 

 ( فهد عبد هللا آل سميح 3عضو ) 3
عضو 

 اللجنة
1 1 1 1 4 

4 
( المعتصم باهلل سكي 4عضو )

 محمد عبد الجواد عالم

عضو 

 جنةالل
- - 1 - 1 

5 
( منير احمد أحمد آل 5عضو )

 ازو 

عضو 

 اللجنة
- - 1 - 1 
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م على نهاية الدورة الثانية عشر 30/06/2021م والذ  انتهى بتاريخ 2021* إشتمل نصف العام المالي 

 لمجلس االدارة والتي كان  تشتمل على أعضاء اللجنة اللجنة التنفيذية الثال  )يوسف عبد هللا الراجحي،

الوليد بن خالد الشثر  ، فهد بن عبد هللا آل سميح ( وبدأ النصف الثاني من نفس العام وبتاريخ 

م بأعضاء خمس وهم )يوسف عبد هللا الراجحي، الوليد بن خالد الشثر  ، المعتصم باهلل بن 01/07/2021

قرر مجلس  م10/11/2021وفي تاريخ  .ازو  وفهد بن عبد هللا آل سميح( آلسكي عالم ، منير بن أحمد 

( أعضاء فقي وهم )يوسف عبد هللا الراجحي، الوليد بن خالد 3االدارة اقتصار أعضاء اللجنة التنفيذية على )

الشثر  ، فهد بن عبد هللا آل سميح( وبالتالي خرج من عضوية اللجنة كال من )المعتصم باهلل بن سكي عالم 

 ، منير بن أحمد بن ازو (.

 

 لجنة  المراجعة: 3-6-2

 ف مختصر  إلختصاصات اللجنة ومهامها:وص (أ

 في تنفيذ فاعليتها مد  من التحقق أجل الشركة من في الداخلية المراجعة إدارة على اإلشراي

 مكتوب تقرير ووضع الداخلية الرقابة نظام ودراسة .اإلدارة مجلس حددها التي والمهمات األعمال

 اإلجراءات تنفيذ ومتابعة الداخلية عةالمراج تقارير ودراسة .شأنه في وتوصياتها رأيها عن

 وتحديد وفصلهم القانونيين المحاسبين بتعيين والتوصية .للمالحظات الواردة فيها التصحيحية

 القانونيين، المحاسبين أعمال ومتابعة .استقالليتهم من التأكد بالتعيين التوصية ويراعى عند أتعابهم،

 .المراجعة بأعمال قيامهم أثناء بها التي يكلفون المراجعة أعمال نطاق خارج عمل أ  واعتماد

 ملحوفات ودراسة .عليها ملحوفاتها وإبداء القانوني المحاس  مع المراجعة خطة ودراسة

 األولية المالية القوائم ودراسة .شأنها في تم ما ومتابعة المالية القوائم على القانوني المحاس 

 السياسات ودراسة .شأنها في الرأ  والتوصية بداءوإ اإلدارة مجلس على عرضها قبل والسنوية

 .شأنها في اإلدارة لمجلس والتوصية الرأ  وإبداء المتبعة المحاسبية

 

 :* إجتماعات اللجنة (ب

 اإلسم #
طبيعة 

 العضوية

   ( إجتماعات6عدد االجتماعات )
 االجتماع 

 األول

22/03/2021 

اإلجتماع 

 الثانى

16/05/2021 

اإلجتماع 

 الثال 

11/08/2021 

 اإلجتماع 

 الرابع

15/08/2021 

 اإلجتماع 

 التامس

03/11/2021 

 اإلجتماع 

 السادس

05/12/2021 

 االجمالي

1 

( وليد 1عضو )

أحمد  

 بامعروي

رئيس 

 اللجنة
1 1 - - - - 2 

2 

( عبد 2عضو )

الرحمن 

 السلطان

 2 - - - - 1 1 عضو

3 
( 3عضو )

 أحمد السنيد 
 6 1 1 1 1 1 1 عضو

4 

( عبد 4) عضو

العزيز أحمد بن 

 دايل

 6 1 1 1 1 1 1 عضو

5 

 (5عضو )

محمد بن عبد 

العزيز بن عبد 

 هللا الشتو 

 4 1 1 1 1 - - عضو



 

 51................ ............................................2021تقرير مجلس االدارة لعام  -شركة تبوك للتنمية الزراعية 

 

م على نهاية الدورة الثانية عشر 30/06/2021م والذ  انتهى بتاريخ 2021 األول * إشتمل نصف العام المالي

المراجعة األربعة )وليد بن أحمد بامعروي رئيسا، وعضوية  لمجلس االدارة والتي كان  تشتمل على أعضاء لجنة

( وبدأ النصف الثاني من نفس وعبد العزيز أحمد بن دايل أ/ أحمد بن ابراهيم السنيد ، أ/ عبد الرحمن السلطان

رئيسا م بالدورة الثالثة لمجلس االدارة بأعضاء ثالثة وهم )أ/ أحمد بن ابراهيم السنيد  01/07/2021العام وبتاريخ 

( والذين تم اختيارهم بناء على قرار الجمعية  الشتو ، أ/ عبد العزيز بن أحمد بن دايل، أ/ محمد بن عبد العزيز 

 م.15/06/2021العامة العادية بتاريخ 

 

 لجنة  الترشيحات والمكافآت : 3-6-3

 مختصر إلختصاصات اللجنة ومهامها: وصف (أ

مع  المعتمدة والمعايير للسياسات وفقاً  المجلس عضويةل بالترشيح اإلدارة لمجلس تتتص اللجنة بالتوصية

 لالحتياجات السنوية والمراجعة .واألمانة بالشري متلة بجريمة إدانته سبق شتص أ  ترشيح عدم مراعاة

 المطلوبة والمؤهالت للقدرات وصف اإلدارة وإعداد مجلس لعضوية المناسبة المهارات من المطلوبة

 .اإلدارة مجلس ألعمال العضو يتصصه أن يلزم الذ  تحديد الوق  ذل  في بما اإلدارة، مجلس لعضوية

 جوان  تحديد .إجراؤها يمكن التي التغييرات شأن في التوصيات ورفع اإلدارة مجلس هيكل ومراجعة

 من سنو  بشكل والتأكد .مصلحة الشركة مع يتفق بما معالجتها واقتراح اإلدارة، مجلس في والقوة الضعف

 إدارة مجلس عضوية يشغل العضو إذا كان مصالح تعارض أ  وجود عدم و المستقلين، األعضاء استقاللية

 و التنفيذيين، وكبار اإلدارة مجلس أعضاء ومكافآت لتعويضات واضحة سياسات ووضع .أخر  شركة

 باألداء. ترتبي معايير استتدام السياسات تل  وضع يراعى عند

 

 إجتماعات اللجنة*: (ب

 اإلسم #
 طبيعة

 العضوية

  ( إجتماعات4عدد االجتماعات )

 االجتماع األول

05/01/2021 

 الثانى اإلجتماع 

27/04/2021 

 اإلجتماع الثال 

05/10/2021 

 اإلجتماع الرابع

23/12/2021 
 االجمالي

1 
(عبد العزيز بن 1عضو )

 دايل

رئيس 

 اللجنة
1 1 1 1 4 

 2 - - 1 1 عضو ( الوليد الشتر  2عضو ) 2

3 
( الجوهرة بن  3) عضو

 سليمان العايد 
 2 - - 1 1 عضو

4 
 ( حاتم محمد إمام4عضو )

 1 - - - 1 عضو

5 
يوسف عبد هللا ( 5عضو )

 عبد العزيز الراجحي
 2 1 1 - - عضو

 

ياسر بن سليمان ( 6عضو )

 صالح العقيل**

 

 2 1 1 - - عضو

 
ماجد أحمد ( 7عضو )

 إبراهيم الصويغ
 2 1 1 - - عضو

م يشتمل على دورتين لمجلس اإلدارة، حي  أن الدورة الثانية عشرة إنته  بتاريخ 2021 لكون العام المالينظرا  * 

م. وبالتالي فإن أعضاء اللجنة للنصف األول من 01/07/2021م وبدأت دورة جديدة للمجلس في 30/06/2021

هرة بن  سليمان العايد ، حاتم محمد م هم ) عبد العزيز أحمد بن دايل، الوليد بن خالد الشثر ، الجو2021عام 

( 3م تعديل عدد أعضاء اللجنة ليصبح )13/01/2021االمام ( علما بأن مجلس االدارة قرر في جلسته بتاريخ 

 أعضاء وخروج حاتم محمد االمام اعتبارا من تاريخ قرار المجلس واالبقاء على باقي األعضاء. 
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م هم )عبد العزيز بن أحمد بن دايل، ياسر بن 01/07/2021ي وأعضاء اللجنة للدورة الجديدة التي بدأت ف

 سليمان العقيل ، يوسف عبد هللا الراجحي، ماجد بن أحمد الصويغ(.

 

 لجنة  الحوكمة واإللتزام والمخاطر :  3-6-4

 وصف مختصر إلختصاصات اللجنة ومهامها: (أ

والئحة حوكمة الشركات تتتص اللجنة بالتحقق من التزام الشركة بالئحة حوكمة الشركة وملحقاتها 

إطالع أعضاء مجلس اإلدارة وأ  أنظمة ولوائح تتعلق بالحوكمة صادرة من الجهات المتتصة، و

بالتطورات في مجال حوكمة الشركات وأفضل الممارسات. والتأكيد على التزام الشركة بأن تكون 

ة وصحيحة واير مضللة االفصاحات الصادرة عنها للمساهمين والجمهور وهيئة السوق المالية واضح

وأن يتم االفصاح بناًء على التعليمات واألنظمة الصادرة من هيئة السوق المالية وتداول. واإلشراي 

على وضع استراتيجية وسياسات شاملة إلدارة المتاطر بما يتناس  مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة 

وتقديم  .الداخلية والتارجية للشركةوالتحقق من تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بناًء على المتغيرات 

 .التوصيات للمجلس بذل 

 *:إجتماعات اللجنة (ب

 اإلسم #
طبيعة 

 العضوية

  ( إجتماعات2عدد االجتماعات )

 االجتماع األول

08/03/2021 

 اإلجتماع الثانى

07/06/2021 
 االجمالي

 ( مريع سعد الهباش1عضو ) 1
رئيس 

 اللجنة
1 1 2 

 2 1 1 عضو حمد السبيعي( سماح بن  2عضو ) 2

 2 1 1 عضو ( خالد محمود النجار3عضو ) 3

 

بالغاء لجنة الحوكمة واإللتزام والمتاطر وانشاء ادارة م 30/06/2021تم اتتاذ قرار من مجلس االدارة بتاريخ  *

ا يضمن إلتزامها االلتزام والحوكمة والمتاطر لتوجيه أعمال الشركة وإجراءاتها و سياساتها الداخلية والتارجية بم

بالقوانين والتعليمات المحلية ذات العالقة باعمال الشركة ، باإلضافة إلى التعليمات التارجية وأفضل الممارسات 

 العالمية بهذا المجال، مما يعزس من تأمين سالمة العمليات بالشركة  وسيادة كفاءتها وفعاليتها.

 

وأعضائه،  لجانه أدائه وأداء تقييم في اإلدارة مجلس عليها اعتمد التي الوسائل ينطبق، حيثما (3-7

 وجدت: إن بالشركة، وعالقتها بالتقييم قامت التي الخارجية والجهة

يجر  المجلس نوعين من التقييم ألعضائه بإستتدام نماذج مقتبسة من أدبيات وتجارب الحوكمة العالمية: 

مهام وواجبات المجلس وما حققته سياسات  أحدهما تقييم ذاتي بحي  يقوم كل عضو بتقييم أدائه من منظور

وأعمال المجلس من نتائج فى تطوير ونمو ألعمال وايرادات وأرباح الشركة ، ومقدار المساهمة الشتصية 

 للعضو في ذل  ، كما يقوم أعضاء المجلس مجتمعين بتقييم أداء المجلس في إطار المنظور الذ  تقدم ذكر .

تقييم المجلس وإنما يتم التقييم بإشراي لجنة الترشيحات والمكافآت وال توجد جهة خارجية تشري على 

 والحوكمة إنطالقاً من مسئوليتها حيال ذل  وفقا لما نص  عليه الئحة عمل اللجنة. 

 



 

 53................ ............................................2021تقرير مجلس االدارة لعام  -شركة تبوك للتنمية الزراعية 

 

في  عليه منصوص هو لما وفقا   التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس أعضاء مكافآت عن اإلفصاح (3-8

 حوكمة الشركات: الئحة من والتسعين الثالثة المادة

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت  -مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة -( من النظام األساس19وفقاً ألحكام المادة )

والحوكمة بالشركة وبناء على الئحة عملها بالتوصية لمجلس اإلدارة بمبلغ سنو  يشكل المكافأة السنوية 

لحضور لكل جلسة ومزايا أخر  على أن ال يتجاوس ألعضاء المجلس ، ويجوس الجمع بينه وبين بدالت ا

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

 :* مكافآت أعضاء المجلس 3-8-1

 اإلسم #

    المكافآت المتغيرة المكافآت الثابتة

*
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 أوال: األعضاء المستقلين: 

 - 200000 - - - - - - - 200000 - - - 20000 30000 150000 عبد العزيز أحمد بن دايل 1

 - 168000 - - - - - - - 168000 - - - - 18000 150000 خالد بن سعد المرشد 2

 - 126000 - - - - - - - 126000 - - - 8000 18000 100000 محمد عبد العزيز الشتو  3

 - 115000 - - - - - - - 115000 - - - - 15000 100000 طارق عبد العزيز الحمد 4

5 
خالد عبد الرحمن 

 التضير **
- 18000 - - - - 18000 - - - - - - - 18000 - 

6 
ياسر بن سليمان صالح 

 العقيل***
- 12000 4000 - - - 16000 - - - - - - - 16000 - 

7 
ماجد أحمد إبراهيم 

 الصويغ ***
- 12000 4000 - - - 16000 - - - - - - - 16000 - 

 - 100000 - - - - - - - 100000 - - - - - 100000 محمد عبد هللا الراجحي** 

 - 759,000 - - - - - - - 759,000 - - - 36,000 123,000 600,000 المجموع )أوال( 

 ء اير التنفيذين:ثانياً: األعضا 

 - 312000 - 120000 - - - 120000 - 192000 - - - 12000 30000 150000 الوليد خالد الشتر  1

 - 252000 - 60000 - - - 60000 - 192000 - - - 12000 30000 150000 يوسف عبد هللا الراجحى 2

3 
المعتصم باهلل سكي محمد 

 عبد الجواد عالم***
- 12000 2000 - - - 14000 - - - - - - - 14000 - 

4 
منير احمد أحمد آل 

 ازو  ***
- 12000 2000 - - - 14000 - - - - - - - 14000 - 

 - 592,000 - 180,000  - - 180,000 - 412,000 - - - 28,000 84,000      300,000 المجموع )ثانيا ( 

 ثالثاً: األعضاء التنفيذيين: 

 ال يوجد 
                

-    

               

-    

               

-    

               

-    

               

-    

               

-    

                

-    

               

-    

               

-    

               

-    

               

-    

               

-    

               

-    

               

-    

               

-    

               

-    

 المجموع )ثالثا ( 
                

-    

               

-    

               

-    

               

-    

               

-    

               

-    

                

-    

               

-    

               

-    

               

-    

               

-    

               

-    

               

-    

               

-    

               

-    

               

-    

 64,000 207,000 900,000 المجموع الكلى 
               

-    

               

-    

               

-    
1,171,000  180,000 

               

-    

               

-    

               

-    
180,000  1,351,000 

               

-    

*بناًء على سياسة صري مكافآت ومستحقات أعضاء مجلس االدارة ولجانه.. فقد اعتمد مجلس االدارة توصية 

م بواقع 2020لس االدارة لعام بصري مكافآت أعضاء مج م05/01/2021لجنة الترشيحات والمكافآت بتاريخ 

لاير لكل عضو من أعضاء المجلس واحتساب مبلغ المكافأة بناًء على الحد األدنى لجلسات الحضور  150,000

 م.2021( جلسات. وقد تم صري هذ  المكافآت خالل عام 6حس  نظام الشركة األساس وعددها )

التضير  لعضوية المجلس اعتباراً من تاريخ  نظراً لدخول عضو المجلس األستاذ/ خالد بن عبد الرحمن**

 م لشغل المقعد الشاار بعد استقالة عضو المجلس األستاذ/ محمد عبد هللا عبد العزيز الراجحي14/12/2020

م ضمن 2020وبالتالي لم تصري له مكافأة عن عام  2020ونظراً لعدم حضور  أ  جلسات للمجلس خالل عام 

م، علما بأن العضو المستقيل )محمد 2021في عام مكافآتهم تم صري  نالذيأعضاء مجلس االدارة ومكافآت 

 .م2021في عام  صرف م والتي 2020عبد هللا الراجحي ( قد صرف  له مكافأة عن عام 

م لم تصري 1/7/2021األعضاء الذين انضموا لعضوية مجلس االدارة للدورة الثالثة عشر والتي بدأت في ***  

 .2020عن العام المالي م وذل  2021م آت خالل عالهم مكاف
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 مكافآت أعضاء اللجان: 3-8-2

( لاير سعود  لكل جلسة باالضافة للمكافأة 2000يتقاضى أعضاء اللجان بدل حضور الجلسات بواقع أثنين ألف )

 السنوية التي يعتمدها مجلس االدارة.

 
المكافآت الثابتة )عدا 

 بدل حضور الجلسات( *
 عالمجمو بدل حضور الجلسات

    أعضاء لجنة المراجعة 

 154000 4000 150000 . وليد  أحمد بامعروي1

 104000 4000 100000 . عبد الرحمن السلطان2

 112000 12000 100000 . أحمد ابراهيم السنيد 3

 112000 12000 100000 . عبد العزيز احمد بن دايل4

 8000 8000 - **. محمد عبدالعزيز الشتو 5

 490000 40000 450000 المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت    

 1580000 8000 150000 . عبد العزيز أحمد بن دايل1

 104000 4000 100000 . الوليد بن خالد الشتر 2

 104000 4000 100000 . الجوهرة بن  سليمان العايد3

 102000 2000 100000 ام. حاتم محمد إم4

 4000 4000 - **. يوسف عبد هللا الراجحي5

 4000 4000 - **. ياسر سليمان العقيل6

 4000 4000 - **. ماجد أحمد الصويغ7

 480000 30000 450000 المجموع

    
    أعضاء اللجنة التنفيذية 

 158000 8000 150000 . يوسف  عبد هللا الراجحى1

 108000 8000 100000 . الوليد بن خالد الشتر 2

 108000 8000 100000 . فهد عبد هللا آل سميح3

 16667 - 16667 .أحمد ابراهيم السنيد ***5

 2000 2000 - **. المعتصم باهلل سكي عالم4

 2000 2000 - **. منير أحمد آل ازو 5

 394667 28000 366667 المجموع

أعضاء لجنة الحوكمة واإللتزام 

 والمخاطر
   

 154000 4000 150000 . مريع سعد الهباش1

 104000 4000 100000 . سماح بن  حمد السبيعي2

 104000 4000 100000 . خالد محمود النجار3

 362000 12000 350000 المجموع

6676172 110000 1616667 المجموع الكلي  

 



 

 55................ ............................................2021تقرير مجلس االدارة لعام  -شركة تبوك للتنمية الزراعية 

 

علما بأن مكافأة عضو اللجنة  2020عن العام المالي  2021* تم صري مكافآت لجان المجلس خالل عام 

 لاير لرئيس اللجنة. 50,000لاير باالضافة لـ  100,000هي 

لس قرر مجلس االدارة وبناء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت إدراج متصص مكافآت أعضاء المج

لاير لكل عضو من اعضاء  150000لاير بواقع  2566667قدرها  2020واللجان عن العام المالي 

لاير لكل عضو من أعضاء لجان المجلس باالضافة لمبلغ  100000المجلس بما فيهم رئيس المجلس، و

ى م بناًء عل2021لكل رئيس لجنة من لجان المجلس، على أن تصري تل  المكافآت خالل عام  50000

 سياسة صري مكافآت ومستحقات اعضاء مجلس اإلدارة ولجانه.

م إال أنهم لم يحصلوا على مكافآت خالل نفس العام عن 2021** أعضاء إنضموا لعضوية اللجان في عام 

 .م2021في عام  صرف والتي  م2020العام السابق 

على مكافأة نفس العام والتي م وحصل 2020كان عضو باللجنة التنفيذية خالل عام أحمد السنيد  أ/ *** 

 م.2021في عام  صرف 

 

 مكافآت كبار التنفيذيين: 3-8-3

 البيان

  أخرى المكافآت المتغيرة المكافآت الثابتة
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 . الرئيس التنفيذي1
  

1,080,000  

        

2,400  

     

270,000  

  

1,352,400  

              

-    

              

-    
              -    

              

-    

              

-    

              

-    

              

-    

       

54,000  

     

150,000  
   1,556,400  

 . رئيس قطاع المالية*2
       

78,000  

           

400  

       

19,500  

       

97,900  

              

-    

              

-    
              -    

              

-    

              

-    

              

-    

              

-    
              -                  -           97,900  

. رئيس قطاع المالية 3

 المكلف*

    

229,298  

       

39,250  

       

57,330  

     

325,878  

              

-    

              

-    

       

91,665  

              

-    

              

-    

       

91,665  

              

-    
              -                  -          417,543  

 . مدير عام المبيعات4
    

468,000  

        

2,400  

      

117,000  

     

587,400  

              

-    

              

-    

     

125,000  

              

-    

              

-    

     

125,000  

              

-    
              -                  -         712,400  

 . رئيس قطاع التشغيل5
     

540,000  

        

2,400  

     

135,000  

     

677,400  

              

-    

              

-    

     

125,000  

              

-    

              

-    

     

125,000  

              

-    
              -                  -        802,400  

. رئيس قطاع الخدمات 6

 المشتركة**

     

225,000  

         

1,000  

       

56,250  

     

282,250  

              

-    

              

-    

     

100,000  

              

-    

              

-    

     

100,000  

              

-    
              -                  -         382,250  

. رئيس قطاع الخدمات 7

 المشتركة المكلف**

              

-    

      

63,000 

 

              

-    

      

63,000  

              

-    

              

-    
              -    

              

-    

              

-    

              

-    

              

-    
              -                  -          63,000  

. مدير عام قطاع الخدمات 8

 **المشتركة
580,22  129 645,5  35428,  

              

-    

              

-    
              -    

              

-    

              

-    

              

-    

              

-    
              -                  -    ,35428  

,5823,414 660,725  110,979  2,642,878 المجموع  -    - 441,665  
     

-    
- 441,665  

              

-    
       54,000       150,000  2474,060,  

يتم منح مكافآت كبار التنفيذيين وفقاً لنظام المرتبات واألجور المعمول به بالشركة والمعتمد من مجلس 

 اإلدارة في إطار نظام الموارد البشرية الجار  العمل به بالشركة.

م، 31/10/2021وحتى  1/1/2021* تم تكليف المدير المالي بمهام رئيس قطاع المالية خالل الفترة من 

 م.01/11/2021وباشر رئيس قطاع المالية الجديد مهام عمله اعتبارا من 

، فقد تم  23/05/2021نظرا لشغور وفيفة مدير عام التدمات المشتركة حاتم محمد االمام من تاريخ  **

م، ومن 11/12/2021تكليف المهندس/ يحي أحمد مباركي بمهام رئيس قطاع التدمات المشتركة وحتى 

 تاريخ ثم تعيين األستاذ/ عبد هللا حمود الصالحي مديرعام لقطاع التدمات المشتركة اعتباراً من

 م.12/12/2021
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 وأسماء األخيرة المالية السنة خالل المنعقدة للمساهمين العامة الجمعيات بتواريخ بيان (3-9

 الجمعيات: لهذه الحاضرين اإلدارة أعضاء مجلس

    

 اإلسم م

 ل الحضورسج

 * إجتماع الجمعية األول

 م06/04/2021

 ** إجتماع الجمعية الثانى

 م15/06/2021

 1 1 الوليد بن خالد الشثر  1

 1 1 يوسف بن عبد هللا عبد العزيز الراجحي  2

 1 1 عبد العزيز أحمد بن دايل 3

 1 1 خالد بن سعد المرشد 4

 1 1 محمد بن عبد العزيز الشتو  5

 1 1 ن عبد العزيز الحمد طارق ب 6

 1 1 خالد بن عبد الرحمن التضير   7

 * الجمعية العامة ايرالعادية )االجتماع الثال (.

 ** الجمعية العامة العادية )االجتماع الثاني(.

  

 

 :وأسبابها الطلبات تلك وتواريخ المساهمين لسجل الشركة طلبات عدد (3-10

عدد طلبات 

الشركة لسجل 

 المساهمين

 أسباب الطلب طلبتاريخ ال

 إنعقاد الجمعية العامة 16/02/2021 1

 إنعقاد الجمعية العامة 28/02/2021 2

 إنعقاد الجمعية العامة 30/03/2021 3

 ) ملف سيادة رأس المال( أخر  06/04/2021 4

 أخر  26/05/2021 5

 إنعقاد الجمعية العامة 26/05/2021 6

 أخر  م13/06/2021 7

 أخر  ) تقرير مجلس اإلدارة( م31/12/2021 8

 

 

كبار  أحد أو الشركة إدارة مجلس أعضاء أحد بموجبه تنازل اتفاق أو ترتيبات ألي بيان (3-11

 مكافآت: أي عن التنفيذيين

 

م أ  ترتيبات أو إتفاق تناسل بموجبه أ  أحد من 2021ديسمبر  31لم توجد خالل العام المالي المنتهي في 

كبار التنفيذيين عن أ  رات  أو تعويض؛ كما اليوجد أعضاء مجلس إدارة أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد 

أو كبار تنفيذيين لم يتقاضوا أ  بدالت مقابل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة أو أ  مصاريف سفر أو 

 .تنقالت أو أ  بدالت أخر  أو تناسلوا عن مكافآتهم وتعويضاتهم خالل العام المذكور
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 األرباح: في حقوق أي عن الشركة مساهمي أحد بموجبه تنازل تفاقا أو ترتيبات ألي بيان (3-12

أ  ترتيبات أو إتفاق تناسل بموجبه أ  من  2021ديسمبر  31لم توجد خالل العام المالي المنتهي في 

 مساهمي الشركة عن حقوقه في األرباح.

 

 االسهم والحقوق وأدوات الدين: (4
الشركة  إدارة مجلس ألعضاء تعود اكتتاب وحقوق تعاقدية مالية وأوراق مصلحة ألي وصف (4-1

 التابعة، وأي شركاتها من أي أو الشركة دين أدوات أو أسهم في وأقربائهم التنفيذيين وكبار

 األخيرة: المالية السنة خالل الحقوق تلك أو المصلحة تلك في تغيير

 

 

 

أعضاء  عدا( ألشخاص تعود التصويت في األحقية ذات األسهم فئة في مصلحة ألي وصف (4-2

 بموجب المادة الحقوق بتلك الشركة أبلغوا )وأقرباءهم التنفيذيين وكبار الشركة إدارة مجلس

السنة  خالل الحقوق تلك في تغيير وأي واإلدراج، التسجيل قواعد من واألربعين الخامسة

 األخيرة: المالية

لم يوجد إبالغ أل  مصلحة أو تغيير فئة األسهم ذات األحقية في التصوي  تعود لالشتاص المعنيين 

 .2021ديسمبر  31ل العام المالي المنتهي في خال

 

# 

 

إسم من تعود له 

المصلحة أو االوراق 

التعاقدية أو حقوق 

 اإلكتتاب

 نهاية العام العامبداية 

صافي 

 التغير
 % التغير

 عدد االسهم
أدوات 

 الدين

 عدد 

 االسهم

 أدوات

 الدين

 أوال: أعضاء مجلس االدارة:

 0 0 0 1074 0 1074 الوليد خالد صالح الشتر  1

 0 0 0 17461 0 17461 يوسف عبد هللا الراجحي 2

%100 100 0 100 0 0 عبد العزيز احمد بن دايل 3  

 0 0 0 100 0 100 خالد سعد المرشد 4

 0 0 0 0 0 0 محمد عبد العزيز الشتو  5

 0 0 0 0 0 0 طارق عبد العزيز الحمد 6

 0 0 0 0 0 0 خالد عبد الرحمن التضير  7

%100 25 0 25 0 0 ياسر بن سليمان العقيل 8  

 0 0 0 0 0 0 المعتصم باهلل سكي عالم 9

 0 0 0 0 0 0 ماجد بن أحمد الصويغ 10

 0 0 0 0 0 0 منير بن أحمد آل ازو  11

 ثانيا: أقارب أعضاء مجلس االدارة

1 

عبد هللا عبد العزيز 

الراجحي ) والد يوسف 

 عبد هللا الراجحي(

1611785 0 1611785 0 0 0 
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حق  مذكرات أو تعاقدية مالية أوراق وأي للتحويل قابلة دين أدوات أي وأعداد لفئات وصف  (4-3

 أي عوض إيضاح مع المالية السنة خالل الشركة منحتها أو أصدرتها مشابهة حقوق أو اكتتاب

 ذلك: مقابل عليه الشركة حصلت

يل أو أكتتاب بموج  أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو لم توجد  أ  حقوق تحو

ديسمبر  31مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خالل العام المنتهي في 

 م.2021

 

تعاقدية  مالية أوراق أو للتحويل قابلة دين أدوات بموجب اكتتاب أو تحويل حقوق ألي وصف (4-4

 الشركة: منحتها أو أصدرتها مشابهة حقوق أو اكتتاب، حق اتمذكر أو

لم توجد أ  أدوات دين قابلة للتحويل و أ  أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق  إكتتاب أو حقوق 

م وبالتالي ال يوجد أ  2021ديسمبر  31مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خالل العام المنتهي في 

 ي هذا التصوص.عوض حصل  عليه الشركة ف

 

لالسترداد،  قابلة دين أدوات ألي الشركة جانب من إلغاء أو شراء أو استرداد ألي وصف (4-5

الشركة  اشترتها التي المدرجة المالية األوراق بين التمييز مع المتبقية، المالية األوراق وقيمة

 التابعة: شركاتها اشترتها التي وتلك

أ  إسترداد أو شراء أو إلغاء من جان   م2021ديسمبر  31 لم توجد خالل العام المالي المنتهي في

 الشركة أل  أدوات دين قابلة لإلسترداد.

 

 عالقة: ذي وطرف الشركة بين صفقة ألي وصف (4-6

 142,715ام  شركة تبوك الزراعية ببيع أعالي لشركة مصادر األعالي )طري ذو عالقة( بمبلغ ق

 لاير

 

 مصلحة ألحد فيها كانت أو فيها طرفا   الشركة ونتك عقود أو أعمال بأي تتعلق معلومات (4-7

 بأي منهم، عالقة ذي شخص ألي أو فيها التنفيذيين لكبار أو الشركة إدارة مجلس أعضاء

 العقود وشروطها أو األعمال هذه وطبيعة العقود، أو باألعمال المعنيين أسماء تشمل حيث

 بذلك: إقرار الشركة تقديم فعلى لقبيل،ا هذا من عقود أو أعمال توجد لم وإذا ومبلغها، ومدتها

 

م فيها أو كان  توجد فيها  2021يقر مجلس االدارة بانه ليس لديه أ  أعمال أو عقود مبرمة خالل العام 

مصلحة ألحد أعضاء مجلس األدارة أو الرئيس التنفيذ  أو رئيس قطاع المالية أو أ  شتص ذ  عالقة 

 بأ  منهم.

 

 

 خلية بالشركة:الرقابة الدا (5
لجنة  رأي إلى إضافة بالشركة، الداخلية الرقابة إجراءات لفعالية السنوية المراجعة نتائج (5-1

 الشركة: في الداخلية الرقابة نظام كفاية مدى المراجعة في

 

تحقيق  في ومساندتها الشركة أصول حماية في ودورها الداخلية الرقابة هميةأل إدراكاً من مجلس اإلدارة

للمعامالت المالية  إجراءات الرقابة الداخلية فاعلية من سنو  بشكل بالتحقق يقوم المجلس ،أهدافها

استغالل  سوء متاطر من لها بغرض الحد المراجعة السنوية خالل واإلدارية والعمليات التشغيلية من

 والتأثيرالسلبي على أعمالها. الشركة أصول
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 ة الداخلية ونتائجها: المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقاب  (5-1-1

 

ودليل تقوم إدارة المراجعة الداخلية بموج  الصالحيات والسلطات الممنوحة لها وعمالً بميثاق 

المراجعة الداخلية للشركة المعتمد من لجنة المراجعة بتنفيذ خطة المراجعة الداخلية المبنية على المتاطر 

لداخلية )والتي تعود مباشرة للجنة المراجعة( بتقييم التى تواجه أعمال الشركة و تقوم إدراة المراجعة ا

عمليات الحوكمة وإدارة المتاطر فى الشركة وتقييم ما إذا كان  اإلجراءات الرقابية مالئمة وموجودة 

وتعمل بكفاءة وفعالية ، والكشف عن أ  أخطاء جوهرية أو حاالت عدم التقيد أو أ  متاطر أخر  

دافها ، كما تقوم بالمراجعة والتحقق من مد  إلتزام الشركة بالنظم لمساعدة اإلدارة في تحقيق أه

والقوانين الصادرة من أجهزة الدولة المتتلفة وهيئة السوق المالية ذات الصلة بأعمال وحوكمة الشركة. 

 وذل  من خالل اآلتي:

 إلجراءات القيام بتنفيذ مهام المراجعة الداخلية لتقييم نظام الرقابة الداخلية ومدى كفاية ا

 الرقابية المتخذة من قبل االدارة للحد من المخاطر.

  ساعد اإلدارة في متابعة أعمال شركة بما ي تقييم التقيد وااللتزام بتنفيذ إجراءات الحوكمة بال

 الشركة وتحقيق رقابة فعالة على الشركة وأعمالها.

 خاطر وتحسييين أداء تقييم وتحسييين عمليات المخاطر بما يسيياعد إدارة الشييركة في إدارة الم

 وظائفها المختلفة بما يمكن من تحقيق أهداف الشركة.

 

مع مكت  االسااااتشااااار   2020وقد تم إسااااتكمال تنفيذ مهام المراجعة الداخلية وفقا للعقد الموقع خالل عام 

  –التارجى للمراجعة الداخلية )شااركة أسااامه التريجي و شااريكه محاساابون قانونيون واسااتشاااريو أعمال 

موعة برايم جلوبال العالمية( وذل  للقيام بأعمال المراجعة الداخلية كجهة مستقلة وذل  بالتنسيق عضو مج

من خالل إدارة المراجعة الداخلية بالشااااااركة مع االدارة التنفيذية والقطاعات واالدارات وقد تم تنفيذ مهام 

 كما يلي:  2021الداخلية خالل عام  المراجعة 

 

التحقق من كفاااءة وفعاااليااة تنفيااذ اإلجراءات والتطي والبرامج : بسيييييييياتينمراجعيية وتييدقيق إدارة ال (1

العمليات الزراعية في بساااااااتين اللوسيات والعن  والزيتون وذل  فقاً للفترات الزمنية المحددة لها في 

إطار البرنامج الزراعي المعتمد و تقييم ما إذا كان  الضااوابي الرقابية مصااممة بشااكل مناساا  وتعمل 

 وكفاءة من أجل ضمان االلتزام بالسياسات واإلجراءات وتحقيق أهداي الشركة.بفعالية 

التحقق من كفاءة وفعالية إجراءات الصااايانة والتحقق من كفاءة تنفيذ : مراجعة وتدقيق إدارة الصييييانة (2

برامج الصاايانة )الوقائيةوالعالجية والدورية( لتالت والمعدات وماكينات الر  ومضااتات آبار الر  

 يم معدالت المنجز من أعمال إصالح األعطال ومعدالت إستحدام المعدات.وتقي

 

التحقق من مد  التقيد وااللتزام  مراجعة وتدقيق قطاع الخدمات المشييييييتركة ) الموارد البشييييييرية (: (3

بتنفيذ سااااياسااااات الموارد البشاااارية وما ترت  على ذل  من تأثيرات ذل  على بيئة الرقابة الداخلية فى 

 م كفاءة وفاعلية عمليات الحوكمه وإدارة المتاطر داخل قطاع التدمات المشااااااتركة الشااااااركة وتقيي

 .خاصة ما يتص "الموارد البشرية "

 

التحقق من مد  التقيد وااللتزام بتنفيذ الساااياساااات واالجراءات المالية  :  راجعة وتدقيق قطاع الماليةم (4

وقف الحساااابات المصااارفية ، والرقابة على و التحقق من مد  التقيد بإجراءات الرقابة على النقدية وم

 الميزانية والتكاليف وحسابات الدائنين والمدينين والمشاريع تح  التنفيذ.

 

التحقق من كفاءة وفعالية إجراءات المشاااتريات وتقييم مد  التقيد :  مراجعة وتدقيق إدارة المشيييتريات (5

حدي  سجل الموردين وتقييم الموردين  وااللتزام بتنفيذ السياسات واالجراءات فيما يتتص بمطابقة وت
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، كفاءة دورة المشتريات و تقييم مد  التقييد بتنفيذ اوامر الشراء وتسليم المواد وفق الوق  المحدد فى 

اوامر الشراء،إجراءات العقود،  مدة دوران الحسابات الدائنة ، المعايير المحددة للحد األدنى للمتزون 

 صى و المتزون الراكد والمنتهى الصالحية.ونقطة إعادة الطل  والحد األق

 

التحقق من مد  التقيد وااللتزام بتنفيذ السااااااياساااااااات واالجراءات :  مراجعة وتدقيق قطاع المبيعات (6

بة المبيعات فيما يتتص  وتحقيق االهداي البيعية ، وتنفيذ خطة المبيعات والتقيد بإجراءات محاساااااا

 لمدينة والرقابة على اإلئتمان وااللتزام بعقود المبيعات.التسعير العادل للمنتجات وإدارة الحسابات ا

 باآلتي:وفيما يتتص بفعالية االجراءات الرقابية الداخلية تقوم إدارة المراجعة الداخلية 

  

  تزويد االدارات المعنية بالشيييييركة بنتائج وتوصييييييات تقارير المراجعة المبنية على المخاطر

 التى تتم لكل إدارة على حده.

 طة عمل لتنفيذ التوصيات من أجل معالجة أوجه القصور وتالفى المخاطر. وضع خ 

  متابعة تنفيذ توصيييييييات المراجعة واالجراءات التصييييييحيحية المتخذه من قبل االدارات وذلك

بشيييكل منتظم ، ورفع تقارير المتابعة الشيييهرية الى الرئيس التنفيذي، وتقارير ربع سييينوية 

 الى لجنة المراجعة.

فعالية إجراءات الرقابة الداخلية تقوم إدارة المراجعة الداخلية بمشاركة ومناقشة تقاريرها مع وللتحقق من 

المراجع التارجى للشركة والذ  بدور  يقوم بالتحقق من النتائج المتحققة من عمليات المراجعة ومد  

 كة.فعاليتها فى إطار عمليات المراجعة التارجية التى يجريها للتقارير المالية للشر

 

 :الشركة في الداخلية الرقابة نظام كفاية مدى في المراجعة لجنة رأي (5-1-2

 

 واإلدارية التشغيلية العمليات حول المراجعة للجنة الدورية التقارير بتقديم للشركة الداخلي المراجع يقوم

 نظام يف جوهر  ضعف أ  الدورية التقارير تظهر لم حي  الداخلية الرقابة فعالية من والمالية للتحقق

 الرقابة إجراءات بتقييم التارجي المراجع يقوم كما .م2021ديسمبر  31الداخلية للشركة كما في  المراقبة

 اجتماعات محاضر جميع على لهم باالطالع السماح تم حي  الشركة، مراجعة مهام من كجزء الداخلية

 .ةالداخلي المراجعة وتقارير المجلس عن المنبثقة واللجان االدارة مجلس

 

عدم  حال في الشركة في داخلي مراجع تعيين إلى الحاجة مدى بشأن المراجعة لجنة توصية (5-2

 وجوده:

 

كوادر بشرية مؤهلة ومدعومة بالصالحيات الالسمة  لد  الشركة إدارة مستقلة للمراجعة الداخلية فيها  -

 راجعة.وتقوم بأداء مهام عملها بموج  ميثاق المراجعة الداخلية المعتمد من لجنة الم

م بالتعاقد مع مكت  مراجعة داخلية )شركة أسامه التريجي ( وذل  2020قام  الشركة خالل عام  -

 للقيام بأعمال المراجعة الداخلية كجهة مستقلة.

 

رفض  التي أو اإلدارة، مجلس قرارات وبين بينها تعارض يوجد التي المراجعة لجنة توصيات (5-3

 أدائه وتقييم أتعابه وتحديد وعزله الشركة باتحسا مراجع تعيين بشأن بها األخذ المجلس

 بها: األخذ عدم وأسباب التوصيات، تلك الداخلي، ومسوغات المراجع أوتعيين

 ال يوجد.
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 تطبيق الحوكمة الفعالة: (6
 :ذلك وأسباب يطبَّق لم وما الئحة حوكمة الشركات أحكام من ما  طُبق (6-1

 هيئة عن الصادرة الشركات حوكمة الئحة يف الواردة التزم  الشركة بالتطبيق الجيد لألحكام

 بدون إستثناء. المالية، السوق

 

 الئحة الحوكمة الخاصة بالشركة: (6-2

 اإللزامية األحكام مع تتعارض ال بالشركة خاصة حوكمة بوضع قواعد اإلدارة مجلس لقد قام

إلى الئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة سوق المال، وتشتمل الئحة حوكمة الشركة  في

جان  المحتويات األساسية المتعلقة بالمساهمين ومجلس اإلدارة على آلية إختيار أعضاء المجلس 

، ومصفوفة المؤهالت والقدرات ألعضاء المجلس ولجانه، وسياسة تعارض المصالح ، وخطة 

 تعاق  مجلس االدارة واإلدارة التنفيذية.

لمتاطر" بمراجعة الئحة الحوكمة قام  "لجنة الحوكمة واإللتزام وا م 2021وخالل عام 

التاصة بالشركة لتتماشى مع تحديثات الئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية 

وكذل  نظام الشركات. واعتمد مجلس االدارة الالئحة المحدثة، كما اعتمدت الجمعية العامة 

حيات الجمعية وهي تحدي  بعض اللوائح والسياسات المدرجة ضمن الالئحة كونها من صال

)الئحة عمل لجنة المراجعة، الئحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت، سياسة ومعايير وإجراءات 

 عضوية مجلس اإلدارة، سياسة صري مكافآت ومستحقات أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه(.

 

 خطة المزارع: (7
 

 وفيما يلي نستعرض موقف سير العمل فى خطة المزارع:

 

 لية جديدة )تحت نظام الري المحوري(:إدخال محاصيل حق 7-1

فى فل إلتزام الشركة  بمقررات وتوجهات السياسة الزراعية للدولة الرامية الى المحافظة على موارد الميا  

قرار وقف إنتاج األعالي التضراء الذ  دخل حيز التنفيذ بنهاية  يالجوفية وترشيد إستهالكها والمتمثلة ف

 Rayيق مع وسارة البيئه والميا  والزراعه بتجربه سراعه العلف المصر  وال م فلقد تم التنس2018العام 

Grass  .  على مساحات صغير  لدراسة استهالك الميا 

 

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

ار يعتبر هذا المشروع من أكبر مشروعات الفاكهة في المملكة العربية السعودية بمساحة تفوق األلف هكت

و عديد األنواع واألصناي من أشجار اللوسيات ) المشمش والتوخ والنكتارين والبرقوق( والعن  

والتفاحيات والرمان والزيتون التي تقارب المليون شجرة  ، وهو بهذا الحجم يمثل أكبر نقاط القوة للشركة 

ا اإلفتراضى وتدهورت حي  يجر  العمل فيه بشكل منتظم ومستمر فى إحالل األشجار التى أنتهى عمره

إنتاجيتها في ما دون الحد اإلقتصاد  و سراعة أنواع وأصناي جديدة تلبي اإلحتياجات المتجددة في األسواق 

 الداخلية للمملكة.

 

 مشروع تربية وتسمين األغنام: 7-3

لمشروع بناًء على النتائج االيجابيه المتحققة تم تطوير هذا النشاط بزيادة عدد االمهات حي  سيؤد  هذا ا

الى إحدا  تكامل سراعي حيواني بمزارع تبوك الزراعية يمكن مزارع الشركة من تحقيق التميز التشغيلي 

  المستهدي فى خطتها اإلستراتيجية.
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 برامج  وفعاليات  المسئولية االجتماعية:  (8

ينبااااااع إلتاااااازام تبااااااوك الزراعيااااااة بإسااااااهامات المساااااائولية اإلجتماعيااااااة ماااااان رسااااااالة الشااااااركة 

فاااااى المسااااااهمة الفاعلاااااة. وفيماااااا يلاااااى عااااارض ألهااااام فعالياااااات وبااااارامج المسااااائولية المتمثلاااااة 

 م:2021اإلجتماعية التى تم  خالل العام 

 تطبيق الحوكمة الفعالة: 8-1

تطبيااااق قواعااااد  بمراقبااااة يلتاااازم مجلااااس اإلدارة وماااان خااااالل الئحااااة حوكمااااة الشااااركة

رة اإللتااازام الحاجاااة حيااا  تطلاااع ادا عناااد وتعاااديلها فعاليتهاااا، مااان الحوكماااة والتحقاااق

والحوكمااااااة والمتاااااااطر بهااااااذا الاااااادور لتوجيااااااه أعمااااااال الشااااااركة وإجراءاتهااااااا و سياساااااااتها  

الداخليااااااااة والتارجيااااااااة بمااااااااا يضاااااااامن إلتزامهااااااااا بااااااااالقوانين والتعليمااااااااات المحليااااااااة ذات 

العالقاااااااااة باعماااااااااال الشاااااااااركة  ، باإلضاااااااااافة إلاااااااااى التعليماااااااااات التارجياااااااااة وأفضااااااااال 

زس مااااااان تاااااااأمين ساااااااالمة العملياااااااات الممارساااااااات العالمياااااااة بهاااااااذا المجاااااااال ، مماااااااا يعااااااا

 بالشركة  وسيادة كفاءتها وفعاليتها.

 رعاية وتنظيم جائزة المزارع النموذجية بالمنطقة:  8-2

ترعااااااى وتاااااانظم الشااااااركة بشااااااكل ساااااانو  ومنااااااذ أعااااااوام تأسيسااااااها األولااااااى المهرجااااااان 

السااااانو  لجاااااائزة المااااازارع النموذجياااااة بمنطقاااااة تباااااوك والتاااااي تنظمهاااااا اماااااارة المنطقاااااة، 

م واقيماااااا  بمشااااااروع 2021يم الجااااااائزة بنسااااااتتها الثالثااااااين فااااااي عااااااام حياااااا  تاااااام تنظاااااا

 الشركة.

 تقديم الخدمات اإلرشادية لمزارعي المنطقة: 8-3

تقاااااااوم الشاااااااركة بتقاااااااديم التااااااادمات االرشاااااااادية والزراعياااااااة لمزارعاااااااي منطقاااااااة تباااااااوك 

والمنااااااااطق المجااااااااورة حيااااااا  يساااااااهم هاااااااذا الجهاااااااد فاااااااي التطاااااااوير المساااااااتمر للزراعاااااااة 

بتنااااااافس الماااااازراعين علااااااى جااااااائزة المزرعااااااة النموذجيااااااة  بمنطقااااااة تبااااااوك ويتااااااوج ذلاااااا 

 بالمنطقة.

 استقبال الزيارات العلمية وزوار المنطقة: 8-4

تساااااتقبل الشاااااركة العدياااااد مااااان الزياااااارات العلمياااااة للمااااادارس والجامعاااااات، فقاااااد تااااام بعاااااام 

م عمااااال دراساااااات مااااان قبااااال جامعاااااة تباااااوك ممثلاااااة بكلياااااة تقنياااااة المعلوماااااات وذلااااا  2021

األماااااااراض اتلاااااااي تصاااااااي  أوراق العنااااااا  باساااااااتتدام تقنياااااااات لعمااااااال دراساااااااة " تحدياااااااد 

الاااااذكاء االصاااااطناعي" وجامعاااااة األميااااار فهاااااد بااااان سااااالطان ممثلاااااة بقسااااام األحيااااااء النباتياااااة 

حياااااا  يااااااتم تااااااوفير المعلومااااااات وتسااااااهيل المطلااااااوب. وتقااااااوم الشااااااركة باسااااااتقبال العديااااااد 

ماااااااان الزيااااااااارات ماااااااان سوار النطقااااااااة ماااااااان ساااااااافراء دول وقيااااااااادات داخاااااااال المملكااااااااة 

ومسااااااائولين  حكاااااااوميين خاااااااالل سياااااااارتهم لمنطقاااااااة تباااااااوك وياااااااتم االطاااااااالع   وخارجهاااااااا

 على معالم الشركة وطرق ووسائل الزراعة المستتدمة.

 الدعم المادي للجمعيات الخيرية والمهرجانات: 8-5

تقدم الشركة الدعم الماد  للجمعيات التيرية والمهرجانات العامة بمنطقة تبوك مثل جمعية برنامج 

وتشارك الشركة  .سلطان بن عبد العزيز اإلجتماعى ، وجمعية المل  عبد العزيز التيريةاألمير فهد بن 

بمهرجانات وسارة البيئة والميا  والزراعة مثل "القافلة الزراعية" و"مهرجان الزيتون" كراعي 

 للفعالية.

 برامج التدريب التعاوني والصيفي: 8-6

فاااااارص التاااااادري  الصاااااايفي  تقااااااوم الشااااااركة ماااااان خااااااالل باااااارامج التاااااادري  التعاااااااوني بفااااااتح

 لطالب المدارس والجامعات والمعاهد العليا.

 توطين الوظائف: 8-7

في  سياساتها تطبيق 2021خالل عام  الشركة برام الزيادة فى دوران العمالة السعودية فقد واصل 

بنهاية  السعوديين الموففين موففيها، حي  بلغ عدد  بين المواطنين نسبة تعزيز بإستهداي التوطين
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 19.79 ما نسبته العدد هذا ( موففة ويمثل49وموففة، عدد النساء منهم ) ( موفف141م ) 2021عام 

 شركة تبوك الزراعية ضمن النطاق البالتيني في صنف  الشركة ، وقد موففي عدد إجمالي من %

السعودية )نطاقات(، وتستهدي الشركة المزيد من  لوسارة العمل التابع الوفائف توطين برنامج

 .م 2022السعوديين للمحافظة على النطاق البالتيني لعام 

 

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

  .1 .م31/12/2021التصوي  على تقرير مجلس اإلدارة عن العام المنتهي فـي 
  .2 م.31/12/2021في التصوي  على تقرير مراجع الحسـابـات عن العام المنتهي 
  .3 م.31/12/2021التصوي  على القوائم المالية للشركة عن العام المنتهي في 

  .4 م.31/12/2021التصوي  على ابراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المنتهية في 
التصوي  على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناًء على توصية لجنة المراجعة، 

م 2022لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثال  والسنو  من العام المالي  وذل 

 وتحديد أتعابه. 2023واألول من عام 
5.  

سياسة صري مكافآت ومستحقات أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه واإلدارة  "تحدي التصوي  على 

 التنفيذية".
6.  

ُ ناْفًسا إاِله وُ  لُِّف هللاه بهنا الا يُكا اِخْذناا إِن نهِسيناا أاْو أاْخطاأْناا ۚ را بهناا الا تُؤا باْ  ۗ را ا اْكتاسا لاْيهاا ما عا باْ  وا سا ا كا هاا ۚ لاهاا ما الا ْسعا ا وا

ا الا طااقاةا لا  ْلناا ما مِّ الا تُحا بهناا وا لاى الهِذينا ِمن قاْبلِناا ۚ را ْلتاهُ عا ما ا حا ما لاْيناا إِْصًرا كا اْافِْر لاناا تاْحِمْل عا نها وا اْعُف عا ناا بِِه ۖ وا

افِِرينا ...اآلية ) لاى اْلقاْوِم اْلكا ناا فاانُصْرناا عا ْوالا ْمناا ۚ أان ا ما اْرحا  ( البقرة.286وا


