
تأسسـت شركة تبوك للتنمية الزراعية )ويشـار إليهـا فيمـا بعـد بـ »الشـركة« أو »تبوك«( كشـركة مسـاهمة سـعودية بموجـب 
بالسـجل  التجـارة  لـدى وزارة  )الموافـق 1983/04/22م( وتـم قيدهـا  بتاريـخ 1403/06/07هـ  الملكـي رقـم )م/11(  المرسـوم 
المركـز  مقـر  ويقـع  )الموافـق1984/05/17م(.  1404/08/15هـ  بتاريـخ  تبوك  بمدينـة  الصـادر   3550005403 رقـم  التجـاري 
الرئيـ�سي للشـركة فـي مدينـة تبوك طريق حالة عمار قبل بئر بن هرماس ص.ب 808 تبوك71421 المملكة العربية السعودية. 
ويبلـغ رأس مـال الشـركة الحالـي 241,767,000 ريـال سـعودي، مقسـمة إلـى 24,176,700 سهم عـادي بقيمـة اسـمية قدرهـا )10( 
ريـاالت سـعودية للسـهم الواحـد مدفوعـة القيمـة بالكامـل )ويشـار إليهـا منفـردة بـ »سـهم حالـي« ومجتمعـة بـ »األسـهم الحاليـة«(. 
وكمـا فـي تاريـخ هـذه النشـرة فـإن المسـاهمين الكبـار فـي الشـركة ممـن يمتلكـون نسـبة 5% أو أكثـر مـن أسـهم الشـركة بشـكل مباشـر 

هو االستاذ عبدالله عبدالعزيز الراجحي الـذي يملـك 6.66% مـن أسـهم الشـركة قبـل الطـرح.

أوصـى مجلـس إدارة الشـركة بتاريخ 1442/07/22هـ )الموافق 2020/12/07م(، بزيـادة رأس مـال الشـركة مـن خـالل طـرح أسـهم 
حقـوق أولويـة بقيمـة 150,000,000 ريـال سـعودي، وذلـك بعـد الحصـول علـى جميـع الموافقـات النظاميـة الالزمـة وموافقـة 

الجمعيـة العامـة غيـر العاديـة.

وفـي تاريـخ 1442/08/24هـ )الموافق 2021/04/06م(، وافقـت الجمعيـة العامـة غيـر العاديـة للشـركة علـى زيـادة رأس مـال 
الشـركة مـن خـالل إصـدار أسـهم حقـوق أولويـة، ويتمثـل االكتتـاب فـي طـرح )15,000,000( سـهم عـادي جديـد )ويشـار إليهـا بـ 
»أسـهم حقـوق األولويـة« أو »األسـهم الجديـدة«( بسـعر طـرح يبلـغ )10( رياالت سـعودية للسـهم الواحد )ويشـار إليه بـ »سـعر 
الطرح«(، وبقيمة اسـمية قدرها )10( رياالت سـعودية، وذلك لزيادة رأس مـال الشـركة مـن 241,767,000 ريـال سـعودي إلـى 

391,767,000 ريـال سـعودي، وزيـادة عـدد األسـهم مـن 24,176,700 أسـهم عاديـة إلـى 39,176,700 سـهم عـادي.

سـوف يتـم إصـدار حقـوق األولويـة كأوراق ماليـة قابلـة للتـداول )ويشـار إليهـا مجتمعـة بـ »حقـوق أولويـة« ومنفـردة بـ »حـق أولوية«( 
للمسـاهمين المالكيـن لألسـهم بنهايـة تـداول يـوم انعقـاد الجمعيـة العامـة غيـر العاديـة المتضمنـة الموافقـة علـى زيـادة رأس المـال 
)ويشـار إليـه بـ »تاريـخ األحقيـة«( والمقيديـن فـي سـجل مسـاهمي الشـركة لـدى مركـز اإليـداع فـي نهايـة ثانـي يـوم تـداول يلـي يـوم انعقـاد 
الجمعيـة العامـة غيـر العاديـة المتضمنـة الموافقـة علـى زيـادة رأس المـال بتاريـخ 1442/08/26هـ )الموافق 2021/04/08م(، 
)ويشـار إليهـم مجتمعيـن بـ »المسـاهمين المقيديـن« ومنفرديـن بـ »المسـاهم المقيـد«( علـى أن تـودع تلـك الحقـوق فـي محافـظ 
 
ً
 فـي االعتبـار إجـراءات التسـوية بعـدد )0.620( حـق تقريبـا

ً
المسـاهمين المقيديـن بعـد انعقـاد الجمعيـة العامـة غيـر العاديـة أخـذا

لـكل )1( سـهم مـن أسـهم الشـركة ويعطـي كل حـق لحاملـه أحقيـة االكتتـاب بسـهم واحـد جديـد وذلـك بسـعر الطـرح.

الذيـن   – الجـدد«(  »المسـتثمرين  بـ  إليهـم  )ويشـار  المسـتثمرين  عامـة  مـن  وغيرهـم  المقيديـن  المسـاهمين  بإمـكان  وسـيكون 

يجـوز لهـم تـداول الحقـوق واالكتتـاب فـي األسـهم الجديـدة – التـداول واالكتتـاب فـي أسـهم حقـوق األولويـة فـي السـوق الماليـة 
السـعودية )ويشـار إليهـا بـ »تـداول« أو »السـوق«(، وتبـدأ فتـرة التـداول وفتـرة االكتتـاب فـي يـوم اإلثنين 1442/08/30هـ )الموافق  
2021/04/12م( علـى أن تنتهـي فتـرة التـداول فـي يـوم اإلثنين 1442/09/07هـ )الموافق 2021/04/19م( )ويشـار إليهـا بـ »فتـرة 
التـداول«(، بينمـا تسـتمر فتـرة االكتتـاب حتـى نهايـة يـوم الخميس 1442/09/10هـ )الموافق 2021/04/22م(، )ويشـار إليهـا بـ 
»فتـرة االكتتـاب«(، وتجـدر اإلشـارة إلـى أن فتـرة التـداول وفتـرة االكتتـاب سـوف تبـدآن فـي نفـس اليـوم فـي حيـن تسـتمر فتـرة 
التـداول حتـى انتهـاء اليـوم السـادس مـن بدايـة الفتـرة، بينمـا تسـتمر فتـرة االكتتـاب حتـى نهايـة اليـوم التاسـع مـن بدايـة نفـس الفتـرة.

وسيكون بإمكان المساهمين المقيدين تداول حقوق األولوية خالل فترة التداول وذلك من خالل بيع الحقوق المكتسبة أو جزء 
منها أو شراء حقوق إضافية عن طريق السوق. كما سيكون بإمكان المستثمرين الجدد خالل فترة التداول القيام بشراء حقوق 

عن طريق السوق وبيع الحقوق التي يتم شراؤها خالل فترة التداول.

 لما يلي:
ً
وسيتاح االكتتاب في األسهم الجديدة على مرحلة واحدة وفقا

سيتاح في هذه الفترة لجميع المساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة.- 1

سـيتاح للمسـاهم المقيـد االكتتـاب مباشـرة بعـدد أسـهمه أو أقـل مـن عـدد أسـهمه خـالل فتـرة االكتتـاب، وفـي حـال - 2
 جديـدة فسـيتاح لـه االكتتـاب بهـا بعـد انتهـاء فتـرة تسـويتها )يومـي عمـل(.

ً
شـراءه حقوقـا

سيتاح للمستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة بعد تسوية عملية شراء الحقوق مباشرة )يومـي عمـل(. - 3

 عـن طريـق المحفظـة االسـتثمارية فـي منصـات وتطبيقـات التـداول التـي يتـم مـن خاللهـا - 4
ً
سـيتاح االكتتـاب إلكترونيـا

إدخـال أوامـر البيـع والشـراء باإلضافـة إلـى االكتتـاب فـي القنـوات والوسـائل األخـرى المتوفـرة لـدى الوسـيط.

وفـي حـال تبقـى أسـهم لـم يكتتـب بهـا بعـد انتهـاء فتـرة االكتتـاب )ويشـار إليهـا بـ »األسـهم المتبقيـة«( فسـتطرح تلـك األسـهم علـى عـدد 
مـن المسـتثمرين ذوي الطابـع المؤسسـي )ويشـار إليهـم بـ »المؤسسـات االسـتثمارية«( ويشـار إلـى عمليـة الطـرح هـذه بـ »الطـرح 

المتبقـي«(.

وتقـوم تلـك المؤسسـات االسـتثمارية بتقديـم عروضهـا لشـراء األسـهم المتبقيـة وسـيتم اسـتقبال تلـك العـروض ابتـداًء مـن السـاعة 
 يـوم الثالثاء 1442/09/15هـ )2021/04/27م( وحتـى السـاعة الخامسة مسـاًء مـن يـوم األربعاء 1442/09/16هـ 

ً
العاشرة صباحـا

)الموافق 2021/04/28م( )ويشـار إليهـا بـ »فتـرة الطـرح المتبقـي«(. وسـيتم تخصيـص األسـهم المتبقيـة للمؤسسـات االسـتثمارية 
بالتناسـب علـى  يتـم تخصيـص األسـهم  الطـرح( علـى أن  يقـل عـن سـعر  ثـم األقـل فاألقـل )شـرط أن ال  العـرض األعلـى  ذات 
المؤسسـات االسـتثمارية التـي تقـدم نفـس العـرض. أمـا بالنسـبة لكسـور األسـهم فسـيتم إضافتهـا لألسـهم المتبقيـة ومعاملتهـا 
بالمثـل، وسـيتم تسـديد إجمالـي سـعر الطـرح المحصـل مـن عمليـة الطـرح المتبقـي للشـركة، وتـوزع باقـي متحصـالت عمليـة الطـرح 
بـدون احتسـاب أي رسـوم أو اسـتقطاعات )بمـا يتجـاوز سـعر الطـرح( علـى مسـتحقيها كل بحسـب مـا يسـتحقه فـي موعـد أقصـاه يوم 

الخميس 1442/10/15هـ )الموافق 2021/05/27م(. 

وفـي حـال لـم تكتتـب المؤسسـات االسـتثمارية فـي جميـع األسـهم المتبقيـة وكسـور األسـهم، فسـيخصص مـا تبقـى مـن أسـهم لمتعهـد 
 راجـع قسـم »المعلومـات المتعلقـة باألسـهم وأحـكام الطـرح وشـروطه«(. 

ً
التغطيـة الـذي سـيقوم بشـرائها بسـعر الطـرح )فضـال

وسـيتم اإلعـالن عـن عمليـة التخصيـص النهائيـة فـي موعـد أقصـاه 1442/09/20هـ )الموافق 2021/05/02م( )ويشـار إليـه بـ 
 راجـع قسـم »المعلومـات المتعلقـة باألسـهم وأحـكام الطـرح وشـروطه«( وبعـد اكتمـال عمليـة 

ً
»تاريـخ التخصيـص«( )فضـال

االكتتـاب سـيصبح رأس مـال الشـركة 391,767,000 ريـال سـعودي، مقسـم إلـى 39,176,700 سـهم عـادي. وسـيتم اسـتخدام 
صافـي متحصـالت االكتتـاب فـي الصرف على التشغيل والخطة الزراعية وسداد مديونيات وقروض الشركة واستحواذ على 

 راجـع قسـم )7( »اسـتخدام متحصـالت الطـرح والمشـاريع المسـتقبلية«(. 
ً
أعمال عقارية مدرة للدخل )فضـال

إن جميـع أسـهم الشـركة مـن فئـة واحـد، وال يعطـي أي سـهم لحاملـه حقـوق تفضيليـة. وسـتكون األسـهم الجديـدة مدفوعـة 
 لألسـهم القائمـة. ويعطـي كل سـهم لحاملـه الحـق فـي صـوت واحـد ويحـق لـكل مسـاهم فـي الشـركة 

ً
القيمـة بالكامـل ومسـاوية تمامـا

)ويشـار إليـه بـ »المسـاهم«( حضـور اجتمـاع الجمعيـة العامـة للمسـاهمين )ويشـار إليهـا بـ »الجمعيـة العامـة«( )سـواًء العاديـة أو 
غيـر العاديـة( والتصويـت فيـه. وسيسـتحق مالكـو األسـهم الجديـدة أي أربـاح تعلـن الشـركة عـن توزيعهـا بعـد تاريـخ إصدارهـا )إن 

وجـدت(.

بلـغ رأس المـال عنـد تأسـيس الشركة بتاريخ 1983/03/21م )200,000,000( مائتين مليون ريـال مقسـمة إلـى )2,000,000( 
مليوني سـهم عـادي متسـاوية القيمـة بقيمـة اسـمية قدرهـا )100( مائة ريـال للسـهم الواحد. علما بأن القيمة االسمية للسهم تم 
تعديلها في عام 1998م من )100( مائة ريال إلى )50( خمسين ريال لتصبح عدد األسهم )4,000,000( أربعة مليون سـهم عـادي 
متسـاوية القيمـة، وفي عام 2006م تم تعديل القيمة االسمية لألسهم مرة أخرى من )50( خمسين ريال إلى )10( عشرة رياالت 
للسهم الواحد لتصبح عدد األسهم )20,000,000( عشرون مليون سـهم عـادي متسـاوية القيمـة ،وما زالت هذه القيمة هي القيمة 

االسمية للسهم حتى تاريخه.

بتاريـخ 1436/03/15هـ )الموافق 2015/01/06م( وافقـت الجمعيـة العامـة غيـر العاديـة علـى توصيـة مجلـس اإلدارة بزيـادة رأس 
المال من 200,000,000 مائتين مليون ريـال إلـى 450,000,000 أربعمائة وخمسون مليون ريـال سـعودي عـن طريـق إصـدار أسهم 

حقـوق أولويـة بعـدد 25,000,000 خمسة وعشرين مليون سـهم وقيمـة اسـمية )10( ريـاالت. 

وبتاريخ 1441/07/23هـ )الموافق 2020/03/18م( وافقت الجمعية العامة غير العادية على توصية مجلس اإلدارة بتخفيض 
رأس مال الشركة من 450,000,000 أربعمائة وخمسون مليون ريـال إلـى 241,767,000 مائتين وواحد وأربعون مليون وسبعمائة 

وسبعة وستون ألف ريـال بنسبة تخفيض 46.274% من رأس مال الشركة.

 تداول األسهم القائمة للشركة في السوق المالية السعودية. وقد تقدمت الشركة بطلب لهيئة السوق المالية بالمملكة 
ً
يتم حاليا

العربية السعودية )ويشار إليها بـ »الهيئة«( لتسجيل وطرح األسهم الجديدة كما قدمت طلب إلى شركة السوق المالية السعودية 
)تداول( لقبول إدراجها، وقد تم تقديم جميع المستندات المطلوبة والوفاء بكافة متطلبات الجهات ذات العالقة وتمت الموافقة 
على نشرة اإلصدار هذه. ومن المتوقع أن يبدأ تداول األسهم الجديدة في السوق خالل فترة قصيرة بعد االنتهاء من عملية 

 راجع الصفحة رقم )ك( »التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب«(.
ً
تخصيص األسهم الجديدة ورد الفائض )فضال

 لمواطني المملكة العربية السعودية والمقيمين فيها 
ً
وسيكون التداول في األسهم الجديدة - بعد تسجيلها وقبول إدراجها - متاحا

إقامة نظامية ومواطني الدول األعضاء في مجلس التعاون الخليجي والشركات وصناديق االستثمار السعودية والخليجية باإلضافة 
إلى المستثمرين األجانب المؤهلين بموجب القواعد المنظمة الستثمار المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة في األوراق المالية 
المدرجة. وعالوة على ذلك، يحق للفئات األخرى من المستثمرين األجانب الحصول على الفوائد االقتصادية المرتبطة باألسهم 
الجديدة من خالل إبرام اتفاقيات مبادلة مع األشخاص المرخص لهم من قبل الهيئة )ويشار إليه بـ »الشخص المرخص له«(، 

مع العلم أن الشخص المرخص له سيكون في هذه الحالة المالك القانوني المسجل لألسهم.

ينبغي قراءة نشرة اإلصدار هذه بالكامل ودراسة قسم »إشعار هام« في الصفحة )أ( وقسم )2( »عوامل المخاطرة« في الصفحة 
)5( الواردين في هذه النشرة قبل اتخاذ قرار استثماري يتعلق بالحقوق أو باألسهم الجديدة.

نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

شركة تبوك للتنمية الزراعية

شركة تبوك للتنمية الزراعية هي شركة مساهمة سعودية تأسست بموجب المرسوم الملكي رقم )م/11( بتاريـخ 1403/06/07هـ )الموافـق 
1983/03/21م( بالموافقـة علـى الترخيـص بتأسـيس الشـركة والتـي تـم قيدهـا بالسـجل التجـاري بمدينـة تبوك بموجـب شـهادة السـجل التجـاري 

رقـم 3550005403 وتاريـخ 1404/08/15هـ )الموافـق1984/05/17م(.

طرح )15,000,000( خمسة عشرة مليون سهم عادي بسعر طرح يبلغ )10( ريال للسهم الواحد عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية بقيمة 
، ليصبح رأس مال الشركة 

ً
إجمالية تبلغ )150,000,000( مائة وخمسون مليون ريال، وتمثل زيادة في رأس مال الشركة بنسبة 62.04% تقريبا

)391,767,000( ثالثمائة وواحد وتسعون مليون وسبعمائة وسبعة وستون ألف ريال.

فترة التداول: تبدأ من يوم اإلثنين تاريخ 1442/08/30هـ )الموافق 2021/04/12م(، وتنتهي في يوم اإلثنين تاريخ 1442/09/07هـ )الموافق 2021/04/19م(

فترة االكتتاب: تبدأ من يوم اإلثنين تاريخ1442/08/30هـ )الموافق 2021/04/12م(، وتنتهي في يوم الخميس تاريخ1442/09/10هـ )الموافق 2021/04/22م(

دمت ضمن طلب التسجيل وطرح األوراق المالية بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية )المشار إليها بـ »الهيئة«( وطلب قبول إدراج األوراق 
ُ
تحتوي نشرة اإلصدار هذه على معلومات ق

المالية بحسب متطلبات قواعد اإلدراج الخاصة بالسوق المالية السعودية. ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الذين تظهر أسماؤهم على الصفحة )ج( مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار هذه، ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، 
بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه ال توجد أّي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها في هذه النشرة إلى جعل أّي إفادة واردة فيها مضللة. وال تتحمل الهيئة والسوق المالية السعودية أّي مسؤولية عن محتويات هذه النشرة، وال تعطيان أّي تأكيدات 

تتعلق بدقتها أو اكتمالها وتخليان نفسيهما صراحة من أّي مسؤولية مهما كانت عن أّي خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو عن االعتماد على أّي جزء منها.

صدرت هذه النشرة بتاريخ 1442/06/26هـ )الموافق 2021/02/08م(.

مدير االكتتابالمستشار المالي ومتعهد التغطية
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إشعار هام
للتنمية�الزراعية�وعـن�أسـهم�حقـوق�األولو�ـة�المطروحـة�لالكتتـاب.�وعنـد� تحتـوي��شـرة�اإلصـدار�هـذه�(«�شـرة�اإلصـدار»)�علـى�تفاصيـل�وافيـة�عـن�شـركة�تبوك�
والتـي� اإلصـدار� �شـرة� تحتـو��ا� التـي� المعلـومات� إلـى� �س�نـد� طلبـا��م� أن� أسـاس� علـى� المسـ�ثمر�ن� معاملـة� سـ�تم� ا��ديـدة،� األسـهم� فـي� لالكتتـاب� بطلـب� التقـدم�
www.tadco-agri.com�يمكـن�ا��صـول�علـى��سـخة�م��ـا�مـن�المقـر�الرئ�ـس�للشـركة�ومـن�مديـر�االكتتـاب�أو�مـن�خـالل�ز�ـارة�المواقـع�اإللك��ونيـة�لـ�ل�مـن�الشـركة

.(www.cma.org.sa)�وهيئـة�السـوق�الماليـة�(www.wasatah.com.sa)�والمس�شـار�المالـي

�قبـل�موعـد�ا�عقـاد�ا��معيـة�العامـة�غيـر�العاديـة�ا��اصـة�بز�ـادة�رأس�المـال،�وفـي�حـال�
ً
سـ�تم��شـر��شـرة�اإلصـدار�والتأكـد�مـن�إتاح��ـا�ل��مهـور�خـالل�فتـرة�التقـل�عـن�(١٤)�يومـا

عـدم�موافقـة�ا��معيـة�العامـة�غيـر�العاديـة�خـالل�سـتة�أشـهر�مـن�تار�ـخ�موافقـة�الهيئـة�علـى��سـجيل�وطـرح�حقـوق�األولو�ـة�ُعـّدت�موافقـة�الهيئـة�ملغـاة.

�راجع�قسم�
ً
وقـد�قامـت�الشـركة�بتعييـن�(شركة�وساطة�المالية)�كمس�شـار�مالـي�(و�شار�إليھ�بـ�«المس�شـار�المالـي»)�ومتعهـد�التغطيـة�(و�شار�إليھ�بـ�«متعهـد�التغطيـة»)�(فضال

(١١)�«التعهد�بتغطية�االكتتاب»�من�هذه�ال�شرة)�وشركة�ا��ز�رة�لألسواق�المالية�(«ا��ز�رة��اب�تال»)�مديـر�االكتتـاب�(و�شار�إليھ�بـ�«مديـر�االكتتـاب»)�وذلـك�فيمـا�يتعلـق�
بطـرح�أسـهم�حقـوق�األولو�ـة�لز�ـادة�رأس�مـال�الشـركة�بموجـب�هـذه�ال�شـرة.

�تحتـوي��شـرة�اإلصـدار�علـى�معلومـات�قدمـت�بحسـب�متطلبـات�قواعـد�طـرح�األوراق�الماليـة�واالل��امـات�المسـتمرة�الصـادرة�عـن�مجلس�هيئة�السوق�المالية�بموجب�القرار�
رقم�٣�-�١٢٣�-�٢٠١٧�وتار�خ�١٤٣٩/٠٤/٠٩هـ�(الموافق�٢٠١٧/١٢/٢٧م)�بناًء�ع���نظام�السوق�المالية�الصادر�بالمرسوم�المل�ي�رقم�م/٣٠�وتار�خ�١٤٢٤/٠٦/٠٢هـ�(الموافق�
٢٠٠٣/٠٧/٣١م)�والمعدلة�بقرار�مجلس�هيئة�السوق�المالية�رقم�١�-�١٠٤�-�٢٠١٩�وتار�خ�١٤٤١/٠٢/٠١هـ�(الموافق�٢٠١٩/٠٩/٣٠م).�و�تحمـل�أعضـاء�مجلـس�اإلدارة�الذيـن�
تظهـر�أسـماؤهم�علـى�الصفحـة�(ج)�مجتمعيـن�ومنفرديـن��امـل�المسـؤولية�عـن�دقـة�المعلومـات�الـواردة�فـي��شـرة�اإلصـدار،�و�ؤكـدون�بحسـب�علمهـم�واعتقادهـم،��عـد�إجـراء�
الدراسـات�الممكنـة�وإلـى�ا��ـد�المعقـول،�أنـھ�ال�توجـد�أي�وقا�ـع�أخـرى�يمكـن�أن�يـؤدي�عـدم�تضمي��ـا�فـي��شـرة�اإلصـدار�إلـى�جعـل�أي�إفـادة�واردة�ف��ـا�مضللـة.�وال�تتحمـل�هيئـة�
السـوق�الماليـة�وشـركة�السـوق�الماليـة�السـعودية�(تداول)�أي�مسـؤولية�عـن�محتو�ـات�هـذه�ال�شـرة،�وال��عطيـان�أي�تأكيـدات�تتعلـق�بدق��ـا�أو�اكتمالهـا،�وتخليـان�نفسـ��ما�

�مـن�أي�مسـؤولية�مهمـا��انـت�عـن�أي�خسـارة�ت�تـج�عمـا�ورد�فـي��شـرة�اإلصـدار�أو�عـن�االعتمـاد�علـى�أي�جـزء�م��ـا.
ً
صراحـة

�مـن�المعلومـات�
ً
وعلـى�الرغـم�مـن�أن�الشـركة�قـد�قامـت�ب�افـة�الدراسـات�المعقولـة�للتحـري�عـن���ـة�المعلومـات�الـواردة�فـي�هـذه�ال�شـرة�فـي�تار�ـخ�إصدارهـا،�إال�أن�جـزءا

الـواردة�فـي�هـذه�ال�شـرة�تـم�ا��صـول�عل��ـا�مـن�مصـادر�خارجيـة،�ومـع�أنـھ�ال�يوجـد�لـدى�الشـركة�أو�أي�مـن�مدراءهـا�أو�أعضـاء�مجلـس�إدار��ـا�أو�المس�شـار�المالـي�أو�أي�مـن�
مس�شـاري�الشـركة�الـواردة�أسـماؤهم�فـي�الصفحـات�(د)�و(ه)�(«المس�شارون»)�أي�سـ�ب�لالعتقـاد�بـأن�هـذه�المعلومـات�غيـر�دقيقـة�فـي�جوهرهـا،�إال�أنـھ�لـم�يتـم�التحقـق�

بصـورة�مسـتقلة�مـن�هـذه�المعلومـات،�و�التالـي�ال�يمكـن�تقديـم�أي�التـزام�أو�إفـادة�فيمـا�يتعلـق�بدقـة�هـذه�المعلومـات�أو�اكتمالهـا.

إن�المعلومـات�التـي�تضمن��ـا��شـرة�اإلصـدار�كمـا�فـي�تار�ـخ�إصدارهـا�عرضـة�للتغييـر،�السـيما�أن�الوضـع�المالـي�للشـركة�وقيمـة�األسـهم�يمكـن�أن�تتأثـر��شـ�ل�سـل���ن�يجـة�
للتطـورات�المسـتقبلية�مثـل�عوامـل�الت��ـم�ومعـدالت�الفائـدة�والضرائـب�أو�غ��هـا�مـن�العوامـل�االقتصاديـة�والسياسـية�أو�العوامـل�األخـرى�ا��ارجـة�عـن�سـيطرة�الشـركة�
�راجـع�قسـم�(٢)�«عوامـل�المخاطـرة»�مـن�هـذه�ال�شـرة).�وال�يجـوز�اعتبـار�تقديـم��شـرة�اإلصـدار�أو�أيـة�معلومـات�شـفهية�أو�كتابيـة�متعلقـة�بأسـهم�الطـرح�أو�تفسـ��ها�أو�

ً
(فضـال

اإلعتمـاد�عل��ـا،�بـأي�شـ�ل�مـن�األشـ�ال،�علـى�أ��ـا�وعـد�أو�تأكيـد�أو�إقـرار��شـأن�تحقـق�أي�إيـرادات�أو�نتائـج�أو�أحـداث�مسـتقبلية.

ال�يجـوز�اعتبـار��شـرة�اإلصـدار�هذه�بمثابـة�توصيـة�مـن�جانـب�الشـركة�أو�مـن�أعضـاء�مجلـس�إدار��ـا�أو�أي�مـن�مس�شـار��ا�للمشـاركة�فـي�عمليـة�االكتتـاب�فـي�أسـهم�حقـوق�
األولو�ـة.�و�عتبـر�المعلومـات�الـواردة�فـي��شـرة�اإلصـدار�ذات�طبيعـة�عامـة�تـم�إعدادهـا�دون�األخـذ�فـي�االعتبـار�األهـداف�االسـ�ثمار�ة�الفرديـة�أو�الوضـع�المالـي�أو�االحتياجـات�
االسـ�ثمار�ة�ا��اصـة.�و�تحمـل��ل�مسـتلم�ل�شـرة�اإلصـدار،�وقبـل�اتخـاذ�قـرار�باالسـ�ثمار،�مسـؤولية�ا��صـول�علـى�اس�شـارة�مهنيـة�مـن�مس�شـار�مالـي�مرخـص�لـھ�مـن�قبـل�الهيئـة�

بخصـوص�االكتتـاب�لتقييـم�مـدى�مالئمـة�هـذا�االسـ�ثمار�والمعلومـات�الـواردة�بخصوصـھ�فـي��شـرة�اإلصـدار�لألهـداف�واألوضـاع�واالحتياجـات�الماليـة�ا��اصـة�بـھ.

وسـي�ون�بإمـ�ان�المسـاهم�ن�المقيديـن�وغ��هـم�مـن�عامـة�المسـ�ثمر�ن�(«المسـ�ثمر�ن�ا��ـدد»)�-�الذيـن�يجـوز�لهـم�تـداول�ا��قـوق�واالكتتـاب�فـي�األسـهم�ا��ديـدة�-�التـداول�
واالكتتـاب�فـي�أسـهم�حقـوق�األولو�ـة�فـي�السـوق�الماليـة�السـعودية�(«تـداول»�أو�«السـوق»).�

وتبـدأ�فتـرة�التـداول�وفتـرة�االكتتـاب�فـي�يـوم�اإلثن�ن�١٤٤٢/٠٨/٣٠هـ�(الموافق�٢٠٢١/٠٤/١٢م)�علـى�أن�تن��ـي�فتـرة�التـداول�فـي�يـوم�اإلثن�ن�١٤٤٢/٠٩/٠٧هـ�(الموافق�
٢٠٢١/٠٤/١٩م)�(و�شـار�إل��ـا�بـ�«فتـرة�التـداول»)،�ب�نمـا��سـتمر�فتـرة�االكتتـاب�حتـى���ايـة�يـوم�ا��م�س�١٤٤٢/٠٩/١٠هـ�(الموافق�٢٠٢١/٠٤/٢٢م)�(«فتـرة�االكتتـاب»).�
وتجـدر�اإلشـارة�إلـى�أن�فتـرة�التـداول�وفتـرة�االكتتـاب�سـوف�تبـدآن�فـي�نفـس�اليـوم�فـي�حيـن��سـتمر�فتـرة�التـداول�حتـى�ان��ـاء�اليـوم�السـادس�مـن�بدايـة�الفتـرة،�ب�نمـا��سـتمر�فتـرة�

االكتتـاب�حتـى���ايـة�اليـوم�التاسـع�مـن�بدايـة�نفـس�الفتـرة.

وسـي�ون�بإمـ�ان�المسـاهم�ن�المقيديـن�تـداول�حقـوق�األولو�ـة�خـالل�فتـرة�التـداول�وذلـك�مـن�خـالل�بيـع�حقـوق�االولو�ة�المك�سـبة�أو�جـزء�م��ـا�أو�شـراء�حقـوق�أولو�ة�إضافيـة�
عـن�طر�ـق�السـوق.�كمـا�سـي�ون�بإمـ�ان�المسـ�ثمر�ن�ا��ـدد�خـالل�فتـرة�التـداول�القيـام��شـراء�حقـوق�عـن�طر�ـق�السـوق�و�يـع�ا��قـوق�التـي�يتـم�شـراؤها�خـالل�فتـرة�التـداول.

�لما�ي��:
ً
وس�تاح�االكتتاب����األسهم�ا��ديدة�خالل�فتـرة�االكتتاب�ع���مرحلھ�واحدة�وفقا

١� س�تاح����هذه�الفتـرة���ميع�المساهم�ن�المقيدين�والمس�ثمر�ن�ا��دد�االكتتاب����األسهم�ا��ديدة.-

٢� �جديـدة�ف�سـتاح�لـھ�االكتتـاب���ـا�-
ً
سـ�تاح�للمسـاهم�المقيـد�االكتتـاب�مباشـرة��عـدد�أسـهمھ�أو�أقـل�مـن�عـدد�أسـهمھ�خـالل�فتـرة�االكتتـاب،�وفـي�حـال�شـراءه�حقوقـا

�عـد�ان��ـاء�فتـرة��سـو���ا�(يومـي�عمـل).

٣� س�تاح�للمس�ثمر�ن�ا��دد�االكتتاب����األسهم�ا��ديدة��عد��سو�ة�عملية�شراء�ا��قوق�مباشرة�(يومـي�عمـل).-

٤� �عـن�طر�ـق�المحفظـة�االسـ�ثمار�ة�فـي�منصـات�وتطبيقـات�التـداول�التـي�يتـم�مـن�خاللهـا�إدخـال�أوامـر�البيـع�والشـراء�باإلضافـة�إلـى�االكتتـاب�-
ً
سـ�تاح�االكتتـاب�إلك��ونيـا

فـي�القنـوات�والوسـائل�األخـرى�المتوفـرة�لـدى�الوسـيط.

وفـي�حـال�تبقـى�أسـهم�لـم�يكتتـب���ـا��عـد�ان��ـاء�فتـرة�االكتتـاب�(«األسـهم�المتبقيـة»)�فسـتطرح�تلـك�األسـهم�علـى�عـدد�مـن�المسـ�ثمر�ن�ذوي�الطا�ـع�المؤسسـي�(«المؤسسـات�
االسـ�ثمار�ة»)�(و�شـار�إلـى�عمليـة�الطـرح�هـذه�بـ�«الطـرح�المتبقـي»).



ب

�يـوم�الثالثاء�١٤٤٢/٠٩/١٥هـ�
ً
وتقـوم�تلـك�المؤسسـات�االسـ�ثمار�ة�بتقديـم�عروضهـا�لشـراء�األسـهم�المتبقيـة�وسـ�تم�اسـتقبال�تلـك�العـروض�ابتـداًء�مـن�السـاعة�العاشرة�صباحـا

(الموافق�٢٠٢١/٠٤/٢٧م)�وحتـى�السـاعة�ا��امسة��مسـاًء�مـن�يـوم�األر�عاء�١٤٤٢/٠٩/١٦هـ�(الموافق�٢٠٢١/٠٤/٢٨م)�(«فتـرة�الطـرح�المتبقـي»).

وسـ�تم�تخصيـص�األسـهم�المتبقيـة�للمؤسسـات�االسـ�ثمار�ة�ذات�العـرض�األعلـى�ثـم�األقـل�فاألقـل�(شـرط�أن�ال�يقـل�عـن�سـعر�الطـرح)�علـى�أن�يتـم�تخصيـص�األسـهم�بالتناسـب�
علـى�المؤسسـات�االسـ�ثمار�ة�التـي�تقـدم�نفـس�العـرض.�أمـا�بال�سـبة�لكسـور�األسـهم�فسـ�تم�إضاف��ـا�لألسـهم�المتبقيـة�ومعامل��ـا�بالمثـل،�وسـ�تم��سـديد�إجمالـي�سـعر�الطـرح�
المحصـل�مـن�عمليـة�الطـرح�المتبقـي�للشـركة�وتـوزع�باقـي�متحصـالت�عمليـة�الطـرح�(بمـا�يتجـاوز�سـعر�الطـرح)�علـى�مسـتحق��ا��ل�بحسـب�مـا��سـتحقھ�فـي�موعـد�أقصـاه�يـوم�

ا��م�س�١٤٤٢/١٠/١٥هـ�(الموافق�٢٠٢١/٠٥/٢٧م).

وفـي�حـال�لـم�تكتتـب�المؤسسـات�االسـ�ثمار�ة�فـي�جميـع�األسـهم�المتبقيـة�وكسـور�األسـهم،�فسـيخصص�مـا�تبقـى�مـن�أسـهم�لمتعهـد�التغطيـة�الـذي�سـيقوم��شـرا��ا��سـعر�
�راجـع�قسـم�«المعلومـات�المتعلقـة�باألسـهم�وأحـ�ام�الطـرح�وشـروطھ»�مـن�هـذه�ال�شـرة)�وسـ�تم�اإلعـالن�عـن�عمليـة�التخصيـص�ال��ائيـة�فـي�موعـد�أقصـاه�

ً
الطـرح�(فضـال

�راجـع�قسم�«المعلومـات�المتعلقـة�باألسـهم�وأحـ�ام�الطـرح�وشـروطھ»�مـن�هـذه�ال�شـرة.)
ً
يـوم�١٤٤٢/٠٩/٢٠هـ�(الموافق�٢٠٢١/٠٥/٠٢م)�(«تار�ـخ�التخصيـص»)�(فضـال

المعلومات المالية 
تم�إعداد�القوائم�المالية�الموحدة�المدققة�للشركة�للسنة�المالية�المن��ية����٣١�د�سم���٢٠١٧م�و٣١�د�سم���٢٠١٨م�٣١�د�سم���٢٠١٩م�و٣٠�يونيو�من٢٠٢٠م�واإليضاحات�
�للمعاي���الدولية�للتقار�ر�المالية�(IFRS)�المعتمدة����المملكة�العر�ية�السعودية�والمعاي���واإلصدارات�األخرى�ال���اعتمد��ا�الهيئة�السعودية�للمحاسب�ن�

ً
المرفقة���ا�وفقا

القانوني�ن�(SOCPA).�وقد�تمت�مراجعة�وتدقيق�البيانات�المالية�للشركة�عن�السنوات�المالية�المن��ية�٣١�د�سم���٢٠١٧م�و٣١�د�سم���٢٠١٨م�من�قبل�شركة�سليمان�
عبداللھ�ا��را����(ا��را����وشر�اه�محاسبون�ومراجعون�قانونيون)�وقد�تمت�مراجعة�وتدقيق�البيانات�المالية�للشركة�٣١�د�سم���٢٠١٩م�وعن�الف��ة�المن��ية����٣٠�يونيو�

٢٠٢٠م�من�قبل�شركة�الدكتور�محمد�العمري�وشر�اه�–�محاسبون�قانونيون�ومس�شارون�وتقوم�الشركة�بإصدار�قوائمها�المالية�بالر�ال�السعودي.

التوقعات واإلفادات المستقبلية
لقد�تم�إعداد�التوقعات�المستقبلية�ال���تضمن��ا�هذه�ال�شرة�ع���أساس�اف��اضات�ُمحددة�وُمعلنة�تم�ذكرها����المواضع�ذات�العالقة.�وقد�تختلف�ظروف�الشركة����
المستقبل�عن�االف��اضات�المستخدمة،�و�التا���فإنھ�ال�يوجد�أي�ضمان�أو��عهد����ما�يتعلق�بدقة�أو�اكتمال�أي�من�هذه�التوقعات�وقد�قدمت�الشركة�هذه�التوقعات�

واإلفادات�بناًء�ع���قيامها�بالعناية�المهنية�الالزمة.

تمثل��عض�البيانات�الواردة����هذه�ال�شرة�بيانات�حول�التطلعات�المستقبلية�وُ�ستدل�ع���هذه�البيانات�المستقبلية�بصورة�عامة�من�خالل�طر�قة�استخدام��عض�
ال�لمات�مثل�«�ع��م»�أو�«تخطط»�أو�«تقدر»�أو�«�عتقد»�أو�«تتوقع»�أو�«من�الممكن»�أو�«سوف»�أو�«تنوي»�أو�«ي�ب��»�أو�«متوقع»�أو�«قد»�أو�الصيغ�النافية�من�هذه�المفردات�

وغ��ها�من�المفردات�المقار�ة�أو�المعاكسة�لها����المع��.�

�لألداء�المستقب���وهناك�العديد�من�العوامل�ال���قد�
ً
و�عكس�بيانات�التطلعات�هذه�وجهة�نظر�الشركة�ا��الية�وإدار��ا�فيما�يتعلق�بأحداث�مستقبلية،�ولك��ا�ل�ست�ضمانا

�
ً
�أو�ضمنا

ً
تؤدي�إ���أن�ت�ون�النتائج�الفعلية�أو�األداء�أو�اإلنجازات�ال���تحققها�الشركة�مختلفة��ش�ل�كب���عن�أية�نتائج�أو�أداء�أو�إنجازات�مستقبلية�يمكن�أن��ع���ع��ا�صراحة

���بيانات�تلك�التطلعات.�

����أقسام�أخرى�من�هذه�ال�شرة�(فضال�راجع�قسم�«عوامل�المخاطرة»�
ً
وقد�تم�استعراض�أهم�المخاطر�أو�العوامل�ال���يمكن�أن�تؤدي�إ���مثل�هذا�األثر�بصورة�أك���تفصيال

من�هذه�ال�شرة).�وفيما�لوتحقق�واحد�أو�أك���من�هذه�المخاطر�أو�األمور�غ���المتيقنة،�أو�ث�ت�عدم���ة�أو�دقة�أي�من�االف��اضات�ال���تم�االعتماد�عل��ا،�فإن�النتائج�الفعلية�
قد�تختلف��ش�ل�جوهري�عن�تلك�المذ�ورة����هذه�ال�شرة.

مع�مراعاة�متطلبات�قواعد�طرح�األوراق�المالية�واالل��امات�المستمرة،�يجب�ع���الشركة�تقديم��شرة�إصدار�تكميلية�إ���الهيئة�إذا�علمت�الشركة����أي�وقت��عد�تار�خ��شر�
�شرة�اإلصدار�هذه�وقبل�اكتمال�الطرح�بأي�من�اآل�ي:�(١)�وجود��غي���مهم����أمور�جوهر�ة�واردة�����شرة�اإلصدار�أو�(٢)�ظهور�أي�مسائل�مهمة��ان�يجب�تضمي��ا�����شرة�

اإلصدار.�

و�است�ناء�هات�ن�ا��الت�ن،�فإن�الشركة�ال��ع��م�تحديث�أو��عديل�أية�معلومات�تتضم��ا�هذه�ال�شرة�سواًء��ان�ذلك�ن�يجة�معلومات�إضافية�جديدة�أو�ن�يجة�حوادث�
مستقبلية�أو�غ���ذلك�تتعلق�بالشركة�أو�القطاع�أو�عوامل�المخاطرة.
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دليل الشركة

أعضاء�مجلس�اإلدارة

مجلس�إدارة�الشركة�المع�ن�بتار�خ�٢٠١٨/٠٨/٠١م*

األسهم�المملوكة�كما�بتار�خ�ال�شرة

المنصباالسم

صفة�العضو�ة

العمرا���سية

غ���مباشر**مباشر

تنفيذي/غ���
تنفيذي

مستقل/غ���
مستقل

ال�سبة٪العددال�سبة٪العدد

--٤٠١٠٧٤٠٫٠٠٤٤سعوديغ���مستقلغ���تنفيذيرئ�س�مجلس�اإلدارةالوليد�خالد�الش��ي

--٦٤١٧٤٦١٠٫٠٧٢٢سعوديغ���مستقلغ���تنفيذينائب�رئ�س�مجلس�اإلدارةيوسف�عبداللھ�الراج��

----٤٦سعوديمستقلغ���تنفيذيعضو�مجلس�إدارةعبدالعز�ز�أحمد�بن�دايل

--٦٠١٠٠٠٫٠٠٠٤سعوديمستقلغ���تنفيذيعضو�مجلس�إدارةخالد�سعد�المرشد

----٣٩سعوديمستقلغ���تنفيذيعضو�مجلس�إدارةطارق�عبدالعز�ز�ا��مد

----٣٩سعوديمستقلغ���تنفيذيعضو�مجلس�إدارةمحمد�عبدالعز�ز�الشتوي

----٣٤سعوديمستقلغ���تنفيذيعضو�مجلس�إدارةخالد�عبد�الرحمن�ا��ض��ي***

المصدر:�الشركة

*�وافقت�ا��معية�العامة�العادية�ع����ع�ن�األعضاء�للدورة�الثانية�عشر�لمدة�ثالث�سنوات�وال���بدأت����تار�خ�٢٠١٨/٠٧/٠١م�وت�ت������تار�خ�٢٠٢١/٠٦/٣٠م.�

**��ع���األسهم�المملوكة�من�قبل�أعضاء�مجلس�اإلدارة��ش�ل�غ���مباشر����الشركة�من�خالل�ملكي��م����شر�ات�تملك�أسهم����الشركة�أو�األسهم�المملوكة�من�قبل�أقر�اء�أعضاء�مجلس�اإلدارة�سواء��ش�ل�مباشر�أو�من�

خالل�ملكي��م����شر�ات�تملك�أسهم����الشركة

***�وافق�المجلس�ع���إستقالة�األستاذ�/�محمد�بن�عبد�اللھ�الراج���بتار�خ�١٤٤٢/٠١/٢٤هـ�(الموافق�٢٠٢٠/٠٩/١٢م،�و�تار�خ�١٤٤٢/٠٤/٢٨هـ�(الموافق٢٠٢٠/١٢/١٣م)�صدر�قرار�مجل�س�اإلدارة�بتعي�ن�األستاذ�خالد�

َعّد���ائية�
ُ
بن�عبدالرحمن�ا��ض��ي�عضوغ���تنفيذي�مستقل�بدال�من�األستاذ�/�محمد�بن�عبد�اللھ�الراج��،�وسوف�يكمل�العضو�المدة�المتبقية�بالدورة�ا��الية�لمجلس�اإلدارة،�ا��دير�بالذكر�أن�موافقة�المجلس�ال��

وسوف�ُ�عرض�هذا�التعي�ن�ع���أول�اجتماع�ل��معية�العامة�إلقراره

لمز�د�من�التفاصيل�حول�التغي��ات�ال���طرأت�ع����شكيل�المجلس�بخروج�ودخول�أعضاء�ح���تار�خ��شر�هذه�ال�شرة،�الرجاء�االطالع�ع���الفقرة�الفرعية�٢-٤�مجلس�
اإلدارة�من�القسم�٤�«الهي�ل�التنظيمي�للشركة»�من�هذه�ال�شرة.

عنوان�الشركة�وممثلوها

شركة�تبوك�للتنمية�الزراعية

مدينـة�تبوك�طر�ق�حالة�عمار�قبل�ب���بن�هرماس

ص.ب�٨٠٨�تبوك٧١٤٢١

المملكة�العر�ية�السعودية

+٩٦٦ ١٤ هاتف:�٥٠٠٠٠٠

+٩٦٦ ١٤ فاكس:�٥٠٠٠٢٥

tadco@tadco-agri.com�:ال��يد�االلك��و�ي

www.tadco-agri.com�:الموقع�االلك��و�ي

ممث���الشركة
البيان

ممثل�الشركة�المفوض�الثا�ي ممثل�الشركة�المفوض�األول

فهد�بن�عبد�اللھ�بن�ع���آل�سميح الوليد�بن�خالد�بن�صا���الش��ي االسم

الرئ�س�التنفيذي رئ�س�مجلس�اإلدارة الصفة

تبوك�ص.ب�٨٠٨�رمز�بر�دي�٧١٤٢١ تبوك�ص.ب�٨٠٨�رمز�بر�دي�٧١٤٢١ العنوان

+٩٦٦ ٥٠ ٤٤٦٦١٨٧ +٩٦٦ ٥٥ ٤٢٠٠٠٢٢ رقم�الهاتف

+٩٦٦ ١٤ ٥٠٠٠٢٥ +٩٦٦ ١٤ ٥٠٠٠٢٥ رقم�الفاكس

F.alsemaih@tadco-agri.com Alshathre@tadco-agri.com ال��يد�اإللك��و�ي



د

سوق األسهم

شركة السوق المالية السعودية )تداول(

طريق الملك فهد – العليا 6897

وحدة رقم: 15

الرياض 12211 – 3388

المملكة العربية السعودية

هاتف: 966920001919+

فاكس: 966112189133+

csc@tadawul.com.sa :البريد اإللكتروني

www.tadawul.com.sa :الموقع اإللكتروني

المستشار المالي ومتعهد التغطية

شركة الوساطة المالية )وساطة كابيتال(

الرياض - شارع العليا العام 

ص.ب 50315، الرياض 11523

المملكة العربية السعودية 

هاتف: 4944067 11 966+

فاكس: 4944205 11 966+

www.wasatah.com.sa :الموقع اإللكتروني

info@wasatah.com.sa :البريد اإللكتروني

مدير االكتتاب

شركة الجزيرة لألسواق المالية

الرياض - طريق الملك فهد 

ص.ب 20438 الرياض 11455

المملكة العربية السعودية

هاتف: 2256000 11 966+

فاكس: 2256068 11 966+

 www.aljaziracapital.com.sa :الموقع اإللكتروني

contactus@aljaziracapital.com.sa :البريد اإللكتروني

المستشار القانوني

شركة د. سلطان المسعود محامون ومستشارون قانونيون 

،WH 01-14 وحدة مكتب 10، الطابق الثالث، مبنى

مدينة الرائدة الرقمية، النخيل

ص. ب. 90217 الرياض 11613

المملكة العربية السعودية

الهاتف: 966112137800+ 

 www.shearman.com :الموقع االلكتروني

Sultan.Almasoud@shearman.com :البريد االلكتروني

المحاسب القانوني 
للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31م و2018/12/31م

شركة سليمان عبدالله الخرا�شي )الخرا�شي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون( 

7425 برج سحاب - شارع التخص�صي

ص.ب 8306 الرياض 11482

المملكة العربية السعودية

هاتف: 200282299 966+

فاكس: 4924 477 11 966+

general@alkharashicaa.com :البريد اإللكتروني

www.alkharashicaa.com :الموقع اإللكتروني
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المحاسب�القانو�ي
للسنة�المالية�المن��ية����٢٠١٩/١٢/٣١م�والف��ة�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م

شركة�الدكتور�محمد�العمري�وشر�اه�–�محاسبون�قانونيون�ومس�شارون

الدمام�-�طر�ق�األم���محمد�بن�فهد�

ص.ب�٢٥٩٠�الدمام�٤١٢٠-٣٢٤١٥

الدمام�-�المملكة�العر�ية�السعودية

+٩٦٦ ١٣ هاتــــف:�٨٣٤٤٣١١

+٩٦٦ ١٣ فاكس:�٨٣٣٨٥٥٣

www.alamri.com�:الموقع�اإللك��و�ي

info@alamri.com�:ال��يد�اإللك��و�ي

تنو�ھ:

إن�جميـع�المس�شـار�ن�والمحاسـب�ن�القانون�يـن�الـواردة�أسـماؤهم�أعـاله�قـد�قدمـوا�موافقا��ـم�الكتابيـة�علـى�تضميـن�أسـما��م�وشـعارا��م�وإفادا��ـم�بالشـ�ل�والمضمـون�
الوارديـن�فـي�هـذه�ال�شـرة،�ولـم�يقـم�أي�م��ـم��سـحب�هـذه�الموافقـة�حتـى�تار�ـخ�هـذه�ال�شـرة.�وال�يمتلـك�أي�مـن�المس�شـار�ن�والمحاسـب�ن�القانون�يـن�أو�العامليـن�لد��ـم�أو�أي�

مـن�أقار��ـم�أيـة�أسـهم�أو�مص��ـة�مهمـا��ان�نوعهـا�فـي�الشـركة�كمـا�فـي�تار�ـخ�هـذه�ال�شـرة.�



و

ملخص الطرح:
يجـب�علـى�المسـ�ثمر�ن�الراغبيـن�فـي�االكتتـاب�فـي�أسـهم�هـذا�الطـرح�قـراءة��شـرة�اإلصـدار��املـة�قبـل�اتخـاذ�قرارهـم�االسـ�ثماري�المتعلـق�باالكتتـاب�فـي�أسـهم�حقـوق�األولو�ـة،حيـث�أن�م��ـص�

الطـرح�غيـر��افـي�التخـاذ�قـرار�اسـ�ثماري.�وفيمـا�يلـي�م��ـص�عـن�الطـرح:�

شركة�تبوك�للتنمية�الزراعية�(و�شـار�إل��ـا�فيمـا��عـد�بـ�«الشـركة»�أو�«تبوك»)�تأسسـت�كشـركة�مسـاهمة�سـعودية�بموجـب�المرسوم�المل�ي�رقم�(م/١١)�
بتار�ـخ�١٤٠٣/٠٦/٠٧هـ�(الموافق�١٩٨٣/٠٤/٢٢م)�بالموافقـة�علـى�ال��خيـص�بتأسـ�س�الشـركة�والتـي�تـم�قيدهـا�بالسـجل�التجـاري�بمدينـة�تبوك�بموجـب�
شـهادة�السـجل�التجـاري�رقـم�٣٥٥٠٠٠٥٤٠٣�وتار�ـخ�١٤٠٤/٠٨/١٥هـ�(الموافـق١٩٨٤/٠٥/١٧م)،�و�قـع�مقـر�المركـز�الرئ�ـ����للشـركة�فـي�مدينـة�تبوك�

طر�ق�حالة�عمار�قبل�ب���بن�هرماس�ص.ب�٨٠٨�تبوك٧١٤٢١�المملكة�العر�ية�السعودية.

اسم�المُصدر�ووصفھ�ومعلومات�
عن�تأس�سھ

�للنظام�األسا���،�فإنھ�يحق�للشركة�القيام�باأل�شطة�االتية:�
ً
وفقا

١� إقامة�وإدارة�و�شغيل�والقيام�بأ�شطة�زراعة�المحاصيل�واإلنتاج�ا��يوا�ي،�بما����ذلك�زراعة�المحاصيل�الدائمة�وغ���الدائمة�وإكثار�النباتات�-
واإلنتاج�ا��يوا�ي�والزراعة�المختلطة�وأ�شطة�دعم�الزراعة�وأ�شطة�المحاصيل��عد�ا��صاد�والصيد�والقنص�وأ�شطة�ا��دمات�المتصلة�
بذلك،�وإقامة�وإدارة�و�شغيل�وممارسة�أ�شطة�ا��راجة�وقطع�األخشاب،�بما����ذلك�زراعة�األحراج�وأ�شطة�ا��راجة�اآلخرى�وقطع�األخشاب�
وجمع�منتجات�األحراج�غ���ا��ش�ية�وخدمات�الدعم�ل��راجة،�وإقامة�وإدارة�و�شغيل�وممارسة�أ�شطة�صيد�األسماك�وتر�ية�المائيات،�و�شمل�
ذلك�صيد�األسماك�البحر�ة�وصيد�أسماك�المياه�العذبة�وتر�ية�المائيات�البحر�ة�وتر�ية�مائيات�المياه�العذبة�واالس��راع�السم�ي����البحار�

والمياه�العذبة.

٢� القيام�بأ�شطة�صنع�المنتجات�الغذائية،�و�شمل�ذلك�تجه���وحفظ�ال��وم�وحفظ�السمك�والقشر�ات�والرخو�ات�وتجه���وحفظ�الفاكهة�-
وا��ضر�وصنع�الز�وت�والدهون�النباتية�وا��يوانية�وصنع�منتجات�االلبان�وصنع�منتجات�طواح�ن�ا��بوب�وال�شاء�ومنتجات�ال�شاء�وصنع�
منتجات�األغذية�االخرى�كصنع�منتجات�المخابز�وصنع�السكر�وصنع�ال�ا�اووالشوكالتھ�وا��لو�ات�السكر�ة�وصنع�األعالف�ا��يوانية�المحضرة،�
والقيام�بأ�شطة�صنع�المشرو�ات،�و�شمل�ذلك�صناعة�شراب�الشع���و�شمل�(الب��ة�بدون�كحول)�وصنع�المشرو�ات�غ���الكحولية،�وانتاج�
المياه�المعدنية�والمياه�االخرى�المعبأة����زجاجات�وصناعة�المشرو�ات�الغاز�ة�المرطبة�والمشرو�ات�المنكهة�بخالصات�وارواح�الفواكة�وانتاج�

و�عبئة�المياه�وأ�شطة�أخرى�لصناعة�المشرو�ات�والمياه�المعدنية.

٣� صنع�المواد�الكيمائية�والمنتجات�الكيميائية،�و�شمل�ذلك�دون�حصر�صنع�األسمدة�والمركبات�االزوتية�وصنع�مبيدات�اآلفات�والمنتجات�-
الكيمائية�الزراعية�االخرى،�والقيام�باأل�شطة�البيطر�ة.

٤� القيام�بأ�شطة�إمدادات�المياه�وأ�شطة�الصرف�وإدارة�النفايات�ومعا����ا،�و�شمل�ذلك�تجميع�المياه�ومعا����ا�وتوصيلها�و�شغيل�قنوات�الري�-
وتجميع�المياه�من�األ��ار�والبح��ات�واآلبار�وما�إل��ا�وتجميع�مياه�األمطار�وتقنية�المياه�الغراض�توصيل�المياه�وإزالة�ملوحة�مياه�البحر�أو�المياه�

ا��وفية�النتاج�المياه�و�شغيل�قنوات�الري.

٥� صناعة�اآلالت�الزراعية�وآالت�ا��راجة،�و�شمل�ذلك�صناعة�وتجميع�آالت�ومعدات�مي�انيكية�زراعية�وصناعة�اآلالت�المستخدمة����الزراعة�-
وال�س�نة�أو�الغابات�لتحض���ال��بة�أو�غرس�أو��سميد�المحاصيل�وصناعة�المحار�ث�وصناعة�آالت�البذرات�وصناعة�آالت�ا��صد�والقطف�وقص�
األ��ار�وآالت�التنظيف�والفرز�للبيض�والفواكھ�وا��ضروات�وصناعة�ماكينات�حلب�الماشية�وصناعة�آالت�الرش�لالستخدام�الزرا���وصناعة�

اآلالت�االخرى�المستخدمة����الزراعة�والفالحة�والغابات�وتر�ية�ا��يوان�والدواجن�والنحل�وأي�أ�شطة�آخرى�لصناعة�آالت�الزراعة�والغابات.

٦� إدارة�و�شغيل�حدائق�النباتات�وا��يوانات�والمحميات�الطبيعية�و�شمل�ذلك�المن��هات�وحدائق�ا��يوان�والمحميات�الطبيعية�وأ�شطة�حدائق�-
النباتات�وا��يوانات�والمحميات�الطبيعية�االخرى،�والقيام�باأل�شطة�المتعلقة�بخدمة�وصيانة�تجميل�المواقع�و�شمل�ذلك�رعاية�وصيانة�
المن��هات�وا��دائق�ألغراض�اإلس�ان�العام�ورعاية�مناظر�المبا�ي�وا��دائق�الم��لية�وحدائق�األسقف�وواجهات�المبا�ي�ا��اصة�وغ��ها�ورعاية�
وصيانة�من��هات�الطرق�السر�عة�ورعاية�وصيانة�أرا����المالعب�الر�اضية�ومالعب�ا��ولف�ورعاية�وصيانة�المياه�الساكنة�وا��ار�ة�ورعاية�
وصيانة�نباتات�ا��ماية�من�ال��يج�والر�اح�والت��ر�ورعاية�وصيانة�أنواع�أخرى�من�المناظر�الطبيعية�ال���لم�ترد�فيما�سبق،�وممارسة�أ�شطة�

.
ً
خدمات�تصميم�المناظر�الطبيعية�وأ�شطة�خدمات�صيانة�األرا����ل��فاظ�عل��ا�صا��ة�زراعيا�و�ي�يا

٧� ال�سو�ق�وتجارة�التجزئة�وتجارة�ا��ملة�والبيع�با��ملة�نظ���رسم�أو�ع���أساس�عقد،�و�شمل�ذلك�دون�حصر�أ�شطة�الوكالء�بالعمولة�مثل�-
وكالء�البيع����المواد�ا��ام�الزراعية�ووكالء�البيع����ا��يوانات�ا��ية�ووكالء�البيع����األغذية�والمشرو�ات،�ومزوالة�وممارسة�أ�شطة�التصدير�
واالست��اد،�ومزاولة�تجارة�المواد�ا��ام�الزراعية�وا��يوانات�ا��ية�با��ملة�و�شمل�ذلك�البيع�با��ملة�ل��بوب�والبذور�والبيع�با��ملة�للفواكھ�
والثمار�الز��ية�والبيع�با��ملة�للزهور�والنباتات�والبيع�با��ملة�ل��يوانات�ا��ية�والبيع�با��ملة�ألنواع�ا��لود�والبيع�با��ملة�للمواد�الزراعية�
ا��ام�االخرى�والنفايات�المعاد�تص�يعها�كعلف�ا��يوانات،�و�يع�األغذية�والمشرو�ات�و�شمل�ذلك�البيع�با��ملة�للفواكھ�وا��ضروات�والتمور�
با��ملة�ل��وم�ومنتجا��ا�ومنتجات� للز�وت�وال��وم�ا��يوانية�والنباتية�والبيع� با��ملة� با��ملة�لمنتجات�األلبان�والبيض�والبيع� والبيع�
األسماك�والبيع�با��ملة�للسكر�والشوكالتھ�ومنتجا��ا�والقهوة�والشاي�وال�ا�اووال��ارات�والعسل�والبيع�با��ملة�لمنتجات�المخابز�والبيع�با��ملة�

للمشرو�ات�بأنواعها�والبيع�با��ملة�ألغذية�وأعالف�ا��يوانات�الم��لية�والبيع�با��ملة�ألغذية�ومشرو�ات�لم�ترد�فيما�سبق.

٨� تملك�وإدارة�و�شغيل�صوامع�الغالل�والقيام�بأ�شطة�التخز�ن�وأ�شطة�الدعم�للنقل�و�شمل�ذلك�التخز�ن����المستودعات�مثل�مخازن�السلع�-
الم��دة�والمث��ة�(مستودعات�الت��يد)�والتخز�ن����مستودعات�صوامع�الغالل�والدقيق�ومخازن�األغذية�والمنتجات�الزراعية�والمخازن�العامة�

ال���تضم�مجموعة�متنوعة�من�السلع.

٩� ممارسة�أ�شطة�خدمات�األطعمة�والمشرو�ات�بما����ذلك�أ�شطة�المطاعم�وخدمات�األطعمة�المتنقلة�وأ�شطة�خدمات�الطعام����المناسبات�-
وغ��ها�من�خدمات�الطعام�وأ�شطة�تقديم�المشرو�ات.

١٠� إدارة�وتأج���العقارات�المملوكة�أو�المؤجرة�(السكنية)،�وإدارة�تأج���العقارات�المملوكة�أو�المؤجرة�(الغ���سكنية)،�وممارسة�أ�شطة�اإلقامة�-
القص��ة�والطو�لة�المدى�و�شمل�ذلك�تملك�و�شغيل�الفنادق�والموتيالت�والشقق�المفروشة�(الفندقية)�ومرافق�اإلقامة�االخرى�والشال��ات�
واالس��احات�والمخيمات�والمت��هات�والمنتجعات�ال��ف��ية�والسياحية،�وممارسة�أ�شطة�ال�ش�يد�المتخصصة�و�شمل�ذلك�ودون�حصر�أعمال�
الهدم�وتحص���المواقع�وأعمال�الكهر�اء�والسباكة�وغ��ها�من�األ�شطة�اإل�شائية�وإكمال�المبا�ي�و�شطي��ا�وأ�شطة�ال�ش�يد�المتخصصة�االخرى.

١١� القيام�بأ�شطة�و�االت�السفر�ومشغ���ا��والت�السياحية�واأل�شطة�الر�اضية�وأ�شطة�ال�سلية�وال��فيھ�و�شمل�ذلك�تملك�وإدارة�و�شغيل�أندية�-
الفروسية�وسباق�ا��يل�وال��ن�واالندية�ال��ية.

١٢� العمل�واالس�ثمار�داخل�وخارج�المملكة�وممارسة�أ�شطة�ا��دمات�المالية�و�شمل�ذلك�الوساطة�المالية�وأ�شطة�الشر�ات�القابضة�وأ�شطة�-
�للضوابط�ال���تحددها�ا��هات�

ً
االتحادات�االحت�ار�ة�وصناديق�األموال�والكيانات�المالية�المشا��ة�وأ�شطة�ا��دمات�المالية�االخرى،�وفقا

المختصة�و�عد�ا��صول�ع���ال��اخيص�الالزمة�من�هيئة�السوق�المالية.

وتمارس�الشركة�أ�شط��ا�وفق�األنظمة�المتبعة�و�عد�ا��صول�ع���ال��اخيص�الالزمة�من�ا��هات�المختصة.

�شاط�الُمصدر



ز

�ل��ل�المساهم�ن�لشركة�تبوك�بتار�خ�٢٠٢٠/١٢/٠٨م،�فـإن�المسـاهم�ن�الكبـار�فـي�الشـركة�ممـن�يمتلكـون��سـبة�٥٪�أو�أكثـر�مـن�أسـهم�الشـركة�
ً
وفقا

�شـ�ل�مباشـر�هواالستاذ�عبداللھ�عبدالعز�ز�الراج���الـذي�يملـك�(١,٦١١,٧٨٥)�سهم�أي�ما�س�تھ�٦٫٦٦٪�مـن�أسـهم�الشـركة�قبـل�الطـرح.�وفيما�ي���
جدول�يو���ملكية�كبار�المساهم�ن�قبل�و�عد�الطرح:

�عد�الطرح*�
��ش�ل�مباشر

قبل�الطرح�
�ش�ل�مباشر المساهم

�سبة�الملكية عدد�األسهم �سبة�الملكية عدد�األسهم

٪٦٫٦٦ ٢,٦١١,٧٣٦ ٪٦٫٦٦ ١,٦١١,٧٨٥ عبد�اللھ�عبد�العز�ز�الراج��

*����حال�اكت�ب�األستاذ�عبد�اللھ�عبد�العز�ز�الراج���ب�امل��سبة�أحقيتھ����األسهم�ا��ديدة،�و���حال�اكت�ب�األستاذ�عبد�اللھ�عبد�العز�ز�الراج���بأك���مما�تم�تخصيصھ�

لھ�عن�طر�ق�شراءه���قوق�من�خالل�تداول�فس�تغ����سبة�ملكيتھ

المساهمون�الكبار����الُمصدر�
وعدد�أسهمهم�و�سب�ملكي��م�قبل�
و�عد�الطرح�كما�بتار�خ�هذه�ال�شرة

�ع������قواعد�طرح�األوراق�المالية�واالل��امات�المستمرة�األ��اص�غ���المذ�ور�ن�أدناه:

تا����المصدر.  .١

المساهم�ن�الكبار����المصدر.  .٢

أعضاء�مجلس�اإلدارة�وكبار�التنفيذي�ن�للمصدر.  .٣

أعضاء�مجالس�اإلدارة�وكبار�التنفيذي�ن�لتا����المصدر.  .٤

أعضاء�مجالس�اإلدارة�وكبار�التنفيذي�ن�لدى�المساهم�ن�الكبار����المصدر.  .٥

أي�أقر�اء�لأل��اص�المشار�إل��م����(١،�٢،�٣،�٤�أو�٥)�أعاله.  .٦

أي�شركة��سيطر�عل��ا�أي�من�األ��اص�المشار�إل��م����(١،�٢،�٣،�٤،�٥،�أو�٦)�أعاله.�أو�  .٧

�و�مل�ون�مجتمع�ن�(٥٪)�أو�أك���من�فئة�األسهم�المراد�إدراجها.
ً
األ��اص�الذين�يتصرفون�باالتفاق�معا  .٨

ا��مهور

ز�ادة�رأس�المال�من�خالل�إصدار�أسهم�حقوق�أولو�ة. طبيعة�الطرح

��ـدف�شركة�تبوك�للتنمية�الزراعية�مـن�خـالل�ز�ـادة�رأس�مالهـا�عـن�طر�ـق�طـرح�أسـهم�حقـوق�أولو�ـة�إلـى�الصرف�ع���ال�شغيل�وا��طة�الزراعية�وسداد�
مديونيات�وقروض�الشركة�واستحواذ�ع���أعمال�عقار�ة�مدرة�للدخل.�

الغرض�من�إصدار�أسهم�حقوق�
األولو�ة�المق��ح

مـن�المتوقـع�أن�يبلـغ�إجمالـي�متحصـالت�االكتتـاب�فـي�أسـهم�حقـوق�األولو�ـة�مائة�وخمسون�مليون�(١٥٠,٠٠٠,٠٠٠)�ر�ـال�سـعودي.�وسـ�تم�اسـتخدام�
صافـي�متحصـالت�االكتتـاب��عـد�خصـم��افـة�ت�اليـف�الطـرح�فـي�الصرف�ع���ال�شغيل�وا��طة�الزراعية�(تتمثل�ا��طة�الزراعية�بزراعة�بذور�
القمح�والفواكھ�و�تمثل�ال�شغيل����إدارة�العملية�الزراعية�من��شغيل�وصيانة�معدات�الزرع�وا��صاد�والري�ونقل�المحاصيل)�وسداد�مديونيات�
�راجـع�قسـم�(٧)�«اسـتخدام�متحصـالت�الطـرح�والمشـار�ع�

ً
وقروض�الشركة�واستحواذ�ع���أعمال�عقار�ة�مدرة�للدخل،�ولمز�د�من�التفاصيل،�فضـال

آثـار�إيجابيـة�م��ـا�تحسـ�ن�األداء�المالـي�للشـركة،�والر�حية.�و��يـن�ا��ـدول�التالـي�اسـتخدامات� المسـتقبلية»).�ومـن�المتوقـع�أن�يكـون�للمشـروع�
متحصـالت�الطـرح:

المبلغ�(ر�ال�سعودي) وجھ�إستخدام�متحصالت�الطرح م

٦٢,٠٠٠,٠٠٠ سداد�مديونيات�ودائ���الشركة* ١

٤٧,٠٠٠,٠٠٠ استحواذ�ع���أعمال�عقار�ة�مدرة�للدخل ٢

��٣٣,٠٠٠,٠٠٠ الصرف�ع���ال�شغيل�وا��طة�الزراعية** ٣

��٨,٠٠٠,٠٠٠ مصار�ف�الطرح ٤

��١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ اإلجما��

*�سوف�يتم�سداد�الموردين�بمبلغ�٢٩٫٦٨�مليون�ر�ال�سعودي،�وسداد�الز�اة�والضر�بة�المضافة�بمبلغ�١٥٫٨٣٨�مليون�ر�ال�سعودي،�وسداد�قرض�الشركة�التا�عة�

رخاء�لالس�ثمار�الزرا���والتنمية�بمبلغ�٦٫٦٦٧�مليون�ر�ال�سعودي،�وسداد�صندوق�التنمية�الزرا���بمبلغ�٤٫٣١٥�مليون�ر�ال�سعودي،�وسداد�مصار�ف�ح�ومية�خاصة�
بالموظف�ن�بمبلغ�٥٫٥�مليون�ر�ال�سعودي.

**�تتمثل�ا��طة�الزراعية�بزراعة�بذور�القمح�والفواكھ�و�تمثل�ال�شغيل����إدارة�العملية�الزراعية�من��شغيل�وصيانة�معدات�الزرع�وا��صاد�والري�ونقل�المحاصيل�

وس�تم�توز�ع�المبلغ�المخصص�للصرف�ع���ال�شغيل�وا��طة�الزراعية�كما�ي���:�

القمح�١٦�مليون�ر�ال�والفواكھ��العنب�٣٫٥�مليون�ر�ال�والمشمش�٢٫٥�مليون�ر�ال�وا��وخ�٢٫٥�مليون�ر�ال�و��رة�الز�تون�٣٫٥�مليون�ر�ال�وتر�ية�الموا����٣�مليون�ر�ال�
وال�سات�ن�والمشاتل�٢�مليون�ر�ال�سعودي.

إجما���المتحصالت�المتوقع�
ا��صول�عل��ا�وتحليل�ووصف�

االستخدام�المق��ح�لها

�مـن:�المس�شـار�المالـي�ومديـر�االكتتـاب�
ً
مـن�المتوقـع�أن�تبلـغ�ت�اليـف�الطـرح�حوالـي�ثمانية�ماليي�ن�(٨,٠٠٠,٠٠٠)�ر�ـال�سـعودي،�و�شـمل�أ�عـاب�كال

�
ً
ومتعهـد�التغطيـة�والمس�شـار�القانونـي�والمحاسـب�القانونـي�ومصار�ـف�ال�سـو�ق�والطباعـة�والتوز�ـع�وغ��هـا�مـن�المصار�ـف�المتعلقـة�باالكتتـاب.�فضـال

راجـع�قسم�(٧)�«اسـتخدام�متحصـالت�الطـرح�والمشـار�ع�المسـتقبلية»).
ت�اليف�الطرح

�راجـع�قسم�(٧)�«اسـتخدام�
ً
مـن�المتوقـع�أن�يبلـغ�صافـي�متحصـالت�الطـرح�حوالـي�مئة�واثنان�وأر�عون�مليون�(١٤٢,٠٠٠,٠٠٠)�ر�ـال�سـعودي�(فضـال

متحصـالت�الطـرح�والمشـار�ع�المسـتقبلية»).
صا���متحصالت�الطرح

٢٤١,٧٦٧,٠٠٠�ر�ال�سعودي. رأس�مال�الُمصدر�قبل�الطرح

٣٩١,٧٦٧,٠٠٠�مليون�ر�ال�سعودي. رأس�مال�الُمصدر��عد�الطرح

٢٤,١٧٦,٧٠٠�سهم�عادي.
إجما���عدد�أسهم�الُمصدر�قبل�

الطرح



ح

٣٩,١٧٦,٧٠٠�سهم�عادي.
إجما���عدد�أسهم�الُمصدر��عد�

الطرح

(١٠)�ر�االت�سعودية�للسهم�الواحد. القيمة�االسمية�للسهم

١٥,٠٠٠,٠٠٠�مليون�سهم�عادي. إجما���عدد�األسهم�المطروحة

٦٢٫٠٤٪�من�رأس�مال�الُمصدر�قبل�الطرح.
�سبة�األسهم�المطروحة�من�رأس�

مال�الُمصدر

عشرة�(١٠)�ر�االت�سعودية�للسهم�الواحد. سعر�الطرح

١٥٠,٠٠٠,٠٠٠�مليون�ر�ال�سعودي. إجما���قيمة�الطرح

خمسة�عشر�مليون�(١٥,٠٠٠,٠٠٠)�سهم�عادي. عدد�أسهم�الطرح�المتعهد�بتغطي��ا

مائة�وخمسون�مليون�(١٥٠,٠٠٠,٠٠٠)�ر�ال�سعودي.
إجما���قيمة�الطرح�المتعهد�

بتغطيتھ

المساهمون�المقيدون،�والمس�ثمرون�ا��دد. فئات�المس�ثمرون�المس��دفون

المسـاهمون�المالكـون�لألسـهم�ب��ايـة�تـداول�يـوم�ا�عقـاد�ا��معيـة�العامـة�غيـر�العاديـة�ا��اصـة�بز�ـادة�رأس�المـال�والمقيـدون�فـي�سـجل�مسـاه���الشـركة�
لـدى�مركـز�اإليـداع�فـي���ايـة�ثانـي�يـوم�تـداول�يلـي�ا�عقـاد�ا��معيـة�العامـة�غيـر�العاديـة�ا��اصة�بز�ادة�رأس�المال.�

المساهمون�المقيدون

عامة�المس�ثمر�ن�من�األفراد�والمؤسسات�–�باست�ناء�المساهم�ن�المقيدين�–�ممن�قاموا��شراء�حقوق�األولو�ة�خالل�فتـرة�التداول. المس�ثمرون�ا��دد

هـي�أوراق�ماليـة�قابلـة�للتـداول��عطـي���املهـا�أحقيـة�االكتتـاب�فـي�األسـهم�ا��ديـدة�المطروحـة��عـد�الموافقـة�علـى�ز�ـادة�رأس�المـال،�و�عتبـر�هـذه�األوراق�
حـق�مك�سـب���ميـع�المسـاهم�ن�المقيديـن.�و�جـوز�تـداول�ا��ـق�خـالل�فتـرة�التـداول.�و�عطـى��ل�حـق���املـة�أحقيـة�االكتتـاب��سـهم�واحـد�مـن�األسـهم�
ا��ديـدة��سـعر�الطـرح.�وسـ�تم�إيـداع�حقـوق�األولو�ـة�فـي�محافـظ�المسـاهم�ن�المقيديـن��عـد�ا�عقـاد�ا��معيـة�العامـة�غيـر�العاديـة�ا��اصـة�بز�ـادة�رأس�

المـال.�وسـتظهر�هـذه�ا��قـوق�فـي�محافـظ�المسـاهم�ن�المقيديـن�تحـت�رمـز�جديـد�خـاص�بحقـوق�األولو�ـة.

حقوق�األولو�ة

خمسة�عشرمليون�(١٥,٠٠٠,٠٠٠)�حق. عدد�حقوق�األولو�ة�الُمصدرة

�عـن��ل�(١)�سـهم�يملكـھ�وهـذا�المعامـل�هـوناتـج�قسـمة�عـدد�األسـهم�ا��ديـدة�علـى�عـدد�األسـهم�ا��الية�
ً
يمنـح��ل�مسـاهم�مقيـد�(٠٫٦٢٠)�حـق�تقر�بـا

للشـركة.
معامل�األحقية

المسـاهمون�المالكـون�لألسـهم�ب��ايـة�تـداول�يـوم�ا�عقـاد�ا��معيـة�العامـة�غيـر�العاديـة�ا��اصـة�بز�ـادة�رأس�المـال�والمقيـدون�فـي�سـجل�مسـاه���الشركة�
ب��اية�تداول�ثا�ي�يوم�تداول�ي���ا�عقاد�ا��معية�العامة�غ���العادية�ا��اصة�بز�ادة�رأس�المال،�وذلك�بتار�خ�١٤٤٢/٠٨/٢٦�(الموافق�٢٠٢١/٠٤/٠٨م).

تار�خ�األحقية

(الموافق� ١٤٤٢/٠٩/٠٧هـ� اإلثن�ن� يـوم� ��ايـة� حتـى� و�سـتمر� (الموافق٢٠٢١/٠٤/١٢م)� ١٤٤٢/٠٨/٣٠هـ� اإلثن�ن� يـوم� فـي� التـداول� فتـرة� تبـدأ�
٢٠٢١/٠٤/١٩م)�و�جـوز�خـالل�هـذه�الفتـرة���ميـع�حملـة�حقـوق�األولو�ـة�-�سـواًء��انـوا�مسـ�ثمر�ن�مقيديـن�أو�مسـ�ثمر�ن�جـدد�-�القيـام�بتـداول�حقـوق�

األولو�ـة.

فتـرة�التداول

(الموافق� ١٤٤٢/٠٩/١٠هـ� ا��م�س� يـوم� ��ايـة� حتـى� و�سـتمر� (الموافق٢٠٢١/٠٤/١٢م)� ١٤٤٢/٠٨/٣٠هـ� اإلثن�ن� يـوم� فـي� االكتتـاب� فتـرة� تبـدأ�
٢٠٢١/٠٤/٢٢م).�و�جـوز�خـالل�هـذه�الفتـرة���ميـع�حملـة�حقـوق�األولو�ـة�-�سـواًء��انـوا�مسـ�ثمر�ن�مقيديـن�أو�مسـ�ثمر�ن�جـدد�-�ممارسـة�حقهـم�

باالكتتـاب�فـي�األسـهم�ا��ديـدة.
فتـرة�االكتتاب

األسهم�المتبقية�ال���لم�يتم�االكتتاب���ا�خالل�ف��ة�االكتتاب. األسهم�المتبقية

���حال�تبقى�أسهم�لم�يكت�ب���ا��عد�ان��اء�ف��ة�االكتتاب�(األسهم�المتبقية)�فستطرح�تلك�األسهم�ع���عدد�من�المس�ثمر�ن�ذوي�الطا�ع�المؤس����
(المؤسسات�االس�ثمار�ة).�وتقوم�تلك�المؤسسات�االس�ثمار�ة�بتقديم�عروضها�لشراء�األسهم�المتبقية�وس�تم�استقبال�تلك�العروض�ابتداء�من�
�يوم�الثالثاء�١٤٤٢/٠٩/١٥هـ�(الموافق�٢٠٢١/٠٤/٢٧م)�وح���الساعة�ا��امسة�مساًء�من�يوم�األر�عاء�١٤٤٢/٠٩/١٦هـ�

ً
الساعة�العاشرة�صباحا

(الموافق�٢٠٢١/٠٤/٢٨م)�(ف��ة�الطرح�المتبقي).�وس�تم�تخصيص�األسهم�المتبقية�للمؤسسات�االس�ثمار�ة�ذات�العرض�األع���ثم�األقل�فاألقل�
(شرط�أن�ال�يقل�عن�سعر�الطرح)�ع���أن�يتم�تخصيص�األسهم�بالتناسب�ع���المؤسسات�االس�ثمار�ة�ال���تقدم�نفس�العرض.�أما�بال�سبة�لكسور�

األسهم�فس�تم�إضاف��ا�لألسهم�المتبقية�ومعامل��ا�بالمثل.

الطرح�المتبقي

س�تم�دفع�مبالغ�التعو�ض�النقدي�لأل��اص�المستحق�ن�الذين�لم�يمارسوا�حقهم����االكتتاب��ليا�أو�جزئيا����األسهم�ا��ديدة�ولمستحقي�كسور�
األسهم�من�دون�أي�استقطاعات����موعد�أقصاه�١٤٤٢/١٠/١٥هـ�(الموافق�٢٠٢١/٠٥/٢٧م)،�علما�بأن�مبالغ�التعو�ض�النقدي�تمثل�المبلغ�الذي�يز�د�

ع���سعر�الطرح�من�صا���متحصالت�بيع�األسهم�المتبقية�وكسور�األسهم.
دفع�مبالغ�التعو�ض�(إن�وجدت)�

تدرج�حقوق�األولية����تداول�و�تم�تداولها�خالل�ف��ة�تداول�حقوق�األولية.�و��ون���قوق�األولو�ة�رمز�منفصل�ومستقل�عن�رمز�األسهم�ا��الية�للشركة�
ع���شاشة�تداول.

�و�ملك�المساهمون�المقيدون�خالل�ف��ة�التداول�عدة�خيارات�وال���تتضمن�قيامهم�ب�يع�ا��قوق�أو�جزء�م��ا����السوق�أو�شراء�حقوق�إضافية�من�
خالل�السوق�أو�عدم�اتخاذ�أي�إجراء�حيال�حقوق�األولو�ة�سواء�ب�يعها�أو�شراء�حقوق�إضافية.�وسي�ون�للمس�ثمر�ن�ا��دد�خالل�ف��ة�التداول�ا��ق�

���شراء�حقوق�عن�طر�ق�السوق�أو�بيع�تلك�ا��قوق�أو�جزء�م��ا�أو�عدم�اتخاذ�أي�إجراء�حيال�ا��قوق�ال���تم�شراؤها�خالل�ف��ة�التداول.

وسيقوم�نظام�«تداول»�بإلغاء�رمز�حقوق�األولو�ة�للشركة�ع���شاشة�التداول��عد�ان��اء�ف��ة�تداول�حقوق�األولو�ة،�و�التا���س�توقف�تداول�حقوق�
األولو�ة�مع�ان��اء�تلك�الف��ة.

إدراج�وتداول�حقوق�األولو�ة

�عبـر�مواقـع�ومنصـات�الوسـطاء�اإللك��ونيـة�
ً
يتع�ن�ع���األ��اص�المستحق�ن�الراغب�ن����االكتتاب����األسهم�ا��ديدة�تقديـم�طلبـات�االكتتـاب�إلك��ونيـا

التـي�ت�يـح�هـذه�ا��دمـات�للمكتت�يـن�أو�مـن�خـالل�أي�وسـيلة�أخـرى�يقدمهـا�الوسـطاء.
طر�قة�االكتتاب



ط

�عبـر�مواقـع�ومنصـات�الوسـطاء�
ً
يحـق�لألشـخاص�المسـتحق�ن�ممارسـة�حقهـم�باالكتتـاب�فـي�أسـهم�حقـوق�األولو�ـة�عـن�طر�ـق�االكتتـاب�إلك��ونيـا

اإللك��ونية�ال���ت�يح�هذه�ا��دمات�أو�من�خالل�أي�وسـيلة�أخرى�يقدمها�الوسـطاء.�كما�يمكن�لألشـخاص�المسـتحق�ن�ممارسـة�حقوق�األولو�ة��التا��:

١� يحـق�للمسـاهم�ن�المقيديـن�خـالل�فتـرة�االكتتـاب�ممارسـة�ا��قـوق�الممنوحـة�لهـم�فـي�تار�ـخ�األحقيـة�وأي�حقـوق�إضافيـة�قامـوا��شـرا��ا�خـالل�فتـرة�-
التـداول�عـن�طر�ـق�االكتتـاب�فـي�األسـهم�ا��ديـدة.�كمـا�يحـق�لهـم�عـدم�اتخـاذ�أي�إجـراء�بخصـوص�ا��قـوق�التـي�يمل�و��ـا.

٢� �يحـق�للمسـ�ثمر�ن�ا��ـدد�خـالل�فتـرة�االكتتـاب�ممارسـة�ا��قـوق�التـي�قامـوا��شـرا��ا�خـالل�فتـرة�التـداول�عـن�طر�ـق�االكتتـاب�فـي�األسـهم�ا��ديـدة.�-
كمـا�يحـق�لهـم�عـدم�اتخـاذ�أي�إجـراء�بخصـوص�ا��قـوق�التـي�يمل�و��ـا.

وفـي�حـال�عـدم�قيـام�أي�مـن�المسـاهم�ن�المقيديـن�أو�المسـ�ثمر�ن�ا��ـدد�بممارسـة�حقهـم�فـي�االكتتـاب�فـي�األسـهم�ا��ديـدة�خـالل�فتـرة�االكتتـاب،�
فسـ�تم�طـرح�األسـهم�المرتبطـة�بتلـك�ا��قـوق�فـي�فتـرة�الطـرح�المتبقـي.

ممارسة�االكتتاب����حقوق�األولو�ة

تتمثـل�قيمـة�ا��ـق�اإلرشـادية�فـي�الفـرق�بيـن�القيمـة�السـوقية�لسـهم�الشـركة�خـالل�فتـرة�التـداول�وسـعر�الطـرح.�وسـتقوم�«تـداول»�باح�سـاب�و�شـر�
�مـزودوخدمـات�معلومـات�السـوق�ب�شـر�هـذه�

ً
قيمـة�ا��ـق�اإلرشـادية�خـالل�فتـرة�التـداول�علـى�موقعهـا�اإللك��ونـي�متأخـرة�بخمـس�دقائـق،�وسـيقوم�أيضـا

المعلومـة�حتـى�ي�سـ���للمسـ�ثمر�ن�االطـالع�علـى�قيمـة�ا��ـق�اإلرشـادية�عنـد�إدخـال�األوامـر.
قيمة�ا��ق�اإلرشادية

�بأنھ�يحدد�من�خالل�آلية�العرض�والطلب،�و�التا���فإنھ�قد�يختلف�عن�قيمة�ا��ق�اإلرشادية.
ً
هوالسعر�الذي�يتم�تداول�ا��ق�بھ،�علما سعر�تداول�ا��ق�

س�تم�تخصيص�األسهم����موعد�أقصاه�يوم�األحد�بتار�خ�١٤٤٢/٠٩/٢٠هـ�(الموافق٢٠٢١/٠٥/٠٢م). تار�خ�التخصيص

س�تم�تخصيص�األسهم�ل�ل�مس�ثمر�بناء�ع���عدد�ا��قوق�ال���مارسها��ش�ل���يح�ومكتمل.�وس�تم�جمع�كسور�األسهم�وإضاف��ا�إ���األسهم�
المتبقية�ومن�ثم�طرحها�ع���المؤسسات�االس�ثمار�ة�خال�ف��ة�الطرح�المتبقي.ستحصل�الشركة�ع���إجما���سعر�الطرح�المحصل�من�بيع�األسهم�
المتبقية،�فيما�ستوزع�با���متحصالت�الطرح�المتبقي�بدون�اح�ساب�أي�رسوم�أو�استقطاعات�(أي�ما�يتجاوز�سعر�الطرح)�ع���مستحق��ا�الذين�لم�

�راجع�قسم�«شروط�وأح�ام�و�عليمات�االكتتاب»).
ً
يكت�بوا��ليا�أو�جزئيا����األسهم�ا��ديدة�ولمستحقي�كسور�األسهم�(فضال

تخصيص�األسهم

يبدأ�تداول�األسهم�ا��ديدة����«تداول»��عد�استكمال��افة�اإلجراءات�المتعلقة�ب���يل�األسهم�ا��ديدة�وتخصيصها�وإدراجها. تداول�األسهم�ا��ديدة

س�ستحق�مال�واألسهم�ا��ديدة�أي�أر�اح��علن�الشركة�عن�توز�عها��عد�تار�خ�إصدارها. األحقية����األر�اح

إن�جميع�أسهم�الشركة�من�فئة�واحد،�وال��عطي�أي�سهم���املھ�حقوق�تفضيلية.�وست�ون�األسهم�ا��ديدة�مدفوعة�القيمة�بال�امل�ومساو�ة�تماما�
لألسهم�القائمة.�و�عطي��ل�سهم���املھ�ا��ق����صوت�واحد�و�حق�ل�ل�مساهم����الشركة�حضوراجتماع�ا��معية�العامة�للمساهم�ن�(سواء�العادية�

أو�غ���العادية)�والتصو�ت�فيھ.
حقوق�التصو�ت

ال�توجد�أية�قيود�مفروضة�ع���تداول�أسهم�الشركة،�باست�ناء�القيود�التنظيمية�المفروضة�ع���األسهم�المدرجة��ش�ل�عام.
القيود�المفروضة�ع���تداول

األسهم

ال�توجد�أية�قيود�مفروضة�ع���تداول�ا��قوق�إال�باست�ناء�المساهم�ن�األجانب�الذين�ال�يحق�لهم�شراء�حقوق�إضافية�إال�بموافقة�ا��هات�المعنية.
القيود�المفروضة�ع���تداول

ا��قوق

بلـغ�رأس�المـال�عنـد�التأسـ�س�(٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠)�مائت�ن�مليون�ر�ـال�مقسـمة�إلـى�(٢,٠٠٠,٠٠٠)�مليو�ي�سـهم�عـادي�م�سـاو�ة�القيمـة�بقيمـة�اسـمية�قدرهـا�
(١٠٠)�مائة�ر�ـال�للسـهم�الواحد.�علما�بأن�القيمة�االسمية�للسهم�تم��عديلها����عام�١٩٩٨م�من�(١٠٠)�مائة�ر�ال�إ���(٥٠)�خمس�ن�ر�ال،�و���عام�٢٠٠٦م�
تم��عديل�القيمة�االسمية�لألسهم�مرة�أخرى�من�(٥٠)�خمس�ن�ر�ال�إ���(١٠)�عشرة�ر�االت�للسهم�الواحد�وما�زالت�هذه�القيمة����القيمة�االسمية�
للسهم�ح���تار�خھ.�بتار�ـخ�١٤٣٦/٠٣/١٥هـ�(الموافق�٢٠١٥/٠١/٠٦م)�وافقـت�ا��معيـة�العامـة�غيـر�العاديـة�علـى�توصيـة�مجلـس�اإلدارة�بز�ـادة�رأس�
المال�من�٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠�مائت�ن�مليون�ر�ـال�إلـى�٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠�أر�عمائة�وخمسون�مليون�ر�ـال�سـعودي�عـن�طر�ـق�إصـدار�أسهم�حقـوق�أولو�ـة��عـدد�
٢٥,٠٠٠,٠٠٠�خمسة�وعشرون�مليون�سـهم�وقيمـة�اسـمية�(١٠)�ر�ـاالت.�و�تار�خ�١٤٤١/٠٧/٢٣هـ�(الموافق�٢٠٢٠/٠٣/١٨م)�وافقت�ا��معية�العامة�
غ���العادية�ع���توصية�مجلس�اإلدارة�بتخفيض�رأس�مال�الشركة�من�٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠�أر�عمائة�وخمسون�مليون�ر�ـال�إلـى�٢٤١,٧٦٧,٠٠٠�مائت�ن�وواحد�

وأر�عون�مليون�وسبعمائة�وسبعة�وستون�ألف�ر�ـال�ب�سبة�تخفيض٤٦٫٢٧٤٪�من�رأس�مال�الشركة.�

األسهم�ال���سبق�للُمصدر
إدراجها

ينطـوي�االسـ�ثمار�فـي�أسـهم�حقـوق�األولو�ـة�علـى�مخاطـر�معينـة،�و�مكـن�تص�يـف�هـذه�المخاطـر�إلـى:�١)�مخاطـر�تتعلـق�بأعمـال�الشـركة�٢)�مخاطـر�تتعلـق�
بالسـوق�والقطـاع�٣)�مخاطـر�تتعلـق�باألسـهم�ا��ديـدة،�وقـد�تمـت�مناقشـة�هـذه�المخاطـر�فـي�قسـم�«عوامـل�المخاطـرة»�مـن�هـذه�ال�شـرة،�والـذي�يتوجـب�

دراسـتھ��عنايـة�قبـل�اتخـاذ�أي�قـرار�اسـ�ثماري�فـي�أسـهم�حقـوق�األولو�ـة.
عوامل�المخاطرة



ي

بلـغ�إجمالـي�المتحصـالت�التـي�حصلـت�عل��ـا�الشـركة�فـي�آخـر�عمليـة�إصـدار�أسـهم�حقـوق�أولو�ـة�بتار�ـخ�١٤٣٦/٠٣/١٥هـ�(الموافق�٢٠١٥/٠١/٠٦م)�
مبلـغ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠�ر�ـال�سـعودي.

حيـث�قامـت�الشـركة�بز�ـادة�رأس�مالهـا�من�٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠�مائت�ن�مليون�ر�ـال�إلـى�٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠�أر�عمائة�وخمسون�مليون�ر�ـال�سـعودي�عـن�طر�ـق�
إصـدار�أسـهم�حقـوق�أولو�ـة��عـدد�٢٥,٠٠٠,٠٠٠�خمسة�وعشرون�مليون�سـهم�وقيمـة�اسـمية�(١٠)�ر�ـاالت�للسهم�وقد�تم�استخدام�متحصالت�االكتتاب�

بما�ي��:

١� مبلغ�١٥,٨٥١,٣٠٥�ر�ال�سعودي�إل�شاء�مصنع�إلنتاج�األعالف�المركبة.�-

٢� مبلغ�٦,١٤١,٢٣٤�ر�ال�سعودي�إل�شاء�معصرة�ز�تون.�-

٣� مبلغ�٨,٩٦٥,٩٤٤�ر�ال�سعودي�إل�شاء�مصنع�إلنتاج�أصا�ع�البطاطس�ا��اهزة.-

٤� مبلغ�٢٤,٤١٤,٥١٣�ر�ال�سعودي�لمشروع�شركة�تبوك�إلنتاج�المحاصيل�بجمهور�ة�السودان.-

٥� مبلغ�١٦,٠٠٠,٠٠٠�ر�ال�سعودي�لمصروفات�الطرح.-

٦� مبلغ�١١,٨٢٩,٨٠٧�ر�ال�سعودي�لألغراض�العامة*.-

٧� مبلغ�٢٨,٥٠٠,٠٠٠�ر�ال�سعودي�لمشروع�آفاق�الغذاء.-

٨� مبلغ�١٨,٧٥٠,٠٠٠�ر�ال�سعودي�لمشروع�مصادر�األعالف.-

٩� مبلغ�١١٩,٥٤٧,١٩٧�ر�ال�سعودي�ألعمال�الشركة�ال�شغيلية.-

*�األغراض�العامة��شمل�المتطلبات�المالية�ألعمال�الشركة�اليومية�والمصار�ف�اإلدار�ة�والعمومية�والمصار�ف�ال�شغيلية.

فكما�هومب�ن�أعاله،�فقد�حصل�انحراف����المبالغ�وال�سب�واالستخدامات�و�سبة�اإلنفاق�الفع���مقارنة�باإلنفاق�المخطط�لھ�وأسباب�انحراف�المبالغ�
للمتحصالت�المذ�ورة�����شرة�اإلصدار�ذات�العالقة،�وتفاصيل�أي��غ��ات����بنود�الطرح�واإلجراءا�المتخذة����شأ��ا،�باإلضافة�إ���توار�خ�موافقة�
�راجـع�بند�رقم�(٨)�«استخدام�

ً
ا��معية�العامة�ع����غي���استخدام�متحصالت�الطرح�بحسب�مانصت�عليھ�األنظمة�واللوائح���ذا�ا��صوص�(فضـال

متحصالت�طرح�أسهم�حقوق�أولو�ة�لعام�٢٠١٥م»�من�الفقرة�الفرعية�رقم�(١٢-١٠)�المعلومات�ا��وهر�ـة�التـي��غيـرت�منـذ�موافقـة�الهيئـة�علـى�آخـر�
�شـرة�إصـدار�أسـهم�الوارد����قسم�رقم�(١٠)�«المعلومات�القانونيـة»).

إجما���المتحصالت�ال���سبق�
ا��صول�عل��ا����آخر�عملية�إصدار�

أسهم�حقوق�أولو�ة�وتحليلها�
ووصفها�واستخداما��ا

�راجـع�الفقرة�الفرعية�رقم�(١٢-
ً
تمـت�موافقـة�الهيئـة�علـى��شـر�آخـر��شـرة�إصـدار�للشـركة�فـي�تار�ـخ�١٤٣٦/٠٣/١٥هـ�(الموافق�٢٠١٥/٠١/٠٦م)�(فضـال

١٠)�المعلومات�ا��وهر�ـة�التـي��غيـرت�منـذ�موافقـة�الهيئـة�علـى�آخـر��شـرة�إصـدار�أسـهم�الوارد����قسم�رقم�(١٠)�«المعلومات�القانونيـة»).

التعديالت�ا��وهر�ة�ال���طرأت�
ع���المعلومات�ال���تم�اإلفصاح�

ع��ا����آخر��شرة�إصدار

تنو�ھ:�ي�ب���دراسة�قسم�«إشعار�مهم»����الصفحة�(أ)�وقسم�(٢)�«عوامل�المخاطرة»����الصفحة�(٥)�من��شرة�اإلصدار�هذه��عناية�تامة�قبل�اتخاذ�أي�قرار�اس�ثماري����
أسهم�حقوق�أولو�ة.



ك

التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب
التار�خ ا��دث

يوم�الثالثاء�١٤٤٢/٠٨/٢٤هـ�(الموافق�٢٠٢١/٠٤/٠٦م).

ا�عقـاد�ا��معيـة�العامـة�غيـر�العاديـة�المتضمنـة�الموافقـة�علـى�ز�ـادة�رأس�
�بـأن�المسـاهم�ن�

ً
المـال�وتحديـد�تار�ـخ�األحقيـة�والمسـاهم�ن�المسـتحق�ن،�علمـا

المسـتحق�ن�هـم�المسـاهمون�المالكـون�لألسـهم�ب��ايـة�تـداول�يـوم�ا�عقـاد�ا��معيـة�
العامـة�غيـر�العاديـة�ا��اصـة�بز�ـادة�رأس�المـال�والمقيـدون�فـي�سـجل�مسـاه���

الشـركة�لـدى�مركـز�اإليـداع�فـي���ايـة�ثانـي�يـوم�تـداول�يلـي�ا�عقـاد�ا��معيـة�العامـة�
غيـر�العاديـة.

تبـدأ�فتـرة�التـداول�فـي�يـوم�اإلثن�ن�١٤٤٢/٠٨/٣٠هـ�(الموافق�٢٠٢١/٠٤/١٢م)�و�سـتمر�حتـى���ايـة�يـوم�
حقـوق� حملـة� ��ميـع� الفتـرة� هـذه� خـالل� و�جـوز� ٢٠٢١/٠٤/١٩م)� (الموافق� ١٤٤٢/٠٩/٠٧هـ� اإلثن�ن�

األولو�ـة�-�سـواًء��انـوا�مسـ�ثمر�ن�مقيديـن�أو�مسـ�ثمر�ن�جـدد�-�القيـام�بتـداول�حقـوق�األولو�ـة.

فتـرة�التداول

تبـدأ�فتـرة�االكتتـاب�فـي�يـوم�اإلثن�ن�١٤٤٢/٠٨/٣٠هـ�(الموافق�٢٠٢١/٠٤/١٢م)�و�سـتمر�حتـى���ايـة�يـوم�
ا��م�س�١٤٤٢/٠٩/١٠هـ�(الموافق�٢٠٢١/٠٤/٢٢م).�و�جـوز�خـالل�هـذه�الفتـرة���ميـع�حملـة�حقـوق�
األولو�ـة�-�سـواًء��انـوا�مسـ�ثمر�ن�مقيديـن�أو�مسـ�ثمر�ن�جـدد�-�ممارسـة�حقهـم�باالكتتـاب�فـي�األسـهم�

ا��ديـدة.

فتـرة�االكتتاب

تن��ـي�فتـرة�االكتتـاب�و�ن��ـي�اسـتقبال�طلبـات�االكتتـاب�بان��ـاء�يـوم�ا��م�س�١٤٤٢/٠٩/١٠هـ�(الموافق�
٢٠٢١/٠٤/٢٢م).

ان��اء�فتـرة�االكتتاب

(الموافق� ١٤٤٢/٠٩/١٥هـ� الثالثاء� يـوم� مـن� �
ً
صباحـا العاشرة� السـاعة� فـي� المتبقـي� الطـرح� فتـرة� تبـدأ�

(الموافق� ١٤٤٢/٠٩/١٦هـ� األر�عاء� يـوم� مـن� مسـاًء� ا��امسة� السـاعة� حتـى� و�سـتمر� ٢٠٢١/٠٤/٢٧م)�
٢٠٢١/٠٤/٢٨م).

فتـرة�الطرح�المتبقي

يوم�األحد�١٤٤٢/٠٩/٢٠هـ�(الموافق�٢٠٢١/٠٥/٠٢م). اإلشعار�بالتخصيص�ال��ا�ي

يوم�ا��م�س�١٤٤٢/١٠/١٥هـ�(الموافق٢٠٢١/٠٥/٢٧م)
دفـع�مبالـغ�التعو�ـض�(إن�وجدت)�لألشـخاص�المسـتحق�ن�الذيـن�لـم��شـار�وا�فـي�

�ومسـتحقي�كسـور�األسـهم.
ً
�أو�جزئيـا

ً
االكتتـاب��ليـا

�عـد�االن��ـاء�مـن�جميـع�اإلجـراءات�الالزمـة،�سـوف�يتـم�اإلعـالن�عـن�تار�ـخ�بـدء�التـداول�فـي�األسـهم�ا��ديـدة�
علـى�موقـع�تـداول.

التار�خ�المتوقع�لبدء�التداول����السوق�المالية�السعودية����األسهم�ا��ديدة

تنو�ھ:

.(www.tadawul.com.sa)�(تداول)�جميع�التوار�خ�المذ�ورة����ا��دول�الزم���أعاله�تقر��ية،�وس�تم�اإلعالن�عن�التوار�خ�الفعلية�ع���موقع�شركة�السوق�المالية�السعودية

تواريخ اإلعالنات المهمة
تار�خ�اإلعالن الُمعلن اإلعالن

يوم�األحد�١٤٤٢/٠٨/٠١هـ�(الموافق�٢٠٢١/٠٣/١٤م) الشركة اإلعالن�عن�الدعوة�الجتماع�ا��معية�العامة�غ���العادية�ا��اصة�بز�ادة�رأس�المال

األر�عاء�١٤٤٢/٠٨/٢٥هـ�(الموافق�٢٠٢١/٠٤/٠٧م) الشركة اإلعالن�عن�نتائج�ا��معية�العامة�غ���العادية�ا��اصة�بز�ادة�رأس�المال

األر�عاء�١٤٤٢/٠٨/٢٥هـ�(الموافق�٢٠٢١/٠٤/٠٧م) تداول اإلعالن�عن��عديل�سعر�سهم�الشركة�وإيداع�ا��قوق�وقيمة�ا��ق�اإلرشادية

يوم�األحد�١٤٤٢/٠٨/٢٩هـ�(الموافق�٢٠٢١/٠٤/١١م) إيداع اإلعالن�عن�إضافة�حقوق�األولو�ة�للشركة

األر�عاء�١٤٤٢/٠٨/٢٥هـ�(الموافق�٢٠٢١/٠٤/٠٧م) الشركة اإلعالن�عن�تحديد�فتـرة�تداول�ا��قوق�وفتـرة�االكتتاب����األسهم�ا��ديدة

يوم�األحد�١٤٤٢/٠٨/٢٩هـ�(الموافق�٢٠٢١/٠٤/١١م) تداول اإلعالن�عن�بدء�فتـرة�تداول�ا��قوق�وفتـرة�االكتتاب����األسهم�ا��ديدة�

يوم�االثن�ن�١٤٤٢/٠٨/٣٠هـ�(الموافق�٢٠٢١/٠٤/١٢م) الشركة إعالن�تذك��ي�عن�بدء�فتـرة�تداول�ا��قوق�وفتـرة�االكتتاب����األسهم�ا��ديدة

يوم�األحد�١٤٤٢/٠٩/٠٦هـ�(الموافق�٢٠٢١/٠٤/١٨م) الشركة
إعـالن�تذكيـري�عـن�آخـر�يـوم�لتـداول�ا��قـوق�والتنو�ـھ�بأهميـة�قيـام�الذيـن�ال�يرغبـون�فـي�االكتتـاب�ب�يـع�

ا��قـوق�التـي�يمل�و��ـا

يوم�األحد�١٤٤٢/٠٩/١٣هـ�(الموافق�٢٠٢١/٠٤/٢٥م) الشركة

اإلعالن�عن:�

�نتائج�االكتتاب

تفاصيل�عملية�بيع�األسهم�ال���لم�يتم�االكتتاب�ف��ا�(إن�وجدت)�و�دء�فتـرة�الطرح�المتبقي

يوم�األحد�١٤٤٢/٠٩/٢٠هـ�(الموافق�٢٠٢١/٠٥/٠٢م) الشركة اإلعالن�عن�نتائج�الطرح�المتبقي�واإلشعار�بالتخصيص�ال��ا�ي

يوم�ا��م�س�١٤٤٢/٠٩/٢٤هـ�(الموافق�٢٠٢١/٠٥/٠٦م) إيداع اإلعالن�عن�إيداع�األسهم�ا��ديدة����محافظ�المس�ثمر�ن

يوم�ا��م�س�١٤٤٢/١٠/١٥هـ�(الموافق�٢٠٢١/٠٥/٢٧م) الشركة اإلعالن�عن�توز�ع�مبالغ�التعو�ض�لمستحق��ا�(إن�وجدت).

تنو�ـھ:

(تداول)� السـعودية� الماليـة� السـوق� شـركة� موقـع� علـى� الفعليـة� التوار�ـخ� عـن� اإلعـالن� وسـ�تم� تقر��يـة،� أعـاله� الزمنـي� ا��ـدول� فـي� المذكـورة� التوار�ـخ� جميـع�
(www.tadawul.com.sa)�وذلـك�بالت�سـيق�مـع�شـركة�مركـز�إيـداع�األوراق�الماليـة�(إيداع)�لتحديـد�تار�ـخ�إيـداع�األسـهم.



ل

كما�تجدر�اإلشارة�بأنھ����حال��شر�إعالن�يتعلق�بالطرح����جر�دة�محلية��عد��شر��شرة�اإلصدار�يجب�أن�يتضمن�اإلعالن�ما�ي��:�

١� اسم�الُمصدر�ورقم���لھ�التجاري.-

٢� األوراق�المالية�وقيم��ا�ونوعها�وفئ��ا�ال����شملها�طلب����يل�األوراق�المالية�وطرحها.-

٣� العناو�ن�واألماكن�ال���يمكن�ا��مهور�ا��صول�ف��ا�ع����شرة�اإلصدار.-

٤� تار�خ��شر��شرة�اإلصدار.-

٥� �المتالك�األوراق�المالية��شرا��ا�أو�االكتتاب�ف��ا.-
ً
�أو�طرحا

ً
بيان�بأن�اإلعالن�هوللعلم�فقط�وال��ش�ل�دعوة

٦� اسم�مدير�االكتتاب�ومتعهد�التغطية�(إن�وجد)�والمس�شار�الما���والمس�شار�القانو�ي.-

٧� إخـالء�مسـؤولية�بالصيغـة�اآلتيـة:�«ال�تتحمـل�هيئـة�السـوق�الماليـة�وشـركة�السـوق�الماليـة�السـعودية�(تداول)�أي�مسـؤولية�عـن�محتو�ـات�هـذا�اإلعـالن،�وال��عطيـان�-
�مـن�أّي�مسـؤولية�مهمـا��انـت�عـن�أّي�خسـارة�ت�تـج�عمـا�ورد�فـي�هـذا�اإلعـالن�أو�عـن�االعتمـاد�علـى�

ً
أّي�تأكيـدات�تتعلـق�بدقتـھ�أو�اكتمالـھ،�وتخليـان�نفسـ��ما�صراحـة

أّي�جـزء�منـھ».

كيفية التقدم بطلب االكتتاب
يقتصر�االكتتاب����أسهم�حقوق�األولو�ة�ع���األ��اص�المستحق�ن�سواء��انوا�من�المساهم�ن�المقيدين�أو�مس�ثمر�ن�جدد،�و���حال�عدم�ممارسة�حقوق�األولو�ة�ا��اصة�
باأل��اص�المستحق�ن�فإن�أية�أسهم�متبقية�لم�يكت�ب���ا�من�قبل�األ��اص�المستحق�ن�سوف�تطرح�ع���المؤسسات�االس�ثمار�ة�من�خالل�طرحها����ف��ةالطرح�المتبقي�
و�تع�ن�ع���األ��اص�المستحق�ن�الراغب�ن����االكتتاب����األسهم�ا��ديدة�تقديم�طلبات�االكتتاب�من�خالل�الوسائل�وا��دمات�ال���يوفرها�الوسيط�للمس�ثمر�ن،�وذلك�

�شرط�أن�ي�ون�لل��ص�المستحق�حساب�اس�ثماري�لدى�أحد�الوسطاء�الذين�يقدمون�هذه�ا��دمات.

يتم�تقديم�طلبات�االكتتاب�عن�طر�ق�المحفظة�االس�ثمار�ة����منصات�التداول�ال���يتم�من�خاللها�إدخال�أوامر�البيع�والشراء،�إضافة�إ���إم�انية�االكتتاب�من�خالل�أّي�
����حالة�عدم�اس�يفائھ�

ً
�أو�جزئيا

ً
وسائل�أخرى�يوفرها�الوسيط�للمس�ثمر�ن�وأم�ن�حفظ�األسهم.�وتحتفظ�الشركة�بحقها����رفض�أّي�طلب�لالكتتاب����األسهم�ا��ديدة��ليا

�ب�ن�الشركة�والمساهم�
ً
�ملزما

ً
ألي�من�شروط�أو�متطلبات�االكتتاب.�وال�يجوز�التعديل����طلب�االكتتاب�أو���بھ��عد��سليمھ�و�مثل�طلب�االكتتاب�عند�تقديمھ�عقدا

المستحق.

أسئلة وأجوبة عن حقوق األولوية

ما���حقوق�األولو�ة؟

���أوراق�مالية�قابلة�للتداول��عطي�حاملها�أحقية�االكتتاب����األسهم�ا��ديدة�المطروحة�عند�اعتماد�ز�ادة�رأس�المال،�وهوحق�مك�سب���ميع�المساهم�ن�المالك�ن�
لألسهم�يوم�ا�عقاد�ا��معية�العامة�غ���العادية�ا��اصة�بز�ادة�رأس�المال�والمقيدين������ل�مساه���الشركة�لدى�مركز�اإليداع�ب��اية�ثا�ي�يوم�تداول�ي���تار�خ�ا�عقاد�

ا��معية�العامة�غ���العادية.�و�عطي��ل�حق���املھ�أحقية�االكتتاب����سهم�واحد،�وذلك��سعر�الطرح.

لمن�تمنح�حقوق�األولو�ة؟

��ميع�حملة�األسهم�المقيدين������ل�مساه���الشركة�ب��اية�تداول�ثا�ي�يوم�تداول�ي���تار�خ�ا�عقاد�ا��معية�العامة�غ���العادية.

م���يتم�إيداع�حقوق�األولو�ة؟

�عد�ا�عقاد�ا��معية�العامة�غ���العادية�وموافق��ا�ع���ز�ادة�رأس�المال�من�خالل�طرح�أسهم�حقوق�أولو�ة،�وتودع�حقوق�األولو�ة�كأوراق�مالية����المحافظ�ا��اصة�
بالمساهم�ن������ل�مساه���الشركة�لدى�مركز�اإليداع�ب��اية�ثا�ي�يوم�تداول��عد�ا�عقاد�ا��معية�العامة�غ���العادية،�وستظهر�األسهم����محافظهم�تحت�رمز�جديد�خاص�

بحقوق�األولو�ة،�ولن��سمح�بتداول�هذه�ا��قوق�أو�االكتتاب�ف��ا�إال�عند�بداية�ف���ي�التداول�واالكتتاب.

كيف�يتم�إشعار�المس�ثمر�بحقوق�األولو�ة�بإيداع�ا��قوق����المحفظة؟

يتم�اإلشعار�عن�طر�ق�اإلعان����موقع�تداول�وكذلك�عن�طر�ق�خدمة�(تداوال�ي)�المقدمة�من�قبل�شركة�مركز�إيداع�األوراق�المالية�ورسائل�نصية�قص��ة�ترسل�عن�طر�ق�
شر�ات�الوساطة.

كم�عدد�حقوق�األولو�ة�ال���سيحصل�عل��ا�المساهم�المقيد؟

�عتمد�العدد�ع����سبة�ما�يملكھ��ل�مساهم����رأس�المال�بحسب���ل�مساه���الشركة�لدى�مركز�اإليداع�ب��اية�ثا�ي�يوم�تداول��عد�ا�عقاد�ا��معية�العامة�غ���العادية.

ما�هومعامل�األحقية؟

هوالمعامل�الذي�يمكن�للمساهم�ن�المقيدين�من�معرفة�عدد�حقوق�األولو�ة�المستحقة�لهم�مقابل�األسهم�ال���يمتل�و��ا�ب��اية�ثا�ي�يوم�تداول��عد�ا�عقاد�ا��معية�العامة�
�ل�ل�سهم�(١)�مملوك�

ً
غ���العادية،�و�حسب�هذا�المعامل�بقسمة�عدد�األسهم�ا��ديدة�ع���عدد�األسهم�ا��الية�للشركة،�وعليھ�فإن�معامل�األحقية�هو(٠٫٦٢٠)�حق�تقر�با

�لذلك،�إذا��ان�مساهم�مقيد�يملك�(١٠٠٠)�سهم����تار�خ�األحقية�فسيخصص�لھ�(٦٢٠)�حق�مقابل�مايملكھ�من�أسهم.�
ً
للمساهم�المقيد����تار�خ�األحقية،�ووفقا



م

هل�سيختلف�اسم�ورمز�تداول�هذه�ا��قوق�عن�اسم�ورمز�أسهم�الشركة؟

�عم،�حيث�س�تم�إضافة�ا��ق�المك�سب�إ���محافظ�المس�ثمر�ن�تحت�اسم�السهم�األص��،�و�إضافة��لمة�حقوق�أولو�ة،�إضافة�إ���رمز�جديد�لهذه�ا��قوق.

ما����قيمة�ا��ق�عند�بداية�تداولھ؟

سعر�االفتتاح�ل��ق�سي�ون�الفرق�ب�ن�سعر�إغاق�سهم�الشركة����اليوم�السابق�إلدراج�ا��ق�وسعر�الطرح�(قيمة�ا��ق�اإلرشادية)�فع���س�يل�المثال،�إذا��ان�سعر�إغالق�
سهم�الشركة����اليوم�السابق�(١٥)�ر�ال�سعودي،�وسعر�الطرح�(١٠)�ر�االت�سعودية،�فإن�السعر�االفتتا���ل��ق�سي�ون�(٥)�ر�االت�سعودية.

من�هوالمساهم�المقيد؟

هوأي�مساهم�يظهر������ل�مساه���الشركة�ب��اية�ثا�ي�يوم�تداول��عد�ا�عقاد�ا��معية�العامة�غ���العادية.

هل��ستطيع�المساهمون�المقيدون�االكتتاب����أسهم�إضافية؟

�عم،��ستطيع�المساهمون�المقيدون�االكتتاب����أسهم�إضافية�من�خالل�شراء�حقوق�جديدة�عن�طر�ق�السوق����ف��ة�التداول.

هل�من�الممكن�أن�يفقد�المساهم�أحقيتھ����االكتتاب�ح���لو�ان�لھ�حق�حضور�ا��معية�العامة�غ���العادية�والتصو�ت�ع���ز�ادة�رأس�المال�عن�طر�ق�
طرح�أسهم�حقوق�أولو�ة؟

�عم،�يفقد�المساهم�أحقيتھ����االكتتاب����حال�قام�ب�يع�أسهمھ����يوم�ا�عقاد�ا��معية�العامة�غ���العادية�أو�قبلها�بيوم�عمل.

كيف�تتم�عملية�االكتتاب؟

�إ���إم�انية�االكتتاب�من�خالل�أي�
ً
يتم�تقديم�طلبات�االكتتاب�عن�طر�ق�المحفظة�االس�ثمار�ة����منّصات�التداول�ال���يتم�من�خاللها�إدخال�أوامر�البيع�والشراء،�إضافة

وسائل�أخرى�يوفرها�الوسيط�للمس�ثمر�ن�وأم�ن�حفظ�األسهم.�

هل�يمكن�لل��ص�المستحق�االكتتاب����أسهم�أك���من�ا��قوق�المملوكة�لھ؟

ال�يمكن�لل��ص�المستحق�االكتتاب����أسهم�أك���من�ا��قوق�المملوكة�لھ.

���حال�امتالك�أسهم�الشركة�من�خالل�أك���من�محفظة�اس�ثمار�ة،����أي�محفظة�يتم�إيداع�حقوق�األولو�ة؟

س�تم�إيداع�حقوق�األولو�ة����نفس�المحفظة�المودع���ا�أسهم�الشركة�المرتبطة�با��قوق.�فع���س�يل�المثال،�إذا��ان�مساهم�يملك�(١,٠٠٠)�سهم����الشركة�ع���
.�عليھ�

ً
النحوالتا���(٨٠٠)�سهم����محفظة�(أ)�و(٢٠٠)�سهم����محفظة�(ب)،�فإن�مجموع�ا��قوق�ال���ستودع�(٢٫٩٥٧)�حق�ع���اعتبار�أن�ل�ل�سهم�(٢٫٩٥٧)�حق�تقر�با

فس�تم�إيداع�(٢٫٣٦٦)�حق����محفظة�(أ)�و(٥٩١)�حق����محفظة�(ب)�

هل�يحق���ملة�شهادات�األسهم�االكتتاب�والتداول؟

�عم،�يحق��َ�َملة�شهادات�األسهم�االكتتاب،�لك��م�لن��ستطيعوا�التداول�إال��عد�إيداع�الشهادات����محافظ�إلك��ونية�عن�طر�ق�ا��هات�المستلمة�أو�شركة�مركز�إيداع�
األوراق�المالية�(«إيداع»)�وإحضار�الوثائق�الالزمة.

�تداولها�مرة�أخرى؟
ً
�إضافية

ً
هل�يحق�لمن�اش��ى�حقوقا

�عم،�يحق�لھ�بيعها�وشراء�حقوق�أخرى�خالل�ف��ة�التداول�فقط.

هل�باإلم�ان�بيع�جزء�من�حقوق�األولو�ة؟

�عم،�بإم�ان�المس�ثمر�بيع�جزء�من�هذه�ا��قوق�واالكتتاب�با��زء�المتبقي.

م����ستطيع�المساهم�االكتتاب����حقوق�األولو�ة�ال���اش��اها�خالل�ف��ة�تداول�ا��قوق؟

�عد�ان��اء��سو�ة�شراء�ا��قوق�(و���يومي�عمل)،�ع���أن�يتم�االكتتاب����حقوق�األولو�ة�خالل�ف��ة�االكتتاب.

هل��ستطيع�صاحب�حقوق�األولو�ة�البيع�أو�التنازل�عن�ا��ق��عد�انقضاء�ف��ة�التداول؟

ال،�ال�يمكن�ذلك.��عد�انقضاء�ف��ة�التداول�ي�بقى�لمالك�ا��ق�فقط�ممارسة�ا��ق����االكتتاب�بأسهم�حقوق�األولو�ة�أو�عدم�ممارسة�ذلك.�و���حال�عدم�ممارسة�ا��ق�يمكن�
أن�يخضع�المس�ثمر�ل��سارة�أو�االنخفاض����قيمة�محفظتھ�االس�ثمار�ة.

ماذا�يحدث���قوق�األولو�ة�ال���لم�يتم�بيعها�أو�ممارسة�االكتتاب�ف��ا�خالل�ف��ة�التداول�ومرحلة�االكتتاب؟

طرح�األسهم�ا��ديدة�المتبقية�الكتتاب�ينظمھ�مدير�االكتتاب،�و�تم�اح�ساب�قيمة�التعو�ض�(إن�وجد)�
ُ
���حال�عدم�االكتتاب�ب�امل�األسهم�ا��ديدة�خال�ف��ة�االكتتاب،�ت

�أن�المس�ثمر�قد�ال�يحصل�ع���أي�مقابل�إذا�تم�البيع����ف��ة�الطرح�المتبقي��سعر�الطرح.
ً
لمالك�ا��قوق��عد�خصم�سعر�االكتتاب.�علما



ن

من�لھ�األحقية����حضور�ا��معية�العامة�غ���العادية�والتصو�ت�ع���ز�ادة�رأس�مال�الشركة�عن�طر�ق�طرح�أسهم�حقوق�أولو�ة؟

يحق�للمساهم�الُمقيد������ل�مساه���الشركة�لدى�مركز�اإليداع��عد���اية�يوم�تداول�يوم�ا��معية�العامة�غ���العادية�حضور�ا��معية�العامة�غ���العادية�والتصو�ت�ع���
ز�ادة�رأس�مال�الشركة�عن�طر�ق�طرح�أسهم�حقوق�أولو�ة.

م���يتم��عديل�سعر�السهم�ن�يجة�لز�ادة�رأس�مال�الشركة�عن�طر�ق�طرح�أسهم�حقوق�أولو�ة؟

يتم��عديل�سعر�السهم�عن�طر�ق�السوق�قبل�بداية�تداول�اليوم�التا���ليوم�ا�عقاد�ا��معية�العامة�غ���العادية.

لوقام�مس�ثمر��شراء�األوراق�المالية����يوم�ا�عقاد�ا��معية�فهل�يحق�لھ�ا��صول�ع���حقوق�األولو�ة�الم��تبة�ع���ز�ادة�رأس�مال�المصدر؟

�عم،�حيث�انھ�س�تم�قيد�المس�ثمر������ل�مساه���الشركة��عد�يومي�عمل�من�تار�خ�شراء�األسهم�(أي�ب��اية�تداول�ثا�ي�يوم�تداول�ي���يوم�ا�عقاد�ا��معية�العامة�غ���
العادية)،�مع�العلم�بأن�حقوق�األولو�ة�ستمنح���ميع�حملة�األسهم�المقيدين������ل�مساه���الشركة�ب��اية�تداول�ثا�ي�يوم�تداول�ي���تار�خ�ا�عقاد�ا��معية�العامة�غ���

العادية.�ولكن�لن�يحق�لھ�ا��ضور�أو�التصو�ت����ا��معية�العامة�غ���العادية�ا��اصة�بز�ادة�رأس�المال.

إذا��ان�لدى�المس�ثمر�أك���من�محفظة�مع�أك���من�شركة�وساطة،�كيف�س�تم�اح�ساب�ا��قوق�لھ؟

س�تم�توز�ع�نص�ب�المس�ثمر�ع���المحافظ�ال���يملكها�المس�ثمر،�بحسب��سبة�الملكية�الموجودة�����ل�محفظة،�و���حال�وجود�كسور�س�تم�تجميع�تلك�الكسور،�وإذا�
�أو�أك���يتم�إضافة�الرقم�ال��يح�إ���المحفظة�ال���يملك�ف��ا�المس�ثمر�أك���كمية�من�ا��قوق.

ً
���يحا

ً
أكملت�رقما

ما���ف��ات�التداول�واالكتتاب؟

يبدأ�تداول�واكتتاب�ا��قوق����الوقت�ذاتھ�ح���ان��اء�التداول����اليوم�السادس،�ب�نما��ستمر�االكتتاب�ح���اليوم�التاسع�وذلك�حسب�ما�هومذ�ور����هذه�ال�شرة�وإعالنات�
الشركة.

هل�يمكن�االكتتاب�خالل�عطلة���اية�األسبوع؟

ال،�ال�يمكن�ذلك.

هل��ستطيع�عامة�المس�ثمر�ن�من�غ���المساهم�ن�المقيدين�االكتتاب����أسهم�حقوق�األولو�ة؟

�عم،�وذلك��عد�إتمام�شراء�حقوق�األولو�ة�خالل�ف��ة�التداول.

مساعدة إضافية:
���حال�وجود�أي�استفسارات،�الرجاء�التواصل�مع�الشركة�ع���ال��يد�اإللك��و�ي�tadco@tadco-agri.com�وألسباب�قانونية،�سوف�ي�ون�بمقدور�الشركة�فقط�تقديم�
المعلومات�الواردة����هذه�ال�شرة�ولن�ي�ون�بمقدورها�تقديم�المشورة��شأن�األسس�الموضوعية�إلصدار�ا��قوق�أو�ح���تقديم�المشورة�المالية�أو�الضر��ية�أو�القانونية�

أو�االس�ثمار�ة.

�راجع�قسم�«المعلومات�المتعلقة�باألسهم�وأح�ام�الطرح�وشروطھ»�و�قية�المعلومات�الواردة����هذه�
ً
ولمز�د�من�المعلومات�عن�شروط�وأح�ام�و�عليمات�االكتتاب،�فضا

ال�شرة.

ملخص المعلومات األساسية

تنويه للمستثمرين:
يقدم�هذا�الم��ص�نبذة�موجزة�عن�المعلومات�األساسية�الواردة����هذه�ال�شرة.�ونظًرا�ألنھ�م��ص،�فإنھ�ال��شتمل�ع����ل�المعلومات�ال���قد���م�المساهم�ن�وغ��هم�من�
عامة�المس�ثمر�ن�من�المؤسسات�واألفراد.�و�تع�ن�ع���مستل���هذه�ال�شرة�قراء��ا�بال�امل�التأكد�وا��رص�ع���قراءة�هذه�ال�شرة�بال�امل�بدقة�وعناية�والرجوع�لقسم�

عوامل�المخاطرة�قبل�اتخاذ�أّي�قرار�اس�ثماري�يتعلق�با��قوق�أو�األسهم�ا��ديدة.

نبذة عن الشركة
تأسسـت�شركة�تبوك�للتنمية�الزراعية�(و�شـار�إل��ـا�فيمـا��عـد�بـ�«الشـركة»�أو�«تبوك»)�كشـركة�مسـاهمة�سـعودية�بموجـب�المرسـوم�الملكـي�رقـم�(م/١١)�بتار�ـخ�١٤٠٣/٠٦/٠٧هـ�
(الموافق�١٩٨٣/٠٤/٢٢م)�وتـم�قيدهـا�لـدى�وزارة�التجـارة�بالسـجل�التجـاري�رقـم�٣٥٥٠٠٠٥٤٠٣�الصـادر�بمدينـة�تبوك�بتار�ـخ�١٤٠٤/٠٨/١٥هـ�(الموافق١٩٨٤/٠٥/١٧م).�

و�قـع�مقـر�المركـز�الرئ�ـ����للشـركة�فـي�مدينـة�تبوك�طر�ق�حالة�عمار�قبل�ب���بن�هرماس�ص.ب�٨٠٨�تبوك�٧١٤٢١�المملكة�العر�ية�السعودية.

هيكل رأس مال الشركة
تأسسـت�شركة�تبوك�للتنمية�الزراعية�(و�شـار�إل��ـا�فيمـا��عـد�بـ�«الشـركة»�أو�«تبوك»)�كشـركة�مسـاهمة�سـعودية�بموجـب�المرسـوم�الملكـي�رقـم�(م/١١)�بتار�ـخ�١٤٠٣/٠٦/٠٧هـ�
(الموافـق�١٩٨٣/٠٤/٢٢م)�وتـم�قيدهـا�لـدى�وزارة�التجـارة�بالسـجل�التجـاري�رقـم�٣٥٥٠٠٠٥٤٠٣�الصـادر�بمدينـة�تبوك�بتار�ـخ�١٤٠٤/٠٨/١٥هـ�(الموافق١٩٨٤/٠٥/١٧م)،�
برأس�مـال�(٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠)�مائت�ن�مليون�ر�ـال�مقسـمة�إلـى�(٢,٠٠٠,٠٠٠)�مليو�ي�سـهم�عـادي�م�سـاو�ة�القيمـة�بقيمـة�اسـمية�قدرهـا�(١٠٠)�مائة�ر�ـال�للسـهم�الواحد.�علما�بأن�
القيمة�االسمية�للسهم�تم��عديلها����عام�١٩٩٨م�من�(١٠٠)�مائة�ر�ال�إ���(٥٠)�خمس�ن�ر�ال،�و���عام�٢٠٠٦م�تم��عديل�القيمة�االسمية�لألسهم�مرة�أخرى�من�(٥٠)�خمس�ن�

ر�ال�إ���(١٠)�عشرة�ر�االت�للسهم�الواحد�وما�زالت�هذه�القيمة����القيمة�االسمية�للسهم�ح���تار�خھ.



س

بتار�خ�١٤٣٦/٠٣/١٥هـ�(الموافق�٢٠١٥/٠١/٠٦م)�وافقـت�ا��معيـة�العامـة�غيـر�العاديـة�علـى�توصيـة�مجلـس�اإلدارة�بز�ادة�رأس�المـال�من�(٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠)�مائت�ن�مليون�ر�ـال�
إلـى�(٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠)�أر�عمائة�وخمسون�مليون�ر�ـال�و�التالـي�ز�ـادة�أسـهم�الشـركة�مـن�(٢٠,٠٠٠,٠٠٠)�عشر�ن�مليون�سـهم�إلـى�(٤٥,٠٠٠,٠٠٠)�خمسة�وأر�ع�ن�مليون�سـهم�
وذلـك�مـن�خـالل�طـرح�أسـهم�حقـوق�أولو�ـة�بقيمـة�(٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠)�مائت�ن�وخمس�ن�مليون�ر�ـال،�وقـد�بلـغ�عـدد�األسـهم�المطروحـة�لالكتتـاب�(٢٥,٠٠٠,٠٠٠)�خمسة�وعشرون�

مليون�سـهم�بقيمـة�اسـمية�قدرهـا�(١٠)�عشرة�ر�ـاالت�للسـهم�الواحـد.�

بتار�خ�١٤٤١/٠٧/٢٣هـ�(الموافق�٢٠٢٠/٠٣/١٨م)�وافقـت�ا��معيـة�العامـة�غيـر�العاديـة�علـى�توصيـة�مجلـس�اإلدارة�بتخفيض�رأس�المـال�من�(٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠)�أر�عمائة�
وخمسون�مليون�ر�ـال�إلـى�(٢٤١,٧٦٧,٠٠٠)�مائت�ن�وواحد�وأر�عون�مليون�وسبعمائة�وسبعة�وستون�ألف�ر�ـال�و�التالـي�تخفيض�أسـهم�الشـركة�مـن�(٤٥,٠٠٠,٠٠٠)�خمسة�
وأر�ع�ن�مليون�سـهم�إ���(٢٤,١٧٦,٧٠٠)�أر�عة�وعشر�ن�مليون�ومائة�وستة�وسبع�ن�ألف�وسبعمائة�سهم�وذلـك�مـن�خـالل�إلغاء�(٢٠,٨٢٣,٣٠٠)�عشر�ن�مليون�وثمانمائة�وثالثة�

وعشر�ن�ألف�وثالثمائة�سهم�من�أسهم�الشركة.�

ملخص األنشطة الرئيسية للشركة
�للنظام�األسا���،�فإنھ�يحق�للشركة�القيام�باأل�شطة�االتية:�

ً
وفقا

١� إقامة�وإدارة�و�شغيل�والقيام�بأ�شطة�زراعة�المحاصيل�واإلنتاج�ا��يوا�ي،�بما����ذلك�زراعة�المحاصيل�الدائمة�وغ���الدائمة�وإكثار�النباتات�واإلنتاج�ا��يوا�ي�-
والزراعة�المختلطة�وأ�شطة�دعم�الزراعة�وأ�شطة�المحاصيل��عد�ا��صاد�والصيد�والقنص�وأ�شطة�ا��دمات�المتصلة�بذلك،�وإقامة�وإدارة�و�شغيل�وممارسة�
أ�شطة�ا��راجة�وقطع�األخشاب،�بما����ذلك�زراعة�األحراج�وأ�شطة�ا��راجة�اآلخرى�وقطع�األخشاب�وجمع�منتجات�األحراج�غ���ا��ش�ية�وخدمات�الدعم�
ل��راجة،�وإقامة�وإدارة�و�شغيل�وممارسة�أ�شطة�صيد�األسماك�وتر�ية�المائيات،�و�شمل�ذلك�صيد�األسماك�البحر�ة�وصيد�أسماك�المياه�العذبة�وتر�ية�

المائيات�البحر�ة�وتر�ية�مائيات�المياه�العذبة�واالس��راع�السم�ي����البحار�والمياه�العذبة.

٢� القيام�بأ�شطة�صنع�المنتجات�الغذائية،�و�شمل�ذلك�تجه���وحفظ�ال��وم�وحفظ�السمك�والقشر�ات�والرخو�ات�وتجه���وحفظ�الفاكهة�وا��ضر�وصنع�الز�وت�-
والدهون�النباتية�وا��يوانية�وصنع�منتجات�االلبان�وصنع�منتجات�طواح�ن�ا��بوب�وال�شاء�ومنتجات�ال�شاء�وصنع�منتجات�األغذية�االخرى�كصنع�منتجات�
المخابز�وصنع�السكر�وصنع�ال�ا�اووالشوكالتھ�وا��لو�ات�السكر�ة�وصنع�األعالف�ا��يوانية�المحضرة،�والقيام�بأ�شطة�صنع�المشرو�ات،�و�شمل�ذلك�صناعة�
شراب�الشع���و�شمل�(الب��ة�بدون�كحول)�وصنع�المشرو�ات�غ���الكحولية،�وانتاج�المياه�المعدنية�والمياه�االخرى�المعبأة����زجاجات�وصناعة�المشرو�ات�

الغاز�ة�المرطبة�والمشرو�ات�المنكهة�بخالصات�وارواح�الفواكة�وانتاج�و�عبئة�المياه�وأ�شطة�أخرى�لصناعة�المشرو�ات�والمياه�المعدنية.

٣� صنع�المواد�الكيمائية�والمنتجات�الكيميائية،�و�شمل�ذلك�دون�حصر�صنع�األسمدة�والمركبات�االزوتية�وصنع�مبيدات�اآلفات�والمنتجات�الكيمائية�الزراعية�-
االخرى،�والقيام�باأل�شطة�البيطر�ة.

٤� القيام�بأ�شطة�إمدادات�المياه�وأ�شطة�الصرف�وإدارة�النفايات�ومعا����ا،�و�شمل�ذلك�تجميع�المياه�ومعا����ا�وتوصيلها�و�شغيل�قنوات�الري�وتجميع�المياه�-
من�األ��ار�والبح��ات�واآلبار�وما�إل��ا�وتجميع�مياه�األمطار�وتقنية�المياه�الغراض�توصيل�المياه�وإزالة�ملوحة�مياه�البحر�أو�المياه�ا��وفية�النتاج�المياه�و�شغيل�

قنوات�الري.

٥� صناعة�اآلالت�الزراعية�وآالت�ا��راجة،�و�شمل�ذلك�صناعة�وتجميع�آالت�ومعدات�مي�انيكية�زراعية�وصناعة�اآلالت�المستخدمة����الزراعة�وال�س�نة�أو�الغابات�-
لتحض���ال��بة�أو�غرس�أو��سميد�المحاصيل�وصناعة�المحار�ث�وصناعة�آالت�البذرات�وصناعة�آالت�ا��صد�والقطف�وقص�األ��ار�وآالت�التنظيف�والفرز�
للبيض�والفواكھ�وا��ضروات�وصناعة�ماكينات�حلب�الماشية�وصناعة�آالت�الرش�لالستخدام�الزرا���وصناعة�اآلالت�االخرى�المستخدمة����الزراعة�والفالحة�

والغابات�وتر�ية�ا��يوان�والدواجن�والنحل�وأي�أ�شطة�آخرى�لصناعة�آالت�الزراعة�والغابات.

٦� إدارة�و�شغيل�حدائق�النباتات�وا��يوانات�والمحميات�الطبيعية�و�شمل�ذلك�المن��هات�وحدائق�ا��يوان�والمحميات�الطبيعية�وأ�شطة�حدائق�النباتات�-
وا��يوانات�والمحميات�الطبيعية�االخرى،�والقيام�باأل�شطة�المتعلقة�بخدمة�وصيانة�تجميل�المواقع�و�شمل�ذلك�رعاية�وصيانة�المن��هات�وا��دائق�ألغراض�
اإلس�ان�العام�ورعاية�مناظر�المبا�ي�وا��دائق�الم��لية�وحدائق�األسقف�وواجهات�المبا�ي�ا��اصة�وغ��ها�ورعاية�وصيانة�من��هات�الطرق�السر�عة�ورعاية�
وصيانة�أرا����المالعب�الر�اضية�ومالعب�ا��ولف�ورعاية�وصيانة�المياه�الساكنة�وا��ار�ة�ورعاية�وصيانة�نباتات�ا��ماية�من�ال��يج�والر�اح�والت��ر�ورعاية�
وصيانة�أنواع�أخرى�من�المناظر�الطبيعية�ال���لم�ترد�فيما�سبق،�وممارسة�أ�شطة�خدمات�تصميم�المناظر�الطبيعية�وأ�شطة�خدمات�صيانة�األرا����ل��فاظ�

.
ً
عل��ا�صا��ة�زراعيا�و�ي�يا

٧� ال�سو�ق�وتجارة�التجزئة�وتجارة�ا��ملة�والبيع�با��ملة�نظ���رسم�أو�ع���أساس�عقد،�و�شمل�ذلك�دون�حصر�أ�شطة�الوكالء�بالعمولة�مثل�وكالء�البيع����المواد�-
ا��ام�الزراعية�ووكالء�البيع����ا��يوانات�ا��ية�ووكالء�البيع����األغذية�والمشرو�ات،�ومزوالة�وممارسة�أ�شطة�التصدير�واالست��اد،�ومزاولة�تجارة�المواد�
ا��ام�الزراعية�وا��يوانات�ا��ية�با��ملة�و�شمل�ذلك�البيع�با��ملة�ل��بوب�والبذور�والبيع�با��ملة�للفواكھ�والثمار�الز��ية�والبيع�با��ملة�للزهور�والنباتات�
والبيع�با��ملة�ل��يوانات�ا��ية�والبيع�با��ملة�ألنواع�ا��لود�والبيع�با��ملة�للمواد�الزراعية�ا��ام�االخرى�والنفايات�المعاد�تص�يعها�كعلف�ا��يوانات،�و�يع�
األغذية�والمشرو�ات�و�شمل�ذلك�البيع�با��ملة�للفواكھ�وا��ضروات�والتمور�والبيع�با��ملة�لمنتجات�األلبان�والبيض�والبيع�با��ملة�للز�وت�وال��وم�ا��يوانية�
والنباتية�والبيع�با��ملة�ل��وم�ومنتجا��ا�ومنتجات�األسماك�والبيع�با��ملة�للسكر�والشوكالتھ�ومنتجا��ا�والقهوة�والشاي�وال�ا�اووال��ارات�والعسل�والبيع�با��ملة�

لمنتجات�المخابز�والبيع�با��ملة�للمشرو�ات�بأنواعها�والبيع�با��ملة�ألغذية�وأعالف�ا��يوانات�الم��لية�والبيع�با��ملة�ألغذية�ومشرو�ات�لم�ترد�فيما�سبق.

٨� تملك�وإدارة�و�شغيل�صوامع�الغالل�والقيام�بأ�شطة�التخز�ن�وأ�شطة�الدعم�للنقل�و�شمل�ذلك�التخز�ن����المستودعات�مثل�مخازن�السلع�الم��دة�والمث��ة�-
(مستودعات�الت��يد)�والتخز�ن����مستودعات�صوامع�الغالل�والدقيق�ومخازن�األغذية�والمنتجات�الزراعية�والمخازن�العامة�ال���تضم�مجموعة�متنوعة�من�

السلع.

٩� ممارسة�أ�شطة�خدمات�األطعمة�والمشرو�ات�بما����ذلك�أ�شطة�المطاعم�وخدمات�األطعمة�المتنقلة�وأ�شطة�خدمات�الطعام����المناسبات�وغ��ها�من�خدمات�-
الطعام�وأ�شطة�تقديم�المشرو�ات.

١٠� إدارة�وتأج���العقارات�المملوكة�أو�المؤجرة�(السكنية)،�وإدارة�تأج���العقارات�المملوكة�أو�المؤجرة�(الغ���سكنية)،�وممارسة�أ�شطة�اإلقامة�القص��ة�والطو�لة�-
المدى�و�شمل�ذلك�تملك�و�شغيل�الفنادق�والموتيالت�والشقق�المفروشة�(الفندقية)�ومرافق�اإلقامة�االخرى�والشال��ات�واالس��احات�والمخيمات�والمت��هات�
والمنتجعات�ال��ف��ية�والسياحية،�وممارسة�أ�شطة�ال�ش�يد�المتخصصة�و�شمل�ذلك�ودون�حصر�أعمال�الهدم�وتحص���المواقع�وأعمال�الكهر�اء�والسباكة�

وغ��ها�من�األ�شطة�اإل�شائية�وإكمال�المبا�ي�و�شطي��ا�وأ�شطة�ال�ش�يد�المتخصصة�االخرى.



ع

١١� لقيام�بأ�شطة�و�االت�السفر�ومشغ���ا��والت�السياحية�واأل�شطة�الر�اضية�وأ�شطة�ال�سلية�وال��فيھ�و�شمل�ذلك�تملك�وإدارة�و�شغيل�أندية�الفروسية�وسباق�-
ا��يل�وال��ن�واالندية�ال��ية.

١٢� العمل�واالس�ثمار�داخل�وخارج�المملكة�وممارسة�أ�شطة�ا��دمات�المالية�و�شمل�ذلك�الوساطة�المالية�وأ�شطة�الشر�ات�القابضة�وأ�شطة�االتحادات�-
�للضوابط�ال���تحددها�ا��هات�المختصة�و�عد�ا��صول�ع���

ً
االحت�ار�ة�وصناديق�األموال�والكيانات�المالية�المشا��ة�وأ�شطة�ا��دمات�المالية�االخرى،�وفقا

ال��اخيص�الالزمة�من�هيئة�السوق�المالية.

وتمارس�الشركة�أ�شط��ا�وفق�األنظمة�المتبعة�و�عد�ا��صول�ع���ال��اخيص�الالزمة�من�ا��هات�المختصة.

وتقوم�الشركة�بمزاولة�وتنفيذ��شاط��ا�من�خالل�قطاعات�األعمال�التالية:

اوًال: قطاع المحاصيل الحقلية

و�ت��ص��شاط�قطاع�المحاصيل�ا��قلية�بانتاج�تقاوي�القمح�حيث�يتم�انتاج�بذور�قمح�ذات�ا��ودة�العالية�من�خالل�تطبيق�الممارسات�الزراعية�ال��يحة.�وقد�أثب�ت�
البذور�ال���توفرها�شركة�تبوك�للتنمية�الزراعية�أ��ا�تحقق�أع���إنتاجية�من�القمح�����افة�مناطق�زراعة�القمح�بالمملكة.

ثانيًا: قطاع إنتاج الفاكهة

و�ت��ص��شاط�قطاع�إنتاج�الفاكهة�فيما�ي��:

�للمعاي���الدولية�ل��ودة،�حيث�يخضع�القاطفون�لتدر�ب�دقيق�ع���التعامل�ال��يح�مع�
ً
انتاج�الفواكة�ذات�النواة�ا���ر�ة�والعنب،�حيث�يتم�ا��صاد�وفقا

الفاكهة�والعنب.�وسرعان�ما�ينقل�حصاد�الفاكهة�والعنب�إ���غرف�الت��يد،�حيث�يتم�ت��يده�فورا�ل��فاظ�ع���ا��ودة�وعن�طر�ق�الرصد�الدقيق،�تضمن�الشركة�
ا��فاظ�ع���سلسلة�الت��يد�إ����سليم�المنتج�ال��ا�ي.�

�انتاج�ز�ت�الز�تون،�حيث�يتم�حصاد�الز�تون�عند�تلو�ن�الثمار�باللون�القرمزي�ح���اكتمال�التلو�ن،وهذة�ا�سب�مرحلھ�النتاج�ز�ت�ز�تون�عا���ا��ودة،�و�تم�حصاد
الثمار�و������حالة�الن���المثا���لها،�ثم�يتم�عصرها����أسرع�وقت�ممكن�لضمان�ا��صول�ع���ز�ت�ز�تون�بأفضل�جودة�ممكنة.�

�.����انتاج�التمور،�حيث�يتم�انتاج�التمور�من�صنفي�ال�����والمجدول��ش�ل�رئ

.وحدة�المنحل،�حيث�يتم�االستفادة�من�النحل����عملية�تلقيح�ا��ار�الفاكهة�باالضافة�إ���انتاج�العسل

ثالثًا: قطاع المشاتل

تنقسم�إدارة�المشاتل�إ���ثالثة�أقسام�ع���النحوالتا��:

���تفر�خ�أ��ار�الفاكهة�وا��مضيات�والز�تون�والت�ن�والكرمة.�و���الوقت�ا��ا��،�ت�تج�الشركة�أ��ار�الفاكهة�لتور�دها�إ���المشروعات�ا��اصة�بالشركة�و�يعها�إ
العمالء�المحلي�ن.

.تفر�خ�نباتات�الز�نة�والنباتات�الداخلية�وا��ارجية�تلبية�لالحتياجات�الداخلية�و�يعها�إ���العمالء�من�خالل�«مركز�ا��ديقة»����مدينة�تبوك

�خدمات�التوسع����أعمال�ال�����والالندسكيب،�حيث�نضع�ا��طط�لالزمة�ل��دائق�الفردية�بناء�ع���االحتياجات،�ونوفر�النباتات�الالزمة�لها،�ونقدم�ما�يلزم�من
النباتات�واأل��ار�الطبيعية�األولية.�كما�أننا�نقدم�خدمات�الصيانة�الالزمة�لمشروعات�ال�����.

رابعًا: قطاع اإلنتاج الحيواني

����إدخال��شاط�االنتاج�ا��يوا�ي�من�خالل�مشروع�تر�ية�االغنام���دف�إنتاج�أغنام�ذات�مواصفات�وجودة�عالية�لتغطية�جزء�من�االحتياج�المح���
ً
بدأت�الشركة�مؤخرا

ل��وم�ا��مراء.�

رؤية الشركة
أن�تصبح�شركة�تبوك�الزراعية�واحدة�من�الشر�ات�الرائدة�القابضة����قطاع�الصناعات�الزراعية����المملكة�العر�ية�السعودية،�مع�مساهمة�كب��ة����تطو�ر�منطقة�تبوك�

بحلول�عام�٢٠٢١م.

رسالة الشركة
المساهمة�الفعالة����تحقيق�التنمية�المستدامة�لمنطقة�تبوك�من�خالل�االس�ثمار����الشر�ات�ال���تقدم�منتجات�وخدمات�ذات�جودة�عالية����نطاق�وط��.

األهداف والتوجهات االستراتيجية للشركة
�رفع�الطاقة�االنتاجية�

ً
��دف�إس��اتيجة�الشركة�إ���ز�ادة�إنتاج�مبيعات�األصناف�ذات�العوائد�المرتفعة�مثل�القمح�وتقاوي�القمح�عا���ا��ودة،�حيث�أقرت�وزارة�الب�ئة�حديثا

،�و��دف�
ً
�من�٧٠٠�الف�طن�لتغطية�أك����سبة�من�اإلحتياج�الداخ���ال���تصل�إ���٣٫٥�مليون�طن�سنو�ا

ً
���المملكة�إ���١٫٥�مليون�طن�إبتداًء�من�العام�القادم�٢٠٢١م�بدال

كذلك�إ���إيقاف�المنتجات�ال���تحقق�عوائد�منخفضة�أو�تحقق�خسائر�للشركة�مثل�البطاطس�والبصل.

و��دف�الشركة�إ����غي���هي�ل�إدارة�المبيعات�وإضافة�قسم�للبيع�التجاري�وذلك�لتحقيق�مبيعات�إضافية�وخطط�جديدة�للمبيعات�جاري�تنفيذها�ع���أرض�الواقع�وز�ادة�
منافذ�البيع�وتحقيق�أسعار�بيع�أفضل�من�خالل�التواجد�المكثف����األسواق�الكب��ة����المملكة�وال���يصل�عددها�إ���ما�يقارب�الـ�٧٠٠�فرع�مثل�هاي���بندة�وأسواق�ا��ز�رة�

وأسواق�المزرعة�و...ا��).



ف

كما��عمل�الشركة�ع���تطبيق�اإلس��اتيجية�ا��ديدة����التعامل�مع�موز���ا��ملة�وإدراج�سيارات�النقل�للبيع�للتمو�نات�الصغ��ة.�وكذلك�إتخاذ�قرار�بالبدء����عمليات�البيع�
االلك��و�ي�حيث�تم�توقيع�إتفاقية�مع�شركة��ولد�سوفت،�باإلضافة�إ���إم�انية�البيع�من�خالل�التطبيقات�االخرى،�مع��عز�ز�قطاع�المشاتل�وقطاع�االغنام�وتدعيم�المبيعات�

من�خالل�اإلعالنات����قنوات�التواصل�اإلجتما��.

نواحي القوة والميزات التنافسية للشركة
تتمتع�شركة�تبوك�للتنمية�الزراعية�بأحد�أفضل�الب�ئات�الزراعية����المملكة�وذلك�لم��ة�المناخ�ال���تتمتع�بھ�منطقة�تبوك،�مما�يحقق�انتاج�منتجات�زراعية�طبيعية�عالية�

ا��ودة،�تتفق�مع�المواصفات�الفنية�القياسية�المطبقة�و�سعر�تناف����لتلبية�متطلبات�العمالء�وتوقعا��م،�وذلك�من�خالل�:

.وضع�وتنفيذ�وصيانة�نظام�إلدارة�ا��ودة،�يتوافق�مع�متطلبات�المعيار�الدو���لاليزو٩٠٠١:٢٠٠٠

.لتوف���منتجات�زراعية�آمنة�
ً
�أساسيا

ً
مطابقة�متطلبات�نظام�نقاط�المراقبة�ا��رجة�وتحليل�المخاطر�HACCP����مراحل�اإلنتاج،�باعتبارها�برنامجا

.(أي�خالية�من�المخلفات�الكيميائية�وخالية�من�التالعب�ف��ا�بالهرمونات)�إنتاج�منتجات�طبيعية

.استخدام�مرافق�إنتاج�حديثة�ومستودعات�ت��يد،�تتم�صيان��ا�والمحافظة�عل��ا�عن�طر�ق�إجراء�برامج�فعالة�للصيانة�الوقائية

.التحس�ن�المستمر�ألداء�الشركة�وفعالية�نظام�إدارة�ا��ودة

.المراجعة�الدور�ة�ألهداف�ا��ودة�لضمان�استمرار�مالئمة�سياسة�الشركة�باعتبارها�أداة�للتحس�ن�المستمر

نظرة عامة على السوق
ينقسم�السوق�الزرا������المملكة�العر�ية�السعودية�إ���ا��بوب�والفواكھ�وا��ضروات.�و�عد�المملكة�العر�ية�السعودية�أك���سوق�للمنتجات�الزراعية����منطقة�دول�
مجلس�التعاون�ا��لي��.�وتجدر�االشارة�إ���أن�الطلب�ع���المنتجات�الزراعية�أع������الوقت�ا��اضر��س�ب��غ���أنماط�المس��لك�ن�وز�ادة�الو���بالفوائد�اإليجابية�إلس��الك�

الفواكھ�وا��ضروات.�

بلغت�قيمة�السوق�الزراعية����المملكة�العر�ية�السعودية�٣٥,٦٥١�مليون�ر�ال�سعودي����عام�٢٠١٨م�ومن�المتوقع�أن�تصل�إ���٤٥,٦٠٠�مليون�ر�ال�سعودي����عام�
٢٠٢٤م،�حيث�س�شهد�معدل�نموسنوي�مركب�٤٫٥٣٪�خالل�الف��ة�المتوقعة�٢٠١٩م�-�٢٠٢٤م.�و�لغت�قيمة�سوق�الفواكھ�وا��ضروات����المملكة�العر�ية�السعودية�

١٣,١٢٥�مليون�ر�ال�سعودي����عام�٢٠١٨م�ومن�المتوقع�أن�تصل�إ���١٦,٥٠٠�مليون�ر�ال�سعودي����عام�٢٠٢٤م.

تجدر�االشارة�أن�المملكة�العر�ية�السعودية�أوقفت�زراعة�األعالف�ا��ضراء�بناًء�ع���القرار�الصادر�من�مجلس�الوزراء�رقم�(٦٦)�بتار�خ�١٤٣٧/٠٢/٢٥هـ�(الموافق�
٢٠١٥/١٢/٠٧م)�كمبادرة�ل��فاظ�ع���المياه،�ون�يجة�لذلك،���عت�المملكة�العر�ية�السعودية�المزارع�ن�ع���المشاركة����أ�شطة�زراعية�مستدامة�بديلة،�مثل�الزراعة�
���الصو�ات�الزراعية�(البيوت�المحمية)�وتنفيذ�ممارسات�الري�بالتنقيط�المتقدمة،�إلنتاج�الفواكھ�وا��ضروات.�و�عد�ذلك،�قررت�المؤسسة�العام�ل��بوب��شراء�القمح�
�للضوابط�ا��اصة�بإيقاف�زراعة�األعالف�ا��ضراء�الصادرة�بقرار�مجلس�الوزراء�رقم�(٣٩)�بتار�خ�١٤٣٨/٠١/١٦هـ�

ً
�من�المزارع�ن�المتحول�ن�لزراعة�القمح�وفقا

ً
المنتج�محليا

(الموافق�٢٠١٦/١٠/١٧م).

المصدر:�الزراعة����المملكة�العر�ية�السعودية�-�النمو�واالتجاهات�والتوقعات�(٢٠٢٠م�-�٢٠٢٥م).

ملخص عوامل المخاطرة
يوجد�عدد�من�المخاطر�ال���تتعلق�بإصدار�أسهم�حقوق�األولو�ة،�والمو��ة��ش�ل�مفصل����قسم�«عوامل�المخاطرة»�من�هذه�ال�شرة،�و���تت��ص�فيما�ي��:

.المخاطر�المتعلقة�ب�شاط�الشركة�وعمليا��ا

.المخاطر�المتعلقة�بالسوق�والقطاع

.المخاطر�المتعلقة�باألوراق�المالية�المطروحة



ص

ملخص المعلومات المالية
إن�م��ص�المعلومات�المالية�الوارد�أدناه�مب���ع���القوائم�المالية�المراجعة�للشركة�للسنوات�المالية�المن��ية����٣١�د�سم���٢٠١٧م�و٢٠١٨م�و٢٠١٩م�وغ���المراجعة�

لف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو��٢٠٢٠م�واإليضاحات�المرفقة���ا.

مؤشرات�األداء�الرئ�سية
ف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�السنة�المالية�المن��ية����٣١�د�سم��

٢٠٢٠م٢٠١٩م٢٠١٩م٢٠١٨م٢٠١٧م

٤٩٫٨٪٥٦٫٢٪(١٥٫٠٪)(٧٫٧٪)١٦٫٥٪٪معدل�نمواإليرادات

(٨٦٫٨٪)ال�ينطبق١٨٩٫٥٪١٠٥٫٠٪٢٨٫٣٪٪معدل�نموصا���ا��سارة

١٤٫٠٪١٨٫١٪٢٨٫٣٪٢٠٫٤٪١٧٫٢٪٪المصار�ف�اإلدار�ة�ك�سبة�من�اإليرادات

١٨٫٨٪(٥٢٫٧٪)(٤٥٫٥٪)٢٤٫٨٪٢٨٫٦٪٪هامش�الر�ح�اإلجما���

(١٢٫٢٪)(١٠٣٫٧٪)(١١٩٫٩٪)(٣٦٫٥٪)(٢٤٫٤٪)٪هامش�الر�ح�ال�شغي��

(١٦٫١٪)(١٨٢٫٧٪)(٢١٣٫٧٪)(٦٢٫٧٪)(٢٨٫٣٪)٪هامش�الر�ح�الصا��

x٢٫٤٢٫١١٫٠١٫٣٠٫٨الموجودات�المتداولة/�المطلو�ات�المتداولة�

x٢٢٫١١٦٫٦٣١٫٠١٨٫١١٢٫٢الموجودات�غ���المتداولة�/�المطلو�ات�غ���المتداولة

x٠٫٢٠٫٣٠٫٥٠٫٤٠٫٨المطلو�ات/حقوق�الملكية

ال�ينطبقال�ينطبقال�ينطبقال�ينطبقال�ينطبق٪العائد�ع���األصول

ال�ينطبقال�ينطبقال�ينطبقال�ينطبقال�ينطبق٪العائد�ع���حقوق�الملكية

x٠٫٠٤٠٫٠٧٠٫٠٤٠٫٠٨٠٫١الدين�إ���إجما���حقوق�الملكية

x٥٫٢٤٫٦٣٫٠٣٫٣٢٫٣إجما���الموجودات�/�إجما���المطلو�ات

المصدر:�القوائم�المالية�المدققة�لألعوام�ب�ن�٢٠١٧م�و٢٠١٩م�وغ���المراجعة�لف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو��٢٠٢٠م

X:��ستخدم�هذا�الرمز�لتوضيح�أّن�المعدل�هورقم�ول�س��سبة�مئو�ة

ف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�السنة�المالية�المن��ية����٣١�د�سم��قائمة�الدخل

٢٠٢٠م٢٠١٩م٢٠١٩م٢٠١٨م٢٠١٧مآالف�ر�ال�سعودي

١٠٧,١٧٧٩٨,٩٧٧٨٤,١٢١٤٨,٠٤٨٧١,٩٧٥اإليرادات�بالصا���

(٥٥,٨٩١)(٤٥,٧٧٤)(٨٢,٥١٩)(٨٤,٨٩٢)(٨٠,٦٩٥)ت�لفة�اإليرادات�

١٣,٥٣٣(٢٥,٣٠٦)(٣٨,٢٨٠)٣٠,٦٥٧٢٤,٥٤١مجمل�(ا��سارة)�الر�ح

(٧,٦٤٣)(٨٦,٧٥٢)(١٧٣,٥٥٠)(٥٩,٣٨١)(٢٥,٧٩٧)صا���خسارة�السنة�قبل�الز�اة

(١١,٦١٣)(٨٧,٧٦٠)(١٧٩,٧٨٤)(٦٢,٠٩٩)(٣٠,٢٩٣)صا���ا��سارة

المصدر:�القوائم�المالية�المدققة�لألعوام�ب�ن�٢٠١٧م�و٢٠١٩م�وغ���المراجعة�لف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو��٢٠٢٠م

ف��ة�الستة�السنة�المالية�المن��ية����٣١�د�سم��قائمة�المركز�الما��
أشهر�المن��ية�
���٣٠�يونيو��

٢٠٢٠م

ز�ادة�/�(نقص)
معدل�النمو

السنوي�المركب

٢٠١٩م٢٠١٨م٢٠١٧مآالف�ر�ال�سعودي
د�سم���
٢٠١٨م

د�سم���
٢٠١٩م

يونيو�
٢٠٢٠م

٢٠١٧م�-�٢٠٢٠م

الموجودات

(١٩٫٠٪)١٧٫٩٪(٤١٫٩٪)(١٣٫٨٪)٢٥٥,٢٧٠٢٢٠,١٢١١٢٧,٩٧١١٥٠,٨١٦الموجودات�المتداولة

(٤٫٣٪)١٨٫٠٪(١٨٫٩٪)(٦٫٥٪)٣٩٠,٥٣٥٣٦٥,٠٦٠٢٩٦,١٥٠٣٤٩,٥٧٧الموجودات�غ���المتداولة

(٩٫٧٪)١٨٫٠٪(٢٧٫٥٪)(٩٫٤٪)٦٤٥,٨٠٥٥٨٥,١٨١٤٢٤,١٢٢٥٠٠,٣٩٤إجما���الموجودات

المطلو�ات

٢٧٫٥٪٤٤٫٩٪٢٧٫٣٪(٠٫٤٪)١٠٥,٤٥٧١٠٥,٠٠٨١٣٣,٦٥٠١٩٣,٦٠٩المطلو�ات�المتداولة

٢١٫٢٪١٩٩٫٦٪(٥٦٫٦٪)٢٤٫٢٪١٧,٧١٠٢٢,٠٠٢٩,٥٥٥٢٨,٦٢٧المطلو�ات�غ���المتداولة

٢٦٫٦٪٥٥٫٢٪١٢٫٨٪٣٫١٪١٢٣,١٦٨١٢٧,٠١٠١٤٣,٢٠٥٢٢٢,٢٣٦إجما���المطلو�ات

حقوق�الملكية

(٢٢٫٣٪)(١٫٠٪)(٣٨٫٧٪)(١٢٫٣٪)٥٢٢,٦٣٨٤٥٨,١٧١٢٨٠,٩١٦٢٧٨,١٥٨إجما���حقوق�الملكية

(٩٫٧٪)١٨٫٠٪(٢٧٫٥٪)(٩٫٤٪)٦٤٥,٨٠٥٥٨٥,١٨١٤٢٤,١٢٢٥٠٠,٣٩٤إجما���حقوق�الملكية�والمطلو�ات

المصدر:�القوائم�المالية�المدققة�لألعوام�ب�ن�٢٠١٧م�و٢٠١٩م�وغ���المراجعة�لف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو��٢٠٢٠م



ق

قائمة�التدفق�النقدي
السنة�المالية

المن��ية����٣١�د�سم��
ف��ة�الستة�أشهر

المن��ية����٣٠�يونيو��
ز�ادة�/�(نقص)

معدل�النمو�
السنوي�المركب

٢٠٢٠م٢٠١٩م٢٠١٩م٢٠١٨م٢٠١٧مآالف�ر�ال�سعودي
د�سم���
٢٠١٨م

د�سم���
٢٠١٩م

يونيو��
٢٠٢٠م

٢٠١٧م�-�٢٠١٩م

صا���النقد�من�األ�شطة�
ال�شغيلية

(٢٤,٦٨٢)(٤٧,٣٣٤)(٢١٨٫٦٪)(١١٨٫٠٪)٩١٫٨٪١٤,٤٠٢(١٢,١٣٩)٨,٥٤١-

صا���النقد�المستخدم����
األ�شطة�االس�ثمار�ة

٥٫٨٪(١٦٦٫٢٪)(٤٦٫٥٪)١٠٩٫٤٪(٩,٩٤٥)٢٥,٥٦٩٥٣,٥٢٩٢٨,٦٤١١٥,٠٢٨

صا���النقد�المستخدم����
ال�شاط�التمو���

(٣١٢)(٦,٤٤٢)(٣٩,٠٨٨)(٢,٢٩٧)١,٠١٩٫٩٪(٥٢١٫٣٪)٥٠٦٫٧٪١,٩٦٧٫١٪٩,٦٧٦

صا���الز�ادة����النقد�وما�
���حكمھ

٢,٢٨٧٫٨٪٦٦٩٫٠٪(١٤٣٫١٪)٥٩٢١٤,١٣٣(١,٩٠٦)(٢٤٨)٥٧٥-

النقد�وما����حكمھ����بداية�
السنة

٥٫٥٪(٣٥٫٨٪)(٧٫٢٪)٢٠٫٠٪٢,٨٧٩٣,٤٥٤٣,٢٠٦٣,٢١٦٢,٠٦٦

النقد�وما����حكمھ������اية�
السنة

(٣٨٫٥٪)٣٢٥٫٤٪(٥٩٫٤٪)(٧٫٢٪)٣,٤٥٤٣,٢٠٦١,٣٠٠٣,٨٠٨١٦,١٩٩

المصدر:�القوائم�المالية�المدققة�لألعوام�ب�ن�٢٠١٧م�و٢٠١٩م�وغ���المراجعة�لف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م



ر

جدول المحتويات

١ التعريفات والمصطلحات  -١

٥ عوامل المخاطرة  -٢

٥ المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها   ٢-١

١٢ المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع   ٢-٢

١٣ المخاطر المتعلقة باألوراق المالية المطروحة   ٢-٣

١٥ خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها  -٣

١٥ نبذة عن الشركة   ٣-١

١٥ تاريخ الشركة وأهم التطورات في هيكل رأس مالها   ٣-٢

١٥ األنشطة الرئيسية للشركة   ٣-٣

١٧ رؤية الشركة   ٣-٤

١٧ رسالة ومهمة الشركة   ٣-٥

١٧ استراتيجية الشركة   ٣-٦

١٨ نواحي القوة والميزات التنافسية للشركة   ٣-٧

١٨ الشركات التابعة    ٣-٨

١٩ انقطاع األعمال   ٣-٩

١٩ الموظفون والسعودة   ٣-١٠

٢٠ الهيكل التنظيمي للشركة  -٤

٢٠ الهيكل التنظيمي   ٤-١

٢٠ مجلس اإلدارة   ٤-٢

٢١ لجان الشركة   ٤-٣

٢٨ اإلدارة التنفيذية   ٤-٤

٢٩ تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين   ٤-٥

٣٠ الموظفون  -٥

٣٠ برامج األسهم للموظفين القائمة قبل تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة   ٥-١

٣٠ ترتيبات تشرك الموظفين في رأس المال   ٥-٢

٣١ مناقشة اإلدارة وتحليل الوضع المالي ونتائج العمليات  -٦

٣١ مقدمة   ٦-١

٣١ إقرار أعضاء مجلس اإلدارة حول القوائم المالية   ٦-٢

٣٢ العوامل الرئيسية التي تؤثر على نتائج العمليات   ٦-٣

٣٢ السياسات المحاسبية الهامة   ٦-٤

٤١ مؤشرات األداء الرئيسية   ٦-٥

٤١ نتائج العمليات - قائمة الدخل   ٦-٦

٥٤ قائمة المركز المالي    ٦-٧

٧٠ قائمة التدفقات النقدية   ٦-٨

٧٣ االلتزامات والمطلوبات الطارئة   ٦-٩

٧٤ استخدام متحصالت الطرح والمشاريع المستقبلية  -٧

٧٤ صافي متحصالت الطرح   ٧-١

٧٤ استخدام متحصالت الطرح   ٧-٢

٧٥ إفادات الخبراء  -٨

٧٦ اإلقرارات  -٩



ش

٧٧ المعلومات القانونية  -١٠

٧٧ تأسيس الشركة   ١٠-١

٧٧ اسم الشركة   ١٠-٢

٧٧ أغراض الشركة   ١٠-٣

٧٨ مدة الشركة   ١٠-٤

٧٨ مجلس اإلدارة    ١٠-٥

٨١ الموافقات والتراخيص الحكومية   ١٠-٦

٨٥ االلتزامات المستمرة التي تفرضها الجهات الحكومية على الشركة وبعض شركاتها التابعة بصفتها "صاحب الترخيص"   ١٠-٧

٨٩ العقود الجوهرية   ١٠-٨

٩٢ التقاضي   ١٠-٩

٩٥ العالمات التجارية   ١٠-١٠

٩٨ التأمين   ١٠-١١

٩٨ المعلومات الجوهرية التي تغيرت منذ موافقة الهيئة على آخر نشرة إصدار أسهم   ١٠-١٢

١٠٠ إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة فيما يتعلق بالمعلومات القانونية   ١٠-١٣

١٠١ التعهد بتغطية االكتتاب  -١١

١٠١ متعهد التغطية   ١١-١

١٠١ ملخص اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب   ١١-٢

١٠٢ اإلعفاءات   -١٢

١٠٣ المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه  -١٣

١٠٣ الطرح   ١٣-١

١٠٣ كيفية التقدم بطلب االكتتاب في أسهم حقوق األولوية (األسهم الجديدة)   ١٣-٢

١٠٣ طلب االكتتاب   ١٣-٣

١٠٣ مرحلة التداول واالكتتاب وفتÇرة الطرح المتبقي   ١٣-٤

١٠٤ التخصيص ورد الفائض   ١٣-٥

١٠٤ نشرة اإلصدار التكميلية   ١٣-٦

١٠٥ تعليق أو إلغاء الطرح   ١٣-٧

١٠٥ أسئلة وأجوبة عن حقوق األولوية    ١٣-٨

١٠٧ القرارات والموافقات التي ستطرح األسهم بموجبها   ١٣-٩

١٠٧ بنود متفرقة   ١٣-١٠

١٠٧ إفادة عن أي ترتيبات قائمة لمنع التصرف في أسهم معينة   ١٣-١١

١٠٨ التغير في سعر السهم نتيجة لزيادة رأس المال  -١٤

١٠٩ التعهدات الخاصة باالكتتاب  -١٥

١٠٩ نبذة حول طلب وتعهدات االكتتاب   ١٥-١

١٠٩ عمليات التخصيص   ١٥-٢

١٠٩ شركة السوق المالية السعودية (تداول)   ١٥-٣

١٠٩ تداول أسهم الشركة في سوق األسهم السعودي   ١٥-٤

١١٠ المستندات المتاحة للمعاينة  -١٦

١١٠ المستندات الخاصة بالتأسيس ونظام الشركة   ١٦-١

١١٠ الموافقات المتعلقة بأسهم زيادة رأس المال   ١٦-٢

١١٠ التقارير والخطابات والمستندات   ١٦-٣



ت

فهرس الجداول

١٠ جدول رقم (١): الموردون الرئيسيون للشركة 

١١ جدول رقم (٢): الموزعون الرئيسيون للشركة لعام ٢٠١٩م

١١ جدول رقم (٣): العمالء الرئيسيون للشركة لعام ٢٠١٩م

١٨ جدول رقم (٤): الشركات التابعة

٢٠ جدول رقم (٥):  أعضاء مجلس إدارة الشركة

٢١ جدول رقم (٦): أعضاء لجنة المراجعة

٢٣ جدول رقم (٧): أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

٢٥ جدول رقم (٨): لجنة الحوكمة وااللتزام والمخاطر

٢٧ جدول رقم (٩): اللجنة التنفيذية

٢٨ جدول رقم (١٠): اإلدارة التنفيذية للشركة

٢٩ جدول رقم (١١): تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين

٤١ جدول رقم (١٢): مؤشرات األداء الرئيسية

٤١ جدول رقم (١٣): نتائج العمليات – قائمة الدخل

٤٤ جدول رقم (١٤): اإليرادات والربحية حسب القطاع

٤٩ جدول رقم (١٥): مصاريف البيع والتوزيع

٥٠ جدول رقم (١٦): المصاريف اإلدارية والعمومية

٥٤ جدول رقم (١٧): قائمة المركز المالي

٥٥ جدول رقم (١٨): الموجودات غير المتداولة

٥٥ جدول رقم (١٩): الممتلكات والمعدات واآلالت

٥٦ جدول رقم (٢٠): الموجودات الحيوية

٥٧ جدول رقم (٢١): مشاريع تحت التنفيذ

٥٨ جدول رقم (٢٢): استثمارات في شركات زميلة تابعة

٥٩ جدول رقم (٢٣): استثمارات في أدوات حقوق الملكية

٥٩ جدول رقم (٢٤): الموجودات المتداولة

٦٠ جدول رقم (٢٥): المخزون

٦١ جدول رقم (٢٦): المدفوعات مقدما واألرصدة المدينة األخرى

٦٢ جدول رقم (٢٧): المعامالت مع األطراف ذوي العالقة (المستحق من األطراف)

٦٣ جدول رقم (٢٨): ذمم مدينة تجارية (صافي)

٦٣ جدول رقم (٢٩): مخصص خسائر إئتمانية متوقعة

٦٣ جدول رقم (٣٠): أعمار الذمم المدينة التجارية

٦٤ جدول رقم (٣١): النقد وما في حكمه

٦٤ جدول رقم (٣٢): حقوق المساهمين

٦٥ جدول رقم (٣٣): المطلوبات المتداولة



ث

٦٦ جدول رقم (٣٤): الذمم الدائنة التجارية

٦٧ جدول رقم (٣٥): المستحقات وأرصدة دائنة أخرى

٦٨ جدول رقم (٣٦): المستحق إلى أطراف ذوي عالقة

٦٨ جدول رقم (٣٧): التسهيالت البنكية

٦٩ جدول رقم (٣٨): المطلوبات غير المتداولة

٧٠ جدول رقم (٣٩): التدفقات النقدية

٧٠ جدول رقم (٤٠): التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

٧٢ جدول رقم (٤١): التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية

٧٣ جدول رقم (٤٢): التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

٧٣ جدول رقم (٤٣): اإللتزامات والمصروفات المحتملة

٧٤ جدول رقم (٤٤): الجدول الزمني الستخدام صافي متحصالت الطرح 

٧٩ جدول رقم (٤٥): تفاصيل أعضاء مجلس اإلدارة

٨١ جدول رقم (٤٦): الموافقات والتراخيص التي حصلت عليها الشركة

٨٣ جدول رقم (٤٧): الموافقات والتراخيص التي حصلت عليها شركة آفاق الغذاء المحدودة

٨٣ جدول رقم (٤٨): الموافقات والتراخيص التي حصلت عليها شركة تبوك للتسويق الزراعي

٨٣ جدول رقم (٤٩): الموافقات والتراخيص التي حصلت عليها شركة الخليج التقنية للطاقة المستدامة

٨٣ جدول رقم (٥٠): الموافقات والتراخيص التي حصلت عليها شركة شرق آسيا للتنمية واإلستثمار الزراعي

٨٣ جدول رقم (٥١): الموافقات والتراخيص التي حصلت عليها شركة تبوك للمشاتل وتنسيق الحدائق

٨٤ جدول رقم (٥٢): الموافقات والتراخيص التي حصلت عليها شركة مصادر األعالف

٨٤ جدول رقم (٥٣): الموافقات والتراخيص التي حصلت عليها شركة المجموعة الزراعية السعودية

٨٤ جدول رقم (٥٤): الموافقات والتراخيص التي حصلت عليها شركة الوطنية إلنتاج البذور والخدمات الزراعية

٨٤ جدول رقم (٥٥): الموافقات والتراخيص التي حصلت عليها شركة جنات لإلستثمار الزراعي

٨٧ جدول رقم (٥٦): ملخص أهم بنود الئحة حوكمة الشركات التي التزمت أو لم تلتزم بها الشركة 

٨٩ جدول رقم (٥٧): تفاصيل األراضي المملوكة من قبل الشركة

٨٩ جدول رقم (٥٨): تفاصيل العقارات المستأجرة من قبل الشركة

٩٠ جدول رقم (٥٩): تفاصيل القروض والتسهيالت االئتمانية 

٩١ جدول رقم (٦٠): الموردون الرئيسيون للشركة لعام ٢٠١٩م

٩١ جدول رقم (٦١): الموزعون الرئيسيون للشركة لعام ٢٠١٩م

٩٢ جدول رقم (٦٢): العمالء الرئيسيون للشركة لعام ٢٠١٩م

٩٢ جدول رقم (٦٣): القضايا المرفوعة من قبل الشركة

٩٤ جدول رقم (٦٤): القضايا المرفوعة على الشركة

٩٥ جدول رقم (٦٥): العالمات التجارية

٩٨ جدول رقم (٦٦): التفاصيل الرئيسية لوثائق التأمين التي تحتفظ بها الشركة



خ

فهرس األشكال

٢٠ الشكل رقم (١): الهيكل التنظيمي للشركة

١٠٥ الشكل رقم (٢): آلية تداول واكتتاب حقوق األولوية المتداولة



١

التعريفات والمصطلحات-  ١
يب�ن�ا��دول�التا���قائمة�بالتعر�فات�والمصط��ات�للعبارات�المستخدمة�����شرة�اإلصدار�هذه:

التعر�ف المصط���أو�االختصار�المعرف

المملكة�العر�ية�السعودية. المملكة

ح�ومة�المملكة�العر�ية�السعودية. ا��كومة

وزارة�الموارد�ال�شر�ة�والتنمية�االجتماعية����المملكة�العر�ية�السعودية. وزارة�الموارد�ال�شر�ة

وزارة�التجارة����المملكة�العر�ية�السعودية. وزارة�التجارة

وزارة�الب�ئة�والمياه�والزراعة����المملكة�العر�ية�السعودية. وزارة�الب�ئة�والمياه�والزراعة

وزارة�الطاقة����المملكة�العر�ية�السعودية. وزارة�الطاقة

وزارة�الصناعة�وال��وة�المعدنية����المملكة�العر�ية�السعودية. وزارة�الصناعة�

هيئة�السوق�المالية����المملكة�العر�ية�السعودية. هيئة�السوق�المالية�أو�الهيئة

�لنظـام�
ً
�لقرار�مجلـس�الـوزارء�بتار�ـخ�١٤٢٨/٠٢/٢٩هـ�(الموافـق�٢٠٠٧/٠٣/١٩م)،�وذلـك�تنفيـذا

ً
شـركة�السـوق�الماليـة�السـعودية،�المؤسسـة�وفقـا

السـوق�الماليـة،�وهـي�شـركة�مسـاهمة�مقفلـة�سـعودية،�و���ا��هـة�الوحيـدة�المصـرح�لهـا�بالعمـل�كسـوق�لـألوارق�الماليـة�فـي�المملكـة�العر�يـة�
السـعودية،�حيـث�تقـوم�بإدراج�األوارق�الماليـة�وتداولهـا.

شركة�السوق�المالية�السعودية

السوق�المالية�السعودية�لتداول�األسهم.

السوق�المالية�السعودية�أو�السوق�
المالية�أو�سوق�األسهم�أو�السوق�أو�

تداول

الهيئـة�العامـة�للـز�اة�والدخـل����المملكة�العر�ية�السعودية. الهيئة�العامة�للز�اة�والدخل

المؤسسة�العامة�للتأمينات�االجتماعية����المملكة�العر�ية�السعودية. المؤسسة�العامة�للتأمينات�االجتماعية

الهيئة�السعودية�للمحاسب�ن�القانوني�ن����المملكة�العر�ية�السعودية.
الهيئة�السعودية�للمحاسب�ن�القانوني�ن�

(SOCPA)

الهيئة�العامة�لألرصاد�وحماية�الب�ئة����المملكة�العر�ية�السعودية.� الهيئة�العامة�لألرصاد�وحماية�الب�ئة

���مؤسسة�ائتمانية�ح�ومية�متخصصة����تمو�ل�مختلف�مجاالت�ال�شاط�الزرا������جميع�مناطق�المملكة. صندوق�التنمية�الزرا��

شركة�تبوك�للتنمية�الزراعية. شركة�تبوك�أو�الشركة�أو�الُمصدر

إدارة�شركة�تبوك. اإلدارة

النظام�األسا����لشركة�تبوك. النظام�األسا���

مجلس�إدارة�شركة�تبوك،�والواردة�أسماؤهم����الصفحة�(ج)�من�هذه�ال�شرة.
المجلس�أو�مجلس�اإلدارة�أو�أعضاء�

مجلس�اإلدارة

ا��معية�العامة�للمساهم�ن����شركة�تبوك. ا��معية�العامة

ا��معية�العامة�العادية�للمساهم�ن����شركة�تبوك. ا��معية�العامة�العادية

ا��معية�العامة�غ���العادية�للمساهم�ن����شركة�تبوك. ا��معية�العامة�غ���العادية

�عتبـر�الشـركة�التا�عـة�جوهر�ـة�إذا��انـت��شـ�ل�٥٪�أو�أكثـر�مـن�إجمالـي�أصـول�الُمصـدر�أو�خصومـھ�أو�أي�ارداتـھ�أو�أر�احـھ�أو�االل��امات�المحتملـة�
�راجع�بند�«الشـر�ات�التا�عـة»����قسم�«خلفية�عن�الشركة�وطبيعة�أعمالها»�

ً
علـى�الُمصـدر.�ولمعرفـة�الشـر�ات�التا�عـة�ا��وهر�ـة�للشـركة�فضـال

مـن�هـذه�ال�شـرة.
الشر�ات�التا�عة�ا��وهر�ة

�
ً
���الشـر�ات�التـي��سـيطر�عل��ـا�شـركة�تبوك�مـن�خـالل�قدر��ـا�علـى�التأثيـر�فـي�أفعـال�أو�قرارات�شـخص�آخـر،��ش�ل�مباشـرة�أم�غيـر�مباشـرة،�منفردا

�مـع�قر�ـب�أو�تا�ـع�من�خالل�أي�من�اآل�ي:�(أ)�امتـالك��سـبة��سـاوي�٣٠٪�أو�أكثـر�مـن�حقـوق�التصو�ـت�فـي�شـركة،�أو�(ب)�امتـالك�حـق�
ً
أو�مجتمعا

�راجع�بند�«الشـر�ات�التا�عـة»����قسم�«خلفية�
ً
�عييـن�٣٠٪�أو�أكثـر�مـن�أعضـاء�ا��هـاز�اإلداري�للشـركة.�ولمعرفـة�الشـر�ات�التا�عـة�للشـركة�فضـال

عن�الشركة�وطبيعة�أعمالها»�مـن�هـذه�ال�شـرة.

الشر�ات�التا�عة

مس�شارو�شركة�تبوك�الواردة�أسماؤهم����الصفحة�(د)�و(ه). المس�شارون

نظام�السوق�المالية�الصادر�بالمرسوم�المل�ي�رقم�(م/٣٠)�وتار�خ�١٤٢٤/٠٦/٠٢هـ�(الموافق�٢٠٠٣/٠٧/٣١م). نظام�السوق�المالية

النظام�اآل���لتداول�األسهم�السعودية. نظام�تداول

نظـام�الشـر�ات�فـي�المملكـة�العر�يـة�السـعودية،�الصـادر�بموجـب�المرسـوم�الملكـي�رقـم�(م/٣)�بتار�ـخ�١٤٣٧/٠١/٢٨هـ�(الموافـق�٢٠١٥/١١/١٠م)�
والـذي�دخـل�حيـز�التنفيـذ�فـي�تار�ـخ�١٤٣٧/٠٧/٢٥هـ�(الموافـق�٢٠١٦/٠٥/٠٢م)�والمعـدل�بالمرسـوم�الملكـي�رقـم�(م/٧٩)�وتار�ـخ�١٤٣٩/٠٧/٢٥هـ�

(الموافـق�٢٠١٨/٠٤/١١م).
نظام�الشر�ات

قواعـد�طـرح�األوراق�الماليـة�واالل��امـات�المسـتمرة�الصـادرة�عـن�مجلـس�هيئـة�السـوق�الماليـة�بموجـب�القـرار�رقـم�(٣-٣٢١-٢٠١٧)�وتار�ـخ�
١٤٣٩/٠٤/٠٩هـ�(الموافق�٢٠١٧/١٢/٢٧م)�بنـاًء�علـى�نظـام�السـوق�الماليـة�الصـادر�بالمرسـوم�الملكـي�رقـم�(م/٣٠)�وتار�ـخ�١٤٢٤/٠٦/٠٢هـ،�

والمعدلـة�بقـرار�مجلـس�الهيئـة�رقم�(٢٠١٩-١٠٤-١)�وتار�ـخ�١٤٤١/٠٢/٠١هـ�(الموافق�٢٠١٩/٠٩/٣٠م).
قواعد�الطرح�



٢

التعر�ف المصط���أو�االختصار�المعرف

قواعـد�اإلدراج�الصـادرة�عـن�شـركة�السـوق�الماليـة�السـعودية�(تداول)�والموافـق�عل��ـا�بقـرار�مجلـس�هيئـة�السـوق�الماليـة�رقـم�(٢٠١٧-١٢٣-
(الموافـق� ١٤٤١/٠٢/٠١هـ� بتار�ـخ� �(٢٠١٩-١٠٤-١) رقـم� قـراره� بموجـب� والمعدلـة� ٢٠١٧/١٢/٢٧م)� (الموافق� ١٤٣٩/٠٤/٠٩هـ� وتار�ـخ� �(٣

٢٠١٩/٠٩/٣٠م).
قواعد�اإلدراج

الئحة�حوكمة�الشر�ات����المملكة�العر�ية�السعودية�الصادرة�عن�مجلس�هيئة�السوق�المالية�بموجب�القرار�رقم�(٨-١٦-٢٠١٧)�وتار�خ�
١٤٣٨/٠٥/١٦هـ�(الموافق�٢٠١٧/٠٢/١٣م)�بناًء�ع���نظام�الشر�ات�الصادر�بالمرسوم�المل�ي�رقم�(م/٣)�وتار�خ�١٤٣٧/٠١/٢٨هـ�والمعدلة�بقرار�

مجلس�هيئة�السوق�المالية�رقم�(٢٠١٩-٥٧-٣)�وتار�خ�١٤٤٠/٠٩/١٥هـ�(الموافق�٢٠١٩/٠٥/٢٠م).
الئحة�حوكمة�الشر�ات

مجموعة�المعاي���المحاس�ية�وتفس��ا��ا�الصادرة�عن�مجلس�معاي���المحاسبة�الدولية.

(International Financial Reporting Standards)

المعاي���المحاس�ية�الدولية�إلعداد�
(IFRS)�التقار�ر�المالية

�أن�السـنة�
ً
هـي�الفتـرة�الزمنيـة�لعـرض�ن�يجـة��شـاط�الم�شـأة�والمحـددة�بداي��ـا�و��اي��ـا�فـي�عقـد�التأسـ�س�أو�النظـام�األساسـي�للشـركة�المعنيـة.�علمـا

الماليـة�للشـركة�تن��ـي�فـي�٣١�د�سـم��.
السنة�المالية�/�السنوات�المالية

إحالل�المواطن�ن�السعودي�ن�م�ان�العمالة�الوافدة����وظائف�القطاع�ا��اص. التوط�ن�/�السعودة

العملة�الرسمية�للمملكة�العر�ية�السعودية. ر�ال�أو�الر�ال�السعودي�أو�الر�ال

يقصـد�بـھ�فـي�قواعـد�طـرح�األوراق�الماليـة�واالل��امـات�المسـتمرة،�و�موجـب�قائمـة�المصط��ـات�المسـتخدمة�فـي�لوائـح�هيئـة�السـوق�الماليـة�
وقواعدهـا�الصـادرة�عـن�مجلـس�الهيئـة�بموجـب�القـرار�رقـم�(٢٠٠٤-١١-٤)�وتار�ـخ�١٤٢٥/٠٨/٢٠هـ�(الموافـق�٢٠٠٤/١٠/٠٤م)�والمعدلـة�بقـرار�

مجلـس�هيئـة�السوق�المالية�رقـم�(٢-٧٥-٢٠٢٠)�وتار�خ�١٤٤١/١٢/٢٢هـ�(الموافق�٢٠٢٠/٠٨/١٢م)�علـى�مـا�يلـي:

١� تا����الُمصدر.-

٢� لمساهم�ن�الكبار����الُمصدر.-

٣� أعضاء�مجلس�اإلدارة�وكبار�التنفيذي�ن�للُمصدر.-

٤� أعضاء�مجالس�اإلدارة�وكبار�التنفيذي�ن�لتا����الُمصدر.-

٥� أعضاء�مجالس�اإلدارة�وكبار�التنفيذي�ن�لدى�المساهم�ن�الكبار����الُمصدر.-

٦� أي�أقر�اء�لأل��اص�المشار�إل��م����(١،�٢،�٣،�٤�أو�٥)�أعاله.-

٧� أي�شركة��سيطر�عل��ا�أي���ص�مشار�إليھ����(١،�٢،�٣،�٤،�٥�أو�٦)أعاله.-

طرف�ذوعالقة

أي�يـوم�عـدا�يومـي�ا��معـة�والسـ�ت�وأي�يـوم�يكـون�عطلـة�رسـمية�فـي�المملكـة�العر�يـة�السـعودية�أو�أي�يـوم��غلـق�فيـھ�المؤسسـات�المصرفيـة�
أبوا��ـا�عـن�العمـل�بموجـب�األنظمـة�السـار�ة�واإلجـراءات�ا���وميـة�األخـرى.

يوم�عمل

نظـام�العمـل�السـعودي�الصـادر�بالمرسـوم�الملكـي�رقـم�(م/٥١)�وتار�ـخ�١٤٢٦/٠٨/٢٣هـ�(الموافـق�٢٠٠٥/٠٩/٢٧م)�والتعديـالت�التـي�طـرأت�عليـھ. نظام�العمل

التقو�م�ال��ري. هـ

التقو�م�الميالدي. م

هـي�شـركة�مسـاهمة�مقفلـة�مملوكـة�بال�امـل�لشـركة�السـوق�الماليـة�السـعودية�(تداول)�تأسسـت�فـي�عـام�٢٠١٦م�بموجـب�نظـام�الشـر�ات�
السـعودي�الصـادر�بالمرسـوم�الملكـي�رقـم�(م�/٣)�بتار�ـخ�١٤٣٧/٠١/٢٨هـ�(الموافـق�٢٠١٥/١١/١١م).

شركة�مركز�إيداع�األوراق�المالية

�لنظام�ضر�بة�القيمة�المضافة�الصادر�بموجب�المرسوم�المل�ي�رقم�(م/١١٣)�بتار�خ�١٤٣٨/١١/٢هـ�والمعدل�بموجب�المرسوم�المل�ي�رقم�
ً
وفقا

(م/�٥٢)�بتار�خ�١٤٤١/٤/٢٨هـ،�واألمر�المل�ي�رقم�(أ/٦٣٨)�بتار�خ�١٤٤١/١٠/١٥هـ.�تبلغ�ال�سبة�ا��الية�لضر�بة�القيمة�المضافة�١٥٪�من�قيمة�
عدد�من�المنتجات�وا��دمات.

ضر�بة�القيمة�المضافة�

هـي�أوراق�ماليـة�قابلـة�للتـداول�تمنـح�حاملهـا�أحقيـة�االكتتـاب�فـي�األسـهم�ا��ديـدة�عنـد�الموافقـة�علـى�الز�ـادة�فـي�رأس�المـال.

وهوحق�مك�سـب���ميع�المسـاهم�ن�المقيدين،�و�عطي��ل�حق���املھ�أحقية�االكتتاب����سـهم�واحد�من�األسـهم�ا��ديدة��سـعر�الطـرح.�و�تـم�
إيـداع�ا��قـوق��عـد�ا�عقـاد�ا��معيـة�العامـة�غيـر�العاديـة�ا��اصـة�بز�ـادة�رأس�مـال.�وسـتظهر�هـذه�ا��قـوق�فـي�حسـابات�المسـاهم�ن�المقيديـن�

تحـت�رمـز�جديـد�خـاص�بحقـوق�األولو�ـة.�وسـ�تم�إبـالغ�المسـاهم�ن�المقيديـن�بإيـداع�ا��قـوق�فـي�محافظهـم.

ا��قوق�أو�حقوق�األولو�ة

الفرق�ب�ن�القيمة�السوقية�لسهم�الشركة�خالل�فتـرة�التداول�وسعر�الطرح. قيمة�ا��ق�اإلرشادية

هـوالسـعر�الـذي�يتـم�تـداول�ا��ـق�بـھ�علمـا�بأنـھ�يحـدد�مـن�خـالل�آليـة�العـرض�والطلـب،�و�التالـي�فإنـھ�قـد�يختلـف�عـن�قيمـة�ا��ـق�اإلرشـادية. سعر�تداول�ا��ق

شركة�وساطة�المالية.� متعهد�التغطية

شركة�ا��ز�رة�لألسواق�المالية.� مدير�االكتتاب

عشرة�(١٠)�ر�االت�سعودية�للسهم�الواحد. سعر�الطرح�/�االكتتاب

األسهم�المتبقية�ال���لم�يتم�االكتتاب���ا�خالل�فتـرة�االكتتاب. األسهم�المتبقية

طـرح�أيـة�أسـهم�متبقيـة�غيـر�مكتتـب�ف��ـا�مـن�قبـل�األشـخاص�المسـتحق�ن�علـى�المؤسسـات�االسـ�ثمار�ة�مـن�خـالل�طرحهـا�فـي�فتـرة�الطـرح�المتبقـي. الطرح�المتبقي

�يـوم�الثالثاء�١٤٤٢/٠٩/١٥هـ�(الموافـق٢٠٢١/٠٤/٢٧م)�وحتـى�السـاعة�ا��امسة�مسـاًء�مـن�يـوم�
ً
الفتـرة�التـي�تبـدأ�مـن�السـاعة�العاشرة�صباحـا

األر�عاء�١٤٤٢/٠٩/١٦هـ�(الموافـق�٢٠٢١/٠٤/٢٨م).
فتـرة�الطرح�المتبقي

١٥,٠٠٠,٠٠٠�سهم�عادي،�وال���س�تم�إصدارها�لز�ادة�رأس�مال�الشركة. األسهم�ا��ديدة
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ناتج�قسمة�عدد�األسهم�ا��ديدة�ع���عدد�األسهم�ا��الية�للشركة. معامل�األحقية

جميع�حملة�حقوق�األولو�ة�سواًء��انوا�من�المساهم�ن�المقيدين�أو�ممن�قاموا��شراء�حقوق�األولو�ة�خالل�فتـرة�التداول. اال��اص�المستحق�ن

المسـاهمون�الذيـن�يمتلكـون��سـبة�٥٪�أو�أكثـر�مـن�أسـهم�الشـركة��شـ�ل�مباشـر.�ولمعرفة�مساه���الشركة�الكبار�راجع�بند�«نبذة�عن�الشركة»����
قسم�«خلفية�عن�الشركة�وطبيعة�أعمالها»�من�هذه�ال�شرة.�

المساهمون�الكبار

رح�األوراق�المالية�واالل��امات�المستمرة�األ��اص�غ���المذ�ور�ن�أدناه:
ُ
ع������قواعد�ط

ُ
�

١� تا����المصدر-

٢� المساهم�ن�الكبار����الُمصدر.-

٣� أعضاء�مجلس�اإلدارة�وكبار�التنفيذي�ن�للُمصدر.-

٤� أعضاء�مجالس�اإلدارة�وكبار�التنفيذي�ن�لتا����الُمصدر.-

٥� أعضاء�مجالس�اإلدارة�وكبار�التنفيذي�ن�لدى�المساهم�ن�الكبار����الُمصدر.-

٦� أي�أقر�اء�لأل��اص�المشار�إل��م����(١،�٢،�٣،�٤�أو�٥)�أعاله.-

٧� أي�شركة��سيطر�عل��ا�أي�من�األ��اَص�المشار�إل��م����(١،�٢،�٣،�٤،�٥،�أو�٦)�أعاله.-

٨� األ��اص�الذين�يتصرفون�باالتفاق�معا�و�مل�ون�مجتمع�ن(٥٪)�أو�أكثـر�من�فئة�األسهم�المراد�إدراجها.-

ا��مهور

صا���متحصالت�الطرح��عد�حسم�مصار�ف�الطرح. صا���متحصالت�الطرح

ال��ص�الطبي��. ال��ص

هذه�الوثيقة�المعدة�من�قبل�الشركة�فيما�يتعلق�باكتتاب�أسهم�حقوق�األولو�ة. �شرة�اإلصدار

إدراج�األوراق�الماليـة�فـي�السـوق�الرئ�سـية�أو�-�حيـث��سـمح�سـياق�النـص�بذلـك�-�تقديـم�طلـب�إدراج�إلـى�شـركة�السـوق�الماليـة�السـعودية�(تداول) اإلدراج

المسـاهمون�المالكـون�لألسـهم�ب��ايـة�تـداول�يـوم�ا�عقـاد�ا��معيـة�العامـة�غيـر�العاديـة�ا��اصـة�بز�ـادة�رأس�المـال�والمقيـدون�فـي�سـجل�مسـاه���
الشـركة�لـدى�مركـز�اإليـداع�فـي���ايـة�ثانـي�يـوم�تـداول�يلـي�ا�عقـاد�ا��معيـة�العامـة�غيـر�العاديـة�ا��اصة�بز�ادة�رأس�المال.

المساهمون�المقيدون

عامـة�المسـ�ثمر�ن�مـن�األفـراد�والمؤسسـات�–�باسـت�ناء�المسـاهم�ن�المقيـدين�–�ممـن�قامـوا��شـراء�حقـوق�األولو�ـة�خـالل�فتـرة�التـداول. المس�ثمرون�ا��دد

األسـهم�العاديـة�للشـركة�والبالغـة�عددهـا�(١٥,٠٠٠,٠٠٠)�سـهم�عـادي،�بقيمـة�اسـمية�(١٠)�ر�ـاالت�سـعودية�للسـهم�الواحـد. األسهم

هم�مؤسسات�السوق�المرخص�لهم�عن�طر�ق�هيئة�السوق�المالية�بمزاولة��شاط�التعامل�باألوراق�المالية�بصفة�وكيل. الوسطاء

�شمل�مجموعة�من�المؤسسات�و����التا��:

١� ا��هـات�ا���وميـة�والشـر�ات�المملوكـة�مـن�ا���ومـة،�مباشـرة�أو�عـن�طر�ـق�مديـر�محفظـة�خاصـة،�أو�أي�هيئـة�دوليـة��عتـرف���ـا�الهيئـة،�أو�-
،�أو�مركـز�اإليـداع.

ً
لهيئـة

ً
السـوق،�وأي�سـوق�ماليـة�أخـرى��عتـرف���ـا�ا

٢� صناديـق�االسـ�ثمار�العامـة�المؤسسـة�فـي�المملكـة�المطروحـة�طرحـا�عامـا�إضافـة�إلـى�الصناديـق�ا��اصـة�والتـي��سـ�ثمر�فـي�األوراق�الماليـة�-
المدرجـة�فـي�السـوق�الماليـة�السـعودية�إذا��انـت�شـروط�وأحـ�ام�الصنـدوق�ت�يـح�لـھ�ذلـك،�مـع�االلتـزام�باألحـ�ام�والقيـود�المنصـوص�عل��ـا�

فـي�الئحـة�صناديـق�االسـ�ثمار.

٣� األ��اص�المرخص�لهم����التعامل����األوراق�المالية�بصفة�أصيل،�مع�ال��ام�متطلبات�الكفاية�المالية.-

٤� عمـالء�شـخص�مرخـص�لـھ�فـي�ممارسـة�أعمـال�اإلدارة�شـر�طة�أن�يكـون�ذلـك�الشـخص�المرخـص�لـھ�قـد�تـم��عي�نـھ��شـروط�تمكنـھ�مـن�اتخـاذ�-
القـرارات�ا��اصـة�بقبـول�المشـاركة�فـي�الطـرح�واالسـ�ثمار�فـي�السـوق�الماليـة�السـعودية�نيابـة�عـن�العميـل�دون�ا��اجـة�إلـى�ا��صـول�علـى�

موافقـة�مسـبقة�منـھ.

٥� �باالعتبـار�ضوابـط�اسـ�ثمار�-
ً
أي�أشـخاص�اعتبار�يـن�آخر�ـن�يجـوز�لهـم�فتـح�حسـاب�اسـ�ثماري�فـي�المملكـة�وحسـاب�لـدى�مركـز�اإليـداع،�أخـذا

الشـر�ات�المدرجـة�فـي�األوراق�الماليـة،�علـى�أن�ال�تـؤدي�مشـاركة�الشـركة�إلـى�أي��عـارض�فـي�المصالـح.

٦� المسـ�ثمر�ن�ا��ليجيـن�مـن�ذوي�الشـخصية�االعتبار�ـة�والتـي��شـمل�الشـر�ات�والصناديـق�المؤسسـة�فـي�دول�مجلـس�التعـاون�لـدول�ا��ليـج�-
العر�يـة.

٧� المس�ثمرون�األجانب�المؤهلون.-

٨� مسـتفيد���ائـي�مـن�ذوي�الصفـة�االعتبار�ـة�فـي�اتفاقيـة�مبادلـة�م��مـة�مـع�شـخص�مرخـص�لـھ�وفـق�شـروط�وضوابـط�اتفاقيـات�المبادلـة.-

المؤسسات�االس�ثمار�ة

أي���ص�يكت�ب����أسهم�مطروحة�لالكتتاب. المكت�ب

الناتـج�المحلـي�اإلجمالـي�للمملكـة�العر�يـة�السـعودية.�وهـوعبـارة�عـن�القيمـة�السـوقية�لـ�ل�السـلع�ال��ائيـة�وا��دمـات�المعتـرف���ـا��شـ�ل�محلـي�
وال���يتم�إنتاجها�خالل�ف��ة�زمنية�محددة.

الناتج�المح��

اتفاقية�التعهد�بالتغطية�ب�ن�الشركة�والمتعهد�بالتغطية. اتفاقية�التعهد�بالتغطية

هـي�قواعـد�خاصـة�ب�نظيـم�االسـ�ثمار�بـاألوراق�الماليـة�مـن�قبـل�أشـخاص�غيـر�سـعودي�ن�مقيميـن�خـارج�المملكـة.�الصـادرة�عـن�مجلـس�هيئـة�السـوق�
الماليـة�بموجـب�القـرار�(١-٤٢-٢٠١٥)�وتار�ـخ�١٤٣٦/٠٧/١٥هـ�(الموافـق�٢٠١٥/٠٥/٠٤م)�والمعدلـة�بقـرار�مجلـس�هيئـة�السـوق�الماليـة�رقـم�(٣-

٥٦-٢٠١٩)�وتار�ـخ�١٤٤٠/١٠/١٤هـ�(الموافـق�٢٠١٩/٠٦/١٧م).

القواعد�المنظمة�الس�ثمار
المؤسسات�المالية�األجن�ية�المؤهلة����

األوراق�المالية�المدرجة.

قواعـد�خاصـة�بالشـر�ات�ذات�ا��سـائر�الم��اكمـة�صـادرة�عـن�مجلـس�الهيئـة�بموجـب�القـرار�رقـم�(٤-٤٨-٢٠١٣)�وتار�ـخ�١٤٣٥/٠١/١٥هـ�(الموافـق�
٢٠١٣/١١/١٨م)،�والمعدلـة�بقـرار�مجلـس�الهيئـة�رقـم�(١-٧٧-٢٠١٨)�وتار�ـخ�١٤٣٩/١١/٠٥هـ�(الموافـق�٢٠١٨/٠٧/١٨م).

اإلجراءات�والتعليمات�ا��اصة�بالشر�ات�
المدرجة�أسهمها����السوق�ال���بلغت�
خسائرها�الم��اكمة�(٢٠٪)�فأكثـر�من�

رأس�مالها
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ا��راجة�الزراعية����ن���مت�امل�الستخدام�المزايا�التفاعلية�من�ا��مع�ب�ن�األ��ار�وال����ات�مع�المحاصيل�و/أوالماشية.�و���تجمع�ب�ن�
التقنيات�الزراعية�وتقنيات�ا��راجة���لق�نظم�انتفاع�باألرض�أك���تنوًعا�وإنتاجية�ور�حية�و��ة�واستدامة.

األحراج

�لمة�تقاوي��ع���اي�جزء�من�اجزاء�النباتات��ستخدم����ت�اثر�المحصول�لذا�فان�التقاوي�قد�ت�ون:

.بذورا�مثل�ال��سيم�والفول�وال��مس�والقطن�والكتان

.ثمارا�تحتوي�ع���بذرة�واحدة�مثل�القمح�والشع���واالرز�والذرة�أو�ع���اك���من�بذرة�واحدة�مثل�بنجر�السكر

�اجزاء�خضر�ة��املة�أو�مجزأة�عل��ا�براعم�مثل�االبصال�كما����البصل�أو�العقل�الساقية�كما����قصب�السكر�أو�عقل�مجهزة�من�سيقان�كما
���ا��ناء�أو�الدرنات��املة�أو�مجزأة�كما����البطاطس�أو��ورمات�كما����القلقاس.

التقاوي�–�التقاوي�الزراعية

نظام��عتمد�ع���تقليل�الت�اليف�وز�ادة�اإلنتاجية�مثل�معرفة�األرا����الذي�يوجد���ا�وفرة�بالمياه،�كذلك�معرفة�نوعية�الزراعة�الصا��ة����
األرض�المس��دفة.

نظام�تخطيط�الموارد
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عوامل المخاطرة-  ٢
باإلضافـة�إلـى�المعلومـات�األخـرى�الـواردة�فـي�هـذه�ال�شـرة،�يتوجـب�علـى��ل�مـن�يرغـب�باالسـ�ثمار�فـي�األسـهم�المطروحـة�لالكتتـاب�دراسـة��افـة�المعلومـات�التـي�تحتوي�عل��ا�
�بـأن�المخاطـر�المو��ـة�أدنـاه�قـد�ال��شـمل��افـة�

ً
�شـرة�اإلصـدار�هـذه��عنايـة،�بمـا�ف��ـا�عوامـل�المخاطـرة�المب�نـة�أدنـاه�فـي�هـذا�القسـم�قبـل�اتخـاذ�قـرار�شـراء�أسـهم�الطـرح،�علمـا

المخاطـر�التـي�يمكـن�أن�تواجههـا�الشـركة،�بـل�مـن�الممكـن�وجـود�مخاطـر�إضافيـة�ل�سـت�معلومـة�للشـركة�فـي�الوقـت�ا��الـي،�أو�قـد��عت��هـا�الشـركة�غيـر�جوهر�ـة،�أو�أ��ـا�قـد�
ال��عيـق�عمليا��ـا.�وقـد�يتأثـر��شـاط�الشـركة�ومركزهـا�المالـي�ونتائـج�عمليا��ـا�وتدفقا��ـا�النقديـة�وتوقعا��ـا�المسـتقبلية��شـ�ل�سـل���وجوهـري�فـي�حـال�حـدوث�أو�تحقـق�أحـد�

عوامـل�المخاطـر�المشـار�إل��ـا�أدنـاه.

كمـا�يقـر�أعضـاء�مجلـس�إدارة�الشـركة،�بحسـب�علمهـم�واعتقادهـم،��عـدم�وجـود�أي�مخاطـر�جوهر�ـة�مـن�الممكـن�أن�يؤثـر�عـدم�ذكرهـا�علـى�قـرار�المسـاهم�ن�والمسـ�ثمر�ن�
�سـوى�للمسـ�ثمر�ن�

ً
المحتمليـن،�وتكـون�معلومـة�لد��ـم�حتـى�تار�ـخ�هـذه�ال�شـرة�غيـر�مـا�تـم�اإلفصـاح�عنـھ�ضمـن�هـذا�القسـم.�ال�يكـون�االسـ�ثمار�فـي�األسـهم�المطروحـة�مناسـبا

القادر�ـن�علـى�تقييـم�مخاطـر�ومزايـا�ذلـك�االسـ�ثمار�والذيـن�يملكـون�مـوارد��افيـة�لتحمـل�أيـة�خسـارة�قـد�تنجـم�عـن�ذلـك�االسـ�ثمار،�و��بغـي�علـى�المسـ�ثمر�المحتمـل�الـذي�لديـھ�
أي�شـ�وك��شـأن�قـرار�االسـ�ثمار�فـي�الشـركة�أن��سـتع�ن�بمس�شـار�مالـي�مرخـص�لـھ�مـن�قبـل�هيئـة�السـوق�الماليـة�ل��صـول�علـى�المشـورة�المناسـبة��شـأن�االسـ�ثمار�فـي�

األسـهم�المطروحـة.

وفـي�حـال�حـدوث�أو�تحقـق�أي�مـن�عوامـل�المخاطـرة�التـي��عتقـد�الشـركة�فـي�الوقـت�ا��اضـر�بأ��ـا�مهمـة،�أو�حـدوث�أيـة�مخاطـر�أخـرى�لـم�ي�سـ���للشـركة�تحديدها،�أو�التـي�
�عت��هـا�فـي�الوقـت�ا��اضـر�غيـر�جوهر�ـة،�فـإن�ذلـك�قـد�يـؤدي�إلـى�انخفـاض�سـعر�األسـهم�فـي�السـوق�وقـد�يخسـر�المسـ�ثمر�المحتمـل��امـل�اسـ�ثماره����هذه�األسـهم�أو�جـزء�م��ـا.

�قـد�يكـون�لهـا�نفس�
ً
وللتوضيح،�فإن�ترت�ب�المخاطـر�المذ�ورة�أدنـاه�ال��عبـر�عـن�مـدى�أهمي��ـا،�كمـا�أن�المخاطـر�اإلضافيـة�غيـر�المعلومـة�أو�التـي��عتبـر�غيـر�جوهر�ـة�حاليـا

التأثيـرات�المب�نـة�فـي�هـذه�ال�شـرة.

المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها  ١-٢
المخاطر المتعلقة بعدم القدرة على تنفيذ االستراتيجية١-١-٢

�عتمـد�قـدرة�الشـركة�فـي�ز�ـادة�إيرادا��ـا�وتحسـ�ن�ر�حي��ـا�علـى�مـدى�التنفيـذ�الفّعـال���طـط�أعمالهـا�وتحقيقهـا�السـ��اتيجي��ا�بنجـاح�وتنفيـذ�مشـار�عها�المسـتقبلية.�وعلـى�سـ�يل�
المثـال�ال�ا��صـر،�فإن�قـدرة�الشـركة�علـى�التوسـع�فـي�أعمالهـا�فـي�المسـتقبل��عتمـد�علـى�قدر��ـا�علـى�مواصلـة�تنفيـذ�وتحسـ�ن�نظـم�المعلومـات�ال�شـغيلية�والماليـة�واإلدار�ـة�
بكفـاءة�وفـي�الوقـت�المناسـب�ورفـع�كفـاءة��شـغيل�وانتاجية�مزارع�الشركة�وا��اصة�بإنتاج�بذور�القمح�وزراعة�الفواكھ�مثل�العنب�والمشمش�وا��وخ�وأ��ار�الز�تون�
�علـى�ذلـك،�فـإن�أي�خطـط�توسـع�فـي�األعمـال�

ً
ومصا�عها�ا��اصة��عصر�الز�تون�و�عب�تھ�ثم�بيعھ.�وكذلـك�قدر��ـا�علـى�ز�ـادة�قواهـا�العاملـة�وتدر���ـا�وتحف��هـا�وإدار��ـا.�عـالوة

�عتـزم�الشـركة�القيـام���ـا�فـي�المسـتقبل�سـوف�تخضـع�للت�اليـف�المقـدرة�وجـدول�التنفيـذ�الزمنـي�المحـدد�لهـا،�وقـد�تحتـاج�الشـركة�إلـى�تمو�ـل�إضافـي�إلنجـاز�أي�خطـط�توسـع،�
�ل��ـدول�الزمنـي�المحـدد�لهـا�ووفـق�الت�اليـف�المقـدرة�للمشـروع�أو�فـي�حـال�عـدم�تحقيـق�الر�حيـة�المرجـوة�مـن�هـذه�المشـار�ع�

ً
وإذا�لـم�تتمكـن�مـن�تنفيـذ�خطـط�التوسـع�وفقـا

�علـى�الوضـع�التنافسـي�للشـركة،�
ً
والـذي�قـد��عـود�ألسـباب�مختلفـة�بمـا�ف��ـا��غيـر�حالـة�السـوق�وقـت�تنفيـذ�هـذه�المشـار�ع�أو�خلـل�فـي�دراسـة�ا��ـدوى،�فـإن�ذلـك�سـيؤثر�سـلبا

و�التالـي�علـى�نتائـج�أعمالهـا�ور�حي��ـا.

وتخضـع�قـدرة�الشـركة�علـى�تنفيـذ�اسـ��اتيجي��ا�ا��اليـة�لعوامـل�مختلفـة�م��ـا�مـا�هـوخـارج�عـن�سـيطر��ا،�ول�ـس�هنـاك�أي�ضمانـات��عـدم�حـدوث�أي�خلـل�فـي�المـزارع�أو�ان�شـار�
األمـراض�ال���قد�تص�ب�المحاصيل�أثنـاء�عمليـة�التوسـع،�أو�بـأن�الموظفيـن�الذيـن��عي��ـم�الشـركة�أو�النظـم�واإلجـراءات�والضوابـط�التـي��عتمدهـا�سـت�ون��افيـة�لدعـم�النمو�
والتوسـع�المسـتقب���وتحقيقهـا�السـ��اتيجي��ا�بنجـاح،�وفـي�حـال�إخفـاق�الشـركة�فـي�تنفيـذ�أي�جـزء�مـن�اسـ��اتيجي��ا�ألي�سـ�ب�مـن�األسـباب،�فـإن�ذلـك�سـي�ون�لـھ�تأثيـر�سـل���

وجوهـري�علـى�أعمـال�الشـركة�ونتائـج�عمليا��ـا�ومركزهـا�المالـي�وتوقعا��ـا�المسـتقبلية.

مخاطر السيولة٢-١-٢
���المخاطر�المتمثلة�����عرض�الشركة�لصعو�ات����ا��صول�ع���التمو�ل�الالزم�للوفاء�بال��اما��ا�المالية�الناشئة�عن�األ�شطة�ال�شغيلية�والمطلو�ات����الوقت�المحدد،�
قد�ت�تج�مخاطر�السيولة�عند�عدم�القدرة�ع���بيع�أصل�ما���ما��سرعة�و�قيمة�تقارب�قيمتھ�العادلة.�وقد�بلغ�معدل�السيولة�للشركة�(١٫٨٨)�مرة�كما����د�سم���٢٠١٧م،�
و(١٫٢١)�مرة�كما����د�سم���٢٠١٨م،�و(٠٫٤٣)�مرة�كما����د�سم���٢٠١٩م،�و(٠٫٤٧)�مرة�كما����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م،�تدار�مخاطر�السيولة�من�خالل�المراقبة�المنتظمة�لمدى�
كفاية�السيولة�المتوفرة�للوفاء�باإلل��امات�المالية�للشركة.�وال�يوجـد�ضمـان�علـى�قـدرة�الشـركة�علـى�الوفـاء�بال��اما��ـا�فـي�مواعيـد�االسـتحقاق.�وال�تضمـن�الشـركة�عـدم�وقـوع�

�علـى�أعمـال�الشـركة�و�التالـي�علـى�نتائـج�العمليـات�ال�شـغيلية�والماليـة.
ً
أيـة�أحـداث�طارئـة�أو�مفاجئـة�قـد�تتطلـب�سـيولة�فور�ـة،�ممـا�يؤثـر�سـلبا

مخاطر اإلئتمان٣-١-٢
�

ً
مخاطر�االئتمان����مخاطر�عدم�قدرة�أحد�االطراف�ع���الوفاء�بال��اماتھ�مما�يؤدي�إ���تكبد�الطرف�اآلخر���سارة�مالية.�إن�الذمم�المدينة�التجار�ة�ال�تحمل�فائدة�وغالبا

ما�ي�ون�لها�ف��ة�ائتمان�بما�يتما����مع�معاي���السوق،�و�حيث�تتا�ع�الشركة�تحصيل�مديونيات�العمالء�بصورة�مستمرة�ومتتا�عة�ح���التز�د�ف��ة�اإلئتمان�عن�المبلغ�
والمدة�المحددة�لها،�وتختلف�الف��ات�ع���حسب�مالئة�العمالء�وعادة�ت�ون�ب�ن�٣٠�يوم�إ���٩٠�يوم.�وقد�ت�ون�الضمانات�خطابات�ضمان�واعتمادات�مس�ندية�وسندات�
األمر�واتفاقيات�بيع�آجل،�بحيث�ت�ون�عمليات�البيع�بإيطارها�القانو�ي�و���ظل�أعراف�السوق.�ال�يوجد�للشركة�ترك���لمخاطر�االئتمان�حيث�أن�قاعدة�العمالء�موزعة�ع���
المستو��ن�االقتصادي�وا��غرا���ع���حد�سواء،�و�صل�عدد�العمالء�إ���أك���من�مئة�عميل�لبيع�منتجات�الشركة،�كما�تن�شر�مراكز�توز�ع�الشركة����المدن�الرئ�سية����
المملكة،�و�مثل�الموزع�ن�الرئ�سي�ن�للشركة�لعام�٢٠١٩م�ما�س�تھ�١٦٫٨٪�من�المبيعات،�و�مثل�العمالء�الرئ�سي�ن�للشركة�لعام�٢٠١٩م�ما�س�تھ�١٨٫٥٪�من�المبيعات.�
وتقوم�الشركة�بمراجعة�المبالغ�الممكن�إس��دادها�ل�ل�دين�تجاري�ع���أساس�فردي������اية�ف��ة�التقر�ر�للتأكد�من�وجود�مخصص��اف�للمبالغ�الغ���قابلة�إلس��داد.�
�إ���ا��قائق�والظروف�القائمة����ذلك�التار�خ�لتحديد�ا��سائر�المتوقعة��س�ب�القيمة�الزمنية�

ً
�تحليل�هبوط�القيمة����تار�خ��ل�تقر�ر�إس�نادا

ً
باإلضافة�إ���ذلك،�يتم�أيضا

�لمتطلبات�
ً
للنقود�ومخاطر�اإلئتمان.�وألغراض�هذا�التحليل،�يتم�تقييم��ل�مديونية��عد�ذلك�لتحديد�هبوط�القيمة�باستخدام�نموذج�خسائر�اإلئتمان�المتوقعة�وفقا

المعيار�الدو���للتقر�ر�الما���رقم�(٩).�و�س�ند�عملية�ا��ساب�إ���مصفوفة�المخصصات�ال����عت���البيانات�التار�خية�الفعلية�معدلة��ش�ل�مناسب�للتوقعات�واالحتماالت�
المستقبلية.��س�ند�معدالت�ا��سارة�ع���ا����ة�الفعلية���سائر�اإلئتمان�ع���مدى�السنوات�الماضية.�يتم��عد�ذلك��عديل�معدالت�ا��سارة��ش�ل�مالئم�لتعكس�الفروق�
ب�ن�الظروف�اإلقتصادية�ا��الية�والتار�خية�ورؤ�ة�الشركة�للظروف�اإلقتصادية�ع���مدى�العمر�المتوقع�للذمم�المدينة.�يذكر�أن�الشركة�لم�تقم��شطب�أي�ذمم�مدينة�
�توقـع�قدر��ـم�

ً
غ���محصلة�للسنوات�الثالث�المالية�السابقة.�وال��سـتطيع�الشـركة�ضمـان�عـدم�فشـل�األطـراف�التـي�تتعامـل�معهـم�فـي�الوفـاء�بال��اما��ـم،�وهـي�ال��سـتطيع�أيضـا
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المسـتقبلية�بااللتـزام��شـ�ل�دقيـق.�و�لغت�صا���الذمم�المدينة�للشركة����عام�٢٠١٩م�٥٫٨�مليون�ر�ال�سعودي،�وفـي�حالـة�عـدم�التـزام�الدائ�يـن��سـداد�مسـتحقات�الشـركة،�
�و�شـ�ل�جوهـري�علـى�الشـركة�وعلـى�وضعهـا�المالـي�ونتائـج�عمليا��ـا.

ً
فسـوف�يؤثـر�ذلـك�سـلبا

مخاطر عدم استخراج أو عدم تجديد التراخيص والتصاريح والشهادات٤-١-٢
يتعيـن�علـى�الشـركة�ا��صـول�علـى�أو�تحديـث�التصار�ـح�وال��اخيـص�والموافقـات�النظاميـة�المختلفـة�فيمـا�يتعلـق�بأ�شـط��ا�والمحافظـة�عل��ـا،�حيـث�أنـھ�لـدى�الشـركة�تراخيـص�
من��يـة�ولـم�تجـدد�أو�أ��ا�لم��ستخرج��عض�ال��اخيص�و�شـمل�هـذه�ال��اخيـص�ترخيص�البلدية�ورخصة�الدفاع�المد�ي�وال��اخيص�البي�ية�لمصنع�الفلي�ن�ومصنع�استخالص�

�راجع�بند�«الموافقات�وال��اخيص�ا��كومية»����قسم�«المعلومات�القانونية»�من�هذه�ال�شرة).
ً
و�عبئة�الز�وت.�(لمز�د�من�المعلومات،�فضال

إن�عدم�حصول�الشركة�ع���رخصة�الدفاع�المد�ي�قد��عرضها�للعقو�ات�والغرامات�المنصوص�عل��ا����المادة�٣٠�من�نظام�الدفاع�المد�ي�الصادر�بالمرسوم�المل�ي�رقم�
(م/١٠)�وتار�خ�١٤٠٦/٠٥/١٠هـ�(الموافق�١٩٨٦/٠١/٢١م)�والمعدل�بالمرسوم�المل�ي�رقم�(م/٦٦)�وتار�خ�١٤٤٢/١٠/٠٢هـ�(الموافق�٢٠٠٣/١١/٢٦م)�والذي�ينص�ع���
�عن��ل�مخالفة.�إن�عد�ا��صول�ع���هذا�ال��خيص�

ً
فرض�عقو�ة�ع���المخالف�تتمثل�بال��ن�مدة�ال�تز�د�ع���ستة�أشهر�أو��غرامة�ال�تز�د�ع���٣٠,٠٠٠�ر�ال�أو���ما�معا

سيؤدي�إ���عدم�تمكن�الشركة�من�استخراج�رخصة�البلدية�أو�تجديدها.�كما�أن�عدم�استخراج�ترخيص�الدفاع�المد�ي�قد�يؤدي�إ���إغالق�المقر�الذي�لم�يحصل�ع���هذا�
ال��خيص،�مما�قد�ي�ون�لھ�أثر�سل���جوهري�ع���أعمال�الشركة�ووضعها�الما��.�كما�أن�عدم�استخراج�الشركة�ل��خيص�البلدية��عرضها�إلحدى�العقو�ات�المنصوص�عل��ا�
بالئحة�الغرامات�وا��زائات�الصادرة�بقرار�مجلس�الوزراء�رقم�(٢١٨)�وتار�خ�١٤٢٢/٠٨/٠٦هـ�وال���تنص�ع���أن�غرامة�مثل�هذه�المخالفة�ت��اوح�ب�ن�١,٠٠٠�ر�ال�إ���٥,٠٠٠

ر�ال�عن��ل�م�شأة،�وقد�يتم�إغالق�الموقع�باإلضافة�إ����عليق�ا��دمات�االلك��ونية�ا��اصة�بمكتب�العمل،�مما�قد�ي�ون�لھ�أثر�سل���جوهري�ع���أعمال�الشركة�ووضعها�
الما��.�

كما�أن�عدم�حصول�الشركة�ع���ترخيص�بي���قد��عرضها�للعقو�ات�المنصوص�عل��ا�بالئحة�المخالفات�والعقو�ات�المرفقة�بالنظام�العام�للب�ئة�الصادر�بالمرسوم�المل�ي�
رقم�(م/٣٤)�وتار�خ�١٤٢٢/٠٧/٢٨هـ�وال���حددت�غرامة�مالية�ال�تتجاوز�١٠,٠٠٠�ر�ال�عن��ل�مخالفة�قد�تصل�إ���حد�إغالق�الم�شأة�قد�ي�ون�لھ�أثر�سل���جوهري�ع���

أعمال�الشركة�ووضعها�الما��.

�علـى�أعمـال�الشـركة�ونتائـج�عمليا��ـا�ومركزهـا�المالـي�
ً
إن�فرض�مثل�هذه�العقو�ات�أعاله�قد�ي�تج�عنھ��عطـل�عمليـات�الشـركة�وتكبدهـا�ت�اليـف�إضافيـة�ممـا�سـيؤثر�سـلبا

وتوقعا��ـا�المسـتقبلية.�

مخاطر االعتماد على الموظفين الرئيسيين واإلدارة التنفيذية٥-١-٢
�عتمـد�الشـركة�وخططهـا�المسـتقبلية�للنجـاح�علـى�خبـرات�وكفـاءات�إدار��ـا�العليـا�والموظفيـن�الرئ�سـي�ن،�و��ـدف�الشـركة�إلـى�اسـتقطاب�وتوظيـف�األشـخاص�المؤهليـن�
لضمـان�كفـاءة�وجـودة�األعمـال�مـن�خـالل�اإلدارة�الفعالـة�وال�شـغيل�السـليم.�ول�ـس�هنـاك�مـا�يؤكـد�بـأن�الشـركة�سـ�تمكن�مـن�ضمـان�اسـتمرار�ة�خدمـات�موظف��ـا،�كذلـك�
�مـن�كبـار�التنفيذييـن�

ً
سـتحتاج�الشـركة�إلـى�ز�ـادة�رواتـب�موظف��ـا�لكـي�تضمـن�بقاءهـم�أو�السـتقطاب�كـوادر�جديـدة�ذات�مؤهـالت�وخبـرات�مناسـبة.�وعليـھ�إذا�خسـرت�الشـركة�أيـا

�علـى�أعمـال�الشـركة�
ً
�جوهر�ـا

ً
�سـلبيا

ً
أو�الموظفيـن�المؤهليـن�ولـم�تتمكـن�مـن�توظيـف�بدائـل�بنفـس�مسـتوى�ا��بـرة�والمؤهـالت�و�ت�لفـة�مناسـبة�للشـركة�فسـي�ون�لذلـك�تأثيـرا

ور�حي��ـا�ونتائـج�عمليا��ـا�وتوقعا��ـا�المسـتقبلية.�

هذا�و�مراجعة�الوثائق�النظامية�المتعلقة�ببعض�الموظف�ن�الرئ�سي�ن����الشركة،�ي�ب�ن�لنا�أن�رئ�س�قطاع�المالية�قد�قدم�استقالتھ�من�الشركة�بتار�خ�٢٠٢٠/١٠/٢٨م.
�لنظام�العمل،�وال���قد��عرض�الشركة�

ً
كما�تب�ن�لنا�أن�مدير�عام�المبيعات����الشركة�ال�ينطبق�مسماه�الوظيفي�ا��ا���مع�المس���الوظيفي����رخصة�العمل�مما��عد�مخالفا

���دول�المخالفات�والعقو�ات�الصادر�بموجب�قرار�وز�ر�الموارد�ال�شر�ة�والتنمية�اإلجتماعية�رقم�١٧٨٧٤٣�وتار�خ�١٤٤٠/٠٩/٢٧هـ�
ً
لغرامة�قدرها�١٠,٠٠٠�ر�ال�سعودي�وفقا

�بأن�هذه�الغرامة�تتكرر�بتكرر�المخالفات.�إن�عدم��سو�ة�هذه�المخالفة�النظامية�أو�عدم��عي�ن�بديل�لرئ�س�قطاع�المالية�المستقيل�قد�ي�ون�لھ�تأثيـرا�سـلبيا�جوهر�ـا�
ً
علما

علـى�أعمـال�الشـركة�ور�حي��ـا�ونتائـج�عمليا��ـا�وتوقعا��ـا�المسـتقبلية.

مخاطر أخطاء الموظفين أو سوء سلوكهم٦-١-٢
لـدى�الشـركة�الئحـة�تنظيـم�عمـل�معتمـدة�مـن�قبـل�مكتـب�العمـل�برقـم�(٤٤٩٥٨)�وتار�ـخ�١٤٤١/٠٣/٢٢هـ.�ال��سـتطيع�الشـركة�أن�تضمـن�تالفـي�سـوء�سـلوك�الموظفيـن�أو�
أخطا��ـم��الغـش�واألخطـاء�المتعمـدة�وغ���المتعمدة�واالختـالس�واالحتيـال�والسـرقة�وال��و�ـر�وإسـاءة�اسـتخدام�ممتل�ا��ـا�والتصـرف�نيابـة�ع��ـا�دون�ا��صـول�علـى�التفو�ضـات�
�علـى�سـمعة�

ً
اإلدار�ـة�المطلو�ـة.�و�التالـي�قـد�ي��تـب�عـن�تلـك�التصرفـات�تبعـات�ومسـؤوليات�تتحملهـا�الشـركة،�أو�عقو�ـات�نظاميـة،�أو�مسـؤولية�ماليـة�ممـا�سـوف�يؤثـر�سـلبا

الشـركة.�لـذا�فـإن�الشـركة�ال��سـتطيع�ضمـان�أن�سـوء�سـلوك�موظف��ـا�أو�أخطا��ـم�لـن�يـؤدي�إلـى�اإلضـرار��شـ�ل�جوهـري�علـى�وضعهـا�المالـي�أو�نتائـج�عمليا��ـا�وتوقعا��ـا�
�

ً
المسـتقبلية.�وافق�مجلس�اإلدارة�بتار�خ�٢٠١٦/١٢/١٩م�ع���صرف�جزء�من�مستحقات�م�افأة���اية�ا��دمة�للموظف�الذي�أتم�خدمة�١٠�سنوات����الشركة،�هذا�ووفقا

�لعدم�وجود�ما�يضمن�عدم�إخالل�هؤالء�الموظف�ن�الذين�منحوا�
ً
للقوائم�المالية�لعام�٢٠١٩م،�فقد�بلغ�مجموع�مقدم���اية�م�افأة�ا��دمة�٢,٥٨٨,٤٣٦�مليون�ر�ال.�هذا�ونظرا

جزء�من�م�افأة�خدما��م�بواجبا��م�الوظيفية�أو�ارت�ا��م�إلحدى�المخالفات�المنصوص�عل��ا����المادة�(٨٠)�من�نظام�العمل�وال����عطي�الشركة�ا��ق����إ��اء�خدما��م�دون�
�قد�يضر�بمصا���الشركة.�

ً
م�افأة�خدمة�أو��عو�ض،�و�التا���فإن�منح�الموظف�ن�جزء�من�م�افأة���اية�ا��دمة�مقدما

المخاطر المرتبطة بزيادة مطلوبات الشركة٧-١-٢
إن�معدل�ز�ادة�مطلو�ات�الشركة�ي�ناسب�مع��شاطها�الزرا��،�حيث�بلغت��سبة�مجموع�المطلو�ات�من�الموجودات�١٩٪�كما����تار�خ�٣١�د�سم���٢٠١٧م،�و٢٢٪�كما����
�راجـع�الفقرة�الفرعية�(٧-٦)�قائمة�المركر�الما���من�قسـم�(٦)�«مناقشة�وتحليل�

ً
تار�خ�٣١�د�سم���٢٠١٨م،�و٣٤٪�كما����تار�خ�٣١�د�سم���٢٠١٩م�ولمز�د�من�التفاصيل،�فضـال

اإلدارة»).�ولكن�تظل�مخاطر�الز�ادة����مطلو�ات�الشركة�قائمة��س�ب�ز�ادة�أسعار�مدخالت�اإلنتاج�الزرا��،�وعليھ�فإن�ز�ادة�مطلو�ات�الشركة�ستؤدي�إ���تأث���ع���مركزها�
الما���وز�ادة�ت�اليف�التمو�ل،�و���حال�حدوث�ذلك�سيصعب�ع���الشركة�الوفاء�بال��ام��ا،�مما�يؤدي�إ���اإلضرار��ش�ل�جوهري�وسل���علـى�وضعهـا�المالـي�أو�نتائـج�عمليا��ـا�

وتوقعا��ـا�المسـتقبلية.

المخاطر المرتبطة بتوفر التمويل مستقبًال٨-١-٢
�راجـع�بند�المطلو�ات�المتداولة�و�ند�

ً
قـد�تحتـاج�الشـركة�إلـى�ا��صـول�علـى�قـروض�و�سـهيالت�بنكيـة�لتمو�ـل�خطـط�التوسـع�فـي�المسـتقبل�ولمز�د�من�التفاصيل،�فضـال

المطلو�ات�غ���المتداولة�من�قسـم�(٦)�«مناقشة�وتحليل�اإلدارة»).�ومـن�ا��ديـر�بالذكـر،�أن�ا��صـول�علـى�التمو�ـل��عتمـد�علـى�رأس�مـال�الشـركة�ومركزهـا�المالـي�وتدفقا��ـا�
النقديـة�والضمانـات�المقدمـة.�وقد�واجهت�الشركة�صعو�ات����ا��صول�ع���تمو�ل��س�ب�ا��سائر�الم��اكمة�خالل�عامي�٢٠١٩م�و٢٠٢٠م،�و�س�ب�عدم�ا��صول�ع���



٧

�ولم�تحصل�الشركة�ع���تمو�ل�إذا�
ً
تمو�ل،�لم�تتمكن�الشركة�من�تنفيذ�خططها�ال�شغيلية�وال����انت��س��دف�ز�ادة�اإليرادات�والر�حية،�و���حال�تكرر�ذلك�مستقبال

اسـتدعت�ا��اجـة،�فسي�ون�لـھ�أثـر�سـل���علـى�أداء�الشـركة�وعمليا��ـا�ال�شـغيلية�ور�حي��ا�وخططهـا�المسـتقبلية.�وال��عطـي�الشـركة�أي�تأكيـد�أو�ضمـان��شـأن�حصولهـا�علـى�
تمو�ل�أو�التمو�ـل�المناسـب�إذا�اسـتدعت�ا��اجـة،�لذلـك�فـإن�عـدم�قـدرة�الشـركة�علـى�ا��صـول�علـى�التمو�ـل�الـذي�تحتاجـھ�مـن�جهـات�ممولـة،�أو�تمو�ـل��شـروط�تفضيليـة�

مقبولـة�ت�ناسـب�مـع�الشـركة،�سـي�ون�لـھ�أثـر�سـل���علـى�أداء�الشـركة�وعمليا��ـا�ال�شـغيلية�وخططهـا�المسـتقبلية.

المخاطر المتعلقة بالخسائر المتراكمة٩-١-٢
بلغ�رأس�مال�الشركة�٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠�ر�ال�سعودي�مقسم�إ���٤٥,٠٠٠,٠٠٠�سهم�بقيمة�اسمية�١٠�ر�ال�سعودي�للسهم.�بتار�خ�١٨�/٠٣/�٢٠٢٠م�تم�تخفيض�رأس�المال�
ب�سبة�٤٦٫٢٧٤٪�ليصبح�٢٤١,٧٦٧,٠٠٠�ر�ال�سعودي�بقيمة�إسمية�للسهم�١٠�ر�ال�سعودي�لتغطية�خسائر�الشركة�الم��اكمة�ح���٢٠١٩/٠٩/٣٠م�البالغة�٢٠٨,٢٣٣,٠٠٠

�راجـع�بند�خسائر�(أر�اح)�م��اكمة�من�قسـم�(٦)�«مناقشة�وتحليل�اإلدارة»).�كما�أن�خسائر�الشركة�الم��اكمة�ح���٢٠٢٠/٠٦/٣٠م�
ً
ر�ال�سعودي�ولمز�د�من�التفاصيل،�فضـال

تبلغ�حوا���١٩٪�من�رأس�المال�ا��ا��،�ومن�المحتمل�أن�تصل�خسائر�الشركة�ب��اية�عام�٢٠٢٠م�ما��س�تھ�٢٠٪�من�رأس�المال�مما�س�تطلب�معھ�األفصاح�ل��مهور�واإلعالن�
عن�ذلك.�وال�توجد�أي�ضمانات��عدم�استمرار�الشركة�������يل�خسائر�إضافية.�و���حال�تجاوزت��سبة�ا��سائر�الم��اكمة�(٥٠٪)�أو�أك���فإن�الشركة�ستخضع�لعدد�من�
المتطلبات�وع���وجھ�ا��صوص�المادة�(١٥٠)�ا��مسون��عد�المائة�من�نظام�الشر�ات�ال���تلزم�أعضاء�مجلس�اإلدارة�بدعوة�ا��معية�العامة�(غ���العادية)�خالل�خمسة�
�من�علمھ�بذلك�للنظر����إم�انية�استمرار�أعمال�الشركة�أو�حلها�قبل�ان��اء�مد��ا�إذا�تجاوزت�خسائر�الشركة�الم��اكمة�نصف�رأس�مال�الشركة�أو�تخفيضھ�أو�حل�

ً
عشر�يوما

الشركة�قبل�األجل�المحدد����نظامها�األساس�وقد��عد�الشركة�منقضية�بقوة�النظام�إذا�لم�تجتمع�ا��معية�العامة�غ���العادية�خالل�المدة�المحددة�أعاله،�أو�إذا�اجتمعت�
�من�

ً
و�عذر�عل��ا�إصدار�قرار����الموضوع،�أو�إذا�قررت�ز�ادة�رأس�المال�وفق�األوضاع�المقررة����هذه�المادة�ولم�يتم�االكتتاب�����ل�ز�ادة�رأس�المال�خالل�(٩٠)��سع�ن�يوما

�ع���نتائج�
ً
صدور�قرار�ا��معية�بالز�ادة.�إن�تكبد�الشركة���سائر�إضافية����المستقبل�سيؤثر�ع���توفر�السيولة�الالزمة�ألعمال�الشركة�وخططها�التوسعية�وس�نعكس�سلبا

عمليا��ا�ووضعها�الما��.

مخاطر التغيرات في المعايير المحاسبية الهامة والمعايير الجديدة١٠-١-٢
�من�بداية�عام�٢٠١٧م�حيث�أن�القوائم�المالية�السنو�ة�

ً
قامت�الشركة�بتطبيق�المعاي���الدولية�للتقار�ر�المالية�المعتمدة�بالمملكة�العر�ية�السعودية�ألول�مرة�إعتبارا

للشركة�عن�عام�٢٠١٧م�تم�إصدارها�وفق�المعاي���الدولية�للتقار�ر�المالية�المعتمدة�بالمملكة�العر�ية�السعودية.�كما�أن�السياسات�المحاس�ية�وطرق�اإلح�ساب�المطبقة�
�

ً
���إعداد�القوائم�المالية�للشركة�تتوافق�مع�تلك�المتبعة����إعداد�القوائم�المالية�السنو�ة�للسنة�المن��ية����٢٠١٩/١٢/٣١م.�إن�عدم�اإلل��ام�بالمعاي���المحاس�ية�وفقا

IFRS- International)�قد�ي�تج�عنھ�تحفظات����القوائم�المالية�من�قبل� Financial Reporting Standards)�لمتطلبات�المعاي���المحاس�ية�الدولية�إلعداد�التقار�ر�المالية
المحاسب�القانو�ي،�وقد�ي�تج�عن�ذلك��غي��ات�جوهر�ة�ع���القوائم�المالية�للشركة�و�التا���فإن�عدم�االل��ام�أو�أي��غي��ات����هذه�المعاي���أو�إلزامية�تطبيق��عض�المعاي���

�ع���القوائم�المالية�و�التا���ع���النتائج�المالية�للشركة�ومركزها�الما��.
ً
ا��ديدة�من�الممكن�أن�تؤثر�سلبا

المخاطر المرتبطة بمتطلبات التوطين١١-١-٢
�بالمملكـة�بحيـث�تلتـزم�بموجبـھ�جميـع�الشـر�ات�العاملـة�فـي�المملكـة،�بتوظيـف��سـبة�معينـة�مـن�الموظفيـن�السـعودي�ن�

ً
�نظاميـا

ً
�عتبـر�االلتـزام�بمتطلبـات�التوطيـن�متطلبـا

�ل��نامـج�نطاقـات�الصـادر�مـن�وزارة�الموارد�ال�شر�ة�والتنميـة�االجتماعيـة،�بلغـت��سـبة�التوطيـن�كمـا�فـي�تار�ـخ�
ً
بيـن�مجمـوع�موظف��ـا�والمحافظـة�علـى�تلـك�ال�سـبة.�ووفقـا

�ب�سـب�التوطيـن�المطلو�ـة،�إال�أنـھ�فـي�حـال�عـدم�
ً
١٤٤٢/٠٤/١١هـ��سبة�١٥٫٤٦٪�وُمصنفـة�ضمـن�النطـاق�البالتي���ل��نامـج�نطاقـات،�وعلـى�الرغـم�مـن�أن�الشـركة�مل��مـة�حاليـا

اسـتمرارها�فـي�ا��فـاظ�علـى�هـذه�ال�سـبة�أو�فـي�حـال�قـررت�وزارة�الموارد�ال�شر�ة�والتنميـة�االجتماعيـة�فـرض�سياسـات�توطيـن�أكثـر�شـدة�فـي�المسـتقبل�ولـم�تتمكـن�الشـركة�
مـن�االلتـزام�بمتطلبـات�وزارة�الموارد�ال�شر�ة�والتنميـة�االجتماعيـة�فـإن�ذلـك�قد�يؤدي�إلـى�فـرض�عقو�ـات�علـى�الشـركة،�كتعليـق�طلبـات�تأشـ��ات�العمـل�ونقـل�الكفاالت�
للعامليـن�غيـر�السـعودي�ن�وحظـر�المشـاركة�فـي�المناقصـات�ا���وميـة،�ومنـع�ا��صـول�علـى�التمو�ـالت�وا��وافـز�ا���وميـة�األخـرى،�والتـي�سـي�ون�لهـا�تأثيـر�سـل���جوهـري�علـى�
�راجع�بند�«الموظفون�والسعودة»����قسم�«خلفية�عن�الشركة�وطبيعة�عملها»�

ً
أعمـال�الشـركة�ومركزهـا�المالـي�ونتائـج�عمليا��ـا�وتوقعا��ـا�(لمز�د�من�المعلومات،�فضال

من�هذه�ال�شرة)�و�ال�سبة�لمتطلبات�التوط�ن�للشر�ات�التا�عة�السعودية�لشركة�تبوك،�فإن�شركة�آفاق�الغذاء�المحدودة�وشركة�تبوك�للمشاتل�وت�سيق�ا��دائق�وشركة�
الوطنية�إلنتاج�البذور�وا��دمات�الزراعية�وشركة�شرق�آسيا�للتنمية�واالس�ثمار�الزرا��،�وشركة�مصادر�األعالف�مل��مات�ب�سبة�السعودة�المطلو�ة،�و�ال�سبة�لشركة�تبوك�
لل�سو�ق�الزرا���فقد�أفادت�الشركة�بأن�شركة�تبوك�لل�سو�ق�الزرا���ل�س�لد��ا�أي�موظف�ن.�أما�بال�سبة�لشركة�المجموعة�الزراعية�السعودية،�وشركة�جنات�لإلس�ثمار�
الزرا��،�وشركة�ا��ليج�التقنية�للطاقة�المستدامة�فقد�أفادت�شركة�تبوك�بأن�هذه�الشر�ات�تحت�التصفية�ول�س�لد��ا�أي�موظف�ن.�إن�عدم�إل��ام�الشر�ات�التا�عة�
بمتطلبات�التوط�ن�قد�يؤدي�إ���فرض�عقو�ات�ع���تلك�الشر�ات�كتعليـق�طلبـات�تأشـ��ات�العمـل�ونقـل�الكفاالت�للعامليـن�غيـر�السـعودي�ن�وحظـر�المشـاركة�فـي�المناقصـات�
ا���وميـة،�ومنـع�ا��صـول�علـى�التمو�ـالت�وا��وافـز�ا���وميـة�األخـرى،�والتـي�سـي�ون�لهـا�تأثيـر�سـل���جوهـري�علـى�أعمـال�الشـركة�ومركزهـا�المالـي�ونتائـج�عمليا��ـا�وتوقعا��ـا،�

مما�قد�يؤدي�بالتبعية�إ���التأث����ش�ل�سل���وجوهري�ع���شركة�تبوك�ومركزها�الما���ونتائج�عمليا��ا�وتوقعا��ا.

المخاطر المتعلقة باالعتماد على الموظفين غير السعوديين١٢-١-٢
�راجع�بند�«الموظفون�والسعودة»����قسم�«خلفية�

ً
�شـ�ل��سـبة�الموظفيـن�غيـر�السـعودي�ن�حوالـي�٨٥٫٨٪مـن�إجمالـي�الموظفيـن�فـي�الشـركة،�(لمز�د�من�المعلومات،�فضال

عن�الشركة�وطبيعة�عملها»�من�هذه�ال�شرة)،�ممـا�قـد�يؤثـر�علـى�نتائـج�أعمـال�الشـركة�ووضعهـا�المالـي�ونتائجهـا�ال�شـغيلية��شـ�ل�سـل���إذا�لـم�تتمكـن�مـن�المحافظـة�علـى�
�وادرهـا�مـن�غيـر�السـعودي�ن�أو�إيجـاد�بـدالء�ع��ـم�بنفـس�المهـارات�وا��بـرات�المطلو�ـة�أو�حـدث��غيـر�فـي�سياسـات�ولوائـح�وزارة�الموارد�ال�شر�ة�والتنمية�االجتماعية�نتـج�ع��ـا�
ز�ـادة�فـي��سـبة�سـعودة�القطـاع.�باإلضافـة�إلـى�أن�اعتمـاد�الشـركة�علـى��سـبة�مرتفعـة�مـن�الموظفيـن�غيـر�السـعودي�ن�يـؤدي�إلـى�ارتفـاع�الرسـوم�ا���وميـة�التـي�تتحملهـا�الشـركة�
�علـى�أعمالهـا�وأدا��ـا�المالـي�ونتائـج�

ً
مقابـل��ل�موظـف�غيـر�سـعودي�مـن�رخـص�عمـل�وإقامـات،�األمـر�الـذي�يـؤدي�إلـى�ز�ـادة�فـي�ت�اليـف�الشـركة��شـ�ل�عـام،�و�التالـي�يؤثـر�سـلبا

عمليا��ـا.

المخاطر المتعلقة بوقوع الكوارث الطبيعية والقوة القاهرة١٣-١-٢
قـد�يـؤدي�أي�ضـرر�مـن�الكـوارث�الطبيعيـة�يصيـب�مرافـق�الشـركة�مثـل�الفيضانـات�والـزالزل�واألحـداث�الطبيعيـة�األخـرى،�أو�القوة�القاهرة�ال���تؤثر�ع����شاط�الشركة�مثل�
جائحة��ورونا،�إلـى�تكبـد�الشـركة�ت�اليـف�كبيـرة�وطائلـة.�كمـا�يؤثـر��شـدة�علـى�قـدرة�الشـركة�علـى�تنفيذ�عمليا��ـا�و�التالـي�التقليـل�مـن�نتائجهـم�ال�شـغيلية.�وفـي�حالـة�حـدوث�

كـوارث�طبيعيـة�وإضرارهـا�بمرافـق�الشـركة،�فسـي�ون�لذلـك�أثـر�سـل���وجوهـري�علـى�أعمـال�الشـركة�ونتائـج�عمليا��ـا�ومركزهـا�المالـي�وتوقعا��ـا�المسـتقبلية.�



٨

المخاطر المتعّلقة بالدعاوى القضائية١٤-١-٢
يوجد��عـض�الدعـاوى�المرفوعة�من�أو�ع���الشركة�والتـي��شـأت�فـي�سـياق�ممارسـة�الشركة�ل�شـاطا��ا�سواًء�مـع��عـض�عمال��ـا�أو�مورد��ا�أو�العامليـن�لد��ـا.�حيث��ش�ل�
الدعاوى�المرفوعة�من�الشركة،�ح���تار�خھ،�عدد�٦�قضايا�وال���بلغت�مبالغ�المطالبة�ف��ا�٤٥,٢٨٠,٦٥٨�ر�ال.����ح�ن�بلغت�الدعاوى�المرفوعة�ع���الشركة،�ح���تار�خھ،�
عدد�٨�قضايا�وال���بلغت�مبالغ�المطالبة�ف��ا�٦,٦٨٩,١٥٠�ر�ال.�(لمز�د�من�المعلومات�ير���مراجعة�بند�«التقا���»����قسم�«المعلومات�القانونية»�من�هذه�ال�شرة).�
لقد�قامت�الشركة�بإبرام�عدد�مـن�اتفاقيـات�التمو�ـل�كما�قامت�بضمان�قرض�ألحد�الشر�ات�التا�عة�لها�و���شركة�رخاء�لالس�ثمار�الزرا���والتنمية�(تملك�ف��ا�شركة�تبوك�
�بأن��سبة�تحمل�شركة�تبوك�من�هذا�القرض�تمثل�١٨٫٨٥٪�من�

ً
للتنمية�الزراعية�ما�س�تھ�٢١٫٦٢٪)،�المبلغ�االسا����لهذا�القرض�هو١٠٠,٠٠٠,٠٠٠�ر�ال�سعودي،�علما

إجما���قيمة�القرض�(لمز�د�من�المعلومات�ير���مراجعة�بند�«القروض�وال�سهيالت�االئتمانية»����قسم�«المعلومات�القانونية»�من�هذه�ال�شرة).�هذا�ولم�تل��م�الشركة�
ببعض�الشروط�واالح�ام�المتعلقة�بمواعيد�سداد�األقساط�الم��تبة�ع����عض�االتفاقيات�مما��سمح�ل��هات�المقرضة�بالمطالبة��سداد�قيمة�القروض�فورا�وقد�تباشر�
بإجراءات�التنفيذ�القضا�ي�ع���الضمانات�المقدمة�لصا��ها�وتحصيل�قيمة�القروض�م��ا�(لمز�د�من�المعلومات�ير���مراجعة�بند�«القروض�وال�سهيالت�االئتمانية»����

�علـى�أعمـال�الشـركة�ووضعهـا�المالـي�ونتائـج�عمليا��ـا�وتنفيـذ�خططهـا�المسـتقبلية.
ً
قسم�«المعلومات�القانونية»�من�هذه�ال�شرة)�ممـا�قد�يؤثـر�سـلبا

�فـي�دعـاوى�قضائيـة�أخـرى�سـواًء�مدعيـة�أو�مدعـى�عليـها،�ومـن�شـأن�أي�ن�يجـة�سـلبية�فيمـا�يتعلـق�بإجـراءات�التقا����واإلجـراءات�
ً
كمـا�أن�الشـركة�قـد�تجـد�نفسـها�طرفـا

�علـى�أعمـال�الشـركة�ووضعهـا�المالـي�ونتائـج�عمليا��ـا�وتوقعا��ـا�المسـتقبلية.�
ً
التنظيميـة�التأثيـر�سـلبا

يذكر�أن�الشركة�لم�تقم�بتجن�ب�احتياطات��افية�لدرء�أي�مسؤولية�ع��ا����حال�تم�ا��كم�ب�امل�قيمة��ل�مطالبة�ع���حدة�مما�سيضع�الشركة�امام�ال��امات�مالية�ل�ست�
جوهر�ة�وغ���متوقعة،�و�التا���يوجد�هناك�خطر�عدم�تجن�ب�احتياطيات��افية.�وال��سـتطيع�الشـركة�أن�تتوقـع��شـ�ل�دقيـق���ـم�ت�لفـة�الدعـاوى�أو�اإلجـراءات�القضائيـة�
التـي�يمكـن�أن�تقيمهـا�أو�تقـام�ضدهـا�فـي�المسـتقبل�أو�النتائـج�ال��ائيـة�لتلـك�الدعـاوى�أو�األحـ�ام�التـي�تصـدر�ف��ـا�ومـا�تتضمنـھ�مـن��عو�ضـات�وجـزاءات.�وقـد��شـمل�هـذه�الدعـاوى�
–�علـى�سـ�يل�المثـال�ال�ا��صـر�–�المسـائل�الز�و�ـة�والضر��يـة�ونظـام�العمـل�واألخطـاء�والشـ�اوى�واألضـرار�األخـرى�التـي�تنجـم�عـن�اإلهمـال�أو�االحتيـال�مـن�قبـل�أشـخاص�أو�
�علـى�أعمـال�الشـركة�ونتائـج�عمليا��ـا�ومركزهـا�المالـي�

ً
مؤسسـات��شـ�ل�يكـون�خـارج�عـن�نطـاق�سـيطرة�الشـركة.�و�التالـي�فـإن�أي�نتائـج�سـلبية�لمثـل�هـذه�القضايـا�سـتؤثر�سـلبا

وتوقعا��ـا�المسـتقبلية.

المخاطر المرتبطة باستحقاقات الزكاة الشرعية المحتملة١٥-١-٢
هناك�مبالغ�مستحقة�ع���الشركة�مرتبطة�بالر�ط�الز�وي�عن�االعوام�من�٢٠٠٥م�إ���٢٠١٢م.�حيث�تضمن�الر�ط�االبتدا�ي�وجود�فروقات�ز�و�ة�بمبلغ�٦,٤١٤,٨٨٢�ر�ال�
سعودي�وقامت�الشركة�باالع��اض�ع���الر�ط�امام���نة�اإلع��اض�الز�و�ة�الضر��ية�اإلبتدائية�األو���بالر�اض�ع���قراراها�رقم�(٥)�لعام�١٤٣٩هـ.�وقد�صدر�قرار�ال��نة�
بالموافقة�ا��زئية�ع���االع��اض�المقدم�من�الشركة�بقبول�ت��يح�ر�ط�ز�وي�بمبلغ�١,٤٩٣,١٤٦�ر�ال�سعودي�وقد�قامت�الشركة�باالست�ناف�ع���هذا�القرار،�وقد�صدر�
قرار�ال��نة�اإلست�نافية�األو���لمخالفات�ومنازعات�ضر�بة�الدخل�رقم�٨٦-٢٠٢٠-IR�وتار�خ�١٤٤٢/٠٢/٢٣هـ�(الموافق�٢٠٢٠/١٠/١٠م)�بإلزام�شركة�تبوك�بدفع�مبلغ�
�بأن�الشركة�بانتظار�خطاب�رس���من�الهيئة�بالمبلغ�المستحق،�وقد�أفادت�الشركة�بأ��ا�

ً
(٦٩٦,٣٣٧)�ر�ال�سعودي�فقط�ال�غ���لصا���الهيئة�العامة�للز�اة�والدخل.�علما

ستقوم��سداد�المبلغ�دفعة�واحدة�حال�صدور�رقم�السداد�من�الهيئة�العامة�للز�اة�والدخل.�

�هناك�مبالغ�مستحقة�ع���الشركة�عن�العام�الما���٢٠١٩م�بمبلغ�٢,٥١٢,٥٥٢�ر�ال�سعودي.�و�ع��م�الشركة�سداد�المبلغ����الر�ع�الثا�ي�من�عام�٢٠٢١م،�وإذا�لم�تتمكن�
ً
أيضا

الشركة�من��سديد�المبلغ�المتفق�عليھ،�فإن�الشركة�قد�تتعرض�لمخالفات�من�الهيئة�العامة�للز�اة�والدخل�مثل�عدم�إصدار�شهادة�الر�ط�الز�وي�الالزمة�إل��اء�المعامالت�
ا���ومية،�والذي�قد�يؤثر��ش�ل�سل���ع���أر�اح�الشركة�ونتائج�عمليا��ا�ومركزها�الما��.

المخاطر المرتبطة بالمعامالت مع األطراف ذات عالقة١٦-١-٢
�ال�تتعامل�الشركة����سياق�اعمالها�االعتيادية�المتمثلة����التعاقدات�والعمليات�التجار�ة�مع�اطراف�ذات�عالقة�-�سواء�أعضاء�مجلس�ادارة�أو�شر�ات�تا�عة�أو�غ��هم.�

ً
حاليا

�ع���أعمال�الشركة�ووضعها�الما���ونتائج�
ً
و���حال�لم�تتم�التعامالت�التجار�ة�واالتفاقات�مع�االطراف�ذوالعالقة����المستقبل�ع���أسس�تجار�ة�بحتة�فان�ذلك�سيوثرسلبا

�راجع�بند�«معامالت�أطراف�ذات�عالقة»����قسم�«مناقشة�اإلدارة�وتحليل�الوضع�الما���ونتائج�العمليات»�
ً
اعمالها�وتوقعا��ا�المستقبلية.�(لمز�د�من�المعلومات،�فضال

من�هذه�ال�شرة).

المخاطر المرتبطة باالتفاقيات والتسهيالت االئتمانية والقروض١٧-١-٢
أبرمـت�الشـركة�عدد�مـن�اتفاقيـات�التمو�ـل�مع�صندوق�التنمية�الزراعية�كما�قامت�بضمان�قرض�ألحد�الشر�ات�التا�عة�مع�صندوق�التنمية�السعودي.�لم�تل��م�الشركة�
ببعض�الشروط�واالح�ام�المتعلقة�بمواعيد�سداد�األقساط�الم��تبة�ع����عض�االتفاقيات�مما��سمح�ل��هات�المقرضة�بالمطالبة��سداد�قيمة�القروض�فورا،�ممـا�قد�يؤثـر�
�علـى�أعمـال�الشـركة�ووضعهـا�المالـي�ونتائـج�عمليا��ـا�وتنفيـذ�خططهـا�المسـتقبلية.�و�ال�سبة�للقروض�الغ���مستحقة�اآلن�فإنھ�ال�يوجـد�ضمـان�علـى�قـدرة�الشـركة�علـى�

ً
سـلبا

�باالتفاقيـات�الم��مـة�و�التالـي�يحـق�ل��هات�المقرضة�إلغـاء�أو�إ��ـاء�ال�سـهيالت�االئتمانيـة�ومطالبـة�الشـركة��سـداد�
ً
الوفـاء�بال��اما��ـا�فـي�مواعيـد�االسـتحقاق�ممـا��عـد�إخـالال

�علـى�أعمـال�الشـركة�ووضعهـا�المالـي�ونتائـج�عمليا��ـا�وقدر��ـا�علـى�االقتـراض�والتمو�ـل�وتنفيـذ�خططهـا�المسـتقبلية.
ً
؛�ممـا�يؤثـر�سـلبا

ً
�امـل�المديونيـة�فـورا

إن�ال�سـهيالت�والقـروض�القائمـة�مضمونـة��سـندات�ألمـر�مقـدم�مـن�الشـركة�باإلضافـة�إلـى�رهـن��عـض�األصول�والعقارات�المملوكـة�للشـركة،�حيث�أفادت�الشركة�بأ��ا�بصدد�
رهن�أصول�عبارة�عن�مبا�ي�للشركة�تمثل�ما�قيمتھ�٤٠,٩١١,٠٣٣�ر�ال�سعودي�وكذلك�بصدد�رهن�جزء�من�أرض�الشركة����حال�تملكها،�كما�قامت�الشركة�برهن�أصول�
�
ً
عبارة�عن�ثالجات�ت��يد�تمثل�ما�قيمتھ�٤٣,٠٠٠,٠٠٠�ر�ال�سعودي�وتمثل�قيمة�الرهونات�١٧٪�من�إجما���أصول�الشركة�كما����٢٠٢٠/٩/٣٠م.�(لمز�د�من�المعلومات،�فضـال

راجـع�بند�«القـروض�وال�سـهيالت�االئتمانيـة����قسم�«المعلومـات�القانونيـة»�مـن�هـذه�ال�شـرة).�وإذا�لـم�تتمكـن�الشـركة�مـن�الوفـاء�بال��امـات�السـداد�الم��تبـة�عل��ـا�بموجـب�
اتفاقيـات�القـروض،�أو�لـم�تتمكـن�مـن�تقديـم�أي�ضمانـات�أخـرى�قـد�تطل��ـا�ا��هات�المقرضة،�أو�أخلـت�فـي�المسـتقبل�بـأي�مـن�االل��امـات�أو�التعهـدات�ا��اصـة�بالديـون�
الم��تبـة�عل��ـا،�فقـد�تطلـب�ا��هـات�المقرضـة�سـداد�الديـن�علـى�الفـور�وتحصيـل�الضمانـات�المقدمـة�مـن�الشـركة.�وفـي�هـذه�ا��الـة،�ال�يوجـد�ضمـان�بـأن�الشـركة�سـ�تمكن�
مـن�ا��صـول�علـى�مصـادر�تمو�ـل�بديلـة��افيـة�للوفـاء��سـداد�تلـك�الديـون.�وسـي�ون�ألي�مـن�هـذه�العوامـل�تأثيـر�سـل���جوهـري�علـى�أعمـال�الشـركة�ووضعهـا�المالـي�وتوقعا��ـا�

المسـتقبلية.�



٩

المخاطر المرتبطة بحماية العالمة التجارية وحقوق الملكية الفكرية للشركة١٨-١-٢
�فـي�السـوق�بيـن�

ً
�وا��ـا

ً
�عتمـد�الشـركة�فـي��سـو�ق�خدما��ـا�ومنتجا��ـا�علـى�اسـمها�الـذي�ينعكـس�فـي�عالم��ا�التجار�ة،�والـذي�يدعـم�أعمالهـا�ومركزهـا�التنافسـي،�و�منحهـا�تميـزا

�راجع�بند�«العالمات�التجار�ة»����
ً
العمـالء.�وقـد�تـم��سـجيل�عالما��ا�التجار�ة�لـدى�وزارة�التجـارة�وال���تبلغ�عددها�ثالث�عشرة�عالمة�تجار�ة.�(ولمز�د�من�المعلومات،�فضال

قسم�«المعلومات�القانونية»�من�هذه�ال�شرة).�إن�الشركة�حر�صة��ل�ا��رص�ع���حماية�العالمات�التجار�ة�الم��لة�باسم�الشركة�ومواجهھ�أي�اخالل�بحقوق�الملكية�
الفكر�ة�أو�االسـتخدام�الغيـر�مشـروع�للعالمـات�التجار�ـة�للشـركة�والذى�سيؤدى�إلـى�التأثيـر�علـى�سـمعة�الشـركة،�ورفـع�أي�دعـاوى�قضائيـة�ومطالبـات�أمـام�المحاكـم�المختصـة�
�لنظام�العالمات�التجار�ة�الصادر�

ً
��مايـة�العالمات�التجار�ة�الم��لة�بإسم�الشركة����حالة�ان��اكها،�وا��رص�ع���تجديد�العالمات�التجار�ة�قبل�ان��اء�ف��ة�ا��ماية�وفقا

عام�١٤٢٣هـ�وذلك�خالل�مدة�عشر�سنوات�وفق�المادة�(٢٢)�من�نظام�العالمات�التجار�ة�حيث�نصت�بأنھ:�«�ستمر�حقوق�صاحب�الشأن�الم��تبة�ع������يل�العالمة�
التجار�ة�لمدة�عشر�سنوات�مالم�يتم�تجديدها».وكذلك�تقوم�االدارة�بت�بع����يل�أي�عالمات�مشا��ھ،�واالع��اض�ع������يلها�خالل�المدة�النظامية�ح���ال�يؤثر�ذلك�ع���
اعمال�الشركة�ونتائـج�عمليا��ـا�ومركزهـا�المالـي�وتوقعا��ـا�المسـتقبلية.�إن�أي�إخـالل�بحقـوق�الملكيـة�الفكر�ـة�أو�االسـتخدام�الغيـر�مشـروع�للعالمـات�التجار�ـة�للشـركة�سـيؤدي�
إلـى�التأثيـر�علـى�سـمعة�الشـركة�ورفـع�دعـاوى�قضائيـة�ومطالبـات�أمـام�المحاكـم�المختصـة���مايـة�هـذه�ا��قـوق.�وهـي�عمليـة�م�لفـة�وتحتـاج�إلـى�وقـت�وجهـد�كبيـر�مـن�قبـل�
�علـى�قيم��ـا،�

ً
الشركة.�وفـي�حـال�مـا�إذا�فشـلت�الشـركة�فـي�حمايـة�عالم��ـا�التجار�ـة��شـ�ل�فعـال�عنـد�تجديـد�شـهادة�ال�سـجيل�أو�ت�بـع�العالمـات�المشـا��ة،�فـإن�ذلـك�سـيؤثر�سـلبا

�علـى�أعمـال�الشـركة�ونتائـج�عمليا��ـا�ومركزهـا�المالـي�وتوقعا��ـا�المسـتقبلية.
ً
ممـا�ينعكـس�سـلبا

المخاطر المرتبطة بالتغطية التأمينية١٩-١-٢
تحتفـظ�الشـركة�بأنـواع�مختلفـة�مـن�وثائـق�التأميـن�لتغطيـة�أعمالهـا�وأصولهـا،�غيـر�أنـھ�قـد�ال�يكـون�لـدى�الشـركة�جميـع�الوثائـق�التأمي�يـة�االختيار�ـة�المهمـة�ألعمالهـا�وأصولهـا،أوال�
يكـون�لد��ـا�الغطـاء�التأمينـي�ال�افـي�فـي��ل�ا��ـاالت،�أو�أنـھ�ال��غطـي�جميـع�المخاطـر�التـي�قـد�تتعـرض�لهـا�الشـركة.�كمـا�أنـھ�مـن�الممكـن�أن�تقـع�أحـداث�فـي�المسـتقبل�ال�تكـون�
الشـركة�مؤمنـة�ضدهـا��شـ�ل��غطـي�ا��سـائر�المحتملـة،�أو�قـد�ال�تكـون�مؤمنـة�ضدهـا�علـى�اإلطـالق.�وال�يوجـد�أي�ضمـان�أن�وثائـق�التأميـن�ا��اصـة�بالشـركة�سـتظل�متاحـة�
�مـن�هـذه�األحـداث�أو�الظـروف�أو�وقـوع�حـدث�غيـر�مؤمـن�عليـھ�للشـركة�سـيؤثر��شـ�ل�سـل���وجوهـري�علـى�

ً
،�أو�سـتظل�متاحـة�علـى�اإلطـالق.�فـإن�أيـا

ً
�شـروط�مقبولـة�تجار�ـا

أعمـال�وأصـول�الشـركة�وأوضاعهـا�الماليـة�ونتائـج�أعمالهـا�وأصولهـا�وتوقعا��ـا�المسـتقبلية.�(ولمز�ـد�مـن�التفاصيـل�حـول�وثائـق�التأميـن،�يرجـى�مراجعـة�بند�«التأم�ن»����قسم�
«المعلومات�القانونية»�من�هذه�ال�شرة).

المخاطر المتعلقة بالتشغيل والتوقف غير المتوقع لألعمال٢٠-١-٢
�عتمـد�الشـركة�فـي�اسـتمرار�عمليا��ـا�علـى�سـ���وفعاليـة��سـو�ق�و�يـع�منتجـات�ا��ملـة�والتجزئـة�وقدر��ـا�علـى�صيانـة�و�شـغيل�مزارعها،�و�شـغيل�مصا�عهـا�بكفـاءة،�و�عتبـر�عرضـة�
لمخاطـر��شـغيلية�كبيـرة�ن�يجـة�لعـدة�عوامـل�بمـا�فـي�ذلـك�الكـوارث�الطبيعيـة�واألعطـال�المفاجئـة�بالمعـدات�الرئ�سـة�وقصـور�أداء�أو�توقـف�المعـدات�وأجهـزة�ا��اسـب�اآللـي�
أو�توقـف�إمـداد�الطاقـة�والكهر�ـاء،�ولم�يحصل�أل�شطة�الشركة�أي�توقف����الف��ة�السابقة،�وقـد�ت�سـ�ب�تلـك�المخاطـر�فـي�إ��ـاق�ضـرر�كبيـر�بمرافـق�الم�شـآت�الصناعيـة�أو�
القـوة�العاملـة���ـا،�أو�ت�سـ�ب�فـي��عطـل�عمليـة�اإلنتـاج�وقـدرة�الشـركة�علـى��سـليم�منتجا��ـا،�أو�قـد�ي��تـب�عل��ـا�تكبـد�الشـركة���سـائر،�و�التالـي�التأثيـر��شـ�ل�سـل���علـى�أعمـال�

الشـركة�ونتائـج�عمليا��ـا�ووضعهـا�المالـي�وتوقعا��ـا�المسـتقبلية.

المخاطر المتعلقة بعدم االلتزام بمعايير الجودة والمواصفات المطلوبة من قبل المستهلكين٢١-١-٢
�عتمد�قدرة�الشركة�ع����سو�ق�و�يع�منتجا��ا�الغذائية�إ���حد�ما�ع���قدر��ا�ع���توقع�أذواق�وعادات�عمال��ا�الغذائية�وتقديم�منتجات�عالية�ا��ودة�تر����العمالء.�وهذه�
�إ���التغ��،�لذلك�فإن�أي�فشل����توقع�أو�تحديد�هذه�التغ��ات�والتجاوب�معها�من�قبل�الشركة�أو�المحافظة�ع���جودة�منتجات�الشركة�قد�يؤدي�إ���

ً
األذواق�عرضة�أيضا

�ع���عمليات�الشركة�ومركزها�الما���ونتائجها�
ً
انخفاض�الطلب�ع���منتجات�الشركة�مما�سي�ون�لھ�دور����انخفاض���م�المبيعات�واألر�اح�ال�شغيلية،�و�التا���التأث���سلبا

ال�شغيلية.

المخاطر المتعلقة بعدم قدرة الشركة على مواكبة التطورات التقنية٢٢-١-٢
�سـتخدم�الشـركة�تقنيـات�ونظـم�متطـورة�وم�لفـة���فـظ�ونقـل�و�سـو�ق�منتجا��ـا،�ولمواكبـة�التطـورات�فـي�بيـع�و�سـو�ق�منتجـات�الشركة�فإنھ�يجـب�ع���الشركة�إجـراء�
تحسـ�نات�متكـررة�علـى�المنتجـات�واسـتخدام�التقنيـات�المتطـورة.�وال�تضمـن�الشـركة�قدر��ـا�علـى�سـرعة�توفيـر�التقنيـات�ا��ديـدة�وتطبيـق�األنظمـة�ا��اصـة���ـا�علـى�منتجا��ـا�
فـي�الوقـت�والشـ�ل�المناسـب،�كمـا�أ��ـا�قد�تتكبد�ت�اليـف�عاليـة�فـي�هـذا�المجـال�ممـا�سـيؤثر�علـى�إنتـاج�المنتجـات�المطلو�ـة�مـن�قبل�عمال��ـا�فـي�المواعيـد�المحـددة،�مما�قد�

ي�ون�لھ�أثـر�سـل���علـى�نتائـج�عمليا��ـا�وأدا��ا�المالـي�وال�شـغي���وتوقعا��ـا�المسـتقبلية.

المخاطر البيئية٢٣-١-٢
تتحكـم�الظـروف�البي�يـة��شـ�ل�أساسـي�فـي�أعمـال�الشـركة��سـ�ب�تأث��هـا�المباشـر�علـى�المحاصيل�الزراعية.�وفيمـا�يلـي��عـض�العوامـل�البي�يـة�التـي�مـن�الممكـن�–�فـي�حـال�

�علـى�عمليـات�الشـركة�ومبيعا��ـا�ور�يحي��ـا�ومركزهـا�المالـي:
ً
حدو��ـا�-�أن�تؤثـر�سـلبا

١� حدوث�صقيع����أشهر�الشتاء�مما�يؤدى�ل�ساقط�أزهار�الفواكھ�وموت�نباتات�البطاطس�والبصل�و�التا���نقص�االنتاج.-

٢� الموجات�ا��رار�ة����فصل�الصيف�مما��سرع�من�ن����عض�الفواكھ�خاصة�المشمش�وا��وخ�مما�يؤدى�لز�ادة��سبة�الثمار�ال����سقط�من�ال��ار�ع���األرض�-
over)�كما�حدث�مع�محصول�المشمش�لهذا�العام. ripe fruits)�و�التا���يصعب�تجميعها�و�عبئ��ا

٣� هبوب�عواصف�ترابية�تؤدى�لعدم�حدوث�التلقيح����أ��ار�الفاكهة�وكذلك�تأثر�محصول�القمح�مما�يؤدى�لنقص����إنتاجية�المحصول�بما�ال�يتطابق�مع�المس��دف.-

٤� سقوط�األمطار�ع���المزرعة�وخصوصا�لو�انت�غز�رة�و�التا���تؤثر�ع���جودة�المحاصيل�الزراعية�الموجودة����ا��قول�و�التا���تتغ���درجة�تص�يف�ا��ودة�من�-
الدرجة�األو���إ���درجة�أقل�مما�يؤثر�ع���سعر�البيع.�



١٠

المخاطر المتعلقة بتغير أسعار المواد األولية الرئيسية٢٤-١-٢
�عتمد�الشركة����انتاجها�للمحاصيل�الزراعية�ع���شراء�التقاوي�والبذور�واالسمدة�وقطع�غيار�المعدات�الزراعية�ومواد�التعبئة�والتغليف�الالزمة�لبيع�منتجا��ا�سواء�بالشراء�
المح���أو�االست��اد�من�ا��ارج،�هذا�وقد�تتأثر�عمليا��ا��ش�ل�مباشر�وسل������حال�حدوث�أي�تأخ������تلك�االمدادات�أو�أي��غي������شروط�توف��ها�أو�انقطاعها.�كما�أن��غ���
أسعار�المواد�ا��ام�الرئ�سية�المستخدمة����االنتاج�بالشركة�سوف�يؤثر����نتائج�عمليات�الشركة،�فقد�تتأثر�ر�حية�الشركة�بارتفاع�أسعار�المواد�ا��ام�إذا�لم�تن���الشركة�

���رفع�أسعار�بيع�منتجا��ا�أو��غطية�ال��ز�عن�طر�ق�خفض�الت�اليف�ال�شغيلية�االخري�مما�سي�ون�لھ�أثر�سل���ع���أعمال�الشركة�ووضعها�الما���وتوقعا��ا�المستقبلية.

مخاطر اعتماد الشركة على استئجار األصول في عملياتها٢٥-١-٢
�ع���إس�ئجار�األصول�ما�عدا�إس�ئجار��عض�الم�اتب�والمستودعات�الصغ��ة،�و�ستأجر�الشركة����الر�اض�وجدة�وتبوك�

ً
�رئ�سيا

ً
تمتلك�الشركة�أصولها�وال��عتمد�إعتمادا

�ما�س�تھ�٣٫٥٪�من�إجما���أصول�الشركة�العقار�ة�(ولمز�د�من�
ً
،�وتمثل�القيمة�السوقية�المستأجرة�تقر�با

ً
ومجموع�المبالغ�اإليجار�ة�السنو�ة�٣١٦�ألف�ر�ال�سعودي�تقر�با

�راجع�بند�«عقود�إيجار�العقارات»�من�«العقود�ا��وهر�ة»����قسم�«المعلومات�القانونية»�من�هذه�ال�شرة»).����حال�عدم�قدرة�الشركة�ع���المحافظة�
ً
المعلومات،�فضال

ع���استمرار�ة�عقود�اإليجار�لما��عد�المدة�المحددة�بالعقد�أو�تجديد�العقود�بنفس�الشروط�ا��الية�أو�شروط�تفضيلية�فإن�ذلك�سيؤثر��ش�ل�سل���ع���الشركة�ونتائج�
عمليا��ا�حيث�أنھ�قد�يصعب�ع���الشركة�إيجاد�م�اتب�ومستودعات�بديلة�ذات�مساحات�ت�ناسب�مع�طبيعة��شاطها.

توقف أو نقص استغالل الطاقة االنتاجية للشركة٢٦-١-٢
بتار�خ�١٤٣٧/٠٢/٢٥هـ�صدر�قرار�مجلس�الوزراء�رقم�(٦٦)�والذي�ق����بالتوقف�عن�زراعة�األعالف�ا��ضراء�قبل�حلول�١٤٤٠/٠٢/٢٥هـ�(الموافق�١١/٠٣/�٢٠١٨م)،�و�ناًء�
ع���ذلك�فقد�توقفت�الشركة�عن�زراعة�األعالف�ا��ضراء،�وال�يمكن�للشركة�الت�بؤ�بالقرارات�المستقبلية�لتوقيف�زراعة��عض�المنتجات،�و���حـال�حدوث�ذلك�-�يمكن�أن�

�علـى�ع���الشركة�أو�نتائـج�عمليا��ـا�وأدا��ا�المالـي�وال�شـغي���وتوقعا��ـا�المسـتقبلية.�
ً
يؤثـر�هذا�التوقف�سـلبا

المخاطر المتعلقة باالعتماد على موردين رئيسين ٢٧-١-٢
�عتمد�الشركة�ع���تور�د��عض�المواد�األولية�من�موردين�رئ�س�ن،�فع���س�يل�المثال�فإن�الشركة��عتمد�ع���تور�د�المواد�االولية�مثل�التقاوي�والبذور�واالسمدة�وقطع�
غيار�المعدات�الزراعية�ومواد�التعبئة�والتغليف�الالزمة�لبيع�منتجا��ا�سواء�بالشراء�المح���أو�االست��اد�من�ا��ارج.�ان�الغاء�اتفاقية�التور�د�أو�عدم�ال��ام�الشركة�ب�نود�
اإلتفاقيات�أو����حالة�حصول��غي������بنود�اسعار�أو�جودة�المواد�الموردة�أو�حصول�انقطاع�مفا���بالتور�د�الي�س�ب�قد�يؤثر��ش�ل�سل���وجوهري�ع���ار�اح�الشركة�ونتائج�
عملي��ا�ومركزها�الما���وتوقعا��ا�المستقبلية.�كذلك�اعتماد�الشركة����عالق��ا�مع��عض�الموردين�الرئ�س�ن�ع���أوامر�الشراء�المباشر�دون�وجود�اتفاقيات�أو�عقود�قد�يؤثر�

ع���سالسل�االمداد�للشركة�و�التا���قد�يؤثرذلك��ش�ل�سل���وجوهري�ع���ار�اح�الشركة�ونتائج�عملي��ا�ومركزها�الما���وتوقعا��ا�المستقبلية.

وفيما�ي���قائمة�بالموردين�الرئ�سي�ن�للشركة�والمواد�ال���يتم�تور�دها�وتمثل��سبة�الموردين�الرئ�سي�ن�٤٢٫٣٪�من�إجما���واردات�الشركة�لعام�٢٠١٩م�وقيم��ا:�

الموردون�الرئ�سيون�للشركة�):�١جدول�رقم�(

القيمة�(ر�ال�سعودي) المواد اسم�المورد م

٩,٥٣١,٠٦٠ مواد�ب��ولية أرام�و ١

٤,١٨٤,٦٤٧ اسمدة�وكيماو�ات مؤسسة�ع���محمد�الرشيد* ٢

٢,٨٠٩,٩٣٤ أسمدة سابك* ٣

٩٧٦,٨٩٣ وكيل�حراثات�ومعدات�ري�وقطع�غيار� شركة�ا��ر�ف�التجار�ة* ٤

٩٤٤,٥٥٣ وكيل�ك��بلر�معدات�زراعية�وقطع�غيار شركة�الزاهد�لل��اكتور�والمعدات�الثقيلة* ٥

المصدر:�الشركة

*�باست�ناء�شركة�أرام�و،�فقد�أفادت�الشركة�بأ��ا�ال�ترتبط��عقود�مع�هؤالء�الموردين�و�تم�التعامل�معهم�بواسطة�أوامر�الشراء�المباشرة.

المخاطر المتعلقة باالعتماد على الموزعين الرئيسيين ٢٨-١-٢
تقوم�الشركة�بالتوز�ع�المباشر�لمنتجا��ا�وتمثل�ما�س�تھ�٢٣٫٨٪�من�إجما���مبيعات�الشركة،�كما�أ��ا��عتمد�ع���عدد�من�الموزع�ن�الرئ�سي�ن�يبلغ�عددهم�٥�موزع�ن�داخل�
المملكة�العر�ية�السعودية�كما�هومو������ا��دول�أدناه،�وال���ترتبط�معهم��عالقات��عاقدية�سار�ة�ح���تار�خھ.�ان�الغاء�اتفاقية�التوز�ع�أو�عدم�ال��ام�الموزع�ن�ب�نود�

اإلتفاقيات�أو�حصول�انقطاع�مفا���بالتوز�ع�الي�س�ب�قد�يؤثر��ش�ل�سل���وجوهري�ع���ار�اح�الشركة�ونتائج�عملي��ا�ومركزها�الما���وتوقعا��ا�المستقبلية.

إن�االتفاقيات�الموقعة�مع�موز���الشركة�تتضمن�شرط�تقديم�ضمانات�مالية�من�الموزع�ن�للشركة�مثل�سند�أمر�أو�مبلغ�نقدي�أو�شيك�أو�ضمان�بن�ي،�يذكر�أن�جميع�
الموزع�ن�قدموا�ضمانات�للشركة.�إن�عدم�تقديم�ضمانات�من�قبل�الموزع�ن�قد�يؤثر�ع���حفظ�مصا���الشركة�و�التا���قد�يؤثرذلك��ش�ل�سل���وجوهري�ع���ار�اح�الشركة�

ونتائج�عملي��ا�ومركزها�الما���وتوقعا��ا�المستقبلية.

أفادت�الشركة�بأ��ا��عاملت�مع��عض�الموزع�ن�ع���الرغم�من�عدم�حصول�شركة�تبوك�ع���العقود�ال���تم�تجديدها�وتوقيعها�من�قبل�الموزع�ن�خالل�ف��ة��ورونا��س�ب�
صعو�ة�ا��صول�ع���العقود�ال���تم�تجديدها�من�الموزع�ن��س�ب�اإلغالق�الك���وعددهم�٩�موزع�ن،�وتم�ا��صول�ع���العقود�الموقعة�ال���تم�تجديدها�من�الموزع�ن�
�ع���أعمال�الشركة�المستقبلية�ومركزها�

ً
�عد�اإلن��اء�من�اإلغالق�الك��،�إن�عدم�تجديد�هذه�العقود�والتأكد�من�تضمي��ا�بنود�محدثة�تضمن�مصا���الشركة�قد�يؤثر�سلبا

الما���ونتائجها�ال�شغيلية.�



١١

الموزعون�الرئ�سيون�للشركة�لعام�٢٠١٩م):�٢جدول�رقم�(

الدولة �سبة�المبيعات االسم م

المملكة�العر�ية�السعودية� ٪٦٫٥٠ مؤسسة�واحة�الفاكهة�للتجارة� ١

المملكة�العر�ية�السعودية� ٪٣٫٧٩ شركة�وسم�المعا���للمقاوالت ٢

المملكة�العر�ية�السعودية ٪٢٫٥٠ مؤسسة�محمد�عبداللھ�آل�الشيخ ٣

المملكة�العر�ية�السعودية ٪٢٫٢٢ مؤسسة�فهد�عبداللھ�آل�جلفان� ٤

المملكة�العر�ية�السعودية� ٪١٫٧٩ مؤسسة�غرم�صا���الغامدي ٥

المصدر:�الشركة

المخاطر المتعلقة باالعتماد على العمالء ٢٩-١-٢
��عتمد�أداء�الشركة�ع���قدر��ا�ع���بيع�منتجا��ا�إ���عمال��ا�من�المس��لك�ن.�و���حال�أخفقت�الشركة����المحافظة�ع���عالقا��ا��عمال��ا�فإن�ذلك�سيوثر��ش�ل�سل���

وجوهري�ع���ار�اح�الشركة�ونتائج�عملي��ا�ومركزها�الما���وتوقعا��ا�المستقبلية.

إن�الشركة��عتمد����عالق��ا�مع�عمال��ا�الرئ�س�ن�ع���البيع�المباشر�دون�وجود�اتفاقيات�أو�عقود�مما�قد�يؤثر�ع���استدامة�مبيعات�الشركة�و�التا���قد�يؤثرذلك��ش�ل�سل���
وجوهري�ع���ار�اح�الشركة�ونتائج�عملي��ا�ومركزها�الما���وتوقعا��ا�المستقبلية.

�بإجما���مبيعات�الشركة:
ً
وفيما�ي���قائمة�بأهم�عمالء�الشركة�و�سبة�المبيعات�ال���تمت�لهم�مقارنة

العمالء�الرئ�سيون�للشركة�لعام�٢٠١٩م):�٣جدول�رقم�(

الدولة �سبة�المبيعات االسم م

المملكة�العر�ية�السعودية� ٪٤٫٧١ �فهد�عثمان�ع���المو��� ١

المملكة�العر�ية�السعودية� ٪٣٫٩٦ �مؤسسة�سليمان�سعيد�ا��ابري�التجار�ة� ٢

المملكة�العر�ية�السعودية� ٪٣٫٠٢ �مؤسسة�محمد�ع���الرشيد ٣

المملكة�العر�ية�السعودية� �٪٢٫٦٨ �الشركة�السعودية�لالنماء�الزرا�� ٤

المملكة�العر�ية�السعودية� ٪٢٫٤٧ عبدالرحمن�محمد�ابراهيم�النمر� ٥

المملكة�العر�ية�السعودية� ٪١٫٦٨ مؤسسة�خالد�محمد�عبداللھ�الهقاص� ٦
المصدر:�الشركة

المخاطر المتعلقة بتضخم وبطء حركة المخزون٣٠-١-٢
تقوم�الشركة�بتقييم�مخزو��ا��ل�ف��ة�مالية�و�تم�أخذ�المخصصات�الالزمة�ح�ن�يصبح�صا���القيمة�القابلة�للتحقق�أقل�من�ت�لفتھ.�ولذلك�فانھ�توجد�مخاطر�قد�ت�تج�من�

�علـى�الشركة�أو�نتائـج�عمليا��ـا�وأدا��ا�المالـي�وال�شـغي���وتوقعا��ـا�المسـتقبلية.
ً
هبوط�قيمة�المخزون�مما�قد�يؤثـر�ذلك�سـلبا

المخاطر المتعلقة بالجهات الحكومية الداعمة للتنمية الزراعية ٣١-١-٢
�أو�وقف�انتاج�تقاوي�

ً
تت��ص�المخاطر�المتعلقة�با��هات�ا���ومية�الداعمة�للتنمية�الزراعية�-�ع���س�يل�المثال�ال�ا��صر-�بإم�انية�فرض�رسوم�الستخدام�المياه�مستقبال

.�إن�حدوث�أي�من�األمثلة�سالفة�الذكر�أو�غ��ها�من�المخاطر�المتعلقة�بالدعم�ا���ومي�الزرا���قد�يوثر��ش�ل�
ً
القمح�للمزاع�ن�أو�ا��د�من�زراعة�القمح�المح���مستقبال

سل���وجوهري�ع���ار�اح�الشركة�ونتائج�عملي��ا�ومركزها�الما���وتوقعا��ا�المستقبلية.

٣٢-١-٢(Covid19) مخاطر جائحة كورونا
�ع���معظم�

ً
����مارس�٢٠٢٠م.�وقد�أثرت�ا��ائحة�سلبا

ً
�عد�ان�شار�ف��وس��ورونا�(Covid19)�العالم����د�سم���٢٠١٩م،�أعلنت�منظمة�ال��ة�العالمية�بأنھ�و�اًء�عالميا

قطاعات�األعمال����أنحاء�العالم.�ومع�تف����الف��وس�قامت�معظم�دول�العالم�بإتخاذ�إجراءات�إح��از�ة�ل��د�من�إن�شاره�السر�ع.�و�انت�ح�ومة�المملكة�العر�ية�السعودية�
سباقة����إتخاذ�عدة�إجراءات�إح��از�ة�لمنع�إن�شار�الف��وس.�هذا�وع���الرغم�من�تأثر�معظم�اال�شطة�ع���س�يل�المثال�ال�ا��صر�باإلغالق�ا��ز�ي�وال�امل�وا���ر�الص���
�حيث�زاد�الطلب�ع���منتجات�الشركة.�ال�شـيء�يضمـن�مدى�إستمرار�

ً
وتقييد�السفر�أو�منعھ�وصعو�ة�التنقل�وإصابات�الموظف�ن�بف��وس��ورونا،�تأثرت�أعمال�الشركة�ايجابا

ا��ائحة�وتأث��ها�اإليجا�ي�ع���الشركة.�وقد�يتطلب�األمر�تطبيق�المز�د�من�اإلجراءات�اإلح��از�ة،�و�التا���إذا�طرأ�أي�أمر�من�شانھ�التأث���ع���استمرار�ة�أعمال�الشركة�وشر�ا��ا�
�ع���أعمال�الشركة�ونتائج�عمليا��ا�ووضعها�الما���وتوقعا��ا�المستقبلية.

ً
التا�عة�فإن�ذلك�سيؤثر�سلبا

المخاطر المتعلقة بشغور منصب رئيس قطاع المالية٣٣-١-٢
����الوقت�ا��ا����عد�استقالة�رئ�س�قطاع�المالية�األستاذ�/�محمد�سعد�بكري�بتار�خ�٢٠٢٠/١٠/٢٨م،�و�تار�خ�٢٠٢٠/١١/٠١م�

ً
إن�منصب�رئ�س�قطاع�المالية�للشركة�شاغرا

تم�ت�ليف�األستاذ/�حسام�الدين�مختار�بمهام�رئ�س�قطاع�المالية����ن��عي�ن�بديل.�إن�عدم�وجود�رئ�س�لقطاع�المالية�سيؤثر��ش�ل�سل���وجوهري�ع���أداء�تلك�القطاع�
لمهامها،�مما�س�نعكس��ش�ل�سل���ع���األداء�الك���للشركة.



١٢

مخاطر عدم اإللتزام في المعايير المحاسبية ٣٤-١-٢
�لمتطلبات�المعيار�الدو���للتقر�ر�الما���رقم�١٠�«القوائم�المالية�

ً
لم�تقم�الشركة�بإصدار�قوائم�مالية�موحدة�مع�شر�ا��ا�التا�عة�لألعوام�٢٠١٧م�٢٠١٨م�و٢٠١٩م�وفقا

الموحدة»،�وأيضا�لم�تقم�الشركة��عمل�دراسة�هبوط����قيمة�الموجودات�المتعلقة�مباشرة�بال�شغيل�واإلنتاج�حسب�متطلبات�معيار�المحاسبة�الدو���رقم�٣٦�«الهبوط�
�لمتطلبات�المعاي���المحاس�ية�

ً
���القيمة»،�وهوماجعل�المحاسب�القانو�ي�للشركة�يتحفظ�ع���القوائم�المالية����عام�٢٠١٩م.�إن�عدم�اإلل��ام�بالمعاي���المحاس�ية�وفقا

IFRS- International)�قد�ي�تج�عنھ�تحفظات����القوائم�المالية�من�قبل�المحاسب�القانو�ي،�وقد�ي�تج� Financial Reporting Standards)�الدولية�إلعداد�التقار�ر�المالية
عن�ذلك��غي��ات�جوهر�ة�ع���القوائم�المالية�للشركة�و�التا���فإن�عدم�االل��ام�أو�أي��غي��ات����هذه�المعاي���أو�إلزامية�تطبيق��عض�المعاي���ا��ديدة�من�الممكن�أن�تؤثر�

�ع���القوائم�المالية�و�التا���ع���النتائج�المالية�للشركة�ومركزها�الما��.
ً
سلبا

الشركة ٣٥-١-٢ تحصيل  وقÎÎدرة  التابعة  وشركاتها  للشركة  المملوكة  غير  باألصول  المتعلقة  المخاطر 
لممتلكاتها

تضمنت�القوائم�المالية�لشركة�مصادر�األعالف�الزراعية�«شركة�تا�عة»�كما����القوائم�المالية�للشركة����٣١�د�سم���٢٠١٩م�التحفظات�التالية�من�قبل�المراجع�ا��ار���
و���أن�جميع�الممتل�ات�واآلالت�والمعدات�بصا���قيمة�دف��ية�بمبلغ�٢٤٫٤�مليون�ر�ال�سعودي�م��لة�بأسم�أحد�الشر�اء�–�أحمد�حس�ن�العمري�-�ولم�يتم�نقل�ملكية�تلك�
األصول�إ���الشركة�كما����القوائم�المالية�للشركة����٣١�د�سم���٢٠١٩م،�و�عمل�الشركة�ع���نقل�ملكية�األصول�لتصبح�بأسم�الشركة�أو�اس��داد�المبلغ�المدفوع�وهو١٨

مليون�ر�ال�سعودي.�

�بأنھ�م����س�ت�ن�ع���توقيع�االتفاقية��س�ب�محاولة�شركة�تبوك�للتنمية�الزراعية�إ��اء�
ً
لم�تقم�الشركة�ح���اآلن�برفع�دعوى�إلس��داد�مبلغ�١٨,٠٠٠,٠٠٠�ر�ال�سعودي�علما

،�حيث�أن�الطرف�اآلخر�«الشر�ك»�أحمد�حس�ن�العمري�ال��م�بخطاب�بتار�خ�٢٠١٩/١٢/١٥م��سداد�المبلغ�١٨٫٠٠٠٫٠٠٠�ر�ال�سعودي�ولكن�لم�يقم�أحمد�
ً
الموضوع�وديا

حس�ن�العمري��سداد�المبلغ�المتفق�عليھ�ح���اآلن.�

�والشركة����طور�رفع�دعوى�ضد�الشر�ك�–�أحمد�حس�ن�العمري�-�لدى�ا��هة�القضائية�صاحبة�االختصاص�للمطالبة�باس��داد�مبلغ�١٨,٠٠٠,٠٠٠�ر�ال�سعودي�المدفوعة�
للشر�ك�–�أحمد�حس�ن�العمري�إضافة�إ���١٠,٠٠٠,٠٠٠�ر�ال�سعودي�عبارة�عن��عو�ض�عن�المنفعة�الفائتة�إضافة�إ���١,٨٠٠,٠٠٠�ر�ال�سعودي�أ�عاب�تقا����(لمز�د�من�
المعلومات�ير���مراجعة�بند�«التقا���»����قسم�«المعلومات�القانونية»�من�هذه�ال�شرة).�إن�عدم�ال��ام�الشركة�بنقل�ملكية�أصولها�بأسمها�أو�اس��داد�المبلغ�المدفوع�

من�قبل�الشركة،�فإن�ذلك�قد�يؤثر��ش�ل�سل���وجوهري�ع���القوائم�المالية�و�التا���ع���النتائج�المالية�للشركة�ومركزها�الما��.

المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع  ٢-٢
المخاطر المتعلقة باألداء االقتصادي للمملكة ١-٢-٢

�عتمـد�األداء�المسـتقب���المتوقـع�للشـركة�علـى�عـدد�مـن�العوامـل�التـي�تتعلـق�باألوضـاع�االقتصاديـة�فـي�المملكـة��شـ�ل�عـام�و�شـمل�علـى�سـ�يل�المثـال�ال�ا��صـر،�عوامـل�
الت��ـم�ونمـوالناتـج�المحلـي�ومتوسـط�دخـل�الفـرد�ونحـوذلـك.�حيـث�أن�ايـرادات�الشـركة��عتمـد����أغل��ا�علـى�السـوق�المحلـي����الوقت�ا��ا��.�و�عتمـد�اقتصـاد�المملكـة�ال�لـي�
وا��زئـي��شـ�ل�أساسـي�علـى�النفـط�والصناعـات�النفطيـة�والتـي�ال�تـزال��سـيطر�علـى�حصـة�كبيـرة�مـن�الناتـج�المحلـي�اإلجمالـي،�وعليـھ�فـإن�أي�تقلبـات�غيـر�مواتيـة�تحـدث�فـي�
�علـى�أداء�

ً
أسـعار�النفـط�سـي�ون�لهـا�أثرهـا�المباشـر�وا��وهـري�علـى�خطـط�ونمـواقتصـاد�المملكـة��شـ�ل�عـام�وعلـى�معـدالت�اإلنفـاق�ا���ومـي،�والـذي�مـن�شـأنھ�التأثيـر�سـلبا

الشـركة�المالـي.

كمـا��عتمـد�اسـتمرار�نمـواقتصـاد�المملكـة�علـى�عـدة�عوامـل�أخـرى�بمـا�ف��ـا�اسـتمرار�النمو�السـ�ا�ي�واسـ�ثمارات�القطاعيـن�ا���ومـي�وا��ـاص�فـي�الب�يـة�التحتيـة،�لـذا�فـإن�أي�
�غييـر�سـل���فـي�أي�مـن�هـذه�العوامـل�سـي�ون�لـھ�تأثيـر�كبيـر�علـى�االقتصـاد�و�التالـي�سـيؤثر��شـ�ل�سـل���وجوهـري�علـى�أعمـال�الشـركة�ونتائجهـا�الماليـة�وتوقعا��ـا�المسـتقبلية.

المخاطر المتعلقة بعدم االستقرار السياسي واالقتصادي في منطقة الشرق األوسط٢-٢-٢
�عانـي�العديـد�مـن�دول�منطقـة�الشـرق�األوسـط�مـن�عـدم�االسـتقرار�السياسـي�أو�األمنـي�فـي�الوقـت�ا��اضـر.�وال�يوجـد�ضمانـات�بـأن�الظـروف�االقتصاديـة�والسياسـية�فـي�تلـك�

البلـدان�أو�أي�بلـدان�أخـرى�لـن�يكـون�لهـا�تأثيـر�سـل���علـى�أعمـال�الشـركة�ونتائـج�عمليا��ـا�ووضعهـا�المالـي�وتوقعا��ـا�المسـتقبلية.

المخاطر المتعلقة بالبيئة التنافسية٣-٢-٢
�عمـل�الشـركة�فـي�ب�ئـة�تنافسـية�قو�ـة،�وال�يوجـد�ضمـان�باسـتمرار�قـدرة�الشـركة�علـى�المنافسـة��شـ�ل�فّعـال�مـع�الشـر�ات�األخـرى�فـي�السـوق،�كمـا�تؤثـر�سياسـات��سـع���
منافسـي�الشـركة،�وز�ـادة�المعـروض�مـن�المنافسـ�ن�وتقديـم�خدمـات�تنافسـية��شـ�ل�كبيـر�علـى�أدا��ـا�المالـي،�وال�يوجـد�ضمـان�بـأن�الشـركة�سـت�ون�قـادرة�ع���االسـتمرار����

�علـى�أر�ـاح�الشـركة�ونتائجهـا�الماليـة.
ً
منافسـة�تلـك�الشـر�ات،�ممـا�يـؤدي�إلـى�خفـض�حصـة�الشـركة�فـي�السـوق�و�التالـي�التأثيـر�سـلبا

مخاطر عدم التقيد باألنظمة والقوانين الحالية و/أوصدور أنظمة وقوانين جديدة٤-٢-٢
تخضـع�الشـركة�وشر�ا��ا�التا�عة�(داخل�المملكة)�إلشـراف�عـدد�مـن�ا��هـات�ا���وميـة�فـي�المملكـة،�بمـا�فـي�ذلـك�علـى�سـ�يل�المثـال�ال�ا��صـر�هيئـة�السـوق�الماليـة�ووزارة�
التجـارة،ووزارة�الب�ئـة�والميـاه�والزراعـة،�والهيئـة�العامـة�لالرصـاد�وحمايـة�الب�ئـة�وغ��هـا.�و�التالـي�فإن�الشركة�تخضـع�لمخاطـر�التغييـرات�فـي�األنظمـة�واللوائـح�والتعاميـم�
�

ً
والسياسـات�فـي�المملكـة،�حيث��شـهد�الب�ئـة�ال�شـر�عية�والتنظيميـة�فـي�المملكـة�إصـدار�العديـد�مـن�األنظمـة�واللوائـح،�حيـث�يتـم�تطو�رهـا�وتحسـي��ا��شـ�ل�مسـتمر.�علما

بأن�ت�اليـف�االلتـزام�ببعض�تلك�األنظمـة��عد�مرتفعـة،�ومن�ذلك�ع���س�يل�المثال�ما�يتعلق�بأنظمة�اإلقامة��المقابل�الما���للمرافق�ن�والتا�ع�ن�أو�ما�يتعلق�بأنظمة�العمل�
�المقابل�الما���للعمالة�الوافدة.�هذا�وفـي�حالـة�إدخـال��غييـرات�علـى�األنظمـة�أو�اللوائـح�ا��اليـة�أو�إصـدار�قوانيـن�أو�لوائـح�جديـدة�فـإن�ذلـك�قد�يؤدي�إلـى�تكبـد�الشـركة�
لمصروفـات�ماليـة�إضافيـة�غيـر�متوقعـة�ألغـراض�تتعلـق�بااللتـزام�بتلـك�اللوائـح�وتلبيـة�اشـ��اطات�هـذه�القوانيـن،�أو�قـد�تخضـع�للعقو�ـات�والغرامـات�التـي�تفرضهـا�السـلطات�
�علـى�أعمالهـا�ونتائـج�عمليا��ـا�ومركزهـا�المالـي�وتوقعا��ـا�المسـتقبلية.����عام�١٤٤١هـ�

ً
اإلشـرافية�المختصـة�فـي�حـال�عـدم�ال��امهـا���ـذه�اللوائـح�واألنظمـة،�ممـا�سـيؤثر�سـلبا

تم�ايقاع�خمسة�عقو�ات�بي�ية�صادرة�من�الهيئة�العامة�لالرصاد�وحماية�الب�ئة�نظ���قيام�الشركة�ببعض�المخالفات�البي�ية�والمتمثلة��ش�ل�عام�بمزاولة�الشركة�لبعض�
األ�شطة�دون�ا��صول�ع���الموافقة�البي�ية�الالزمة،�أو�وجود��سر�بات�لمواد�ب��ولية�أو�لمياه�صرف�ص���غ���معا��ة.�وقد�بلغت�مجموع�هذه�الغرامات�مبلغ�٣٩,٠٠٠�ر�ال�
�بأن�جميع�قرارات�العقو�ات�ا��مس�قد�نصت�انھ����حال�العود�فس�تم�مضاعفة�العقو�ة�واغالق�الم�شأة�مدة�٩٠�يوم.�إن�عدم�معا��ة�الشركة�للمخالفات�

ً
سعودي،�علما

�ع���مركزها�الما���ونتائج�عمليا��ا.
ً
البي�ية�قد�يؤثر�سلبا



١٣

المخاطر المرتبطة بضريبة القيمة المضافة٥-٢-٢
�لنظام�ضر�بـة�القيمـة�المضافـة�المعدل�بتار�خ�١٤٤١/١٠/٢٤هـ�فإن�ضر�بة�القيمـة�المضافـة�تبلغ�١٥٪�علـى�عـدد�مـن�المنتجـات�وا��دمـات�وذلـك�حسـب�مـا�هـووارد�فـي�

ً
وفقا

النظـام،�و�التالـي،�يجـب�أن�تلتـزم�الشـركة�بتقديـم�تقار�رهـا�ا��اصـة�إلـى�ا��هـات�ا���وميـة�ذات�العالقـة،�وتحصيـل�الضر�بـة�مـن�عمال��ـا�وتور�ـد�الضر�بـة�للهيئـة�العامـة�للـز�اة�
والدخـل.�إن�أي�ان��ـاك�أو�تطبيـق�خاطـئ�لنظـام�الضر�بـة�مـن�قبـل�الشـركة�أو�من�شر�ا��ا�التا�عة،�سـوف�ُ�عرضهـم�لغرامـات�أو�عقو�ـات�أو�يـؤدي�إلـى�اإلضـرار��سـمع��م�ممـا�سـ��يد�
�مـن�الت�اليـف�والمصار�ـف�ال�شـغيلية،�وهـومـا�يمكـن�أن�يقلـل�مـن�الوضـع�التنافسـي�للشـركة�وشر�ا��ا�التا�عة�ومسـتوى�الطلـب�علـى�خدما��ـم،�ممـا�سـي�ون�لـھ�تأثيـر�سـل���

ً
أيضـا

علـى�الشـركة�ووضعهـا�المالـي�ونتائـج�عمليا��ـا�وتوقعا��ـا�المسـتقبلية.�

المخاطر المرتبطة بالرسوم الحكومية المطبقة على توظيف الموظفين غير السعوديين٦-٢-٢
�مـن�القـرارات�التـي���ـدف�إلجـراء�إصالحـات�شـاملة�لسـوق�العمـل�فـي�المملكـة�العر�يـة�السـعودية،�والتـي�اشـتملت�علـى�إقـرار�رسـوم�إضافيـة�مقابـل��ل�

ً
أقـرت�ا���ومـة�عـددا

�عـن��ل�موظـف�غيـر�سـعودي�عـام�٢٠١٨م،�تز�ـد�إلـى�
ً
�مـن�٢٠١٨/٠١/٠١م،�و�واقـع�أر�عمائـة�(٤٠٠)�ر�ـال�سـعودي�شـهر�ا

ً
موظـف�غيـر�سـعودي��عمـل�لـدى�جهـة�سـعودية�اعتبـارا

�عـام�٢٠٢٠م.�وسـيؤدي�ذلـك�إلـى�ز�ـادة�فـي�ت�اليـف�الشـركة��شـ�ل�عـام،�األمـر�الـذي�
ً
�عـام�٢٠١٩م�ثـم�ثمانمائـة�(٨٠٠)�ر�ـال�سـعودي�شـهر�ا

ً
سـتمائة(٦٠٠)�ر�ـال�سـعودي�شـهر�ا

سـيؤثر��شـ�ل�سـل���علـى�أعمالهـا�وأدا��ـا�المالـي�ونتائـج�عمليا��ـا.

�مـن�
ً
�رسـوم�إصـدار�وتجديـد�اإلقامـة�لتا�عـي�ومرافقـي�الموظفيـن�غيـر�السـعودي�ن�(رسـوم�المرافقيـن)�والتـي�أصبحـت�نافـذة�اعتبـارا

ً
باإلضافـة�إلـى�ذلـك�فقـد�أقـرت�ا���ومـة�أيضـا

�لـ�ل�تا�ـع�فـي�عـام�
ً
�لـ�ل�تا�ـع�فـي�عـام�٢٠١٧م،�لتصـل�إلـى�أر�عمائـة(٤٠٠)�ر�ـال�سـعودي�شـهر�ا

ً
�مـن�مائـة(١٠٠)�ر�ـال�سـعودي�شـهر�ا

ً
�أ��ـا�سـ��تفع�تدر�جيـا

ً
٢٠١٧/٠٧/٠١م،�علمـا

٢٠٢٠م،�وعليـھ�فـإن�الز�ـادة�فـي�رسـوم�إصـدار�وتجديـد�اإلقامـة�التـي�سـ�تحملها�الموظـف�غيـر�السـعودي�عـن�عائلتـھ�مـن�الممكـن�أن�تـؤدي�إلـى�ز�ـادة�ت�لفـة�المع�شـة�عليـھ،�األمـر�
الـذي�مـن�شـأنھ�أن�يـؤدي�إلـى�توجهـھ�للعمـل�فـي�دول�أخـرى�تكـون�ت�لفـة�المع�شـة�ف��ـا�أقـل،�وإذا�مـا�حـدث�مثـل�هـذا�األمـر�فسـتواجھ�الشـركة�صعو�ـة�فـي�المحافظـة�علـى�موظف��ـا�
غيـر�السـعودي�ن،�األمـر�الـذي�قـد�يضطرهـا�إلـى�تحمـل�تلـك�الت�اليـف�عـن�الموظفيـن�غيـر�السـعودي�ن�أو�جـزء�م��ـا��شـ�ل�مباشـر،�أو�بطر�قـة�غيـر�مباشـرة�عـن�طر�ـق�رفـع�األجـور�
ا��اصـة�بموظف��ـا�غيـر�السـعودي�ن،�األمـر�الـذي�سـيؤدي�إلـى�ز�ـادة�فـي�ت�اليـف�الشـركة�األمـر�الـذي�يـؤدي�إلـى�ز�ـادة�أسـعار�المنتجـات�وا��دمـات�المقدمـة�مـن�الشـركة،�و�التالـي�

سـي�ون�لـھ�تأثيـر�سـل���علـى�أعمالهـا�وأدا��ـا�المالـي�ونتائـج�عمليا��ـا.�و�ظهر�أثر�الرسوم�اإلضافية�بإرتفاع�رواتب�وأجور�الموظف�ن�ب�سبة�١٧٪�ب�ن�عامي�٢٠١٧م�إ���٢٠١٩م.

مخاطر عدم االفصاح أو التأخر في االفصاح عن االحداث الجوهرية للتقارير المالية المطلوبة ٧-٢-٢
قــد�تخضــع�الشــركة�لعقو�ــات�وغرامــات�فــي�حالــة�عــدم�اســ�يفا��ا�لمتطلبــات�هيئــة�الســوق�الماليــة�وقواعــد�طــرح�األوراق�الماليــة�واالل��امـات�المسـتمرة�الصـادرة�عـن�هيئـة�
السـوق�الماليـة�وقواعـد�اإلدراج�الصـادرة�عـن�السـوق�الماليـة�السـعودية�(تداول)�مـن�ناحيـة�عـدم�اإلفصـاح�عـن��عـض�التطورات�ا��وهر�ة�أو�أحـداث�معينة�(سواء��انت�
�للمادت�ن�(٦٢)�و(٦٣)�مـن�قواعـد�طـرح�األوراق�الماليـة�واالل��امـات�المسـتمرة.�باإلضافـة�إ���االفصاح�عن�المعلومات�المالية�للشركة�وتقار�ـر�

ً
جوهر�ـة�أو�غ���جوهر�ة)�وفقا

�لما�هووارد�فـي�المادت�ن�(٦٤)�و(٦٥)�مـن�قواعـد�طـرح�األوراق�الماليـة�واالل��امـات�المسـتمرة.�وتم�ا��صول�ع���غرامة�من�قبل�الهيئة�السوق�المالية�
ً
مجلس�اإلدارة�وفقا

بمبلغ�١٠�آالف�ر�ال�سعودي�بتار�خ�١٤٤٠/١١/٢٠هـ�(الموافق�٢٠١٩/٠٧/٢٣م)�لمخالف��ا�الفقرة�(ب)�من�المادة�السادسة�واألر�ع�ن�نظام�السوق�المالية�وذلك�لعدم�ال��ام�
الشركة�ب��و�د�الهيئة��عدد�من�المعلومات�المتعلقة���ا�للسنة�المالية�المن��ية����٢٠١٨/١٢/٣١م�خالل�المدة�المحددة�لها.�إن�عدم�االل��ام��عدم�االفصاح�من�قبل�الشركة�
أو�التأخـر�فـي�توقيـت�اإلفصـاح�قد��عرض�الشركة�لعقو�ات�وغرامات�من�قبل�الهيئة�مما�قد�ي�ون�لھ�تأثيـر�سـل���علـى�أعمـال�الشـركة�ونتائـج�عمليا��ـا�ومركزهـا�المالـي�وتوقعا��ـا�

المسـتقبلية.

المخاطر المتعلقة باألوراق المالية المطروحة  ٣-٢
المخاطر المتعلقة بالتذبذب المحتمل في سعر حقوق األولوية١-٣-٢

��س�ب�الفرق�ب�ن��سبة�التذبذب�
ً
قد�يخضع�السعر�السو�����قوق�األولو�ة�لتذبذبات�كب��ة��س�ب�التغ������العوامل�المؤثرة�ع���سهم�الشركة.�وقد�ي�ون�هذا�التذبذب�كب��ا

�من�سعر�اإلغالق�لليوم�السابق)�بال�سبة�ل��قوق�مقارنة�ب�سبة�التذبذب�اليومي�المسموح���ا�بال�سبة�ألسهم�
ً
�وهبوطا

ً
اليومي�المسموح���ا�(وال���تتمثل����١٠٪�ارتفاعا

الشركة.�و�عتمد�سعر�تداول�ا��قوق�ع���سعر�تداول�أسهم�الشركة�ورؤ�ة�السوق�للسعر�العادل�ل��قوق.�وقد�تؤثر�هذه�العوامل�سلبا�ع���سعر�تداول�ا��قوق.

المخاطر المتعلقة بالتذبذبات المحتملة في سعر السهم٢-٣-٢
قد�ال�ي�ون�السعر�السو���ل��قوق�أثناء�ف��ة�التداول�مؤشرا�ع���السعر�السو���ألسهم�الشركة��عد�الطرح.�وكذلك�قد�ال�ي�ون�سعر�سهم�الشركة�مستقرا�وقد�يتأثر��ش�ل�
كب����س�ب�التقلبات�الناتجة�عن�ظروف�السوق�المتعلقة�با��قوق�أو�األسهم�ا��الية�للشركة.�وقد�ت�تج�هذه�التقلبات�أيضا�عن�العديد�من�العوامل�م��ا�دون�ا��صر:�ظروف�
سوق�األسهم،�ضعف�أداء�الشركة،�عدم�القدرة�ع���تنفيذ�خطط�الشركة�المستقبلية،�دخول�منافس�ن�جدد�للسوق،�التغ������رؤ�ة�أو�تقديرات�ا����اء�والمحلل�ن�لسوق�

األوراق�المالية،�وأي�إعالن�للشركة�أو�أي�من�منافس��ا�يتعلق��عمليات�اندماج�واستحواذ�أو�تحالفات�اس��اتيجية.

وسيؤثر�بيع�كميات�كب��ة�من�األسهم�من�قبل�المساهم�ن�أو�االعتقاد�باحتمالية�حدوث�مثل�هذا�البيع�سلبا�ع���سعر�أسهم�الشركة����السوق.�باإلضافة�إ���ذلك،�قد�ال�يتمكن�
المساهمون�من�بيع�أسهمهم����السوق�دون�أن�يؤثر�ذلك�سلبا�ع���سعر�األسهم.�ل�س�هناك�ما�يضمن�أن�السعر�السو���ألسهم�الشركة�لن�ي�ون�أقل�من�سعر�الطرح،�واذا�
حدث�هذا�األمر��عد�اكتتاب�المس�ثمر�ن����األسهم�ا��ديدة،�فانھ�ال�يمكن�إلغاء�االكتتاب�أو��عديلھ.�وعليھ�قد�يتكبد�المس�ثمرون�خسائر�ن�يجة�لذلك.�عالوة�ع���ما�تقدم،�

ل�س�هناك�ما�يضمن�أن�المساهم�سوف�يتمكن�من�بيع�أسهمھ��سعر��ساوي�سعر�الطرح�أو�يز�د�عنھ��عد�االكتتاب����األسهم�ا��ديدة.

المخاطر المتعلقة بعدم ربحية أو بيع حقوق األولوية٣-٣-٢
ل�س�هنالك�ما�يضمن�ر�حية�السهم�من�خالل�التداول�بھ��سعر�أع��.�و�ضاف�إ���ذلك،�عدم�ضمان�التمكن�من�بيعھ�من�األساس،�مما�ينوه�إ���عدم�وجود�ما�يضمن�الطلب�

ال�ا������السوق�لممارسة�حقوق�األولو�ة�أو�استالم��عو�ض�من�قبل�الشركة.

المخاطر المتعلقة بالبيانات المستقبلية٤-٣-٢
�وقد�تختلف�عن�ما����موجودة����هذه�ال�شرة.�إذ�أن�إنجازات�وقدرة�الشركة�ع���التطور����من�تحدد�

ً
إن�النتائج�المستقبلية�و�يانات�األداء�للشركة�ال�يمكن�توقعها�فعليا

النتائج�الفعلية�وال���ال�يمكن�توقعها�أو�تحديدها.�إن�عدم�دقة�البيانات�والنتائج��عت���إحدى�المخاطر�ال���يجب�ع���المساهم�التعرف�عل��ا�ح���ال�تؤثر�ع���قراره�االس�ثماري.



١٤

المخاطر المتعلقة باحتمال إصدار أسهم جديدة٥-٣-٢
���حال�قررت�الشركة�إصدار�أسهم�جديدة،�فإن�ملكية�األسهم�سوف�تنخفض��ش�ل�تناس���إضافة�إ���م��قاتھ�من�حق�التصو�ت�وا��صول�ع���األر�اح�مما�سيؤثر�ع���

السعر�السو���للسهم.

المخاطر المتعلقة بانخفاض الطلب على حقوق األولوية وأسهم الشركة ٦-٣-٢
ل�س�هناك�ما�يضمن�أنھ�سي�ون�هناك�طلب��اف�ع���حقوق�األولو�ة�خالل�ف��ة�التداول�وذلك�لتمك�ن�حامل�حقوق�األولو�ة�(سواء��ان�مساهم�مقيد�أو�مس�ثمر�جديد)�
من�بيع�حقوق�األولو�ة�وتحقيق�ر�ح�م��ا،�أو�تمكينھ�من�بيع�ا��قوق�ع���اإلطالق.�كما�أنھ�ل�س�هناك�أي�ضمان�بأنھ�سي�ون�هناك�طلب��اف�ع���أسهم�الشركة�من�قبل�
المؤسسات�االس�ثمار�ة�خالل�ف��ة�الطرح�المتبقي.�و���حال�لم�تقم�المؤسسات�االس�ثمار�ة�بتقديم�عروض�لألسهم�المتبقية��سعر�عا��،�قد�ال�ي�ون�هناك��عو�ض��ا���
لتوز�عھ�ع���أ��اب�حقوق�األولو�ة�الذين�لم�يمارسوا�حقهم�باالكتتاب.�وعالوة�ع���ذلك،�ل�س�هناك�ضمان�من�وجود�طلب��اف����السوق�ع���األسهم�ال���حصل�عل��ا�

مكت�ب�إما�من�خالل�ممارسة�حقوق�األولو�ة�لهذه�األسهم،�أو�من�خالل�الطرح�المتبقي�أو�من�خالل�السوق�المفتوحة.

المخاطر المتعلقة بانخفاض نسبة الملكية ٧-٣-٢
إذا�لم�يكت�ب�أ��اب�حقوق�األولو�ة�ب�امل�حقهم����األسهم�ا��ديدة،�سوف�تنخفض�ملكي��م�وحقوق�التصو�ت�التا�عة�لها.�كما�أنھ�ل�س�هناك�أي�ضمان����حال�رغب�
حامل�حقوق�األولو�ة�المقيد�ب�يع�حقوق�األولو�ة�ا��اصة�بھ�خالل�ف��ة�التداول،�بأن�ي�ون�العائد�الذي�يتلقاه��افيا�لتعو�ضھ�بال�امل�عن�انخفاض��سبة�ملكيتھ����راس�

مال�الشركة�ن�يجة�لز�ادة�رأس�مالها.

المخاطر المتعلقة بعدم ممارسة حقوق األولوية في الوقت المناسب٨-٣-٢
تبدأ�ف��ة�االكتتاب����١٤٤٢/٠٨/٣٠هـ�(الموافق�٢٠٢١/٠٤/١٢م)�وست�ت������١٤٤٢/٠٩/١٠هـ�(الموافق�٢٠٢١/٠٤/٢٢م).�و�جب�ع���مال�ي�ا��قوق�والوسطاء�المالي�ن�
الذين�يمثلو��م�اتخاذ�التداب���المناسبة�التباع�جميع�التعليمات�الالزمة�قبل�انقضاء�ف��ة�االكتتاب.�إذا�لم�يتمكن�المساهمون�المستحقون�من�ممارسة�حقوق�االكتتاب�
�ش�ل���يح�بحلول���اية�ف��ة�االكتتاب،�بناء�ع���ما�يمل�ونھ�من�حقوق�األولو�ة،�فال�يوجد�ضمان�أن�ي�ون�هناك�مبلغ��عو�ض�يوزع�ع���المساهم�ن�المستحق�ن�غ���

المشارك�ن�أو�ممن�لم�يقوموا�بإجراءات�ممارسة�االكتتاب��ش�ل���يح.

المخاطر المتعلقة بتوزيع أرباح لحاملي األسهم٩-٣-٢
�عتمد�أر�اح�السهم����المستقبل�ع���عدد�من�العوامل�من�بي��ا�ر�حية�الشركة�والمحافظة�ع���مركزها�الما���ا��يد�واالحتياجات�الرأسمالية�واحتياطا��ا�القابلة�للتوز�ع�
والقوة�االئتمانية�المتوفرة�للشركة�واألوضاع�االقتصادية�العامة.�قد�تؤدي�ز�ادة�رأس�مال�الشركة�إ���انخفاض�ر�حية�السهم����المستقبل�ع���خلفية�أن�أر�اح�الشركة�سوف�

توزع�ع���عدد�أك���من�األسهم�ن�يجة�لز�ادة�رأس�مالها.

ال�تضمن�الشركة�أي�توز�عات�أر�اح�ع���األسهم،�كما�ال�تضمن�المبلغ�الذي�سيوزع����أي�سنة�معينة.�يخضع�توز�ع�األر�اح�لقيود�وشروط�معينة�ينص�عل��ا�النظام�األسا����
للشركة.

المخاطر المتعلقة بالمضاربة في حقوق األولوية١٠-٣-٢
تخضع�المضار�ة����حقوق�األولو�ة�لمخاطر�قد�ت�س�ب����خسائر�جوهر�ة.�و�فوق�نطاق�التذبذب�اليومي�المسموح�بھ�لسعر�تداول�حقوق�األولو�ة�نطاق�التذبذب�اليومي�
المسموح�بھ�للسعر�السو���(والذي�يمثل����١٠٪�ارتفاعا�وهبوطا�من�سعر�اإلغالق�لليوم�السابق).�كما�توجد�عالقة�طردية�ب�ن�سعر�سهم�الشركة�وقيمة�ا��ق�اإلرشادية.�
حيث��عكس�قيمة�ا��ق�اإلرشادية�الفرق�ب�ن�القيمة�السوقية�لسهم�الشركة�خالل�ف��ة�التداول�و��ن�سعر�الطرح،�وعليھ�س�تأثر�ا��دود�السعر�ة�اليومية�(أي�نطاق�التذبذب�
اليومي)�لتداول�ا��قوق�با��دود�السعر�ة�اليومية�لتداول�األسهم.�و���حال�عدم�بيع�المضارب�ل��قوق�قبل���اية�ف��ة�التداول،�فسيضطر�لممارسة�هذه�ا��قوق�لالكتتاب�
���األسهم�ا��ديدة،�وقد�يتكبد��عض�ا��سائر.�و�التا���يجب�ع���المس�ثمر�ن�مراجعة�التفاصيل�ال�املة�عن�آلية�إدراج�وتداول�ا��قوق�واألسهم�ا��ديدة�وطر�قة�عملها،�

واإللمام�بجميع�العوامل�المؤثرة�ف��ا،�وذلك�للتأكد�من�اس�ناد�أي�قرار�اس�ثماري�ع���و���وإدراك��امل�ن.



١٥

خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها-  ٣

نبذة عن الشركة  ١-٣
تأسست�شركة�تبوك�للتنمية�الزراعية�و�شار�إل��ا�فيما��عد�بـ�«الشركة»�أو�«تبوك»�كشركة�مساهمة�سعودية�بموجب�المرسوم�المل�ي�رقم�(م/١١)�وتار�خ�١٤٠٣/٠٦/٠٧هـ�
(الموافق�١٩٨٣/٠٣/٢٢م)�وتـم�قيدهـا�لـدى�وزارة�التجـارة�بالسـجل�التجـاري�رقـم�٣٥٥٠٠٠٥٤٠٣�الصـادر�من�مدينـة�تبوك�بتار�ـخ�١٤٠٤/٠٨/١٥هـ�(الموافق�١٩٨٤/٠٥/١٧م).

يبلـغ�رأس�مـال�الشـركة�ا��الـي�٢٤١,٧٦٧,٠٠٠�ر�ـال�سـعودي،�مقسـم�إلـى�٢٤,١٧٦,٧٠٠�سـهم�عـادي�بقيمـة�اسـمية�قدرهـا�(١٠)�ر�ـاالت�سـعودية�للسـهم�الواحـد�مدفوعـة�القيمـة�
بال�امـل.�كبـار�المسـاهم�ن�لـدى�الشـركة�هواالستاذ�عبداللھ�عبدالعز�ز�الراج���الـذي�يملـك�٦٫٦٦٪�مـن�أسـهم�الشـركة.�

و�قـع�مقـر�المركـز�الرئ�ـس�للشـركة�فـي�مدينة�تبوك،�طر�ق�حالة�عمار�قبل�ب���بن�هرماس�ص.ب�٨٠٨،�الرمز�ال��يدي�٧١٤٢١.

تاريخ الشركة وأهم التطورات في هيكل رأس مالها  ٢-٣
تأسسـت�الشـركة�كشـركة�مسـاهمة�سـعودية�وتـم�قيدهـا�لـدى�وزارة�التجـارة�بالسـجل�التجـاري�رقـم�٣٥٥٠٠٠٥٤٠٣�وتار�ـخ�١٤٠٤/٠٨/١٥هـ�(الموافق�١٩٨٤/٠٥/١٧م).�وقـد�بلـغ�
رأس�المـال�عنـد�التأسـ�س�(٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠)�مائت�ن�مليون�ر�ـال�مقسـمة�إلـى�(٢,٠٠٠,٠٠٠)�مليو�ي�سـهم�عـادي�م�سـاو�ة�القيمـة�بقيمـة�اسـمية�قدرهـا�(١٠٠)�مائة�ر�ـال�للسـهم�
الواحد.�علما�بأن�القيمة�االسمية�للسهم�تم��عديلها����عام�١٩٩٨م�من�(١٠٠)�مائة�ر�ال�إ���(٥٠)�خمس�ن�ر�ال،�و���عام�٢٠٠٦م�تم��عديل�القيمة�االسمية�لألسهم�مرة�أخرى�

من�(٥٠)�خمس�ن�ر�ال�إ���(١٠)�عشرة�ر�االت�للسهم�الواحد�وما�زالت�هذه�القيمة����القيمة�االسمية�للسهم�ح���تار�خھ

اعتمدت�ا��معية�العامة�غ���العادية�بتار�خ�١٤٣٦/٠٣/١٥هـ�(الموافق�٢٠١٥/٠١/٠٦م)�الموافقة�ع���ز�ـادة�رأس�مـال�الشـركـة�كما�يلـي:

.٪ز�ادة�رأس�المال�مـن�٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠�مليون�ر�ال�إ���٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠�مليون�ر�ال�و��سبة�ز�ادة�قدرهـا�١٢٥

.رفـع�عـدد�األسهـم�من�٢٠,٠٠٠,٠٠٠�مليون�سهم�عادي�إ���٤٥,٠٠٠,٠٠٠�مليون�سهـم�عادي�عن�طر�ـق�طـرح�أسهم�حقـوق�أولـو�ة

.قيمة�متحصالت�طرح�أسهم�حقوق�األولو�ة�اإلجمالية�سوف�تبلغ�٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠�ر�ال�سعودي

.يتم�إصدار�(١,٢٥)�حق�ل�ل�سهم�من�أسهم�الشركة

.ي�ون�سعر�الطرح�بمبلغ�١٠�ر�ال�شاملة�قيمة�السهم�اإلسميـة�١٠�ر�االت�سعودي

�ت�ون�أحقية�أسهم�حقوق�االولو�ة�للمساهم�ن�الم��ل�ن����الت�الشركة�لدى�مركز�اإليداع�لألوراق�المالية�(تداول)�ب��اية�تداول�يوم�ا��معية�العامة�غ���العادية
هذه.

.هدف�الشركة�من�رفع�رأس�المال�هوتمو�ل�عدد�من�المشار�ع�واالس�ثمارات�داخل�المملكة�وخارجها

اعتمدت�ا��معية�العامة�غ���العادية�بتار�خ�١٤٤١/٠٧/٢٣هـ�(الموافق�٢٠٢٠/٠٣/١٨م)�توصية�مجلس�إدارة�الشركة�ع���تخفيض�رأس�مال�الشركة�ليصبح�ع���النحوالتا��:

�رأس�مال�الشركة�قبل�التخفيض�٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠�ر�ال�سعودي،�رأس�المال��عد�التخفيض�٢٤١,٧٦٧,٠٠٠�ر�ال�سعودي،�ب�سبة�تخفيض�قدرها�٤٦٫٢٧٤٪�من
رأس�مال�الشركة.

.عدد�األسهم�قبل�التخفيض�٤٥,٠٠٠,٠٠٠�سهم،�عدد�األسهم��عد�التخفيض�٢٤,١٧٦,٧٠٠�سهم

.س�ب�تخفيض�رأس�المال:�إطفاء�ا��سائر�الم��اكمة�بقيمة�٢٠٨,٢٣٣,٠٠٠�ر�ال�سعودي

.طر�قة�تخفيض�رأس�المال:�إلغاء�٢٠,٨٢٣,٣٠٠�سهم�من�أسهم�الشركة،�س�تم�تخفيض�٠٫٤٦٢٧٤�سهم�ل�ل�١�سهم

.أثر�تخفيض�رأس�المال�ع���ال��امات�الشركة:�ال�يوجد�تأث���جوهري�من�تخفيض�رأس�مال�الشركة�ع���ال��اما��ا�المالية

�ع���جميع�
ً
تار�خ�التخفيض�:�من�تار�خ�موافقة�مساه���الشركة����اجتماع�ا��معية�العامة�الغ���عادية�ع���تخفيض�رأس�المال�أصبح�قرار�التخفيض�نافذا

مساه���الشركة�المقيدين����الت�الشركة�لدى�مركز�إيداع�األوراق�المالية�(مركز�إيداع)���اية�ثا�ي�يوم�تداول�ي���ا�عقاد�ا��معية�العامة�غ���العادية�ال���تقرر�
ف��ا�تخفيض.

األنشطة الرئيسية للشركة  ٣-٣
تتمثل�أ�شطة�الشركة�كما�هووارد����النظام�األسا����بما�ي��:

١� إقامة�وإدارة�و�شغيل�والقيام�بأ�شطة�زراعة�المحاصيل�واإلنتاج�ا��يوا�ي،�بما����ذلك�زراعة�المحاصيل�الدائمة�وغ���الدائمة�وإكثار�النباتات�واإلنتاج�ا��يوا�ي�-
والزراعة�المختلطة�وأ�شطة�دعم�الزراعة�وأ�شطة�المحاصيل��عد�ا��صاد�والصيد�والقنص�وأ�شطة�ا��دمات�المتصلة�بذلك،�وإقامة�وإدارة�و�شغيل�وممارسة�
أ�شطة�ا��راجة�وقطع�األخشاب،�بما����ذلك�زراعة�األحراج�وأ�شطة�ا��راجة�اآلخرى�وقطع�األخشاب�وجمع�منتجات�األحراج�غ���ا��ش�ية�وخدمات�الدعم�
ل��راجة،�وإقامة�وإدارة�و�شغيل�وممارسة�أ�شطة�صيد�األسماك�وتر�ية�المائيات،�و�شمل�ذلك�صيد�األسماك�البحر�ة�وصيد�أسماك�المياه�العذبة�وتر�ية�

المائيات�البحر�ة�وتر�ية�مائيات�المياه�العذبة�واالس��راع�السم�ي����البحار�والمياه�العذبة.

٢� القيام�بأ�شطة�صنع�المنتجات�الغذائية،�و�شمل�ذلك�تجه���وحفظ�ال��وم�وحفظ�السمك�والقشر�ات�والرخو�ات�وتجه���وحفظ�الفاكهة�وا��ضر�وصنع�الز�وت�-
والدهون�النباتية�وا��يوانية�وصنع�منتجات�االلبان�وصنع�منتجات�طواح�ن�ا��بوب�وال�شاء�ومنتجات�ال�شاء�وصنع�منتجات�األغذية�االخرى�كصنع�منتجات�
المخابز�وصنع�السكر�وصنع�ال�ا�اووالشوكالتھ�وا��لو�ات�السكر�ة�وصنع�األعالف�ا��يوانية�المحضرة،�والقيام�بأ�شطة�صنع�المشرو�ات،�و�شمل�ذلك�صناعة�
شراب�الشع���و�شمل�(الب��ة�بدون�كحول)�وصنع�المشرو�ات�غ���الكحولية،�وانتاج�المياه�المعدنية�والمياه�االخرى�المعبأة����زجاجات�وصناعة�المشرو�ات�

الغاز�ة�المرطبة�والمشرو�ات�المنكهة�بخالصات�وارواح�الفواكة�وانتاج�و�عبئة�المياه�وأ�شطة�أخرى�لصناعة�المشرو�ات�والمياه�المعدنية.



١٦

٣� صنع�المواد�الكيمائية�والمنتجات�الكيميائية،�و�شمل�ذلك�دون�حصر�صنع�األسمدة�والمركبات�االزوتية�وصنع�مبيدات�اآلفات�والمنتجات�الكيمائية�الزراعية�-
االخرى،�والقيام�باأل�شطة�البيطر�ة.

٤� القيام�بأ�شطة�إمدادات�المياه�وأ�شطة�الصرف�وإدارة�النفايات�ومعا����ا،�و�شمل�ذلك�تجميع�المياه�ومعا����ا�وتوصيلها�و�شغيل�قنوات�الري�وتجميع�المياه�-
من�األ��ار�والبح��ات�واآلبار�وما�إل��ا�وتجميع�مياه�األمطار�وتقنية�المياه�الغراض�توصيل�المياه�وإزالة�ملوحة�مياه�البحر�أو�المياه�ا��وفية�النتاج�المياه�و�شغيل�

قنوات�الري.

٥� صناعة�اآلالت�الزراعية�وآالت�ا��راجة،�و�شمل�ذلك�صناعة�وتجميع�آالت�ومعدات�مي�انيكية�زراعية�وصناعة�اآلالت�المستخدمة����الزراعة�وال�س�نة�أو�الغابات�-
لتحض���ال��بة�أو�غرس�أو��سميد�المحاصيل�وصناعة�المحار�ث�وصناعة�آالت�البذرات�وصناعة�آالت�ا��صد�والقطف�وقص�األ��ار�وآالت�التنظيف�والفرز�
للبيض�والفواكھ�وا��ضروات�وصناعة�ماكينات�حلب�الماشية�وصناعة�آالت�الرش�لالستخدام�الزرا���وصناعة�اآلالت�االخرى�المستخدمة����الزراعة�والفالحة�

والغابات�وتر�ية�ا��يوان�والدواجن�والنحل�وأي�أ�شطة�آخرى�لصناعة�آالت�الزراعة�والغابات.

٦� إدارة�و�شغيل�حدائق�النباتات�وا��يوانات�والمحميات�الطبيعية�و�شمل�ذلك�المن��هات�وحدائق�ا��يوان�والمحميات�الطبيعية�وأ�شطة�حدائق�النباتات�-
وا��يوانات�والمحميات�الطبيعية�االخرى،�والقيام�باأل�شطة�المتعلقة�بخدمة�وصيانة�تجميل�المواقع�و�شمل�ذلك�رعاية�وصيانة�المن��هات�وا��دائق�ألغراض�
اإلس�ان�العام�ورعاية�مناظر�المبا�ي�وا��دائق�الم��لية�وحدائق�األسقف�وواجهات�المبا�ي�ا��اصة�وغ��ها�ورعاية�وصيانة�من��هات�الطرق�السر�عة�ورعاية�
وصيانة�أرا����المالعب�الر�اضية�ومالعب�ا��ولف�ورعاية�وصيانة�المياه�الساكنة�وا��ار�ة�ورعاية�وصيانة�نباتات�ا��ماية�من�ال��يج�والر�اح�والت��ر�ورعاية�
وصيانة�أنواع�أخرى�من�المناظر�الطبيعية�ال���لم�ترد�فيما�سبق،�وممارسة�أ�شطة�خدمات�تصميم�المناظر�الطبيعية�وأ�شطة�خدمات�صيانة�األرا����ل��فاظ�

.
ً
عل��ا�صا��ة�زراعيا�و�ي�يا

٧� ال�سو�ق�وتجارة�التجزئة�وتجارة�ا��ملة�والبيع�با��ملة�نظ���رسم�أو�ع���أساس�عقد،�و�شمل�ذلك�دون�حصر�أ�شطة�الوكالء�بالعمولة�مثل�وكالء�البيع����المواد�-
ا��ام�الزراعية�ووكالء�البيع����ا��يوانات�ا��ية�ووكالء�البيع����األغذية�والمشرو�ات،�ومزوالة�وممارسة�أ�شطة�التصدير�واالست��اد،�ومزاولة�تجارة�المواد�
ا��ام�الزراعية�وا��يوانات�ا��ية�با��ملة�و�شمل�ذلك�البيع�با��ملة�ل��بوب�والبذور�والبيع�با��ملة�للفواكھ�والثمار�الز��ية�والبيع�با��ملة�للزهور�والنباتات�
والبيع�با��ملة�ل��يوانات�ا��ية�والبيع�با��ملة�ألنواع�ا��لود�والبيع�با��ملة�للمواد�الزراعية�ا��ام�االخرى�والنفايات�المعاد�تص�يعها�كعلف�ا��يوانات،�و�يع�
األغذية�والمشرو�ات�و�شمل�ذلك�البيع�با��ملة�للفواكھ�وا��ضروات�والتمور�والبيع�با��ملة�لمنتجات�األلبان�والبيض�والبيع�با��ملة�للز�وت�وال��وم�ا��يوانية�
والنباتية�والبيع�با��ملة�ل��وم�ومنتجا��ا�ومنتجات�األسماك�والبيع�با��ملة�للسكر�والشوكالتھ�ومنتجا��ا�والقهوة�والشاي�وال�ا�اووال��ارات�والعسل�والبيع�با��ملة�

لمنتجات�المخابز�والبيع�با��ملة�للمشرو�ات�بأنواعها�والبيع�با��ملة�ألغذية�وأعالف�ا��يوانات�الم��لية�والبيع�با��ملة�ألغذية�ومشرو�ات�لم�ترد�فيما�سبق.

٨� تملك�وإدارة�و�شغيل�صوامع�الغالل�والقيام�بأ�شطة�التخز�ن�وأ�شطة�الدعم�للنقل�و�شمل�ذلك�التخز�ن����المستودعات�مثل�مخازن�السلع�الم��دة�والمث��ة�-
(مستودعات�الت��يد)�والتخز�ن����مستودعات�صوامع�الغالل�والدقيق�ومخازن�األغذية�والمنتجات�الزراعية�والمخازن�العامة�ال���تضم�مجموعة�متنوعة�من�

السلع.

٩� ممارسة�أ�شطة�خدمات�األطعمة�والمشرو�ات�بما����ذلك�أ�شطة�المطاعم�وخدمات�األطعمة�المتنقلة�وأ�شطة�خدمات�الطعام����المناسبات�وغ��ها�من�خدمات�-
الطعام�وأ�شطة�تقديم�المشرو�ات.

١٠� إدارة�وتأج���العقارات�المملوكة�أو�المؤجرة�(السكنية)،�وإدارة�تأج���العقارات�المملوكة�أو�المؤجرة�(الغ���سكنية)،�وممارسة�أ�شطة�اإلقامة�القص��ة�والطو�لة�-
المدى�و�شمل�ذلك�تملك�و�شغيل�الفنادق�والموتيالت�والشقق�المفروشة�(الفندقية)�ومرافق�اإلقامة�االخرى�والشال��ات�واالس��احات�والمخيمات�والمت��هات�
والمنتجعات�ال��ف��ية�والسياحية،�وممارسة�أ�شطة�ال�ش�يد�المتخصصة�و�شمل�ذلك�ودون�حصر�أعمال�الهدم�وتحص���المواقع�وأعمال�الكهر�اء�والسباكة�

وغ��ها�من�األ�شطة�اإل�شائية�وإكمال�المبا�ي�و�شطي��ا�وأ�شطة�ال�ش�يد�المتخصصة�االخرى.

١١� القيام�بأ�شطة�و�االت�السفر�ومشغ���ا��والت�السياحية�واأل�شطة�الر�اضية�وأ�شطة�ال�سلية�وال��فيھ�و�شمل�ذلك�تملك�وإدارة�و�شغيل�أندية�الفروسية�وسباق�-
ا��يل�وال��ن�واالندية�ال��ية.

١٢� العمل�واالس�ثمار�داخل�وخارج�المملكة�وممارسة�أ�شطة�ا��دمات�المالية�و�شمل�ذلك�الوساطة�المالية�وأ�شطة�الشر�ات�القابضة�وأ�شطة�االتحادات�-
�للضوابط�ال���تحددها�ا��هات�المختصة�و�عد�ا��صول�ع���

ً
االحت�ار�ة�وصناديق�األموال�والكيانات�المالية�المشا��ة�وأ�شطة�ا��دمات�المالية�االخرى،�وفقا

ال��اخيص�الالزمة�من�هيئة�السوق�المالية.

وتقوم�الشركة�بمزاولة�وتنفيذ��شاط��ا�من�خالل�قطاعات�األعمال�التالية:

اوًال :- قطاع المحاصيل الحقلية:

و�ت��ص��شاط�قطاع�المحاصيل�ا��قلية�بانتاج�تقاوي�القمح�حيث�يتم�انتاج�بذور�قمح�ذات�ا��ودة�العالية�من�خالل�تطبيق�الممارسات�الزراعية�ال��يحة.�وقد�أثب�ت�
البذور�ال���توفرها�شركة�تبوك�للتنمية�الزراعية�أ��ا�تحقق�أع���إنتاجية�من�القمح�����افة�مناطق�زراعة�القمح�بالمملكة.

ثانيًا: قطاع إنتاج الفاكهة:

و�ت��ص��شاط�قطاع�إنتاج�الفاكهة�فيما�ي��:

١� �للمعاي���الدولية�ل��ودة،�حيث�يخضع�القاطفون�لتدر�ب�دقيق�ع���التعامل�ال��يح�مع�-
ً
انتاج�الفواكة�ذات�النواة�ا���ر�ة�والعنب،�حيث�يتم�ا��صاد�وفقا

الفاكهة�والعنب.�وسرعان�ما�ينقل�حصاد�الفاكهة�والعنب�إ���غرف�الت��يد،�حيث�يتم�ت��يده�فورا�ل��فاظ�ع���ا��ودة�وعن�طر�ق�الرصد�الدقيق،�تضمن�الشركة�
ا��فاظ�ع���سلسلة�الت��يد�إ����سليم�المنتج�ال��ا�ي.�

٢� انتاج�ز�ت�الز�تون،�حيث�يتم�حصاد�الز�تون�عند�تلو�ن�الثمار�باللون�القرمزي�ح���اكتمال�التلو�ن،وهذة�ا�سب�مرحلھ�النتاج�ز�ت�ز�تون�عا���ا��ودة،�و�تم�حصاد�-
الثمار�و������حالة�الن���المثا���لها،�ثم�يتم�عصرها����أسرع�وقت�ممكن�لضمان�ا��صول�ع���ز�ت�ز�تون�بأفضل�جودة�ممكنة.�

٣� انتاج�التمور،�حيث�يتم�انتاج�التمور�من�صنفي�ال�����والمجدول��ش�ل�رئ����.�-

٤� وحدة�المنحل،�حيث�يتم�االستفادة�من�النحل����عملية�تلقيح�ا��ار�الفاكهة�باالضافة�إ���انتاج�العسل.-
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ثالثًا: قطاع المشاتل:

تنقسم�إدارة�المشاتل�إ���ثالثة�أقسام�ع���النحوالتا���:-

���تفر�خ�أ��ار�الفاكهة�وا��مضيات�والز�تون�والت�ن�والكرمة.�و���الوقت�ا��ا��،�ت�تج�الشركة�أ��ار�الفاكهة�لتور�دها�إ���المشروعات�ا��اصة�بالشركة�و�يعها�إ
العمالء�المحلي�ن.

.تفر�خ�نباتات�الز�نة�والنباتات�الداخلية�وا��ارجية�تلبية�لالحتياجات�الداخلية�و�يعها�إ���العمالء�من�خالل�«مركز�ا��ديقة»����مدينة�تبوك

�،خدمات�التوسع����أعمال�ال������وت�سيق�ا��دائق�(الند�سكيب)،�حيث�نضع�ا��طط�لالزمة�ل��دائق�الفردية�بناء�ع���االحتياجات،�ونوفر�النباتات�الالزمة�لها
ونقدم�ما�يلزم�من�النباتات�واأل��ار�الطبيعية�األولية.�كما�أننا�نقدم�خدمات�الصيانة�الالزمة�لمشروعات�ال�����.

رابعًا: قطاع اإلنتاج الحيواني:

����إدخال��شاط�االنتاج�ا��يوا�ي�من�خالل�مشروع�تر�ية�االغنام���دف�إنتاج�أغنام�ذات�مواصفات�وجودة�عالية�لتغطية�جزء�من�االحتياج�المح���
ً
بدأت�الشركة�مؤخرا

ل��وم�ا��مراء.�

رؤية الشركة  ٤-٣
أن�تصبح�شركة�تبوك�الزراعية�واحدة�من�الشر�ات�الرائدة�القابضة����قطاع�الصناعات�الزراعية����المملكة�العر�ية�السعودية،�مع�مساهمة�كب��ة����تطو�ر�منطقة�تبوك�

بحلول�عام�٢٠٢١م.

رسالة ومهمة الشركة  ٥-٣
المساهمة�الفعالة����تحقيق�التنمية�المستدامة�لمنطقة�تبوك�من�خالل�االس�ثمار����الشر�ات�ال���تقدم�منتجات�وخدمات�ذات�جودة�عالية����نطاق�وط��.�إن�القيم�

الرا��ة�لدى�شركة�تبوك�لتحقيق�رسال��ا�ومهم��ا����كما�ي��:

الشغف
نفخر�ونتفا�ى�����ل�ما�نقوم�بھ.

التركيز على النتائج
حر�صون�ع���تحقيق�جميع�ال��اماتنا.

النزاهة
منفتحون�وصادقون�وشفافون�����عامالتنا.

التعاون
نتحدى�باستمرار�الطر�قة�ال���نؤدي���ا�األشياء�واالبت�ارات�ا��ديدة

العمل بروح الفريق الواحد
.
ً
�ومهنيا

ً
فر�قنا�هوداعم���هود��عضهم�البعض،�الموالية�لبعضها�البعض،�ورعاية��عضهم�البعض�ع���حد�سواء���صيا

استراتيجية الشركة  ٦-٣
�رفع�الطاقة�

ً
��دف�إس��اتيجة�الشركة�إ���ز�ادة�إنتاج�مبيعات�األصناف�ذات�العوائد�المرتفعة�مثل�القمح�وتقاوي�القمح�عا���ا��ودة،�حيث�أقرت�وزارة�الزراعة�حديثا

�،
ً
�من�٧٠٠�الف�طن�لتغطية�أك����سبة�من�اإلحتياج�الداخ���ال���تصل�إ���٣٫٥�مليون�طن�سنو�ا

ً
االنتاجية����المملكة�إ���١٫٥�مليون�طن�إبتداًء�من�العام�القادم�٢٠٢١م�بدال

و��دف�كذلك�إ���إيقاف�المنتجات�ال���تحقق�عوائد�منخفضة�أو�تحقق�خسائر�للشركة�مثل�البطاطس�والبصل.

و��دف�الشركة�إ����غي���هي�ل�إدارة�المبيعات�وإضافة�قسم�للبيع�التجاري�وتحقيق�مبيعات�إضافية�وخطط�جديدة�للمبيعات�جاري�تنفيذها�ع���أرض�الواقع�لز�ادة�منافذ�
البيع�وتحقيق�أسعار�بيع�أفضل�من�خالل�التواجد�المكثف����األسواق�العمالقة�المعروفة�بالمملكة�وال���يصل�عددها�إ���ما�يقارب�الـ�٧٠٠�فرع�مثل�هاي���بندة�وأسواق�

ا��ز�رة�وأسواق�المزرعة�و...ا��).

كما��عمل�الشركة�باإلس��اتيجية�ا��ديدة�ع���التعامل�مع�موز���ا��ملة�وإدراج�سيارات�الفان�للبيع�للتمو�نات�الصغ��ة�وكذلك�إتخاذ�قرار�بالبدء����عمليات�البيع�االلك��و�ي�
حيث�تم�توقيع�إتفاقية�مع�شركة��ولد�سوفت�للتمكن�من�البيع�االلك��و�ي،�باإلضافة�إ���إم�انية�البيع�من�خالل�التطبيقات�االخرى،�مع��عز�ز�قطاع�المشاتل�وقطاع�االغنام�

وتدعيم�المبيعات�من�خالل�اإلعالنات�عن�طر�ق�المؤثر�ن����قنوات�التواصل�االجتما���(السوشل�ميديا).



١٨

نواحي القوة والميزات التنافسية للشركة  ٧-٣
تتمتع�شركة�تبوك�للتنمية�الزراعية�بأحد�أفضل�الب�ئات�الزراعية����المملكة�وذلك�لم��ة�المناخ�ال���تتمتع�بھ�منطقة�تبوك،�مما�يحقق�انتاج�منتجات�زراعية�طبيعية�عالية�

ا��ودة،�تتفق�مع�المواصفات�الفنية�القياسية�المطبقة�و�سعر�تناف����لتلبية�متطلبات�العمالء�وتوقعا��م،�وذلك�من�خالل�:

.وضع�وتنفيذ�وصيانة�نظام�إلدارة�ا��ودة،�يتوافق�مع�متطلبات�المعيار�الدو���لاليزو٩٠٠١:٢٠٠٠

.لتوف���منتجات�زراعية�آمنة�
ً
�أساسيا

ً
مطابقة�متطلبات�نظام�نقاط�المراقبة�ا��رجة�وتحليل�المخاطر�HACCP����مراحل�اإلنتاج،�باعتبارها�برنامجا

.(أي�خالية�من�المخلفات�الكيميائية�وخالية�من�التالعب�ف��ا�بالهرمونات)�إنتاج�منتجات�طبيعية

.استخدام�مرافق�إنتاج�حديثة�ومستودعات�ت��يد،�تتم�صيان��ا�والمحافظة�عل��ا�عن�طر�ق�إجراء�برامج�فعالة�للصيانة�الوقائية

.التحس�ن�المستمر�ألداء�الشركة�وفعالية�نظام�إدارة�ا��ودة

.المراجعة�الدور�ة�ألهداف�ا��ودة�لضمان�استمرار�مالئمة�سياسة�الشركة�باعتبارها�أداة�للتحس�ن�المستمر

الشركات التابعة   ٨-٣
يو���ا��دول�التا���الشر�ات�التا�عة�لشركة�تبوك�

الشر�ات�التا�عة):�٤جدول�رقم�(

م�ان�التأس�س ال�شاط�الرئ����
�سبة�ملكية�

األسهم
رأس�المال اسم�الشركة�التا�عة #

الشر�ات�التا�عة�(ال���تملك�ف��ا�الشركة�٣٠٪�أو�أك��)

المملكة�العر�ية�السعودية
زراعة�الثمار�التفاحية�والثمار�ذات�
النواة،��شمل�(التفاح،�المشمش،�

الكرز،�ا��وخ،�الكم��ى،�ال��قوق...ا��)
٪١٠٠ ٥٠٠,٠٠٠�ر�ال

شركة�تبوك�للمشاتل�وت�سيق�ا��دائق

(شركة���ص�واحد�مساهمة�مقفلة)
١

المملكة�العر�ية�السعودية
زراعة�الثمار�التفاحية�والثمار�ذات�
النواة،��شمل�(التفاح،�المشمش،�

الكرز،�ا��وخ،�الكم��ى،�ال��قوق...ا��)
٪١٠٠ ٥٠٠,٠٠٠�ر�ال

شركة�تبوك�لل�سو�ق�الزرا��*

(شركة���ص�واحد�مساهمة�مقفلة)
٢

المملكة�العر�ية�السعودية مطاحن�الدقيق�واألعالف�المركبة ٪٦٠ ١,٢٥٠,٠٠٠�ر�ال
شركة�مصادر�األعالف**

(ذات�مسؤولية�محدودة)
٣

المملكة�العر�ية�السعودية
تص�يع�الغذاء�وخدمات�المطاعم�

وسلسلة�مطاعم
٪٥٠ ٣١,٠٨٩,٤٨٠�ر�ال

شركة�آفاق�الغذاء

(ذات�مسؤولية�محدودة)
٤

المملكة�العر�ية�السعودية

التقنية�والطاقة�غ���المنقطعة�
والمستدامة�والكهر�ائية�وتجارة�ا��ملة�

والتجزئة����جميع����جميع�أنواع�
الطاقة

٪٥٠ ٥٠٠,٠٠٠�ر�ال

شركة�ا��ليج�التقنية�للطاقة�المستدامة

(ذات�مسؤولية�محدودة)

«تحت�التصفية»

٥

المملكة�العر�ية�السعودية
ادارة�و�شغيل�المشار�ع�الزراعية�إلنتاج�

المحاصيل�وا��بوب�واالرز�والشع���
والفواكھ�والز�تون�وا��ضروات...ا��)

٪٣٣٫٣٣ ٣٠٠,٠٠٠�ر�ال

شركة�المجموعة�الزراعية�السعودية

(ذات�مسؤولية�محدودة)

«تحت�التصفية»

٦

الشر�ات�التا�عة�(ال���تملك�ف��ا�الشركة�أقل�من�٣٠٪)

المملكة�العر�ية�السعودية
االس�ثمار����أ�شطة�إنتاج�ا��بوب�

ومنتجات�الز�تون�وا��مضيات�وتجارة�
المحاصيل�وغ��ها

٪٢٨٫٥٧

١٠٠,٠٠٠,٠٠٠�ر�ال

المدفوع�منھ

٧٠,٠٠٠,٠٠٠�ر�ال

شركة�شرق�آسيا�للتنمية�واالس�ثمار�الزرا��

(شركة�مساهمة�مقفلة)
١

المملكة�العر�ية�السعودية
االس�ثمار����أ�شطة�إنتاج�األعالف�

وا��بوب�والسلع�الغذائية�االس��اتيجية
٪٢٧٫٨ ٦٣,٠٠٠,٠٠٠�ر�ال

شركة�جنات�لالس�ثمار�الزرا��

(شركة�ذات�مسؤولية�محدودة)

«تحت�التصفية»

٢

جمهور�ة�مصر�العر�ية

استصالح�واس��راع�األرا����
ال��راو�ة�والبور�والتص�يع�الزرا���

(�عبئة�و�غليف�وتجه���المنتجات�
الزراعية...ا��)

٪٢١٫٦
٨٠٫٠٠٠٫٠٠٠�جنية�

مصري

شركة�رخاء�لالس�ثمار�الزرا���والتنمية

(شركة�مساهمة�مغلقة�-�مصر�ة)
٣



١٩

م�ان�التأس�س ال�شاط�الرئ����
�سبة�ملكية�

األسهم
رأس�المال اسم�الشركة�التا�عة #

المملكة�العر�ية�السعودية

تجارة�البذور�واال���ة�النباتية�
وتطو�رها�وتحسي��ا�واك�شاف�
الساللالت�ال���تالئم�الظروف�

ا��غرافية�والمناخية����المملكة�
وتوف��ها�للمزارع�ن�والقايم�بأعمال�
ا��دمات�الزراعية�وشراء�االرا����

القامة�مبا�ي�عل��ا�واسثمار�تلك�المبا�ي�
بالبيع�أو�االيجار�لصا���الشركة.

٪١٫٣٩ ٢٩,٥١٥,٢٠٠�ر�ال
شركة�الوطنية�النتاج�البذور�وا��دمات�الزراعية

(ذات�مسؤولية�محدودة)
٤

المصدر:�الشركة

*�أفادت�الشركة�بأن�الشركة�المشارإل��ا�لم�تمارس�أي��شاط�منذ�تأس�سها.

�التفاقية�الشراكة�ب�ن�شركة�تبوك�والسيد�
ً
�وفقا

ً
**�ينص�ال��ل�التجاري�أن�هذه�الشركة�ال�تمارس��شاطها�إال��عد�ا��صول�ع���ترخيص�صنا���وح���تار�خھ�لم�تتمكن�الشركة�من�ا��صول�ع���ال��خيص�المطلوب.�أيضا

�بأن�الشركة�قد�قامت�بدفع�هذا�المبلغ�بالفعل�بتار�خ�
ً
أحمد�العمري،�فإن�السيد�أحمد�العمري�يل��م�بنقل�ملكية�المصنع�باسم�شركة�مصادر�األعالف����مقابل�دفع�شركة�تبوك�مبلغ�١٨,٠٠٠,٠٠٠�مليون�ر�ال،�علما

٢٠١٩/٠١/٣١م�إ���السيد�أحمد�العمري�ولكن�لم�يقم�السيد�أحمد�العمري�بنقل�ملكية�المصنع�باسم�شركة�مصادر�األعالف�ح���تار�خھ.�وعليھ،�فإن�الشركة�بصدد�رفع�دعوى���ذا�ا��صوص.�ولمز�د�من�التفاصيل،�
راجع�بند�«التقا���»����قسم�«المعلومات�القانونية».

انقطاع األعمال  ٩-٣
�األخ��ة.�

ً
����الوضع�الما���خالل�االثنا�عشر�(١٢)�شهرا

ً
�م��وظا

ً
لم�يكن�هناك�أّي�انقطاع����أعمال�الشركة�أو�أي�من�شر�ا��ا�التا�عة�يمكن�أن�يؤثر�أو�ي�ون�قد�أثر�تأث��ا

الموظفون والسعودة  ١٠-٣
�ل��نامـج�نطاقـات�الصـادر�مـن�وازرة�

ً
كمـا�فـي�تار�ـخ�١٤٤٢/٠٤/١١هـ،�بلـغ�عـدد�موظفـي�الشـركة�٦٢٣�موظـف�م��ـم�١٠٤�موظف�سـعودي�و٥١٩�موظـف�غيـر�سـعودي.�ووفقـا

الموارد�ال�شر�ة�والتنميـة�االجتماعيـة،�بلغـت��سـبة�التوطيـن�كمـا�فـي�تار�ـخ�١٤٤٢/٠٤/١١حوالـي�١٥٫٤٦٪،�ومصنفـة�ضمـن�النطـاق�البالتي��.



٢٠

الهيكل التنظيمي للشركة-  ٤

الهيكل التنظيمي  ١-٤
يو���الش�ل�التا���الهي�ل�التنظي���للشركة:

الش�ل�رقم�(١):�الهي�ل�التنظيمي�للشركة

مدير
العالقات
العامة

مدير
عام

ال�سو�ق

املس�شار
القانو�ي

رئ�س�قطاع
ا��دمات
املش��كة

رئ�س
قطاع
املالية

رئ�س
قطاع

ال�شغيل

مدير�عام
سلسلة
اإلمدادات

مدير
عام

املبيعات

��نة�امل�افآت�وال��شيحات

مجلس�اإلدارة

الرئ�س�التنفيذي

��نة�املراجعة

ال��نة�التنفيذية��نة�ا��وكمة

مجلس اإلدارة  ٢-٤
يو���ا��دول�التا���أعضاء�مجلس�إدارة�الشركة�كما�بتار�خ�هذه�ال�شرة:

�أعضاء�مجلس�إدارة�الشركة):�٥جدول�رقم�(

أعضاء�مجلس�اإلدارة

مجلس�إدارة�الشركة�*

المنصباالسم

صفة�العضو�ة

العمرا���سية

األسهم�المملوكة�كما�بتار�خ�ال�شرة

تار�خ�العضو�ة
غ���مباشر**مباشر

تنفيذي/�
غ���تنفيذي

مستقل/
غ���مستقل

ال�سبة٪العددال�سبة٪العدد

٢٠١٨/٠٧/٠١م--٤٠١٠٧٤٠٫٠٠٤٤سعوديغ���مستقلغ���تنفيذيرئ�س�مجلس�اإلدارةالوليد�خالد�الش��ي

يوسف�عبداللھ�
الراج��

٢٠١٨/٠٧/٠١م--٦٤١٧٤٦١٠,٠٧٢٢سعوديغ���مستقلغ���تنفيذينائب�رئ�س�مجلس�اإلدارة

عبدالعز�ز�أحمد�
بن�دايل

٢٠١٨/٠٧/٠١م----٤٦سعوديمستقلغ���تنفيذيعضو�مجلس�إدارة

٢٠١٩/٠١/٢١م--٦٠١٠٠٠,٠٠٠٤سعوديمستقلغ���تنفيذيعضو�مجلس�إدارةخالد�سعد�المرشد

طارق�عبدالعز�ز�
ا��مد

٢٠٢٠/٠٥/١٣م----٣٩سعوديمستقلغ���تنفيذيعضو�مجلس�إدارة

محمد�عبدالعز�ز�
الشتوي

٢٠٢٠/٠٥/١٣م----٣٩سعوديمستقلغ���تنفيذيعضو�مجلس�إدارة

خالد�عبد�الرحمن�
ا��ض��ي

٢٠٢٠/١٢/١٤م----٣٤سعوديمستقلغ���تنفيذيعضو�مجلس�إدارة

المصدر:�الشركة

*�وافقت�ا��معيـة�العامـة�العاديـة�رقم�(٣٠)�فـي�اجتماعهـا�المنعقـد�بتار�ـخ�١٤٣٩/٠٨/٢٠هـ�(الموافق�٢٠١٨/٠٥/٠٦م)�ع����عي�ن�٧�أعضـاء����مجلـس�اإلدارة�لمدة�٣�سنوات�تبـدأ�مـن�تار�ـخ�١٤٣٩/١٠/١٧هـ�(الموافق�

٢٠١٨/٠٧/٠١م)�وتن��ـي�فـي�تار�ـخ�١٤٤٢/١١/٢٠هـ�(الموافق٢٠٢١/٠٦/٣٠م).

**��ع���األسهم�المملوكة�من�قبل�أعضاء�مجلس�اإلدارة��ش�ل�غ���مباشر����الشركة�من�خالل�ملكي��م����شر�ات�تملك�أسهم����الشركة�أو�األسهم�المملوكة�من�قبل�أقر�اء�أعضاء�مجلس�اإلدارة�سواء��ش�ل�مباشر�أو�من�

خالل�ملكي��م����شر�ات�تملك�أسهم����الشركة.
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�
ً
قـرر�مجلـس�إدارة�الشـركة�فـي�اجتماعـھ�المنعقـد�بتار�ـخ�١٤٣٩/١٠/٢٠هـ�(الموافق�٢٠١٨/٠٧/٠٤م)��عي�ن�األسـتاذ/�محمد�عبد�اللھ�عبد�العز�ز�الراج���–�رئ�سا

�لرئ�ـس�مجلـس�اإلدارة،�وقـد�تـم�اإلعـالن�عـن�قـرار�مجلـس�اإلدارة�بتار�ـخ�١٤٣٩/١٠/٢٠هـ�
ً
لمجلس�االدارة،�و�عييـن�األسـتاذ/�سليمان�بن�صا���سلمان�الصراف�نائبـا

(الموافق٢٠١٨/٠٧/٠٤م).�

�بتار�خ�١٤٤٠/٠٥/١٤هـ�(الموافق�٢٠١٩/٠١/٢٠م)�تن���األستاذ/�محمد�عبد�اللھ�عبد�العز�ز�الراج���عن�رئاسة�المجلس�وتم�اإلبقاء�عليھ�عضوا�بالمجلس،�وتم
�لرئ�س�المجلس،�وتم�

ً
�للمجلس�واألستاذ/�يوسف�عبد�اللھ�عبد�العز�ز�الراج���نائبا

ً
���نفس�ا��لسة�اختيار�األستاذ/�سليمان�صا���سلمان�الصراف�ليصبح�رئ�سا
االعالن�عن�قرار�المجلس�بتار�خ�١٤٤٠/٠٥/١٥هـ�(الموافق�٢٠١٩/٠١/٢١م).

�وافق�مجلس�االدارة�بتار�خ�٢٠١٩/١/٢١م�ع���شغل�الدكتور/�خالد�بن�سعد�المرشد�للمقعد�الشاغر��عضو�ة�مجلس�االدارة،�وتم�االعالن����موقع�تداول
بنفس�التار�خ،�كما�اعتمدت�ا��معية�العامة�بتار�خ�٢٠١٩/٠٦/٢٠م�توصية�مجلس�اإلدارة،�وتم�اعالن�نتائج�ا��معية����موقع�تداول�بتار�خ�٢٠١٩/٠٦/٢٣م.�
علما�بأن�الدكتور/�خالد�المرشد�قام��شغل�المقعد�الشاغر�والذي�شغر�باستقالة�عضوالمجلس�األستاذ/�غسان�إبراهيم�عقيل�والذي�تقدم�باستقالتھ�بتار�خ�

٢٠١٨/١٠/١٣م،�واعتمد�المجلس�االستقالة�اعتبار�من�تار�خ�٢٠١٨/١٠/١٤م.

�بتار�خ�١٤٤١/٠٤/٢١هـ�(الموافق�٢٠١٩/١٢/١٨م)�اعتمد�المجلس�استقالة�األستاذ/�سليمان�صا���سلمان�الصراف�من�رئاسة�وعضو�ة�المجلس�وال��ان،�واختار
�لمجلس�االدارة،�وتم�االعالن�بموقع�تداول�بذلك�بتار�خ�١٤٤١/٠٤/٢١هـ�(الموافق�٢٠١٩/١٢/١٨م).

ً
المجلس�األستاذ/�الوليد�بن�خالد�صا���الش��ي�-�رئ�سا

استقال�من�المجلس�األستاذ/�أحمد�عبد�العز�ز�السماري�بتار�خ�١٤٤١/٠٥/٢٧هـ�(الموافق�٢٠٢٠/٠١/٢٢م)�واعتمد�المجلس�االستقالة�وتم�اعالنھ����موقع�تداول�
بنفس�التار�خ.

�بتار�خ�١٤٤١/٠٩/١٩هـ�(الموافق�٢٠٢٠/٠٥/١٢م)�اعتمد�المجلس�العضو�ن�االستاذ/�محمد�عبد�العز�ز�الشتوي،�الدكتور/�طارق�عبد�العز�ز�ا��مد�لشغل
المقعدين�الشاغر�ن�بمجلس�االدارة�وال���شغرت�باستقالة�كال�من�االستاذ/�سليمان�الصراف�واالستاذ/�أحمد�السماري،�ع���أن�يبدأ�سر�ان�العضو�ن�ا��دد�
بتار�خ�١٤٤١/٠٩/٢٠هـ�(الموافق�٢٠٢٠/٠٥/١٣م)�والعرض�ع���أول�جمعية�عامة،�حيث�اعتمدت�ا��معية�العامة�رقم�(٣٣)�بتار�خ�١٤٤١/١٠/٢٥هـ�(الموافق�

٢٠٢٠/٠٦/١٧م)�قرار�المجلس�المو���أعاله.�

�استقال�من�المجلس�األستاذ/�محمد�عبداللھ�الراج���بتار�خ�١٤٤٢/٠١/٢٢هـ�(الموافق�٢٠٢٠/٠٩/١٠م)�واعتمد�المجلس�االستقالة�١٤٤٢/٠١/٢٤هـ�(الموافق
٢٠٢٠/٠٩/١٢م�وتم�اعالنھ����موقع�تداول����تار�خ�١٤٤٢/٠١/٢٥هـ�(الموافق�٢٠٢٠/٠٩/١٣م)،�و�تار�خ�١٤٤٢/٠٤/٢٨هـ�(الموافق�٢٠٢٠/١٢/١٣م)�صدر�قرار�
مجل�س�اإلدارة�بتعي�ن�األستاذ�خالد�بن�عبدالرحمن�ا��ض��ي�عضوغ���تنفيذي�مستقل�بدال�من�األستاذ�/�محمد�بن�عبد�اللھ�الراج��،�وسوف�يكمل�العضو�الذي�
َعّد���ائية�وسوف�ُ�عرض�هذا�التعي�ن�ع���أول�اجتماع�ل��معية�العامة�

ُ
المدة�المتبقية�بالدورة�ا��الية�لمجلس�اإلدارة،�ا��دير�بالذكر�أن�موافقة�المجلس�ال��

إلقراره.�

لجان الشركة  ٣-٤
���اجة�ومتطلبات�الشركة،�

ً
�لمتطلبات�نظام�الشر�ات�ونظام�هيئة�السوق�المالية�ولوائحها�التنفيذية�ووفقا

ً
قام�مجلس�إدارة�الشركة�بت�و�ن�عدد�من�ال��ان�وذلك�وفقا

وفيما�ي���وصف�ل��ان�الشركة�ومسؤوليا��ا�واألعضاء�ا��الي�ن�ل�ل���نة:

لجنة المراجعة١-٣-٤
تم��شكيل���نة�المراجعة�للدورة�ا��الية�بقرار�من�ا��معية�العامة�رقم�(٣٠)�وتار�خ�١٤٣٩/٠٨/٢٠هـ�(الموافق٢٠١٨/٠٥/٠٦م).

.(
ً
،�أ/�عبد�الرحمن�السلطان�-�عضوا

ً
،�أ/�فيصل�سعود�المعمر�-�عضوا

ً
بدأت�ال��نة�عضو���ا�باألعضاء�(أ/�وليد�أحمد�بامعروف�-�ر�سيا

�.إن��ت�عضو�ة�فيصل�المعمر�من�ال��نة�باستقالتھ�بتار�خ�٢٠١٨/٠٩/١٠م

.بدأت�عضو�ة�أحمد�إبراهيم�الس�يدي����ال��نة����تار�خ�٢٠١٨/١٠/٢١م�بديال�عن�العضو�فيصل�سعود�المعمر

�وافق�مجلس�االدارة�بتار�خ�٢٠١٩/١٢/١٨م�ع���دخول�األستاذ/�عبد�العز�ز�أحمد�بن�دايل��عضو�ة���نة�المراجعة�(عضو�مجلس�إدارة�مستقل)�ع���أن�يتم�العرض
ع���أول�جمعية�لالعتماد،�وتم�ال�شر�بموقع�تداول�بنفس�التار�خ.�واعتمدت�ا��معية�غ���العادية�رقم�(١٩)�بتار�خ�١٤٤١/٠٧/٢٣هـ�(الموافق�٢٠٢٠/٠٣/١٨م)،�

�من�تار�خ�اعتماد�ا��معية�٢٠٢٠/٠٣/١٨م.
ً
إنضمام�األستاذ/�عبد�العز�ز�بن�دايل�لعضو�ة�ال��نة�اعتبارا

أعضاء���نة�المراجعة):�٦جدول�رقم�(

الوظيفة االسم

رئ�س وليد�بن�أحمد�بامعروف

عضو عبدالرحمن�السلطان

عضو أحمد�ابراهيم�الس�يدي

عضو عبدالعز�ز�بن�أحمد�بن�دايل�

المصدر:�الشركة
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مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة

أغراض اللجنة:

تقوم�ال��نة�من�خالل�دورها�اإلشرا���ع���عمليات�وحدة�المراجعة�الداخلية�واالطالع�والتوصية�ع���تقار�ر�مراجع�ا��سابات�ا��ار���لمساعدة�مجلس�اإلدارة����أداء�
مسئولياتھ�المتعلقة�باال�ي:�

�.التأكد�من�سالمة�السياسات�واألنظمة�المالية�والمحاس�ية�المتبعة�بما����ذلك�األنظمة�ذات�الصلة�باعداد�التقار�ر�المالية

�.التأكد�من�تطبيق�أنظمة�رقابية�مناسبة�إلدارة�المخاطر�وذلك�من�خالل�تحديد�التصور�العام�ع���المخاطر�ال���تواجھ�الشركة�وطرحها��شفافية

.مراجعة�فاعلية�نظام�الرقابة�الداخلية����الشركة�واإلشراف�ع���سالمة�تطبيقھ

�الرقابة�ع���األداء�الما���وعمليات�الرقابة�ا��ارجية���سابات�الشركة�والتقار�ر�المالية�والتحقق�من�مطابق��ا�للمتطلبات�القانونية�والنظامية�وعدالة�المعامالت
المالية�ب�ن�الشركة�وا��هات�ا��ارجية�ذات�الصلة�بأعمال�الشركة.

المسؤوليات والصالحيات:

تمارس���نة�المراجعة�مهامها�ومسئوليا��ا�بموجب�القوان�ن�السار�ة�والئحة�حوكمة�الشر�ات�وأي�مرجعيات�قانونية�أخرى�تختص�بالرقابة�ع���أعمال�الشركة�و���هذا�
السياق�تقع�ع���عاتق�ال��نة�المسئوليات�والصالحيات�التالية:

أوًال: المراجعة الداخلية

� المسؤوليـــــات:أ-
١� اإلشراف�ع���إدارة�المراجعة�الداخلية����الشركة�من�أجل�التحقق�من�مدى�فاعلي��ا.�-

٢� مراجعة�ا��طة�السنو�ة�إلدارة�المراجعة�الداخلية�للشركة�واعتمادها�والوقوف�ع���عمليات�وتقار�ر�المراجعة�وإبداء�المالحظات�الالزمة�حيالها�والوقوف�ع���-
اإلجراءات�الت��يحية�للم��وظات�الواردة.

٣� دراسة�ومراجعة�نظام�الرقابة�الداخلية�والمالية����الشركة�وإعداد�تقر�ر�مكتوب�يتضمن�توصيا��ا�ورأ��ا����مدى�كفاي��ا�والوقوف�ع���أي�خلل�ف��ا�ووضع�ا��د�-
الزم���المناسب�لت��يحھ،�ع���أن�يتم�إيداع������افية�من�هذا�التقر�ر�عن�طر�ق�مجلس�اإلدارة����المركز�الرئ�����للشركة�قبل�موعد�ا�عقاد�ا��معية�العامة�

�ع���األقل�ل��و�د�من�يرغب�من�المساهم�ن�ب���ة�منھ�و�ت���التقر�ر����أثناء�ا�عقاد�ا��معية.
ً
بواحد�وعشر�ن�(٢١)�يومـا

٤� تقوم�ال��نة�مرة�واحدة�ع���االقل����العام�بتقييم�خ��ات�ومؤهالت�وحدة�المراجعة�الداخلية�والتحقق�من�مطابق��ا�للمعاي���المهنية�ومقدرة�الفر�ق�ع���القيام�-
بالمهام�المو�لة�لھ.

٥� مناقشة�تقار�ر�وحدة�المراجعة�الداخلية�مع�ا��هات�المعنية�بالشركة�ورفع�المالحظات�حيالها�لمجلس�اإلدارة.-

� الصالحـيـات:ب-
١� ترشيح�وطلب�اس�بدال�رئ�س�وحدة�المراجعة�الداخلية�وتقييم�عملھ�واق��اح�رواتبھ�وم�افاتھ.-

٢� �عتمد�ال��نة��ش�ل�مسبق�نطاق�خدمات�المراجعة�الداخلية�والشروط�المرجعية�ألعضاء�وحدة�المراجعة�الداخلية.-

٣� تقدم�وحدة�المراجعة�الداخلية�تقار�رها�مباشرة�إ�����نة�المراجعة.�-

٤� �عتمد�ال��نة�خطة�المراجعة�السنو�ة�المعدة�من�قبل�وحدة�المراجعة�الداخلية.-

ثانيًا: القوائم والتقارير المالية

� المـسئوليات:أ-
١� دراسة�القوائم�المالية�األولية�والسنو�ة�للشركة�قبل�عرضها�ع���مجلس�اإلدارة�وإبداء�رأ��ا�والتوصية����شأ��ا؛�لضمان�نزاه��ا�وعدال��ا�وشفافي��ا.-

٢� إبداء�الرأي�الف���-�بناء�ع���طلب�مجلس�اإلدارة-�فيما�إذا��ان�تقر�ر�المجلس�والقوائم�المالية�للشركة�عادلة�ومتوازنة�ومفهومة�وتتضمن�المعلومات�ال���ت�يح�-
للمساهم�ن�والمس�ثمر�ن�تقييم�المركز�أو�الوضع�الما���للشركة�وأدا��ا�ونموذج�عملها�واس��اتيجي��ا.�

٣� دراسة�أية�مسائل�مهّمة�أو�غ���مألوفة�تتضم��ا�التقار�ر�المالية�وا��سابات،�والبحث�بدقة����أية�مسائل�يث��ها�المدير�الما���للشركة�أو�من�يتو���مهامھ�أو�مسؤول�-
االل��ام����الشركة�أو�مراجع�ا��سابات�ا��ار��.

٤� التحقق�من�التقديرات�المحاس�ية����المسائل�ا��وهر�ة�الواردة����التقار�ر�المالية.-

٥� دراسة�السياسات�المحاس�ية�المتبعة����الشركة�وإبداء�الرأي�والتوصية�لمجلس�اإلدارة����شأ��ا.-
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ثالثًا: مراجع الحسابات

� المســئوليات:أ-
١� فحص�وتقييم�مؤهالت�فر�ق�المراجعة�السنو�ة�ا��اص�بمراجع�ا��سابات�ا��ار���والتحقق�من�مطابق��ا�للمعاي���المطلو�ة.-

٢� مناقشة�خطة�المراجعة�السنو�ة�ل��سابات�ال��ائية�مع�مراجع�ا��سابات�ا��ار���وإبداء�المالحظات�حولها،�والمتا�عة�مع�اإلدارة�لتوف���متطلبات�تنفيذها،�-
والتحقق�من�عدم�تقديم�مراجع�ا��سابات�ا��ار���أعماال�فنية�وإدار�ة�خارجة�عن�نطاق�أعمال�المراجعة�وأخذ�مرئيا��م�بخصوص�ذلك.

٣� دراسة�تقر�ر�مراجع�ا��سابات�ا��ار���ا��اص�ب�تائج�مراجعة�القوائم�المالية�السنو�ة�والم��وظات�الواردة�فيھ�والمتا�عة�مع�اإلدارة�لت��يحها.-

٤� اإلجابة�عن�استفسارات�مراجع�ا��سابات�ا��ار��.-

٥� التحقق�من�استقالل�مراجع�ا��سابات�ا��ار���وموضوعيتھ�ومدى�فاعلية�أعمال�المراجعة�مع�األخذ����االعتبار�القواعد�والمعاي���ذات�الصلة.-

٦� التأكد�من�ان�مراجع�ا��سابات�مرخص�وأال�يقل�عدد�المر���ن�من�المراجع�ن�عن�اثن�ن.-

� الصالحيــــات:ب-
التوصية�للمجلس�بتعي�ن�مراجع�ا��سابات�ا��ار���وتحديد�أ�عابھ�وإ��اء�عقده�و�را���أال�تز�د�مدة�عقد�مراجع�ا��سابات�عن�خمسة�(٥)�سنوات�متصلة�و�جب�إنقضاء�

ف��ة�س�ت�ن�قبل�معاودة��عي�نھ.�

رابعًا: ضمان االلتزام والتقيد باالنظمة

� المســئوليات:أ-
١� مراجعة�نتائج�تقار�ر�ا��هات�الرقابية�والتحقق�من�اتخاذ�الشركة�اإلجراءات�الالزمة��شأ��ا.-

٢� التحقق�من�ال��ام�الشركة�باألنظمة�واللوائح�والسياسات�والتعليمات�ذات�العالقة.-

٣� مراجعة�العقود�والتعامالت�المق��ح�أن�تجر��ا�الشركة�مع�األطراف�ذوي�العالقة،�وتقديم�ما�تراه��شأ��ا�إ���مجلس�اإلدارة.-

٤� الرفع�إ���مجلس�اإلدارة�بما�تراه�من�مسائل�ترى�ضرورة�اتخاذ�إجراء��شأ��ا�كإجراءات�تقديم�الموظف�ن�للش�اوى�المتعلقة�بإجراءات�الرقابة�الداخلية،�وإبداء�-
توصيا��ا�با��طوات�ال���يلزم�اتخاذها.� 

٥� مراجعة�ال��ت�بات�ال���ت�يح�للعامل�ن����الشركة�تقديم�مالحظا��م��شأن�أي�تجاوز����التقار�ر�المالية�أو�غ��ها��سر�ة،�والتحقق�من�تطبيق�هذه�ال��ت�بات�بإجراء�-
تحقيق�مستقل�ي�ناسب�مع���م�ا��طأ�أو�التجاوز�وأن�ت�ب���إجراءات�متا�عة�مناسبة.

٦� مراجعة�ا��االت�والتعامالت�ا��الية�أو�المحتمل�أن�تجر��ا�الشركة�مع�األطراف�ذوي�العالقة�وتقديم�مق��حا��ا�حيال�ذلك�إ���المجلس�وذلك�بناًء�ع���توصية�-
مقدمة�من�اإلدارة.

صالحيات عامة: 
ل��نة�المراجعة����س�يل�أداء�مهامها:

.حق�االطالع�ع�����الت�الشركة�ووثائقها

.طلب�أي�إيضاح�أو�بيان�من�أعضاء�مجلس�اإلدارة�أو�اإلدارة�التنفيذية

 �.أن�تطلب�من�مجلس�اإلدارة�دعوة�ا��معية�العامة�للشركة�لال�عقاد�إذا�أعاق�عملها�أو��انت�الشركة�تتعرض�ألضرار�أو�خسائر�جسيمة

�.االستعانة�با����اء�والمس�شار�ن�والمتخصص�ن�من�خارج�الشركة�أثناء�أداء�عملها

�إجراء�تحقيقات�أو�ت�ليف�جهة�أخرى�بالقيام�بذلك����أي�أمر�خاص�بالشركة�يدخل����إطار�مسئوليا��ا�بما����ذلك�حق�إستدعاء�كبار�التنفيذي�ن�وأي�جهة�أخرى
للمثول�أمامها�ألغراض�التحقيق.

لجنة الترشيحات والمكافآت٢-٣-٤
تم��شكيل���نة�ال��شيحات�والم�افآت�للدورة�ا��الية�بقرار�من�مجلس�االدارة�رقم�(١-١٢)�وتار�خ�١٤٣٩/١٠/٢٠هـ�(الموافق�٢٠١٨/٠٧/٠٤م).

أعضاء���نة�ال��شيحات�والم�افآت):�٧جدول�رقم�(

الوظيفة االسم

رئ�س عبدالعز�ز�بن�أحمد�بن�دايل

عضو وليد�خالد�الش��ي

عضو ا��وهرة�ب�ت�سليمان�العايد

عضو حاتم�محمد�امام

المصدر:�الشركة
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.(عبد�العز�ز�أحمد�بن�دايل،�الوليد�بن�خالد�الش��ي،�غسان�ابراهيم�عقيل)�بدأت�ال��نة�عضو���ا�بـالسادة

.بتار�خ�٢٠١٨/١٠/١٤م�استقال�العضو�غسان�ابراهيم�عقيل

.بدأت�عضو�ة�د.�مر�ع�سعد�هباش�بال��نة�بتار�خ�٢٠١٨/١٠/٢١م�بديال�عن�العضو�المستقيل�/�غسان�عقيل

�اعتمد�مجلس�اإلدارة�بتار�خ�٢٠١٩/٢/١٤م�إ�شاء���نة�جديدة�بمس�����نة�(ا��وكمة�واإلل��ام�والمخاطر)�وفصل�مهام�ا��وكمة�من���نة�ال��شيحات�إ���ال��نة
�ل��نة�ا��ديدة�(ا��وكمة�واإلل��ام�والمخاطر)�واختيار�األستاذة/�

ً
ا��ديدة،�ونقل�الدكتور/�مر�ع�سعد�الهباش�من���نة�ال��شيحات�والم�افآت�ليصبح�رئ�سا

�من�٢٠١٩/٣/١م.
ً
ا��وهرة�ب�ت�سليمان�العايد�-�عضوا�ب��نة�ال��شيحات�والم�افآت�والتم����بذلك�اعتبارا

�اعتمد�مجلس�االدارة�بتار�خ�٢٠١٩/١٠/١٠م�عضو�ة�المهندس/�حاتم�محمد�إمام�ب��نة�ال��شيحات�والم�افآت�ع���أن�يتم��عديل�الئحة�عمل�ال��نة�وذلك�بز�ادة
عدد�أعضا��ا�ليصبح�(٤)�أعضاء�بدال�من�(٣)�وعرض�الالئحة�ع���أول�جمعية�لإلعتماد.�واعتمدت�ا��معية�الالئحة��عد�التعديل�بتار�خ�١٤٤١/٠٧/٢٣هـ�(الموافق�

٢٠٢٠/٠٣/١٨م).

مهام ومسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت

تتضمن مسؤوليات اللجنة فيما يخص الترشيحات ما يلي:

١� اق��اح�سياسات�ومعاي���وا��ة�للعضو�ة����مجلس�اإلدارة�واإلدارة�التنفيذية.-

٢� �للسياسات�والمعاي���المعتمدة،�مع�مراعاة�عدم�ترشيح�أي���ص�سبقت�إدانتھ�بجر�مة�مخلة�-
ً
التوصية�لمجلس�اإلدارة�ب��شيح�أعضاء�لھ�وإعادة�ترشيحهم�وفقا

بالشرف�واألمانة.

٣� إعداد�وصف�للقدرات�والمؤهالت�المطلو�ة�لعضو�ة�مجلس�اإلدارة�وشغل�وظائف�اإلدارة�التنفيذية.-

٤� تحديد�الوقت�الذي�يجب�ع���العضو�تخصيصھ�ألعمال�مجلس�اإلدارة.-

٥� المراجعة�السنو�ة�لالحتياجات�الالزمة�من�المهارات�المناسبة�لعضو�ة�مجلس�اإلدارة�ووظائف�اإلدارة�التنفيذية.�-

٦� مراجعة�هي�ل�مجلس�اإلدارة�واإلدارة�التنفيذية�ورفع�التوصيات����شأن�التغي��ات�ال���يمكن�إجراؤها.-

٧� التأكد��ش�ل�سنوي�من�استقالل�األعضاء�المستقل�ن،�وعدم�وجود�أي��عارض�مصا���إذا��ان�العضو��شغل�عضو�ة�مجلس�إدارة�شركة�أخرى،�ووضع�آلية�-
مناسبة�إلعالم�المساهم�ن�عن�أي�متغ��ات�قد�تؤدي�إ���فقد�العضو�الستقالليتھ.

٨� وضع�التعر�فات�النظامية�لألعضاء�التنفيذي�ن�واألعضاء�غ���التنفيذي�ن�واألعضاء�المستقل�ن�وأعضاء�اإلدارة�التنفيذية.-

٩� وضع�اإلجراءات�ا��اصة����حال�شغور�مركز�أحد�أعضاء�مجلس�اإلدارة�أو�كبار�التنفيذي�ن.-

١٠� تحديد�جوانب�الضعف�والقوة����مجلس�اإلدارة،�واق��اح�ا��لول�لمعا����ا�بما�يتفق�مع�مص��ة�الشركة. -

١١� تنظيم�برامج�تدر��ية�للمدير�ن�التنفيذي�ن�متعلقة�بحوكمة�الشركة�والسلوك�األخال�����ا.�-

١٢� التأكد�من�ال��ام�الشركة�باجراءات�ال��شيح�لعضو�ة�المجلس�الواردة�بالئحة�حوكمة�الشركة�وما�تقرره�الهيئة�من�متطلبات،�مع�مراعات�إم�انية�أن�يفوق�عدد�-
طرح�أسماؤهم�أمام�ا��معية�العامة�عدد�المقاعد�المتوفرة�بحيث�ي�ون�لدى�ا��معية�العامة�فرصة�االختيار�من�ب�ن�المر���ن.

ُ
المر���ن�لمجلس�اإلدارة�الذين�ت

١٣� التأكد�من�ال��ام�الشركة�بإجراءات��شر�إعالن�ال�����لعضو�ة�المجلس�الواردة�بالئحة�حوكمة�الشركة.-

١٤� التأكد�من�ال��ام�الشركة�باإلجراءات�ا��اصة��شغور�مقعد�أحد�أعضاء�مجلس�االدارة�أو�كبار�التنفيذي�ن�كما�ورد�بالئحة�حوكمة�الشركة�وأنظمة�هيئة�السوق�-
المالية.

تتضمن مسؤوليات اللجنة فيما يخص المكافآت ما يلي:

١� �العتمادها�من�-
ً
إعداد�سياسة�وا��ة�لم�افآت�أعضاء�مجلس�اإلدارة�وال��ان�المن�ثقة�عن�المجلس�واإلدارة�التنفيذية،�ورفعها�إ���مجلس�اإلدارة�للنظر�ف��ا�تمهيدا

ا��معية�العامة،�ع���أن�يرا������تلك�السياسة�اتباع�معاي���ترتبط�باألداء،�واإلفصاح�ع��ا،�والتحقق�من�تنفيذها�بما����ذلك:

� تحديد�نوعية�و��م�التعو�ضات�والم�افآت�الممنوحة�ألعضاء�المجلس�نظ���حضور�ا��لسات�ونفقات�السفر�ذات�الصلة�باإلضافة�إ���ا��وافز�ال���يمكن�أ.
منحها�نظ���إسهام��ل�عضو���تحقيق�أهداف�إس��اتيجية�محددة.

� تحديد�نوعية�و��م�التعو�ضات�والم�افآت�الممنوحة�ألعضاء���ان�المجلس�نظ���حضور�ا��لسات�ونفقات�السفر�ذات�الصلة�باإلضافة�إ���ا��وافز�ال���ب.
يمكن�منحها�نظ���إسهام��ل�عضو���تحقيق�أهداف�إس��اتيجية�محددة.

� تحديد�نوعية�و��م�التعو�ضات�والم�افآت�للرئ�س�التنفيذى�وكبار�التنفيذي�ن،�ع���أن�يرا������ذلك�االس��شاد�بما�هومتبع����الشر�ات�المماثلة�وإستخدام�ج.
معاي���ترتبط�باألداء.

٢� ��انت�طبيع��ا�ومسماها،�ع���-
ً
إعداد�تقر�ر�سنوي�مفصل�عن�الم�افآت�الممنوحة�ألعضاء�مجلس�اإلدارة�واإلدارة�التنفيذية،�سواء��انت�مبالغ�أو�منافع�أو�مزايا،�أيا

أن��عرض�هذا�التقر�ر�ع���ا��معية�العامة�للشركة�لمناقشتھ�وإبداء�الرأي��شأنھ.

٣� المراجعة�الدور�ة�لسياسة�الم�افآت،�وتقييم�مدى�فعالي��ا����تحقيق�األهداف�المتوخاة�م��ا.-

٤� �للسياسة�المعتمدة.-
ً
التوصية�لمجلس�اإلدارة�بم�افآت�أعضاء�مجلس�اإلدارة�وال��ان�المن�ثقة�عنھ�–عدا���نة�المراجعة�-�وكبار�التنفيذي�ن�بالشركة�وفقا

٥� المراجعة�السنو�ة�لهي�ل�الرواتب�للشركة�ونظام�ا��وافز�والم�افآت�والتوصية�للمجلس�بالتعديالت�أو�اإلضافات�المطلو�ة.-

٦� تقييم�أداء�الرئ�س�التنفيذى�وتحديد�طبيعة�وف��ات�إجراء�التقييم�واإلشراف�ع���عملية�التقييم�وتقديم�تقار�ر�تقييم�أداء�الرئ�س�التنفيذى�مشفوعة�بالتوصيات�-
الضرور�ة�ومناقش��ا�مع�المجلس.



٢٥

٧� التوصية�للمجلس�باألهداف�الرئ�سية�للشركة�ال���يجب�أن�تر�ط�بأي�خطة�حوافز�مق��حة�لكبار�التنفيذين�أو�مدراء�اإلدارات�ورؤساء�األقسام�والمشرف�ن�ع���أن�-
يؤخذ����االعتبار�العائد�المس��دف�ع���حقوق�المساهم�ن�وتجارب�الشر�ات�المنافسة�و��م�ا��وافز�الممنوحة����السنوات�الماضية�بالشركة.

٨� اإلشراف�ع���تقييم�أداء�كبار�التنفيذي�ن�ع���ضوء�األهداف�السنو�ة�للشركة�واألهداف�ذات�الصلة�بوحدات�االعمال�والقطاعات�و���إطار�نظام�التقييم�والم�افآت�-
المعتمد�بالشركة�والتوصية�للمجلس�با��وافز�والم�افآت�المستحقة.

تتضمن مسؤوليات اللجنة فيما يخص التعيينات:

١� جلب�الس���الذاتية�لكبار�التنفيذي�ن�لشغل�الوظائف�القيادية���ي�ل�الشركة.-

٢� التأكد�من�اس�يفاء�المتقدم�ن�لشغل��عض�الوظائف�القيادية�بالشركة�للشروط�ا��اصة�بذلك.-

٣� إجراء�المقابالت�ال��صية�لكبار�التنفيذي�ن�ورفع�التوصيات�الالزمة.-

صالحيات اللجنة: 

١� يحق�ل��نة�االستعانة�بمس�شار�ن�قانوني�ن�أو�من�أي�تخصص�آخر�بحسب�ما�تراه�ضرور�ا�للمساعدة����أداء�مهام�عملها�ع���الوجھ�األمثل،�كما�يحق�ل��نة�تحديد�-
االجر�المناسب�للمس�شار�ن�الذين�يتم�االستعانة���م�دون�تدخل�من�المجلس����هذا�ا��صوص.

٢� يحق�ل��نة�االستعانة�بالمعلومات�والبيانات�والتقار�ر�والدراسات�المعدة�من�قبل�ا��هات�التالية�بالشركة:-

� ��ص�أو�أك���من�فر�ق�االدارة�العليا�للشركة�أو�م�سو���ا�من�ذوى�االختصاص�وا����ة����الموضوع�مجال�البحث�والتق���.أ.

� مراجع�ا��سابات�ا��ار���ووحدة�المراجعة�الداخلية�والمس�شار�القانو�ي�للشركة.�ب.

� أحد���ان�المجلس����المواضيع�ذات�الصلة�بمهامها.�ج.

٣� يحق�ل��نة�إجراء�تحقيقات�أو�ت�ليف�جهة�اخرى�بالقيام�بذلك����أي�أمر�خاص�بالشركة�يدخل����إطار�مسئوليا��ا�بما����ذلك�حق�إستدعاء�كبار�التنفيذي�ن�وأي�-
جهة�أخرى�للمثول�أمامها�ألغراض�التحقيق.

لجنة الحوكمة وااللتزام والمخاطر٣-٣-٤
تم��شكيل���نة�ا��وكمة�واالل��ام�والمخاطر�للدورة�ا��الية�بقرار�من�مجلس�االدارة�رقم�(٧-١٢)�وتار�خ�١٤٤٠/٠٦/٠٩هـ�(الموافق�٢٠١٩/٠٢/١٤م).

��نة�ا��وكمة�واالل��ام�والمخاطر):�٨جدول�رقم�(

الوظيفة االسم

رئ�س مر�ع�سعد�هباش

عضو خالد�محمود�محمد�النجار�

عضو سماح�ب�ت�حمد�الس�ي��

المصدر:�الشركة

�اعتمد�مجلس�اإلدارة�بتار�خ�٢٠١٩/٢/١٤م�إ�شاء���نة�جديدة�بمس�����نة�(ا��وكمة�واإلل��ام�والمخاطر)�وفصل�مهام�ا��وكمة�من���نة�ال��شيحات�إ���ال��نة
�ل��نة�ا��ديدة�(ا��وكمة�واإلل��ام�والمخاطر)�واختيار�كال�

ً
ا��ديدة،�ونقل�الدكتور/�مر�ع�سعد�الهباش�من�عضو�تھ�ب��نة�ال��شيحات�والم�افآت�ليصبح�رئ�سا

�من�٢٠١٩/٣/١م.
ً
من�(أ/�مشاري�فيصل�الشلهوب،�أ/�سماح�ب�ت�حمد�الس�ي��)�أعضاء�بال��نة�ا��ديدة�والعمل�بذلك�اعتبارا

�و�تار�خ�٨/٢٠�/٢٠٢٠م�تم�استقالة�االستاذ�/�مشارى�فيصل�الشلهوب،و�تار�خ�٢٠٢٠/٩/٢٠م�صدر�قرار�مجلس�االدارة�بتعي�ن�االستاذ/�خالد�محمود�محمد�النجار
خلفا�للعضوالمستقيل.�

مهام ومسؤوليات لجنة الحوكمة وااللتزام والمخاطر:

مسؤوليات اللجنة فيما يخص الحوكمة:

١� التحقق�من�ال��ام�الشركة�بالئحة�حوكمة�الشركة�وم��قا��ا�والئحة�حوكمة�الشر�ات�وأي�أنظمة�ولوائح�تتعلق�با��وكمة�صادرة�من�ا��هات�المختصة.�-

٢� �للمتطلبات�النظامية�وأفضل�الممارسات.�-
ً
مراجعة�الئحة�حوكمة�الشركة�وم��قا��ا�وتحدي��ا�وفقا

٣� مراجعة�سياسة�السلوك�الم���ال���تمثل�قيم�الشركة،�وغ��ها�من�السياسات�واإلجراءات�الداخلية�بما�يل���حاجات�الشركة�و�تفق�مع�أفضل�الممارسات،�ورفعها�-
للمجلس�لإلعتماد.

٤� االشراف�ع���إعداد�تقر�ر�سنوي�يتضمن�متطلبات�وإجراءات�استكمال�قواعد�حوكمة�الشر�ات�ومدى�التقيد���ا،�مع�تضمينھ����التقر�ر�السنوي�المعد�من�قبل�-
مجلس�اإلدارة.

٥�  إطالع�أعضاء�مجلس�اإلدارة�ع���الدوام�بالتطورات����مجال�حوكمة�الشر�ات�وأفضل�الممارسات،�أو�تفو�ض�أية���نة�أو�إدارة�أخرى����ذلك.-
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مسؤوليات اللجنة فيما يخص اإللتزام:

١� التأكد�من�ال��ام�الشركة�بأن�ت�ون�االفصاحات�الصادرة�ع��ا�للمساهم�ن�وا��مهور�وهيئة�السوق�المالية�وا��ة�و��يحة�وغ���مضللة�وأن�يتم�االفصاح�بناًء�ع���-
التعليمات�واألنظمة�الصادرة�من�هيئة�السوق�المالية�وتداول.

٢� التأكد�من�ال��ام�الشركة�باإلفصاح�عن�التطورات�ا��وهر�ة�وذلك�بإبالغ�هيئة�السوق�المالية�وا��مهور�من�دون�تأخ���بأية�تطورات�جوهر�ة�تندرج����إطار��شاطها�-
وال�ت�ون�معرف��ا�متاحة�لعامة�الناس�وتؤثر����أصولها�وخصومها�أو����وضعها�الما���أو����المسار�العام�ألعمالها�أو�الشر�ات�التا�عة�لها،�و�مكـن:

� أن�تؤدي�إ����غ������سعر�األوراق�المالية�المدرجة�من�قبل�الشركة؛�أو�أ.

� ����قدرة�الشركة�ع���الوفاء�بال��اما��ا�المتعلقة�بأدوات�الدين.ب.
ً
أن�تؤثر�تأث��ا�م��وظا

٣� �لتعليمات�هيئة�السوق�المالية�السعودية.-
ً
التأكد�من�ال��ام�الشركة�باإلفصاح�عن�التطورات�ا��وهر�ة�وأن�ت�ون�توقيتات�االفصاح�وفقا

٤� التأكد�من�ال��ام�الشركة�باألنظمة�المعمول���ا.-

٥� متا�عة�االل��امات�المهنية�ألعضاء�مجلس�اإلدارة.-

مسؤوليات اللجنة فيما يخص المخاطر:

١� اإلشراف�ع���وضع�اس��اتيجية�وسياسات�شاملة�إلدارة�المخاطر�بما�ي�ناسب�مع�طبيعة�و��م�أ�شطة�الشركة�والتحقق�من�تنفيذها�ومراجع��ا�وتحدي��ا�بناًء�ع���-
المتغ��ات�الداخلية�وا��ارجية�للشركة.

٢� التأكد�من�تحديد�مستوى�مقبول�للمخاطر�ال���قد�تتعرض�لها�الشركة�وا��فاظ�عليھ�والتحقق�من�عدم�تجاوز�الشركة�لھ.-

٣� �القادمة.-
ً
التحقق�من�جدوى�استمرار�الشركة�ومواصلة�ال�شاط�بنجاح،�مع�تحديد�المخاطر�ال�����دد�استمرارها�خالل�االث���عشر�شهرا

٤� اإلشراف�ع���نظام�إدارة�المخاطر�بالشركة�وتقييم�فعالية�نظم�وآليات�تحديد�وقياس�ومتا�عة�المخاطر�ال���قد�تتعرض�لها�الشركة،�وذلك�لتحديد�أوجھ�القصور�-
��ا.

٥� اإلشراف�ع���عملية�إعادة�تقييم�قدرة�الشركة�ع���تحمل�المخاطر�و�عرضها�لها��ش�ل�دوري�(من�خالل�إجراء�اختبارات�التحمل�ع���س�يل�المثال).-

٦� مناقشة�التقار�ر�المفصلة�حول�التعرض�للمخاطر�وا��طوات�المق��حة�إلدارة�هذه�المخاطر،�ورفعها�إ���مجلس�اإلدارة.-

٧� تقديم�التوصيات�للمجلس�حول�المسائل�المتعلقة�بإدارة�المخاطر.-

٨� ضمان�توافر�الموارد�والنظم�ال�افية�إلدارة�المخاطر.-

٩� مراجعة�الهي�ل�التنظي���إلدارة�المخاطر�ووضع�توصيات��شأنھ�قبل�اعتماده�من�قبل�مجلس�اإلدارة.-

١٠� التحقق�من�استقالل�موظفي�إدارة�المخاطر�عن�األ�شطة�ال���قد�ي�شأ�ع��ا��عرض�الشركة�للمخاطر.-

١١� التحقق�من�اس�يعاب�موظفي�إدارة�المخاطر�للمخاطر�المحيطة�بالشركة،�والعمل�ع���ز�ادة�الو���بثقافة�المخاطر.-

١٢� مراجعة�ما�قد�تث��ه���نة�المراجعة�من�مسائل�قد�تؤثر����إدارة�المخاطر�بالشركة.-

نوعية المخاطر المحتملة: 

١� مخاطر�إس��اتيجية:�التغ��ات����السياسات�واالجراءات�ا���ومية�ذات�الصلة�باألهداف�االس��اتيجية�للشركة.-

٢� مخاطر��شغيلية:�تكبد�خسائر�غ���متوقعة�ن�يجة���دوث�مشكالت�ذات�صلة�بالعوامل�البي�ية�والمناخية�أو�القوة�العاملة�أو�المعدات�ووسائل�اإلنتاج.-

٣� مخاطر�مالية�وإس�ثمار�ة:�التقلبات�غ���المتوقعة����عوائد�االس�ثمارات�للفوائض�المالية�للشركة.-

٤� مخاطر��سو�قية:�التقلبات�غ���المتوقعة����العرض�والطلب�السو���ومستو�ات�األسعار�للمنتجات.-

٥� مخاطر�موارد��شر�ة:�ندرة�توفر�الكفاءات�الالزمھ�لعمليات�الشركة�واالرتفاع�المضطرد�لت�اليفها.�-

سياسات وإجراءات إدارة المخاطر:

�م��ا�
ً
�من�إدارة�الشركة�ممثلة����مجلس�اإلدارة�واإلدارة�التنفيذية�لطبيعة�العمل�الزرا���الذي�يتصف�بتعدد�أنواع�المخاطر�وارتفاع�درج��ا،�واس�شعارا

ً
إدرا�ا

لمسؤولي��ا�تجاه��عظيم�القيمة�للمساهم�ن،�تل��م�الشركة�بالعمل�ع���درء�أي�نوع�من�المخاطر�يحول�دون�تحقيق�ذلك�من�خالل:

١� وضع�وتطبيق�نظام�إلدارة�المخاطر�بالشركة�تحدد�فيھ�مسؤولية�ا��هات�التنفيذية�المختلفة�حيال�متطلبات�التطبيق.-

٢� تحديد�ا��هات�المسؤولة�عن�تطبيق�النظام�وعن�متا�عة�إجراءات�التطبيق��غرض�التحقق�من�مدى�فعالية�النتائج�المتحققة�وإتخاذ�القرارات�الالزمة�حيال�-
ذلك.

٣� توف���الموارد�الالزمة�لتفعيل�عمل�النظام.-
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نظام إدارة المخاطر:

:تقوم�الشركة�بتطبيق�نظام�مراجعة�داخلية�مستقلة�مب���ع���إدارة�المخاطر�و�تمثل�النظام�المتبع�إلدارة�المخاطر����الشركة�ع���ا��طوات�التالية

١� التقييم:�تقوم�الشركة�بتقييم�ا��سائر�المتوقعة�ل�ل�خطر�من�األخطار�وتأث��ه�المتوقع�ع���مص��ة�المساهم�ن�و�ا���المهتم�ن��شئون�الشركة.-

٢� التص�يف:�تص�يف�أولو�ات�المخاطر�وكيفية�التعامل�معها�وذلك�من�خالل�تحديد�دورات�ا��دوث�ومستوى�ا��طر�والمدى�الزم���لتوقع�حدوثھ�وتحديد�-
اآلثار�الم��تبة�وتص�يف�درجا��ا�وتحديد�مصادر�أسباب�المخاطر�والوسائل�والتقنيات�المناسبة�لدر��ا،�وتحديد�اإلجراءات�واالس��اتيجيات�والنظم�والتقنيات�

المعلوماتية�الالزمة�للتعامل�مع�المخاطر�من�حيث�ا��يلولة�دون�وقوعها�أو�تخفيف�آثارها�أو�إحال��ا�لطرف�ثالث.

٣� التحليل:�تحليل�المخاطر�الرئ�سية�أو�ا��رجة�لقياس�آثارها�المالية�وتحديد�المعاي���المقبولة�لإلنحرافات�المحتملة����النتائج�المخطط�لها�والتأكيد�ع���عدم�-
تجاوزها�بما�يحقق�المحافظة�ع���سالمة�األداء�الما��.

٤� التعامل�مع�المخاطر�والمراجعة�المستمرة:�تطبيق�اإلجراءات�واالس��اتيجيات�والنظم�والتقنيات�الموضوعة�للتعامل�مع�المخاطر�ودرء�آثارها�وتضم�ن�النتائج�-
���تقار�ر�اإلفصاح�للمساهم�ن،�وكذلك�المراجعة�المستمرة�للمخاطر�واالس��اتيجيات�وإحداث�التغي��ات�الالزمة.

المسئولية عن نظام إدارة المخاطر: 

�:ي�ون�األ��اص�وا��هات�التالية�مسئول�ن�عن�تطبيق�نظام�إدارة�المخاطر

١� رؤساء�األقسام�والوحدات�داخل�الشركة�مسؤولون�عن�تحديد�المخاطر�ال���تواجههم�داخل�أقسامهم�ووحدا��م.-

٢� الرئ�س�التنفيذي�مسؤول�عن�تطبيق�سياسة�إدارة�المخاطر�العامة�للشركة.-

٣� إدارة�المخاطر�مسؤولة�عن�وضع�سياسة�إدارة�المخاطر�وتطو�رها�وتحليلها�وتقديم�تقر�ر�ل��نة�ا��وكمة�واإلل��ام�والمخاطر�للتوصية��شأ��ا�لمجلس�اإلدارة�-
يحتوي�ع���معلومات�عن�الظروف�العامة�لنظام�إدارة�المخاطر،�وعن�أية�عيوب�تم�اك�شافها����النظام�وا��طوات�ال���تمت�للتحس�ن.

صالحيات اللجنة: 

١� يحق�ل��نة�طلب��افة�المعلومات�ال����ساعدها����إنجاز�أعمالها.-

٢� تمارس�ال��نة�مهامها�ومسئوليا��ا�بموجب�القوان�ن�السار�ة�والئحة�حوكمة�الشر�ات�وأنظمة�هيئة�السوق�المالية�وأي�مرجعيات�قانونية�أخرى�تختص�با��وكمة�-
واإلل��ام�والمخاطر.

٣� يحق�ل��نة�االستعانة�بمس�شار�ن�قانوني�ن�أو�من�أي�تخصص�آخر�بحسب�ما�تراه�ضرور�ا�للمساعدة����أداء�مهام�عملها�ع���الوجھ�األمثل،�كما�يحق�ل��نة�تحديد�-
االجر�المناسب�للمس�شار�ن�الذين�يتم�االستعانة���م.

اللجنة التنفيذية٤-٣-٤
تم��شكيل�ال��نة�التنفيذية�للدورة�ا��الية�بقرار�من�مجلس�االدارة�رقم�(١-١٢)�وتار�خ�١٤٣٩/١٠/٢٠هـ�(الموافق�٢٠١٨/٠٧/٠٤م).

ال��نة�التنفيذية):�٩جدول�رقم�(

الوظيفة االسم

رئ�س يوسف�الراج��

عضو الوليد�الش��ي

عضو فهد�آل�سميح�

المصدر:�الشركة

�للرئ�س،�وعضو�ة�كال�من�أ/�أحمد�
ً
بدأت�ال��نة�عضو���ا����٢٠١٨/٠٧/٠٤م�باألعضاء�التالي�ن�(أ/�سليمان�صا���الصراف�رئ�سا�ل��نة،�أ/�يوسف�الراج���نائبا

عبد�العز�ز�السماري،�م/�سعد�محمد�السواط).

�ل��نة،�أ/�سليمان�
ً
اعتمد�مجلس�اإلدارة����ا��لسة�المنعقدة�بتار�خ�٢٠١٩/٠١/٢٩م�اعادة��شكيل�أعضاء�ال��نة�التنفيذية�ليصبح�(أ/�يوسف�الراج���–�رئ�سا

.(
ً
�لرئ�س�ال��نة،�أ/�أحمد�الس�يدي�–�عضوا

ً
الصراف�–�نائبا

.اعتمد�مجلس�االدارة�بتار�خ�٢٠١٩/١٠/١٠م�عضو�ة�األستاذ/�فهد�آل�سميح�بال��نة�التنفيذية

.إعتمد�مجلس�االدارة�بتار�خ�٢٠٢٠/٠٢/٢٦م�استقالة�األستاذ/�أحمد�بن�ابراهيم�الس�يدي�من�عضو�ة�ال��نة�ليصبح�عدد�األعضاء�(٣)�فقط

مهام ومسؤوليات اللجنة التنفيذية:

مسؤوليات اللجنة:

١� مراجعـة�الموازنـات�التخطيطيـة�السنو�ـة�قبل�عرضهـا�ع���المجلس�العتمادهـا.-

٢� متا�عـة�تنفيذ�وتطبيق�قرارات�المجلس.-

٣� المتا�عة�واالشراف�ع���تنفيذ�ا��طط�والموازنات�والمشار�ع�المعتمدة�من�قبل�المجلس.-
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٤� المتا�عة�المستمرة�مع�اإلدارة�التنفيذية�لمراجعة�وتقييم�األداء�من�خالل�إجتماعات�دور�ة.-

٥� -�
ً
متا�عـة�تنفيذ�سياسات�وإس��اتيجيات�االس�ثمارات�الداخلية�وا��ارجيـة�للشركة�لتنمية�أعمالها�وز�ادة�دخلها�وأر�احها�وتقو�ة�مركزها�الما���دعما�وتأكيدا

إلستمرار���ا�المستقبلية�باالس��شاد�باالس��اتيجيـة�المعتمدة�للشركة�و�موافقة�المجلس،�والتأكد�من�توافقها�مع�ضوابط�الشر�عة�االسالميـة.

٦� متا�عة�إدارة�اس�ثمارات�الشركة�المباشرة�وغ���المباشرة�وتقييم�وتقو�م�نتائجها�وأدا��ا.-

٧� تحليل�الب�ئة�االس�ثمار�ة�وتحديد�وإختيار�االس��اتيجيات�المالئمة�لتنمية�أعمال�الشركة�بمراعاة�العوائد�المحتملة�والمخاطر�المتوقعة.-

٨� تقييم�الفرص�والعروض�االس�ثمار�ة�المقدمة�للشركة�باالس��شاد�بالئحة�فلسفة�وسياسة�االس�ثمار�المعتمدة�للشركة�والتوصيـة�للمجلس�حيالهـا.�-

٩� �إ���مجلس�إدارة�الشركة�إلتخاذ�القرارات�المناسبة�لضمان�التحس�ن�المستمر�لألداء�والنمو�المستدام�للشركة.-
ً
رفع�التوصيات�الالزمـة�دور�ا

١٠� المراجعة�والتوصيـة�للمجلس�بإعتماد�التحديثات�السنو�ة�المدخلة�ع���إس��اتيجية�الشركة��غرض�التحقق�من�واقعية�المتغ��ات�واالف��اضات�ال���بن�ت�عل��ا�-
التحديثات�المق��حة����االس��اتيجية.

١١� متا�عة�تنفيذ�ال��امج�المعدة�لتقو�م�االداء�وتطو�ر�الموارد�ال�شر�ة�مثل�التدر�ب�وا��وافز�وإستقطاب�ال�وادر�ال�شر�ة�ذات�التأهيل�وا����ة�ومراجعة�سلم�الرواتب.-

١٢� تقوم�ال��نة�برفع�محاضر�إجتماعا��ا�للمجلس����جلساتھ�الالحقة�إلجتماعا��ا.-

صالحيات اللجنة: 

١� التوصية�للمجلس�ب�يع�وشراء�األسهم�وأدوات�الدين�والص�وك�التمو�لية.-

٢� التوصية�للمجلس�باالكتتاب����أسهم�الشر�ات.-

٣� التوصية�للمجلس�بالموافقة�ع���تحو�ل�أي�مشروع�أو��شاط�مملوك�للشركة�إ���حصص�عي�ية�أو�أسهم�لإلكتتاب���ا����الشر�ات.�-

٤� التوصية�للمجلس�بتصفية�األ�شطة�ا��اسرة�أو�بيع�جزء�من�اصول�الشركة.-

٥� الدراسـة�والتوصيـة�للمجلس�باعتماد�إتفاقيات�التفاهم�ا��اصـة�بالفرص�والعروض�االس�ثمار�ة�المقدمة�للشركة.-

٦� الت�سيق�مع�ا��هـة�المرخص�لهـا�بالتداول����األوراق�الماليـة�إلختيار�المحافظ�االس�ثمار�ة�ا��اصـة�باس�ثمارات�الشركة����األوراق�المالية.-

٧� التوصية�للمجلس�بالموافقة�ع���شروط�القروض�التمو�لية�للمشروعات�االس�ثمار�ة.-

٨� التوصية�للمجلس�بالموافقة�ع���عروض�االستحواذ�واالندماج�والمشار�ات�مع�ا��هات�االخرى.-

٩� يحق�ل��نة�إستدعاء�أي�من�كبار�التنفيذي�ن�أو�م�سو�ى�الشركة���ضور�إجتماعا��ا�م���ما�رأت�ذلك�ضرور�ا�إلستكمال�أداء�مهام�عملها�ع���الوجھ�المطلوب.-

تفويض الصالحيات واالستعانة بالمستشارين:

�يجوز�ل��نة�تفو�ض��عض�صالحيا��ا�إ���الرئ�س�التنفيذى�فيما�تقتضيھ�مص��ة�العمل�بالشركة،�كما�يجوز�لها�ت�و�ن�فرق�تق����حقائق�أو�االستعانة�بمس�شار�ن
خارجي�ن�لدراسة��عض�الموضوعات�ذات�الصفة�التخصصية�أو�ذات�الصلة��عمل�ال��نة�وتقديم�التوصيات��شأ��ا،�وتحدد���نة�ال��شيحات�والم�افآت�الفرق�

وأ�عاب�المس�شار�ن.

اإلدارة التنفيذية  ٤-٤
يو���ا��دول�التا���تفاصيل�اإلدارة�التنفيذية�للشركة:

اإلدارة�التنفيذية�للشركة):�١٠جدول�رقم�(

تار�خ�التعي�نالعمرا���سيةالمنصباالسم

األسهم�المملوكة�كما�بتار�خ�ال�شرة

غ���مباشرمباشر

ال�سبةالعددال�سبةالعدد

ال����ءال����ءال����ءال����ء٢٠١٩/٠٤/٠١م٥٥سعوديالرئ�س�التنفيذيفهد�عبداللھ�آل�سميح

ال����ءال����ءال����ءال����ء٢٠٠٣/٠٣/٣١م٤٣سعوديرئ�س�قطاع�ال�شغيليح���أحمد�مبار�ي

ال����ءال����ءال����ءال����ء٢٠١٩/١٢/٢٣م٤٣سعوديمدير�عام�قطاع�االمداداتجميل�رضا�رفيق

ال����ءال����ءال����ءال����ء٢٠١٩/٠١/١٥م٥٨أرد�يمدير�عام�المبيعاتهاشم�فر�د�أبوالرب

ال����ءال����ءال����ءال����ء٢٠٢٠/١١/٠١م٥٥مصريرئ�س�قطاع�المالية�الم�لف*حسام�الدين�مختار*

ال����ءال����ءال����ءال����ء٢٠١٩/٠٢/٠٦م٤٢سعوديرئ�س�قطاع�ا��دمات�المش��كةحاتم�محمد�امام

المصدر:�الشركة

*تم�إستقالة�رئ�س�قطاع�المالية�األستاذ/�محمد�سعد�بكري����تار�خ�٢٠٢٠/١٠/٢٨م،�و�تار�خ�٢٠٢٠/١١/٠١م�تم�ت�ليف�األستاذ�/�حسام�الدين�مختار�بمهام�رئ�س�قطاع�المالية.



٢٩

تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين  ٥-٤
تقـع�مسـؤولية�اقتـراح�التعو�ضـات�والم�افـآت�التـي�يتقاضاهـا�أعضـاء�مجلـس�اإلدارة�وكبـار�التنفيذييـن�علـى���نـة�ال��شـيحات�والم�افـآت.�و�وضـح�ا��ـدول�التالـي�قيمـة�

الرواتـب�والم�افـآت�والبـدالت�التـي�تقاضاهـا�أعضـاء�مجلـس�اإلدارة�وأعلـى�خمسـة�مـدراء�تنفيذييـن�خـالل�الثالثـة�أعـوام�الماضيـة:

�عو�ضات�وم�افآت�أعضاء�مجلس�اإلدارة�وكبار�التنفيذي�ن):�١١جدول�رقم�(

السنة�المالية�المن��ية����
٣١�د�سم���٢٠١٩م

السنة�المالية�المن��ية����
٣١�د�سم���٢٠١٨م

السنة�المالية�المن��ية����
٣١�د�سم���٢٠١٧م

بالر�االت�السعودية

٣٩٥,٩٩٩ ٣٧٢,٠٠٠ ٤٠٦,٠٠٠ أعضاء�مجلس�اإلدارة

٣,٦٧٧,٧٣٠ ٣,٥١١,٩٥٢ ٣,٠٢٨,٧٧٤ أع���خمسة�مدراء�تنفيذي�ن

٤,٠٧٣,٧٢٩ ٣,٨٨٣,٩٥٢ ٣,٤٣٤,٧٧٤ اإلجما��

المصدر:�الشركة



٣٠

الموظفون-  ٥

برامج األسهم للموظفين القائمة قبل تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق المالية   ١-٥
الخاضعة لهذه النشرة

كما�بتار�خ�هذه�ال�شرة،�ال�يوجد�لدى�الشركة�أي�برامج�تخصيص�أسهم�لموظف��ا.

ترتيبات تشرك الموظفين في رأس المال  ٢-٥
كما�بتار�خ�هذه�ال�شرة،�ال�يوجد�أي�ترت�بات��شرك�الموظف�ن����رأس�مال�الشركة.



٣١

مناقشة اإلدارة وتحليل الوضع المالي ونتائج العمليات-  ٦

مقدمة  ١-٦
�ستعرض�هذا�القسم�«مناقشة�اإلدارة�وتحليل�الوضع�الما���ونتائج�العمليات»�لشركة�تبوك�للتنمية�الزراعية�-�تاد�و(«الشركة»)�مراجعة�تحليلية�ألداء�الشركة�ووضعها�

الما���خالل�األعوام�المالية�المن��ية����٣١�د�سم��٢٠١٧م�و٢٠١٨م�٢٠١٩م�وف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م.

ب�نما�تم�تدقيق�القوائم�المالية�عن�الس�ت�ن�الماليت�ن�المن��يت�ن����٣١�د�سم��٢٠١٧م�و٢٠١٨م�من�قبل�شركة�ا��را����وشر�اه�(محاسبون�ومراجعون�قانونيون)،�تم�
تدقيق�القوائم�المالية�عن�السنة�المن��ية����٣١�د�سم���٢٠١٩م�وتم�فحص�القوائم�المالية�الصادرة�لف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م�من�قبل�مكتب�الدكتور�

محمد�العمري�وشر�اه.�

ال�تمتلك�شر�ات�ا��را����وشر�اه�(محاسبون�قانونيون)�ومكتب�الدكتور�محمد�العمري�وشر�اه�(محاسبون�ومراجعون�قانونيون)�وال�أي�من�شر�ا��ا�التا�عة�أو�الشقيقة�أي�
حصة�أو�مص��ة�من�أي�نوع����الشركة�وشر�ا��ا�التا�عة،�كما�وأعطت�موافق��ا�الكتابية�ولم�ت��اجع�ع��ا�فيما�يتعلق�ب�شر�اسمها�وشعارها�وإفادا��ا�����شرة�اإلصدار�هذه�

كمراج���حسابات�للشركة�لألعوام�والف��ة�المذ�ورة�أعاله.

ت�القوائم�المالية�للشركة�للسنوات�المالية�المن��ية����٣١�د�سم���٢٠١٧م�و٢٠١٨م�٢٠١٩م�وف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م�وفًقا�للمعاي���الدولية� أعدَّ
للتقر�رالما���المعتمدة����المملكة�العر�ية�السعودية�والمعاي���واإلصدارات�األخرى�الصادرة�عن�الهيئة�السعودية�للمحاسب�ن�القانوني�ن.�

�ة�إ���أقرب�رقم�عشري�ولذلك،�قد�ال��عطي� ُير���العلم�بأن�األرقام�المعروضة�بجداول�هذا�القسم����بالر�ال�السعودي،�ما�لم�ينص�ع���خالف�ذلك.�وال�سب�المئو�ة�مقرَّ
�إ���ذلك،�

ً
حساب�ال�سبة�المئو�ة�للز�ادة�/�النقص�بإستخدام�األرقام�الموجودة����ا��داول�(والمو��ة�باآلالف)�تطابقا�تاما�مع�ال�سب�المئو�ة�المذ�ورة����ا��داول.�إضافة

وألغراض�مناقشة�اإلدارة�وتحليلها�للوضع�الما���ونتائج�العمليات،�تم�إستخدام�المعلومات�المالية�للسنوات�المالية�المن��ية����٣١�د�سم���٢٠١٧م�و٢٠١٨م�من�المعلومات�
المالية�المقارنة�المعروضة����القوائم�المالية�للشركة�للسنوات�المالية�المن��ية����٣١�د�سم���٢٠١٨م�و٢٠١٩م،�ع���التوا��.�تم�استخراج�المعلومات�المالية�لف��ة�الستة�

أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م�من�القوائم�المالية�غ���المراجعة�للف��ة.

�إ���جنب�مع�تلك�القوائم�واإليضاحات�المتممة�لها.�وقد�تم�إدراج�تلك�
ً
�اليتجزأ�من�هذه�ال�شرة،�و�تع�ن�قراءة�هذا�ا��زء�جنبا

ً
كما��ش�ل�القوائم�المالية�المذ�ورة�أعاله�جزءا

القوائم�المالية����قسم�(«القوائم�المالية�وتقر�ر�المحاسب�القانو�ي�حولها»)�من�هذه�ال�شرة.

وقد�يتضمن�هذا�القسم�بيانات�اف��اضية�فيما�يتعلق�بالتوقعات�المستقبلية�للشركة�بناًء�ع���ا��طط�والتوقعات�ا��الية�لإلدارة��شأن�نموالشركة�ونتائج�العمليات�والوضع�
�أو�ضمنيا����هذه�البيانات�االف��اضية�ن�يجة�

ً
الما��،�و�التا���قد�ينطوي�عل��ا�مخاطر�وش�وك.�وقد�تختلف�النتائج�الفعلية�للشركة�إختالفا�جوهر�ا�عن�تلك�الواردة�صراحة

لعوامل�مختلفة�وأحداث�مستقبلية،�بما����ذلك�تلك�المناقشة�الواردة�أدناه�و���أماكن�أخرى�ضمن�هذه�ال�شرة،�ال�سيما����قسم�«عوامل�المخاطرة»�ضمن�هذه�ال�شرة.�

تجدر�اإلشارة�إ���أّن�القوائم�المالية�ال���صدرت�خالل�النصف�األول�من�العام�٢٠٢٠م����قوام�مالية�موحدة�صدرت�ألول�مرة�وتضمنت�نتائج�شر�ات�تا�عة�تمتلك�الشركة�
ف��ا��سبة�ملكية�تفوق�٥٠٪.�الشر�ات�التا�عة�المذ�ورة���:�شركة�آفاق�الغذاء�المحدودة�(�سبة�ملكية�٥٠٪)،�شركة�مصادر�األعالف�الزراعية�(�سبة�ملكية�٦٠٪)،�شركة�
تبوك�لل�سو�ق�الزرا���(�سبة�ملكية�١٠٠٪)�وشركة�تبوك�للمشاتل�(�سبة�ملكية�١٠٠٪).�لم�تتضمن�القوائم�المالية�المدققة�وال���صدرت�ب�ن�األعوام�٢٠١٧م�و٢٠١٩م�

�نتائج�شركة�تبوك�للتنمية�الزراعية
ً
نتائج�الشر�ات�التا�عة�المذ�ورة�بل�عكست�حصرا

إقرار أعضاء مجلس اإلدارة حول القوائم المالية  ٢-٦
يقر�أعضاء�مجلس�اإلدارة�بما�ي��:

�ُيقر�مجلس�اإلدارة�بأن�المعلومات�المالية�الواردة����هذا�القسم�قد�تم�إستخراجها�دون��عديالت�جوهر�ة�وعرضها�بصيغة�ت�سق�مع�القوائم�المالية�والمراجعة
للسنوات�المالية�المن��ية����٣١�د�سم���٢٠١٧م�و٢٠١٨م�و٢٠١٩م�وف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م�واإليضاحات�المرفقة���ا�وال���تم�إعدادها�
�للمعاي���الدولية�للتقر�ر�الما���الصادرة�عن� مجلس�معاي���المحاسبة�الدو���المعتمدة����المملكة�والمعاي���واإلصدارات�األخرى�الصادرة�عن�الهيئة�السعودية�

ً
وفقا

للمحاسب�ن�القانوني�ن�دون�إجراء�أي��عديل�جوهري�عل��ا. 

�ُيقر�مجلس�اإلدارة�بأن�الشركة�تكبدت�خسائر�خالل�الف��ة�المالية�المن��ية�ما�ب�ن�٣١�د�سم���٢٠١٧م�و٣٠�يونيو�٢٠٢٠م،�و�است�ناء�ما�تم�اإلفصاح�عنھ����هذه
نتائج�العمليات�–�قائمة�الدخل)،�لم�يطرأ�أي��غي���سل���جوهري����الوضع�الما���والتجاري�للشركة� ال�شرة�فيما�يتعلق�با��سائر�الم��اكمة����القسم�(٦-٦
وشر�ا��ا�التا�عة�خالل�السنوات�المالية�الثالث�المن��ية����٣١�د�سم���٢٠١٧م�و٢٠١٨م�و٢٠١٩م�وف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م�وال���سبقت�

مباشرة�تار�خ�تقديم�طلب����يل�وطرح�األوراق�المالية�ا��اضعة�لهذه�ال�شرة.

�األخ��ة�من�تار�خ�
ً
�ع���الوضع�الما���خالل�ف��ة�األث���عشر�(١٢)�شهرا

ً
�م��وظا

ً
لم�يكن�هناك�أي�إنقطاع����أعمال�الشركة�والذي�يمكن�أن�يؤثر�أو�ي�ون�قد�أثر�تأث��ا

�شرة�اإلصدار�هذه.

�،ُيقر�مجلس�اإلدارة�بأنھ�لم�يتم�منح�أي�عموالت�أو�خصومات�أو�أ�عاب�وساطة�أو�عوض�غ���نقدي�من�قبل�الشركة�(أوشر�ا��ا�التا�عة)�ألي�من�أعضاء�مجلس�اإلدارة
أو�كبار�التنفيذي�ن،�أو�القائم�ن��عرض�أو�طرح�األوراق�المالية�أو�ا����اء�خالل�السنوات�المالية�الثالث�ال����سبق�مباشرة�تار�خ�تقديم����يل�وطرح�األوراق�المالية�

وح���تار�خ�إعتماد�هذه�ال�شرة.

�ُيقر�مجلس�اإلدارة�أنھ�ال�يوجد�لدى�الشركة�أي�قروض�أو�مديونيات�أخرى�بما����ذلك�ال��ب�ع���المكشوف�من�ا��سابات�المصرفية،�كما�يقرون��عدم�وجود
أي�إل��امات�ضمان�(بما����ذلك�الضمان�ال������أو�غ���المشمولة�بضمان�������أو�المضمونة�برهن�أو�غ���المضمونة�برهن)�أو�إل��امات�تحت�القبول�أو�إئتمان�
القروض� االل��امات�والمطلو�ات�الطارئة)�وا��زء�رقم�٣-٨-١٠ القبول�أو�إل��امات�الشراء�التأج��ي�بإست�ناء�ما�تم�اإلفصاح�عنھ����هذا�القسم�(ا��زء�رقم�٩-٦

وال�سهيالت�االئتمانية����قسم�«١٠-�المعلومات�القانونية»�من�هذه�ال�شرة.

�ُيقر�مجلس�اإلدارة�أنھ�ال�يوجد�لدى�الشركة�أي�أدوات�دين�صادرة�أو�قائمة�أو�موافق�عل��ا�ولم�يتم�إصدارها،�ولم�تمنح�قروض�ألجل،�أو�قروض�مضمونة�برهن،�أو
غ���مضمونة�برهن،�أو�قروض�مشمولة�بضمان������.



٣٢

�ُيقر�مجلس�اإلدارة�أنھ�ال�توجد�أي�رهونات�أو�حقوق�أو�أي�أعباء�أو�ت�اليف�ع���ممتل�ات�الشركة�وشر�ا��ا�التا�عة،�بإست�ناء�ما�جرى�اإلفصاح�عنھ����هذا�القسم
وقسم�«المعلومات�القانونية»�من�هذه�ال�شرة.�

����من�أقر�ا��م�أّي�أسهم�أو�مص��ة�من�أّي�نوع� بإست�ناء�ما�تم�ذكره����قسم�(«الهي�ل�التنظيمي�للشركة»)�من�هذه�ال�شرة،�ل�س�ألعضاء�مجلس�اإلدارة�أو�ألٍيّ
الشركة�أو�أّي�من�شر�ا��ا�التا�عة.�

�ُيقر�مجلس�اإلدارة�بأنھ�باست�ناء�ما�تم�اإلفصاح�عنھ����هذا�القسم�وقسم�(«عوامل�المخاطرة»)�من�هذه�ال�شرة،�ل�س�لدى�الشركة�معلومات�عن�أي�سياسات
ح�ومية�أو�اقتصادية�أو�مالية�أو�نقدية�أو�سياسية�أو�أي�عوامل�أخرى�أثرت�أو�يمكن�أن�تؤثر��ش�ل�جوهري�(مباشر�أو�غ���مباشر)����عمليات�الشركة�أو�الشر�ات�

التا�عة.

�ُيقر�مجلس�اإلدارة�أنھ�باست�ناء�ما�تم�اإلفصاح�عنھ����هذا�القسم�وقسم�(«عوامل�المخاطرة»)�من�هذه�ال�شرة،�ل�س�لدى�الشركة�أّي�عوامل�موسمية�أو�دورات
اقتصادية�متعلقة�بال�شاط�قد�ي�ون�لها�تأث������عمليات�الشركة�أو�الشر�ات�التا�عة.

.ال���ت���مباشرة�تار�خ��شر�هذه�ال�شرة�
ً
ُيقر�مجلس�اإلدارة�بأن�الشركة�تمتلك�رأس�مال�عامل�يكفي�لف��ة�األث���عشر(١٢)�شهرا

�ُيقر�مجلس�اإلدارة�بأنھ�ال�تملك�الشركة�(أوشر�ا��ا�التا�عة)�أي�ممتل�ات�بما����ذلك�أوراق�مالية��عاقدية�أو�غ��ها�من�األصول�ال���ت�ون�قيم��ا�عرضة�للتقلبات�أو
يصعب�التأكد�من�قيم��ا�مما�قد�يؤثر��ش�ل�كب���ع���تقييم�الموقف�الما��.

.ُيقر�مجلس�اإلدارة�بأنھ�ال�توجد�أسهم�أو�رأس�مال�مشمول�ن�بحق�ا��يار�للشركة�أو�شر�ا��ا�التا�عة

.ُيقر�مجلس�اإلدارة�أنھ�ال�توجد�أي�أصول�ثابتة�مهمة�مزمع�شراؤها�أو�اس�ئجارها

�ُيقر�مجلس�اإلدارة�أنھ�قد�تم�اإلفصاح�عن�جميع�ا��قائق�ا��وهر�ة�المتعلقة�بالشركة�وأدا��ا�الما������هذه�ال�شرة،�وأنھ�ال�توجد�أي�معلومات�أو�مس�ندات�أو
حقائق�أخرى�لوتم�إغفال�ذكرها�ستصبح�البيانات�الواردة����هذه�ال�شرة�بيانات�مضللة.

العوامل الرئيسية التي تؤثر على نتائج العمليات  ٣-٦

القرارات الحكومية 
يتأثر�عمل�الشركة�بالقرارات�ا���ومية�المتعلقة�بالقطاع�الزرا��.�تقوم�ا��هات�ا���ومية��ش�ل�دوري�بإصدار�قرارات�وأنظمة�جديدة���دف�إ���تنظيم�عمل�القطاع�
والشر�ات�العاملة�فيھ.�تقوم�ا��هات�ا���ومية�بإصدار�قرارات�دور�ة�تمنع�أو��سمح�بموج��ا�بزراعة�و�يع�أصناف�معينة�من�المنتجات�أو�ا��ضار�أو�الفاكهة.�وتؤثر�هذه�
القرارات�ع���مبيعات�الشر�ات�واس��اتيجيات�عملها�حيث�تصبح�إدارة�الشركة����موقع��عديل�سياسات�البيع�لتتالئم�مع�التوجهات�ا���ومية�ا��ديدة.�كما�تجدر�اإلشارة�إ���
أّن�األرا����المستخدمة�من�قبل�الشركة����عملها�اليومي�مملوكة�من�قبل�ا��هات�ا���ومية.�وع���الرغم�من�أّن�الشركة�بصدد�المتا�عة�مع�ا��هات�ا���ومية�من�أجل�نقل�
قائمة�المركز�الما���(جزء�الممتل�ات�والمعدات� ملكية�هذه�األرا����إ���اسم�الشركة،�فإّن�هذه�اإلجراءات�لم�تكن�اكتملت�كما����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م.�كما�ذكر����القسم�٧-٦
واآلالت)�لقد�منحت�ا��هات�ا���ومية�الشركة�٣٥,٠٠٠�هكتار�من�األرا�����شرط�استصالحها�واستخدامها����ال�شاط�الزرا��.�قرر�مجلس�الوزراء����العام�٢٠١٩م�بإجازة�
تمليك�الشر�ات�المساهمة�األرا����الزراعية�الممنوحة�لها�بناء�ع���المساحة�المحياة�من�األرض�وذلك��عد�الوفاء�باإلجراءات�النطامية�المتبعة.����العام�٢٠٢٠م�قررت�
وزارة�الزراعة�والب�ئة�تمليك�شركة�تبوك�للتنمية�الزراعية�قطعة�األرض�القائمة�عل��ا�حيث�بلغت�إجما���المساحة�المحياة�طبقا�للقرار�٢١٤٫٧�مليون�م���مر�ع�أي�ما��عادل�

٢١٫٤�ألف�هكتار�من�أصل�٣٥�ألف�هكتار�وهوإجما���قيمة�المنحة�ا���ومية.�ومن�المتوقع�اإلن��اء�من�اإلجراءات�ا��اصة�بالتملك�قبل���اية�الر�ع�األول�من�العام�٢٠٢١م.

المخاطر المرتبطة بتفشي األمراض
���مطلع�العام�٢٠٢٠م،�تأكد�ظهور�ف��وس��ورونا�المستجد�لمرض�(�وفيد-١٩)�و�واجھ�العالم�حاليا�تطورات�م�سارعة�تتعلق�بتف����ف��وس��ورونا�المستجد،�حيث�
�س���الدول�ومن�ضم��ا�المملكة�العر�ية�السعودية�إ���إتخاذ�إجراءات�إح��از�ة�ووقائية�ل��د�من�ان�شار�الف��وس�وتخفيف�أثاره.�تتضمن�هذه�اإلجراءات�ا��د�من�المخالطة�
والتجمعات�المتقار�ة�ب�ن�الناس�إ���أق����درجة�بما����ذلك�وقف�اإلجتماعات�واإلختالط����أماكن�العمل�وال�سوق�وقد�تصل�تلك�اإلجراءات�����عض�األحيان�إ���فرض�منع�
ھ�من�الممكن�أن�يؤدي�

ّ
تجول��امل.�وع���الرغم�من�التأث���السل���ال���خلفتھ�هذه�األزمة�ع����ل�القطاعات�اإلقتصادية����المملكة�العر�ية�السعودية،��عت���إدارة�الشركة�أن

�ع���
ً
ھ�من�المتوقع�أن�تصبح�الدول�(بما�ف��ا�المملكة)�أك���حرصا

ّ
�إ���أن

ً
����الشهور�والسنوات�المقبلة،�نظرا

ّ
ان�شار�جائحة�ال�ورونا�إ���إعطاء�القطاع�الزرا������المملكة�زخما

اإلعتماد�ع���المواد�الزراعية�المنتجة�محليا�بدل�اإلعتماد�ع���است��اد�المنتجات�األجن�ية.

العوامل الموسمية

�إ���أّن��شاط�الشركة�الرئ�سية�يتمحور�حول�ال�شاط�الزرا��،�فقد�يتقلب�مستوى�ال�شاط�والمبيعات�خالل�السنة�حيث�تزدهر�زراعة�الفاكهة�خالل�فصل�الصيف�
ً
نظرا

ب�نما�تزدهر�زراعة�القمح�والبصل�والز�تون�خالل�فصل�ا��ر�ف.����المحصلة،�عادة�ما�ت�ون�مبيعات�وإيرادات�الشركة�عالية�ب�ن�فص���الصيف�وا��ر�ف�مقارنة�بف��ات�
السنة�األخرى.

السياسات المحاسبية الهامة  ٤-٦
�للمعاي���الدولية�للتقر�ر�الما���المعتمدة����المملكة�العر�ية�

ً
تم�إعداد�القوائم�المالية�للسنوات�ما�ب�ن�٢٠١٩م�وف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م�باإلضافة�وفقا

السعودية�والمعاي���واإلصدارات�األخرى�المعتمدة�من�الهيئة�السعودية�للمحاسب�ن�القانوني�ن.

أساس اإلعداد
�وأدوات�حقوق�الملكية�بالقيمة�العادلة�من�

ً
تم�إعداد�القوائم�المالية�ع���أساس�الت�لفة�التار�خية�فيما�عدا�ال��امات�منافع�الموظف�ن�المحددة�وال���تم�تقييمها�اكتوار�ا

خالل�الدخل�الشامل�اآلخر�كما�هومو������السياسات�المحاس�ية�أدناه.

�س�ند�الت�لفة�التار�خية�عادة�إ���القيمة�العادلة�للمقابل�المدفوع�مقابل�السلع�وا��دمات.

تم�عرض�القوائم�المالية�بالر�ال�السعودي،�وهوالعملة�الرئ�سية�للشركة،�ما�لم�يذكر�خالف�ذلك.



٣٣

ممتلكات وآالت ومعدات

�االس��الك�الم��اكم�وخسائر�الهبوط�الم��اكمة����القيمة،�إن�وجدت.�
ً
تدرج�الممتل�ات�واآلالت�والمعدات،�باست�ناء�األرا����واألعمال�الرأسمالية�قيد�التنفيذ،�بالت�لفة�ناقصا

�الهبوط����القيمة،�إن�وجدت.�
ً
يتم�إدراج�األرا����واألعمال�الرأسمالية�قيد�التنفيذ�بالت�لفة�ناقصا

تتضمن�الت�لفة�التار�خية�المصار�ف�المتعلقة�مباشرة�باقتناء�األصل،�وت�ون�الت�اليف�الالحقة�مشمولة�ضمن�القيمة�الدف��ية�للموجودات�أو�يتم�قيدها�كأصل�مستقل،�
،�و�تم�ذلك�فقط�عندما�ي�ون�من�المحتمل�أن�تتدفق�منافع�اقتصادية�متعلقة�باألصل�إ���الشركة�مع�إم�انية�قياس�الت�لفة��ش�ل�موثوق.�

ً
حسبما�ي�ون�مناسبا

يتم�االع��اف�باالس��الك�لشطب�ت�لفة�الموجودات��عد�خصم�قيم��ا�المتبقية�ع���مدى�أعمارها�اإلنتاجية�باستخدام�طر�قة�القسط�الثابت.�تتم�مراجعة�األعمار�اإلنتاجية�
المقدرة�والقيم�المتبقية�وطر�قة�االس��الك������اية��ل�ف��ة�تقر�ر،�و�تم�اح�ساب�أي��غ��ات�ع���أساس�مستقب��.

تقوم�الشركة�بتطبيق�سنوات�األعمار�اإلنتاجية�المقدرة�التالية�للممتل�ات�واآلالت�المعدات:�

العمر�اإلنتا��األصل

٢٫٥ ٪ �-�١٠ ٪ مبا�ي�وإ�شاءات

٢٫٥ ٪ �-�١٧٫٥ ٪ آالت�ومعدات

٣٫٣٣ ٪ �-�٢٠ ٪ آبار�وأنظمة�ري

١٤٫٥ ٪ �-�٢٥ ٪ وسائل�نقل�وإنتقال

٢٫٢٧ ٪ -�٨٫٣٣ ٪ نباتات�وأ��ار�مثمرة

١٧٫٥ ٪  أثاث�ومفروشات

يتم�اس��الك�الممتل�ات�واآلالت�والمعدات�المستخدمة�بموجب�عقود�التأج���التمو����ع���مدى�العمر�اإلنتا���لألصل�أو�ف��ة�اإليجار�أ��ما�أقصر�إذا�لم�يكن�هناك�تأكيد�
منطقي�بأن�الشركة�سوف�تحصل�ع���الملكية������اية�ف��ة�اإليجار.

يتم�اس��الك�المواد�المخزنة�وقطع�الغيار�ال���لها�عمر�إنتا���يز�د�عن�سنة�واحدة�ع���مدى�أعمارها�اإلنتاجية�المقدرة.

يتم�إلغاء�إثبات�أي�بند�بالممتل�ات�واآلالت�والمعدات�عند�بيعھ�أو�عند�التوقع��عدم�وجود�أي�منافع�اقتصادية�مستقبلية�من�االستمرار����استخدامھ�أو�بيعھ.�يتم�االع��اف�
بأي�ر�ح�أو�خسارة�ت�شأ�عن�اس�بعاد�أحد�بنود�الممتل�ات�واآلالت�والمعدات�والذي�يحدد�بالفرق�ب�ن�صا���متحصالت�المبيعات�والقيمة�الدف��ية�لألصل����قائمة�األر�اح�أو�

ا��سائر.�

النباتات المثمرة 

إن�معيار�المحاسبة�الدو���رقم�١٦�«الممتل�ات�واآلالت�والمعدات»�عّرف�النباتات�المثمرة�بأ��ا:�

.ستخدم����إنتاج�أو�تور�د�منتجات�زراعية�

.من�المتوقع�أن�تثمر�ألك���من�مرة�خالل�الف��ة

�.ال�يتوقع�بيعها�كمنتجات�زراعية�بخالف�مبيعات�ا��ردة�العرضية

يتم�اإلع��اف�األو���بالنباتات�المثمرة�بالت�لفة��عد�طرح�اإلس��الك�الم��اكم�وا��سائر�الم��اكمة�للهبوط����القيمة،�إن�وجدت.��شمل�الت�لفة�المبالغ�ال���تكبد��ا�الشركة�
ل��صول�ع���األصل�و�شمل�ت�اليف�المواد�ا��ام�والعمالة�وجميع�الت�اليف�المباشرة�األخرى�المرتبطة�بوضع�الموجودات�با��الة�ال���تمك��ا�من�تحقيق�الغرض�الذي�تم�

شراؤها�من�أجلھ.

يتم�االع��اف�بأي�أر�اح�أو�خسائر�ناجمة�عن�اس�بعاد�النباتات�المثمرة�(تحسب�ع���أساس�الفرق�ب�ن�صا���متحصالت�البيع�والقيمة�الدف��ية�للنباتات)����بند�إيرادات�أخرى�
���قائمة�األر�اح�أو�ا��سائر����الف��ة�ال���يتم�ف��ا�االس�بعاد.

األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ

تدرج�األعمال�الرأسمالية�قيد�التنفيذ�بالت�لفة�وال��س��لك.�يبدأ�اس��الك�األعمال�الرأسمالية�قيد�التنفيذ�عندما�ت�ون�الموجودات�جاهزة�لالستخدام�المحدد�لها،�وال���
حي��ا�يتم�تحو�لها�إ���الممتل�ات�واآلالت�والمعدات.�يتم�رسملة�ت�اليف�التمو�ل�ال���تنفق�ع���القروض�من�أجل�تمو�ل�إ�شاء�موجودات�مؤهلة�خالل�الف��ة�الزمنية�الالزمة�

الستكمال�وإعداد�األصل�لالستخدام�المحدد�لھ.

الموجودات الحيوية

تقاس�الموجودات�ا��يو�ة�بالقيمة�العادلة�ناقصا�ت�لفة�البيع�إال�إذا��انت�القيمة�العادلة�اليمكن�قياسها��ش�ل�موثوق.

اذا��انت�القيمة�العادلة�ال�يمكن�قياسها��ش�ل�موثوق�تظهر�الموجودات�ا��يو�ة�المش��اة�بت�لفة�الشراء�كما�تظهر�الموجودات�ا��يو�ة�ال���تم�تر�ي��ا�داخليا�بت�لفة�ال��بية�
أو�النمو�ح���يتم�االنتاج�التجاري�(يطلق�عل��ا�الز�ادة����قيمة�الموجودات�ا��يو�ة)�ناقصا�االس��الك�الم��اكم�وا��سارة�الم��اكمة�للهبوط����القيمة�إن�وجدت.�تحدد�ت�لفة�

�للفئة�العمر�ة.��س��لك�الموجودات�ا��يو�ة�بطر�قة�القسط�الثابت.
ً
صغار�الموجودات�ا��يو�ة�بت�لفة�ال��بية�أو�النمو�وفقا



٣٤

اإليجار

اإليجار قبل ١ يناير ٢٠١٩م

يتم�تص�يف�اإليجارات�كإيجارات�تمو�لية�إذا�ترتب�ع���عقد�اإليجار�تحو�ل�جوهري�لمنافع�ومخاطر�الملكية�للمستأجر.�يتم�تص�يف��افة�اإليجارات�األخرى�كإيجارات�
�شغيلية.�

يتم�إثبات�دفعات�اإليجار�ال�شغي���كمصروف�باستخدام�طر�قة�القسط�الثابت�ع���أساس�ف��ة�عقد�اإليجار،�إال����حالة�وجود�أساس�م�����آخر�للمخطط�الزم���الذي�يتم�
فيھ�اس�نفاد�المنافع�االقتصادية�من�األصل�المؤجر.

اإليجار بعد ١ يناير ٢٠١٩م

�أو�يحتوي�ع���إيجار،����بداية�العقد.�تقوم�الشركة�بإثبات�حق�استخدام�األصل�وال��ام�اإليجار�المقابل�فيما�يتعلق�بجميع�
ً
تقوم�الشركة�بتقييم�ما�إذا��ان�العقد�إيجارا

اتفاقيات�اإليجار�ال���ي�ون�ف��ا�المستأجر،�باست�ناء�عقود�اإليجار�قص��ة�األجل�(المحددة��عقود�إيجار�مد��ا�١٢�شهر�أو�أقل)�وإيجارات�للموجودات�ذات�القيمة�المنخفضة.�
بال�سبة�لهذه�اإليجارات،�تقوم�الشركة�بإثبات�دفعات�اإليجار�كمصروف��شغي���ع���اساس�القسط�الثابت�ع���مدى�ف��ة�اإليجار�ما�لم�يكن�هناك�أساس�م�����آخر�

للمخطط�الزم���الذى�يتم�فيھ�اس�نفاد�المنافع�االقتصادية�من�األصل�المؤجر.

�بالقيمة�ا��الية�لمدفوعات�اإليجار�ال���لم�يتم�دفعها����تار�خ�البدء،�مخصومة�باستخدام�السعر�الضم������عقد�اإليجار.�إذا�لم�يكن�من�
ً
يتم�قياس�ال��ام�اإليجار�مبدئيا

الممكن�تحديد�هذا�السعر��سهولة،��ستخدم�الشركة�معدل�االق��اض�الم��ايد.�

�شمل�مدفوعات�اإليجار�المدرجة����قياس�ال��ام�اإليجار�ما�يلـي:�

�.أى�حوافز�إيجار�
ً
مدفوعات�اإليجار�الثابتة�(بما����ذلك�المدفوعات�الثابتة)،�ناقصا

�،باستخدام�المؤشر�أو�السعر����تار�خ�البدء�
ً
مدفوعات�اإليجار�المتغ��ة�ال����عتمد�ع���مؤشر�أو�سعر،�تقاس�مبدئيا

،المبلغ�المتوقع�أن�يدفعھ�المستأجر�تحت�ضمانات�القيمة�المتبقية

سعر�ممارسات�خيارات�الشراء،�إذا��ان�المستأجر�من�المؤكد��ش�ل�معقول�أن�يمارس�ا��يارات،�و

�.دفع�غرامات�إل��اء�عقد�اإليجار،�إذا��ان�عقد�اإليجار��عكس�ممارسة�خيار�إ��اء�عقد�اإليجار

يتم�عرض�ال��ام�اإليجار��ش�ل�منفصل����قائمة�المركز�الما��.�

�عن�طر�ق�ز�ادة�القيمة�الدف��ية�لتعكس�الفائدة�ع���ال��ام�اإليجار�(باستخدام�طر�قة�الفائدة�الفعلية)�و�تخفيض�القيمة�الدف��ية�لتعكس�
ً
يتم�قياس�ال��ام�اإليجار�الحقا

مدفوعات�اإليجار.�

تقوم�الشركة�بإعادة�قياس�ال��ام�اإليجار�(وتقوم�بتعديل�مقابل�حق�استخدام�األصل�ذي�الصلة)�إذا:

�غ��ت�شروط�عقد�اإليجار�أو�طرأ��غي������تقييم�ممارسة�خيار�الشراء،�و���هذه�ا��الة�يتم�إعادة�قياس�ال��ام�اإليجار�عن�طر�ق�خصم�مدفوعات�اإليجار�المعدلة�
باستخدام�معدل�ا��صم�المعدل.

�للقيمة�المتبقية�المضمونة،�و���هذه�ا��الة�يتم�إعادة�قياس�ال��ام�اإليجار�
ً
�غ��ت�دفعات�اإليجار��س�ب�التغ��ات����مؤشر�أو�سعر�أو��غي������الدفع�المتوقع�وفقا

عن�طر�ق�خصم�مدفوعات�اإليجار�المعدلة�باستخدام�معدل�ا��صم�المبد�ي�(ما�لم�تتغ���مدفوعات�اإليجار��س�ب��غي������سعر�فائدة�السائد،�و���هذه�ا��الة�
يتم�استخدام�معدل�ا��صم�المعدل).

�عدل�عقد�اإليجار�ولم�يتم�المحاسبة�عن��عديل�عقد�اإليجار�كعقد�إيجار�منفصل،�و���هذه�ا��الة��عاد�قياس�ال��ام�اإليجار�عن�طر�ق�خصم�مدفوعات�اإليجار�
المعدلة�باستخدام�معدل�ا��صم�المعدل.

لم�تقم�الشركة�بإجراء�أي��عديالت�من�هذا�القبيل�خالل�الف��ات�المعروضة.

�
ً
�شمل�حق�استخدام�الموجودات�القياس�األو���الل��ام�اإليجار�المقابل،�ومدفوعات�اإليجار�ال���تم�إجراؤها����أو�قبل�يوم�البدء�وأي�ت�اليف�مباشرة�مبدئية.�يتم�قياسها�الحقا

�االس��الك�الم��اكم�والهبوط����القيمة.
ً
بالت�لفة�ناقصا

يتم�اس��الك�حق�استخدام�الموجودات�ع���مدى�ف��ة�اإليجار�والعمــر�اإلنتا���المحدد�أ��ما�أقصر�لألصل.�إذا��ان�اإليجار�ينقل�ملكية�األصل�المحدد�أو�ت�لفة�حق�استخدام�
األصل�فإن�ذلك��عكس�أن�الشركة�تتوقع�ممارسة�خيار�الشراء،�يتم�اس��الك�حق�استخدام�األصل�ذي�الصلة�ع���مدى�العمر�اإلنتا���لألصل.�يبدأ�االس��الك����تار�خ�بدء�

اإليجار.

موجودات غير ملموسة

�اإلطفاء�الم��اكم�وا��سائر�الم��اكمة�للهبوط����القيمة.�يتم�إثبات�اإلطفاء�
ً
تدرج�الموجودات�غ���الملموسة�ذات�األعمار�اإلنتاجية�المحددة��ش�ل�منفصل�بالت�لفة�ناقصا

ع���أساس�القسط�الثابت�بناًء�ع���األعمار�االنتاجية�المقدرة.�يتم�مراجعة�العمر�اإلنتا���المقدر�وطر�قة�اإلطفاء������اية��ل�ف��ة�تقر�ر،�و�تم�المحاسبة�عن�أي��غي��ات����
التقديرات�ع���أساس�مستقب��.

ال�يتم�إطفاء�الموجودات�غ���الملموسة�ذات�األعمار�اإلنتاجية�غ���المحددة،�ولكن�يتم�اختبار�هبوط�القيمة�سنو�ا�أو����تار�خ�التقر�ر�عندما�ي�ون�هناك�مؤشر�ع���هبوط����
القيمة،�إما��ش�ل�فردي�أو�ع���مستوى�وحدة�إنتاج�النقد.�يتم�مراجعة�تقو�م�األعمار�غ���المحددة�سنو�ا�لتحديد�ما�إذا��انت�األعمار�غ���المحددة�ما�زالت�محتملة.�وإذا�لم�

تكن�كذلك،�يتم��غي���العمر�اإلنتا���من�غ���محدد�إ���محدد�ع���أساس�مستقب��.
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يتم�الغاء�الموجودات�غ���الملموسة�عند�االس�بعاد�أو�عندما�ال�يتوقع�أن�ي�تج�منافع�اقتصادية�مستقبلية�من�استخدامها.�يتم�قياس�األر�اح�أو�ا��سائر�الناتجة�عن�الغاء�
الموجودات�غ���الملموسة�بالفرق�ب�ن�صا���المبالغ�المستلمة�والقيمة�الدف��ية�لألصل�المس�بعد�و�تم�إثبا��ا�ضمن�الر�ح�أو�ا��سارة�عند�االس�بعاد.

الهبوط في قيمة الموجودات الملموسة وغير الملموسة

تقوم�الشركة������اية��ل�ف��ة�تقر�ر�بمراجعة�القيم�الدف��ية�لموجودا��ا�الملموسة�وغ���الملموسة�وذلك�لتحديد�ما�إذا��ان�هنالك�ما��ش���إ���أن�هذه�الموجودات�قد��عرضت�
إ���خسائر�هبوط����القيمة.�إذا�وجد�ما��ش���إ���ذلك�يتم�تقدير�القيمة�القابلة�لالس��داد�لألصل�وذلك�لتحديد�الهبوط����القيمة�(إن�وجدت).����حال�عدم�التمكن�من�تقدير�
القيمة�القابلة�لالس��داد�ألصل�محدد،�تقوم�الشركة�بتقديرالقيمة�القابلة�لالس��داد�للوحدة�المنتجة�للنقد�ال����عود�إل��ا�األصل�نفسھ.�عندما�يمكن�تحديد�أسس�توز�ع�
�إ���وحدات�منتجة�للنقد،�أو�يتم�توز�عها�إ���أصغر�مجموعة�من�الوحدات�المنتجة�للنقد�ال���يمكن�تحديد�أسس�توز�ع�

ً
معقولة�وثابتة،�يتم�توز�ع�الموجودات�المش��كة�أيضا

،�و�لما��ان�هناك�مؤشر�ع���هبوط�قيمة�الوحدة�عن�طر�ق�مقارنة�
ً
معقولة�وثابتة�لها.�يتم�اختبار�وحدة�إنتاج�النقد�ال���تم�توز�ع�الشهرة�عل��ا�لتحديد�الهبوط����القيمة�سنو�ا

�من�ذلك�يتم�
ً
القيمة�الدف��ية�للوحدة،�بما����ذلك�الشهرة،�مع�المبلغ�القابل�لالس��داد�للوحدة.�ال�يتم�إطفاء�الموجودات�غ���الملموسة�ذات�العمر�اإلنتا���غ���المحدد،�بدال

،�و�لما��ان�هناك�مؤشر�ع���هبوط�قيمة�األصل.
ً
اختبار�األصل�لتحديد�الهبوط����القيمة�سنو�ا

�ت�لفة�البيع�أو�قيمة�االستخدام،�أ��ما�أع��.�عند�تقييم�قيمة�االستخدام،�يتم�خصم�التدفقات�النقدية�
ً
إن�القيمة�القابلة�لالس��داد����القيمة�العادلة�لألصل�ناقصا

المستقبلية�المقدرة�إ���قيمها�ا��الية�باستخدام�معدل�خصم�ما�قبل�الضر�بة�الذي��عكس�تقييمات�السوق�ا��الية�للقيمة�الزمنية�لألموال�والمخاطر�ا��اصة�باألصل�ال���
لم�يتم��عديل�تقييم�التدفقات�النقدية�المستقبلية�لها.

���حال�تم�تقدير�القيمة�القابلة�لالس��داد�ألصل�(أوالوحدة�المنتجة�للنقد)�بأقل�من�القيمة�الدف��ية،�يتم�تخفيض�القيمة�الدف��ية�لألصل�(أوالوحدة�المنتجة�للنقد)�إ���
����الر�ح�أو�ا��سارة.

ً
القيمة�القابلة�لالس��داد.�يتم�إثبات�الهبوط�مباشرة

�تتم�ز�ادة�القيمة�الدف��ية�لألصل�(أوالوحدة�المنتجة�للنقد)�إ���القيمة�المعاد�تقديرها�القابلة�لالس��داد،�بحيث�ال�تز�د�
ً
عندما�يتم�عكس�خسارة�الهبوط����القيمة�الحقا

القيمة�الدف��ية�المعدلة�عن�قيمة�األصل�(أوالوحدة�المنتجة�للنقد)�فيما�لولم�يتم�اح�ساب�خسارة�هبوط�القيمة�لھ����السنوات�السابقة.�يتم����يل�رد�خسارة�هبوط�
����الر�ح�أو�ا��سارة.�ال�يتم�عكس�خسارة�هبوط�القيمة�ال���تم�إثبا��ا����الف��ات�الماضية�للشهرة����الف��ة�الالحقة.�

ً
القيمة�مباشرة

المخزون وقطع الغيار 

��افة�الت�اليف�التقدير�ة�لإلتمام�
ً
يظهر�المخزون��سعر�الت�لفة�أو�صا���القيمة�القابلة�للتحقق�أ��ما�أقل.��عت���صا���القيمة�القابلة�للتحقق�هوالسعر�التقديري�للبيع�ناقصا

وأي�ت�اليف�أخرى��ستلزمها�إتمام�البيع.

يتم�تحديد�ت�لفة�المواد�ا��ام�وقطع�الغيارع���أساس�المتوسط�المر��.�ت�لفة�البضاعة����الطر�ق�يتم�تحديدها�عن�طر�ق�قيمة�الفاتورة�باإلضافة�إ���أي�مصار�ف�أخرى�
تم�تكبدها�ل��صول�ع���المخزون�ح���وصولھ�إ���المخزن����تار�خ�التقر�ر.�يتم�تحديد�ت�لفة�األعمال�قيد�التنفيذ�والبضاعة�ا��اهزة�ع���أساس�المتوسط�المر���وال���

�من�ت�اليف�العمالة�والت�اليف�الصناعية.
ً
تتضمن��ش�ل�عام�تخصيصا

تمثل�قطع�الغيار�البنود�ال���قد�تؤدي�إ���نفقات�رأسمالية�ثابتة�ولك��ا�غ���قابلة�للتمي��.�يتم����يلها�بالت�لفة�و�تم�تحديدها�ع���أساس�المتوسط�المر��.

ذمم مدينة تجارية 

�الهبوط����القيمة�بمبلغ��عادل�خسارة�االئتمان�المقدرة�ع���مدار�العمر.�عندما�ت�ون�الذمم�المدينة�غ���قابلة�
ً
يتم����يل�الذمم�المدينة�بمبلغ�الفاتورة�األص���ناقصا

للتحصيل،�يتم�شط��ا�مقابل�الهبوط����القيمة.�تقيد�أي�مبالغ�مس��دة�الحقة�للمبالغ�المشطو�ة�سابًقا�مقابل�«الهبوط����قيمة�الذمم�المدينة�التجار�ة»����الر�ح�أو�ا��سارة.

نقد وما في حكمه

ألغراض�قائمة�التدفقات�النقدية�يت�ون�النقد�وما����حكمھ�من�النقد�والودا�ع�لدى�البنوك�والمتاحة�جميعها�لالستخدام�من�قبل�الشركة�ما�لم�ينص�ع���خالف�ذلك،�وال���
ي�ون�تار�خ�استحقاقها�ثالثة�أشهر�أو�أقل،�وال������عرضة�لمخاطر�غ���جوهر�ة�للتغ������القيمة.

احتياطي نظامي

�للنظام�األسا����للشركة�ونظام�الشر�ات�السعودي،�يجب�ع���الشركة�تحو�ل�١٠ ٪ �من�صا���الر�ح�السنوي�إ���االحتياطي�النظامي�إ���أن�يصبح�٣٠ ٪ �من�رأس�المال.
ً
وفقا

توزيعات األرباح

يتم�إثبات�ال��ام�مقابل�التوز�عات�النقدية�أو�غ���النقدية�ع���مال�ي�األسهم�عندما�تتم�الموافقة�ع���التوز�ع�من�قبل�ا��معية�العامة�للمساهم�ن�للتوز�ع�السنوي.�يتم�
اعتماد�التوز�عات��عد�موافقة�مجلس�اإلدارة.

الزكاة 

�ألنظمة�الهيئة�العامة�للز�اة�والدخل����المملكة�العر�ية�السعودية.�يتم�اح�ساب�الز�اة�وضر�بة�الدخل�ع���أساس�االستحقاق.�يتم�اح�ساب�
ً
تخضع�الشركة�للز�اة�وفقا

الز�اة�ع���أساس�وعاء�الز�اة�أو�صا���الر�ح�المعدل�أ��ما�أع��.�و�تم����يل�أية�فروقات����التقدير�عند�اعتماد�الر�ط�ال��ا�ي�وحي��ا�يتم�إقفال�المخصص.�يتم�إدراج�الز�اة�
المحملة����قائمة�الر�ح�أو�ا��سارة.�
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منافع الموظفين

التزامات منافع الموظفين المحددة

يتم�اح�ساب�م�افأة���اية�ا��دمة�باستخدام�طر�قة�وحدة�االئتمان�المتوقعة������اية��ل�سنة�مالية،�مع�إجراء�تقييمات�اكتوار�ة������اية��ل�ف��ة�تقر�ر.�يتم�إثبات�إعادة�
تقييم�ال��امات�المنافع�المحددة�ال���تت�ون�من�األر�اح�وا��سائر�االكتوار�ة�مباشرة����الدخل�الشامل�اآلخر����الف��ات�ال���تم�ف��ا�إعادة�التقييم،�وتدرج�إعادة�القياس�
����األر�اح�المبقاة�وال�يتم�إدراجها����الر�ح�أو�ا��سارة�خالل�الف��ات�الالحقة.�التغ��ات����القيمة�ا��الية�من�ال��امات�المنافع،�والناتجة�

ً
المث�تة����الدخل�الشامل�اآلخر�فورا

عن��غ��ات�وتخفيضات،�يتم�إثبا��ا�مباشرة����الر�ح�أو�ا��سارة�كت�اليف�خدمات�من�ف��ات�سابقة.�يتم�اح�ساب�الفائدة�عن�طر�ق�استخدام�سعر�ا��صم����بداية�الف��ة�
ع���ال��امات�منافع�الموظف�ن�المحددة.�يتم�تص�يف�ت�اليف�المنافع�المحددة�كما�ي��:

ت�لفة�ا��دمة�(بما����ذلك�ت�اليف�ا��دمات�ا��الية�وت�اليف�ا��دمات�السابقة،�باإلضافة�إ���األر�اح�وا��سائر�الناتجة�عن�التقليصات�وال�سو�ات)؛

ت�لفة�الفوائد؛�و

.إعادة�القياس

�عرض�الشركة�العنصر�ن�األول�ن�لت�اليف�المنافع�المحددة�ضمن�الر�ح�أو�ا��سارة����البنود�ذات�الصلة.

منافع الموظفين قصيرة األجل

�
ً
يتم�إثبات�االل��ام�عن�المنافع�المتعلقة�باألجور�والرواتب�واإلجازات�السنو�ة�وتذاكر�السفر�واإلجازات�المرضية�والمتوقع�أن�يتم��سو���ا�بال�امل�خالل�ف��ة�األث���عشر�شهرا

الالحقة�لتار�خ���اية�الف��ة�ال���يتم�ف��ا�تقديم�ا��دمة.�و�تم�قيد�االل��ام�بالمبلغ�غ���المخصوم�للمنافع�المتوقع�دفعها�مقابل�تلك�ا��دمات.

ذمم دائنة تجارية

تمثل�هذه�المبالغ�المطلو�ات�المتعلقة�بالسلع�وا��دمات�المقدمة�للشركة�قبل���اية�الف��ة�المالية�وال���لم��سدد��عد.�و���مبالغ�بدون�ضمانات.�يتم�عرض�األرصدة�الدائنة�
�بالت�لفة�المطفأة�باستخــدام�

ً
�بقيم��ا�العادلة�وتقاس�الحقا

ً
��عد���اية�الف��ة�المالية.�يتم�االع��اف���ا�مبدئيا

ً
كمطلو�ات�متداولة�ما�لم�يكن�السداد�غ���مستحق�خالل�١٢�شهرا

طر�قة�الفائدة�الفعلية.

المخصصات

�من�الشركة�سداد�االل��ام،�و�مكن�
ً
يتم�إثبات�المخصصات�عندما�ي�ون�ع���الشركة�ال��ام�حا���(قانو�ي�أو�استدال��)�كن�يجة���دث�سابق،�ومن�المحتمل�أن�ي�ون�مطلو�ا

إجراء�تقدير�موثوق�لمبلغ�االل��ام.

إن�المبلغ�المث�ت�كمخصص�هوأفضل�تقدير�للمقابل�المطلوب�ل�سو�ة�االل��ام�ا��ا��������اية�ف��ة�التقر�ر�مع�األخذ����االعتبار�المخاطر�وعدم�التأكد�المحيطة�باالل��ام.�
عندما�يتم�قياس�المخصص�باستخدام�التدفقات�النقدية�المقدرة�ل�سو�ة�االل��ام�ا��ا��،�فإن�قيمتھ�الدف��ية����القيمة�ا��الية�لتلك�التدفقات�النقدية�(عندما�ي�ون�تأث���

).�عند�خصم�المخصصات،�يتم�إثبات�الز�ادة����المخصص��س�ب�مرور�الوقت�كت�لفة�تمو�ل.
ً
القيمة�الزمنية�للنقود�جوهر�ا

المطلوبات المحتملة

يتم�اإلفصاح�عن�المطلو�ات�المحتملة�عندما�ي�ون�هناك�ال��ام�محتمل�نا����عن�أحداث�سابقة.�يتم�التأكد�من�وجودها�فقط�بوقوع�ا��دث�أو�عدم�وقوعھ�لمرة�أو�لعدة�
أحداث�مستقبلية�غ���مؤكدة�بحيث�ال�ت�ون�بال�امل�خارجة�عن�نطاق�سيطرة�الشركة�أو�االل��ام�ا��ا���الذي�ي�شأ�عن�أحداث�سابقة�حيث�ي�ون�من�غ���المحتمل�أن�يتطلب�

�ل�سو�تھ�أو�ال�يمكن�إجراء�تقدير�موثوق�للمبلغ.
ً
�خارجيا

ً
�نقديا

ً
األمر�تدفقا

األدوات المالية 

����الشروط�التعاقدية�لهذه�األدوات.�يتم�قياس�الموجودات�المالية�
ً
يتم�إثبات�الموجودات�والمطلو�ات�المالية����قائمة�المركز�الما���للشركة�عندما�تصبح�الشركة�طرفا

�بالقيمة�العادلة.�بال�سبة�لت�اليف�المعاملة�ال���تتعلق�مباشرة�باقتناء�أو�إصدار�الموجودات�المالية�والمطلو�ات�المالية�(بخالف�الموجودات�
ً
والمطلو�ات�المالية�مبدئيا

المالية�والمطلو�ات�المالية�بالقيمة�العادلة�من�خالل�الر�ح�أو�ا��سارة)�يتم�إضاف��ا�إ���أو�خصمها�من�القيمة�العادلة�للموجودات�المالية�أو�المطلو�ات�المالية،إذا��ان�
،�عند�اإلثبات�المبد�ي.�يتم�إثبات�ت�اليف�المعاملة�المتعلقة�مباشرة�باقتناء�موجودات�مالية�أو�مطلو�ات�مالية�بالقيمة�العادلة�من�خالل�الر�ح�أو�ا��سارة����الر�ح�

ً
مالئما

أو�ا��سارة�ح�ن�وقوعها.

الموجودات المالية

يتم�اإلثبات�واإللغاء����جميع�عمليات�شراء�أو�بيع�الموجودات�المالية�بالطر�قة�االعتيادية�ع���أساس�تار�خ�المتاجرة.�إن�المش��يات�أو�المبيعات�بالطرق�المعتادة����
مش��يات�أو�مبيعات�للموجودات�المالية�ال���تتطلب��سليم�الموجودات�خالل�اإلطار�الزم���المحدد�بموجب�اللوائح�أو�عرف�السوق.�يتم�قياس�جميع�الموجودات�المالية�

�بالت�لفة�المطفأة�أو�القيمة�العادلة،�حسب�تص�يف�الموجودات�المالية.
ً
المث�تة�الحقا

تص�يف�الموجودات�المالية

:
ً
يتم�قياس�أدوات�الدين�ال����ستو���الشروط�التالية�بالت�لفة�المطفأة�الحقا

.يتم�االحتفاظ�باألصل�الما���ضمن�نموذج�أعمال���دف�إ���االحتفاظ�بالموجودات�المالية�من�أجل�تحصيل�التدفقات�النقدية�التعاقدية

.ت�شأ�الشروط�التعاقدية�لألصل�الما������توار�خ�محددة�للتدفقات�النقدية�ال���تمثل�مدفوعات�فردية�لألصل�والفائدة�ع���المبلغ�األص���القائم
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�من�خالل�الدخل�الشامل�اآلخر:
ً
يتم�قياس�أدوات�الدين�ال����ستو���الشروط�التالية�بالقيمة�العادلة�الحقا

�.يتم�االحتفاظ�باألصل�الما���ضمن�نموذج�أعمال���دف�إ����ل�من�تحصيل�التدفقات�النقدية�التعاقدية�و�يع�الموجودات�المالية

.ت�شأ�الشروط�التعاقدية�لألصل�الما������توار�خ�محددة�للتدفقات�النقدية�ال���تمثل�مدفوعات�فردية�لألصل�والفائدة�ع���المبلغ�األص���القائم

ال�يوجد�لدى�الشركة�أي�أدوات�دين�تم�قياسها�بالقيمة�العادلة�من�خالل�الدخل�الشامل�اآلخر.�

�بالقيمة�العادلة�من�خالل�الر�ح�أو�ا��سارة.�ل�س�لدى�الشركة�أي�موجودات�مالية�تم�قياسها�بالقيمة�
ً
�ش�ل�اف��ا���،�يتم�قياس�جميع�الموجودات�المالية�األخرى�الحقا

العادلة�من�خالل�الر�ح�أو�ا��سارة.

ع���الرغم�مما�سبق،�يجوز�للشركة�إجراء�اختيارات/��عي�نات�غ���قابلة�لإللغاء�عند�اإلثبات�المبد�ي�لألصل�الما��:

�يجوز�للشركة�أن�تختار��ش�ل�غ���قابل�لإللغاء�عرض�التغ��ات�الالحقة����القيمة�العادلة�لالس�ثمار����حقوق�الملكية����الدخل�الشامل�اآلخر�إذا�تم�اس�يفاء��عض
المعاي���ع���النحوالمنصوص�عليھ����المعاي���الدولية�للتقر�ر�الما���ذات�الصلة؛�

�يجوز�للشركة��عي�ن�أي�اس�ثمار�دين��ش�ل�غ���قابل�لإللغاء�يفي�بالت�لفة�المطفأة�أو�بالقيمة�العادلة�من�خالل�الدخل�الشامل�اآلخر�إذا�تم�قياسها�بالقيمة�العادلة
من�خالل�الر�ح�أو�ا��سارة�إذا�أدى�ذلك�إ���حذف�أو�تخفيض�جوهري����عدم�مقابلة�ا��سابات.

الهبوط في قیمة الموجودات المالیة 

یتطلب�المعیار�الدو���للتقار�ر�المالیة�رقم�(۹)�من�الم�شأة�اتباع�نموذج�ا��سارة�االئتمانیة�المتوقعة�فیما�یتعلق�بالهبوط����قیمة�الموجودات�المالیة.

یجب�قیاس�ا��سائر�اإلئتمانیة�المتوقعة�للموجودات�المالیة�ال���تقاس�بالت�لفة�المطفأة�أو�بالقیمة�العادلة�من�خالل�الدخل�الشامل�اآلخر�بإست�ناء�اإلس�ثمارات����أدوات�
الملكیة.�

و�موجب�المعیار�الدو���للتقر�ر�الما���۹،یتم�قیاس�مخصصات�ا��سارة�بإحدى�األسس�التالية:

.ا��سارة�االئتمانیة�المتوقعة�ع���مدى�۱۲�شھرا.�ت�تج�ھذه�ا��سارة�االئتمانیة�المتوقعة�عن�أحداث�التع������السداد�والمحتملة�خالل�۱۲�شهرا��عد�تار�خ�التقر�ر

�.ا��سارة�االئتمانیة�المتوقعة�ع���مدى�العمر.����ا��سارة�االئتمانیة�المتوقعة�ال���ت�تج�عن�جمیع�أحداث�التع������السداد�ع���مدار�العمر�المتوقع�لألداة�المالیة

بال�سبة�ل��سارة�االئتمانیة�المتوقعة�ع���مدى�العمر،�یطبق�القیاس�إذا�زادت�المخاطر�االئتمانیة�لألصول�االئتمانیة��ش�ل�كب������تار�خ�التقر�ر�منذ�االع��اف�األو���لھا،�
و�طبق�قیاس�ا��سارة�االئتمانیة�المتوقعة�ع���مدى�۱۲�شھرا�إذا�لم�تز�د�ھذه�المخاطر�ش�ل�كب��.

يمكن�للشركة�أن�تف��ض�أّن�المخاطراإلئتمانية�ع���أداة�مالية�لم�تزداد��ش�ل�كب��منذ�اإلع��اف�األو���لها�إذا�تم�تحديد�أّن�األداة�المالية�لد��ا�مخاطر�إئتمانية�منخفضة����
تار�خ�التقر�ر.�إال�أن�قیاس�ا��سارة�االئتمانیة�المتوقعة�ع���مدى�العمر�یطبق�للذمم�المدينة�التجار�ة�وأصول�العقود�دون�وجود�عنصر�تمو����جوھري،�بحیث�یمكن�للشركة�

أن�تختار�تطبیق�ھذه�السیاسة�أیضا�للذمم�المدينة�التجار�ة�مع�وجود�عنصر�تمو����جوھري.

�.
ً
قامت�الشركة�باختیار�تقییم�خسائر�هبوط�الذمم�المدینة�التجار�ة�بإستخدام�ا��سائر�اإلئتمانیة�المتوقعة�ع���مدى�۱۲شھرا

یتم�خفض�القیمة�الدف��یة�لألصل�الما���من�خالل�استخدام�حساب�المخصص�و�تم�إدراج�مبلغ�ا��سارة����األر�اح�أو�ا��سائر.��ستمر�إیرادات�الفائدة����االستحقاق�ع���
القیمة�الدف��یة�المخفضة�باستخدام�معدل�الفائدة�المستعمل����خصم�التدفقات�النقدیة�المستقبلیة��غرض�قیاس�خسارة�الهبوط.�یتم�شطب�القروض�مع�المخصص�
المرتبط�بالقروض،�عندما�ال�ی�ون�ھناك�نظرة�واقعیة�لالس��داد�المستقب���وتم�تحقق�جمیع�الضمانات�أو�تحو�لھا�إ���الشركة.�و���حال�زاد�أو�نقص�-����سنة�الحقة�-�مبلغ�
خسارة�الهبوط�التقدیر�ة��س�ب�حدث�وقع��عد����یل�الهبوط����القیمة�فیتم�ز�ادة�أو�تقلیص�خسارة�الهبوط�المث�تة�سابقا�من�خالل��عديل�حساب�المخصص.�إذا�ما�تم�

عكس�قيد�شطب�ما����وقت�الحق،�فيتم�قيده����األر�اح�أو�ا��سائر����الف��ة�ال���تم�إس��داده�ف��ا.

سياسة إعدام الديون 

تقوم�الشركة�بإعدام�الدين�الما���عندما�ت�ون�هناك�معلومات��ش���إ���أن�المدين�يواجھ�صعو�ات�مالية�حادة�ول�س�هناك�احتمال�واق���للتعا��،�ع���س�يل�المثال،�عندما�
ي�ون�المدين�قد�وضع�تحت�التصفية�أو�دخل����إجراءات�اإلفالس.�قد�تظل�الموجودات�المالية�ال���تم�إعدامها�خاضعة�أل�شطة�اإلنفاذ�بموجب�إجراءات�اس��داد�الشركة،�

.�يتم�إثبات�أي�مبالغ�مس��دة����الر�ح�أو�ا��سارة.
ً
مع�مراعاة�المشورة�القانونية�عندما�ي�ون�ذلك�مناسبا

إلغاء الموجودات المالية

تقوم�الشركة�بإلغاء�األصل�الما���فقط�عندما�ت�ت���ا��قوق�التعاقدية�للتدفقات�النقدية�من�األصل�أو�عندما�تقوم�بتحو�ل�األصل�الما���و�افة�مخاطر�ومزايا�ملكية�األصل�
إ���م�شأة�أخرى.�إذا�لم�تقم�الشركة�بالتحو�ل�أو�االحتفاظ�ب�افة�مخاطر�ومزايا�الملكية��ش�ل�جوهري�واستمرت����السيطرة�ع���األصل�المحول،��ع��ف�الشركة�بحص��ا�
المحتفظ���ا����األصل�واالل��ام�المرتبط�بالمبالغ�ال���قد�تضطر�لدفعها.�إذا�احتفظت�الشركة��ش�ل�جوهري�بجميع�مخاطر�ومزايا�ملكية�األصل�الما���المنقول،�فإن�الشركة�

�باالق��اض�المضمون�للمقابل�المستلم.
ً
تواصل�إثبات�األصل�الما���وتقر�أيضا

عند�الغاء�إثبات�أحد�الموجودات�المالية�المقاس�بالت�لفة�المطفأة،�يتم�إثبات�الفرق�ب�ن�القيمة�الدف��ية�لألصل�ومجموع�العوض�المستلم�والمستحق�المث�ت����الر�ح�أو�
ا��سارة.
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المطلوبات المالية وحقوق الملكية

�لمضمون�ال��ت�بات�التعاقدية�و�عر�فات�المطلو�ات�المالية�وأداة�حقوق�الملكية.
ً
تصنف�أدوات�الدين�وحقوق�الملكية�إما�كمطلو�ات�مالية�أو�كحقوق�ملكية�وفقا

أدوات حقوق الملكية

أداة�حقوق�الملكية����أي�عقد�يث�ت�فائدة�متبقية����موجودات�الم�شأة��عد�خصم�جميع�ال��اما��ا.�يتم�إثبات�أدوات�حقوق�الملكية�الصادرة�عن�الشركة�بالمقابل�
المستلم،��عد�خصم�ت�اليف�اإلصدار�المباشرة.

المطلوبات المالية

�بالت�لفة�المطفأة�باستخدام�طر�قة�الفائدة�الفعلية�أو�بالقيمة�العادلة�من�خالل�الر�ح�أو�ا��سارة.�ل�س�لدى�الشركة�أي�مطلو�ات�
ً
يتم�قياس�جميع�المطلو�ات�المالية�الحقا

مالية�يتم�قياسها�بالقيمة�العادلة�من�خالل�الر�ح�أو�ا��سارة.

يتم�قياس�المطلو�ات�المالية�ال���ل�ست�(١)�عوض�محتمل�للمستحوذ����تجميع�االعمال،�(٢)�محتفظ���ا�للمتاجرة،�أو�(٣)�مصنفة�بالقيمة�العادلة�من�خالل�الر�ح�أو�
ا��سارة،�بالت�لفة�المطفأة�باستخدام�طر�قة�الفائدة�الفعلية.

طر�قة�الفائدة�الفعلية����طر�قة���ساب�الت�لفة�المطفأة�لالل��ام�الما���وتوز�ع�مصار�ف�الفوائد�ع���مدى�الف��ة�ذات�الصلة.�إن�معدل�الفائدة�الفع���هوالمعدل�الذي�
يقوم�بخصم�التدفقات�النقدية�المستقبلية�المقدرة�(بما����ذلك�جميع�الرسوم�والنقاط�المدفوعة�أو�المستلمة�وال����ش�ل�جزًء�ال�يتجزأ�من�معدل�الفائدة�الفع���وت�اليف�

)،�ف��ة�أقصر،�إ���الت�لفة�المطفأة�لالل��ام�الما��.
ً
المعاملة�واألقساط�األخرى�أو�ا��صومات)�ع���مدى�العمر�المتوقع�للمطلو�ات�المالية،�أو�(إذا��ان�مالئما

إلغاء اإلثبات للمطلوبات المالية

تقوم�الشركة�بإلغاء�اإلثبات�للمطلو�ات�المالية�فقط�عندما�يتم�الوفاء�أو�إلغاء�أو�ان��اء�ال��امات�الشركة.�يتم�إثبات�الفرق�ب�ن�القيمة�الدف��ية�للمطلو�ات�المالية�الملغاه�
والعوض�المدفوع�والمستحق����الر�ح�أو�ا��سارة.

القروض 

يتم����يل�القروض�بصا���القيمة�المستلمة��عد�خصم�ت�اليف�المعاملة�المتكبدة�و�تم�قيد�الفوائد�ع���القروض�باستخدام�طر�قة�الفائدة�الفعلية.�يتم�قيد�الفوائد�
�لمعيار�

ً
ع���القروض�طو�لة�األجل�خالل�السنة�ال���استحقت���ا،�أما�الفوائد�ع���القروض�طو�لة�األجل�لتمو�ل�األصل�المؤهل�فيتم�رسمل��ا�كجزء�من�ت�لفة�األصل�وفقا

المحاسبة�الدو���رقم�٢٣.

اإليرادات

يتم�اثبات�اإليراد�عند�وفاء�الشركة�بال��اما��ا����العقود�مع�العمالء�بالمبلغ�الذي��عكس�التعو�ض�المادي�الذي�تتوقعھ�الشركة�مقابل�السلع�أو�ا��دمات.�ع���وجھ�التحديد،�
يقدم�المعيار�نموذج�من�خمس�خطوات�لالع��اف�باإليرادات:�

ا��طوة�األو��:�تحديد�العقد�أو�العقود�مع�العمالء.

ا��طوة�الثانية:�تحديد�ال��امات�األداء����العقد.

ا��طوة�الثالثة:�تحديد�سعر�الصفقة.

ا��طوة�الرا�عة:�تحميل�سعر�الصفقة�ع���ال��امات�األداء����العقد.

ا��طوة�ا��امسة:�االع��اف�باإليرادات�عندما�تقوم�الشركة�بالوفاء�بمتطلبات�األداء.

�يتم�االع��اف�باإليرادات�عند�أداء�االل��امات�التعاقدية،�أي�عندما�ت�نقل�السيطرة�ع���السلع�أو�ا��دمات�المنوطة�بأداء�ال��ام�مع�ن�إ���العميل�بما�يمكنھ�من
استخدامها�للغرض�المش��اة�من�أجلھ�و�دون�قيود�أو�بانتفاعھ�با��دمات�المقدمة�لھ�بموجب�العقد.

.يتم�معاملة�اإليراد�من�بيع�أي�منتجات�فرعية�ناجمة�عن�المخلفات�الزراعية�أو�الصناعية�كإيرادات�أخرى����قائمة�األر�اح�أو�ا��سائر

�إذا�فرقت�الشركة�ب�ن�سعر�بيع�المنتج����موقع�ال�سليم�بمقرها�وسعر�بيع�نفس�المنتج�خالل��سليم�موقع�العميل�فان�الفرق�الناجم�عن�ذلك�س�تم�معاملتھ�كإيراد
نقل�و�تم�إدراج�الت�لفة�المقابلة�لھ����ت�اليف�اإليرادات.

الخصومات

�يتم�منح�خصومات�إضافية�للعمالء�وفق�األوضاع�التنافسية�وحالة�السوق،�لذا�يتم�إثبات�اإليرادات�من�المبيعات�ع���أساس�السعر�المحدد����العقد�أو�المتفق�عليھ�
ً
غالبا

مع�العميل��عد�حسم�ا��صومات�المحددة�ل�ل�عميل،�و�تم�استخدام�ا����ة�الم��اكمة�لتقدير�ا��صومات�وتوف��ها،�باستخدام�طر�قة�القيمة�المتوقعة،�و�تم�االع��اف�
باإليراد�فقط�إ���ا��د�الذي�ي�ون�فيھ�من�المحتمل�جًدا�أال�يحدث�ا�ع�اس�كب��،�يتم�االع��اف�باالل��ام�التعاقدي�ل��صومات�المتوقعة������م�المبالغ�المستحقة�الدفع�

للعمالء�فيما�يتعلق�بالمبيعات�ال���تتم�ح�����اية�الف��ة�المشمولة�بالتقر�ر.
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عنصر التمويل

ال�تتوقع�الشركة�وجود�أي�عقود�تتجاوز�الف��ة�ب�ن��سليم�المنتجات�المتفق�ع���بيعها�للعميل�والدفع�من�قبل�العميل�سنة�واحدة،�لذلك�ال�تقوم�الشركة�بتعديل�أي�من�
أسعار�المعامالت�بالقيمة�الزمنية�للنقود.

تكلفة المبيعات

�شمل�ت�لفة�المبيعات�جميع�الت�اليف�المباشرة�لإلنتاج،�بما����ذلك�العمالة�المباشرة�والمواد�المباشرة�والمصار�ف�المتعلقة�باإلنتاج.

المصاريف

تت�ون�مصار�ف�البيع�والتوز�ع��ش�ل�أسا����من�الت�اليف�المتكبدة����توز�ع�و�يع�منتجات�الشركة.�يتم�تص�يف�جميع�المصار�ف�األخرى�كمصار�ف�إدار�ة�وعمومية.

تكاليف االقتراض

إن�ت�اليف�االق��اض�المتعلقة�مباشرة�باقتناء�أو�إ�شاء�أو�إنتاج�الموجودات�المؤهلة�وال������أصول�تتطلب�ف��ة�زمنية�جوهر�ة�لت�ون�جاهزة�لالستخدام�المتوقع�لها�أو�بيعها�
يتم�إضاف��ا�إ���ت�لفة�تلك�الموجودات�ح���تصبح�جاهزة��ش�ل�جوهري�لالستخدام�أو�البيع.

يتم�خصم�إيرادات�االس�ثمار�المك�سبة�من�االس�ثمار�المؤقت�لقروض�محددة�ح���يتم�إنفاقها�ع���الموجودات�المؤهلة�من�ت�اليف�االق��اض�المؤهلة�للرسملة.�يتم�إثبات�
�افة�ت�اليف�االق��اض�األخرى����األر�اح�أو�ا��سائر����الف��ة�ال���يتم�تكبدها�ف��ا.

المعامالت بالعمالت األجنبية 

يتم����يل�المعامالت�ال���تقوم���ا�الشركة��عمالت�مختلفة�عن�عملة�الب�ئة�االقتصادية�الرئ�سية�ال���تمارس�الشركة��شاطها�من�خاللها�(عمل��ا�الوظيفية�-�الر�ال�
السعودي)�بإستخدام�أسعار�الصرف�السائدة�بتار�خ�حدوث�تلك�المعامالت.�يتم�إعادة�تقييم�الموجودات�واإلل��امات�النقدية�باستخدام�أسعار�الصرف�السائدة�بتار�خ�
إعداد�القوائم�المالية�و�تم�االع��اف�بأر�اح�وخسائر�فروقات�العملة�الناجمة�مباشرة����قائمة�األر�اح�أو�ا��سائر�والدخل�الشامل�اآلخر.�يتم�إثبات�الموجودات�والمطلو�ات�
غ���النقدية�بالت�لفة�التار�خية�باستخدام�السعر�السائد����تار�خ�حدوث�تلك�المعامالت�ب�نما�يتم�تحو�ل�البنود�غ���النقدية�المث�تة�بالقيمة�العادلة�باستخدام�السعر�السائد�

بتار�خ�تقييم�تلك�الموجودات�و�تم�االع��اف�بأر�اح�وخسائر�التقييم�كجزء�من�تلك�القيمة�العادلة.

ربحية السهم 

يتم�عرض�ر�حية�السهم�األسا����ور�حية�السهم�المخفضة�(إن�وجدت)�وذلك�لألسهم�العادية،�حيث�يتم�إح�ساب�ر�حية�السهم�األساسية�بقسمة�األر�اح�أو�ا��سائر�ا��اصة�
بحملة�األسهم�العادية�للشركة�ع���المتوسط�المر���لعدد�األسهم�العادية�القائمة�خالل�السنة،�معدلة��عدد�األسهم�العادية�المعاد�شراؤها�أو�المصدرة�خالل�السنة.�و�تم�
اح�ساب�ر�حية�السهم�المخفضة�بتعديل�األر�اح�أو�ا��سائر�ا��اصة�بحملة�األسهم�العادية�للشركة�والمتوسط�المر���لعدد�األسهم�القائمة�خالل�السنة�بآثار�جميع�األسهم�

العادية�المخفضة�المحتمل�إصدارها�خالل�السنة.�

تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالية الجديدة والمعدلة

معايير صادرة لكنها غير مطبقة بعد

لم�تقم�الشركة��عد�بتطبيق�المعاي���الدولية�للتقر�ر�الما���ا��ديدة�والمعدلة�التالية�ال���تم�إصدارها�ولك��ا�لم�تصبح�سار�ة�المفعول��عد:

ساري�المفعول�للف��ات�السنو�ة�بدًء�من�أو��عدالمعاي���الدولية�للتقر�ر�الما���ا��ديدة�والمعدلة

التعديالت�ع���المعيار�الدو���للتقر�ر�الما���رقم�(١٠):�القوائم�المالية�والمعيار�المحاس���الدو���رقم�(٢٨):�اإلس�ثمارات�
���الم�شآت�الزميلة�والمشار�ع�المش��كة�(٢٠١١)�المتعلقة�بمعا��ة�بيع�أصل�أو�المساهمة�بھ�من�قبل�المس�ثمر�لشركتھ�

الزميلة�أو�مشروعھ�المش��ك.
تار�خ�التطبيق�لم�يحدد��عد

المعيار�الدو���للتقر�ر�الما���(١٧)�عقود�التأم�ن:�

يتطلب�المعيار�الدو���للتقر�ر�الما���رقم�(١٧)�مطلو�ات�التأم�ن�أن�يتم�قياسها�بالقيمة�ا��الية�للوفاء،�و�وفر�ن���قياس�
���ميع�عقود�التأم�ن.�و��دف�هذه�المتطلبات�إ���تحقيق�هدف�المحاسبة�الم�سقة�القائمة�ع���المبادئ�

ً
وعرض�أك���إنتظاما

لعقود�التأم�ن.�يحل�المعيار�الدو���للتقر�ر�الما���رقم�١٧�محل�المعيار�الدو���للتقر�ر�الما���(٤)�عقود�التأم�ن�اعتبارا�من�١
يناير�٢٠٢١م

١�يناير�٢٠٢١م

أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (١٦) اإليجار

إن�المعيار�الدو���للتقر�ر�الما���رقم�(١٦)�اإليجار�(كما�أصدره�مجلس�معاي���المحاسبة�الدو������يناير�٢٠١٦م)�ساري�المفعول����أو��عد�١�يناير�٢٠١٩م،�و�ناًء�ع���ذلك،�
�من�١�يناير�٢٠١٩م.

ً
اختارت�الشركة�اعتماد�هذا�المعيار�اعتبارا

يقدم�المعيار�الدو���للتقر�ر�الما���رقم�(١٦)�متطلبات�جديدة�أو�معدلة�فيما�يتعلق�بالمحاسبة�عن�اإليجار.�يقدم��غي��ات�جوهر�ة����محاسبة�المستأجرعن�طر�ق�إزالة�التمي���
ب�ن�عقود�اإليجار�ال�شغيلية�والتمو�لية�وال���يتطلب�إثبات�حق�استخدام�الموجودات�ومطلو�ات�إيجارعند�بدء�اإليجار���ميع�عقود�اإليجار،�باست�ناء�عقود�اإليجار�قص��ة�

األجل�وإيجار�الموجودات�منخفضة�القيمة.�وع���النقيض�من�محاسبة�المستأجر،�ظلت�متطلبات�محاسبة�المؤجر�دون��غي���إ���حد�كب��.�
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.�وعليھ،�فان�المعيار�
ً
،�وأن�عقود�االيجار�للموجودات�ذات�قيمة�منخفضة��س�يا

ً
�ألن�عقود�االيجار�قص��ة�االجل�تجدد�سنو�ا

ً
استفادت�الشركة�من�االعفاءات�االختيار�ة�نظرا

الدو���للتقر�ر�الما���رقم�(١٦)�«عقود�اإليجار»�لم�يكن�لھ�تأث���ع���القوائم�المالية�للشركة.

األحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية لتقدير عدم التأكد

فيما�ي���االف��اضات�الرئ�سية�المتعلقة�بالمستقبل�والمصادر�الرئ�سية�األخرى�للتقديرات�غ���المؤكدة������اية�ف��ة�التقر�ر�وال���قد�ي�ون�لها�مخاطر�هامة�تؤدي�إ����عديل�
جوهري�ع���القيم�الدف��ية�للموجودات�والمطلو�ات�خالل�السنة�المالية�التالية:

األعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية للممتلكات واآلالت والمعدات والموجودات غير الملموسة

يتم�تقدير�األعمار�اإلنتاجية�والقيم�المتبقية�للممتل�ات�واآلالت�والمعدات�والموجودات�غ���الملموسة�ألغراض�اح�ساب�االس��الك�واإلطفاء�ع���التوا��.�يتم�إعداد�هذه�
.
ً
التقديرات�بناء�ع���االستخدام�المتوقع�لألعمار�اإلنتاجية.�يتم�تحديد�القيمة�المتبقية�بناًء�ع���ا����ة�والبيانات�القابلة�للمالحظة�حيثما��ان�ذلك�متاحا

�للتأكد�من�مالئمتھ.�و�س�ند�
ً
�إ���التقييم�الف���وقت�شراء�األصل�و�تم�مراجعتھ�سنو�ا

ً
تم�تحديد�العمر�االنتا���والقيم�المتبقية�للموجودات�بالشركة�من�قبل�اإلدارة�اس�نادا

العمر�اإلنتا���ع���ا����ة�التار�خية�مع�موجودات�مماثلة�وكذلك�توقع�األحداث�المستقبلية�ال���قد�تؤثر�ع���عمر�االصل�مثل�التغ��ات����التكنولوجيا.

التزامات منافع الموظفين المحددة

تحديد�ال��امات�منافع�الموظف�ن�المحددة�باستخدام�تقييم�اكتواري��ستلزم�إجراء�تقديرات�لمختلف�المدخالت.�

الهبوط في قيمة الذمم المدينة التجارية

تق�س�الشركة�مخصص�ا��سارة�للذمم�المدينة�التجار�ة�كمبلغ�مساِو�ل��سائر�االئتمانية�المتوقعة�ع���مدى�العمر.�تقدر�ا��سائر�االئتمانية�المتوقعة����الذمم�المدينة�
التجار�ة�باستخدام�مصفوفة�مخصص�بالرجوع�إ���ا����ة�الماضية�للتع������السداد�المدين�وتحليل�المركز�الما���ا��ا���للمدين،�و�عديل�العناصر�ا��اصة�للمدي�ي�ن،�
والظروف�االقتصادية�العامة�للصناعة�ال����عمل���ا�المدين�وتقييم�االتجاه�ا��ا���والمستقب���للظروف����تار�خ�التقر�ر.�إن�الذمم�المدينة�التجار�ة�ال���تقيم�عادة��ش�ل�

جما���ما�لم�يكن�هناك�حاجة�لتقييم�مدين�محدد�ع���أساس�فردي.

مخصص المخزون الراكد وبطيء الحركة

يتم�إدراج�المخزون�بالت�لفة�أو�صا���القيمة�القابلة�للتحقق�أ��ما�أقل.�يتم�إجراء�التعديالت�لتخفيض�ت�لفة�المخزون�إ���صا���القيمة�القابلة�لالس��داد.

تتضمن�العوامل�المسوؤلة�عن�هذه�التعديالت�التغ��ات����الطلب�ع���المخزون،�والتغ��ات�التكنولوجية�وتدهور�النوعية�وأمور�ا��ودة،�و�ناًء�ع���ذلك�تقوم�الشركة�
�مراجعة�أية��عديالت�قد�ت�تج�عن�االختالف����هذه�العوامل.

ً
بدراسة�هذه�العوامل�وأخذها����االعتبار�إلح�ساب�مخصص�مخزون�راكد�و�طئ�ا��ركة.�يتم�دور�ا

أساس الرأي المتحفظ للسنة المالية ٢٠١٩م 

�القوائم�المالية�للشر�ات�الزميلة�والتا�عة�لم�تكن�متاحة�وعليھ�لم�يتمكن�المدقق�من�التحقق�من�نتائج�أعمال�تلك�الشر�ات�واالل��امات�ال���قد�ت�شأ�عل��ا�وأي
�لمتطلبات�المعيار�الدو���للتقر�ر�الما���رقم�١٠

ً
�عديالت�قد�تؤثرع���هذه�القوائم�المالية.�كما�لم�تقم�الشركة�بإصدار�قوائم�مالية�موحدة�مع�شر�ا��ا�التا�عة�وفقا

«القوائم�المالية�الموحدة».

����لم�تقم�الشركة��عمل�دراسة�هبوط����قيمة�الموجودات�المتعلقة�مباشرة�بال�شغيل�واإلنتاج�حسب�متطلبات�معيار�المحاسبة�الدو���رقم�(٣٦)�«الهبوط
القيمة».

ون�يجة�ل�ل�هذه�األمور�أعاله�لم�يتمكن�المدقق�ا��ار���من�تحديد�ما�إذا��انت�هناك�أي��عديالت�ر�ما��ان�من�الضروري�إدخالها�ع����ل�من�قائمة�المركز�الما���كما����٣١
د�سم��٢٠١٩م�والقوائم�المالية�للسنة�المالية�المن��ية����٣١�د�سم���٢٠١٩م�ل�ل�من�األر�اح�أو�ا��سائر�والدخل�الشامل�األخر�والتغ������حقوق�المساهم�ن�والتدفقات�

النقدية.�

باإلضافة�إ���الرأي�المتحفظ�تضّمنت�القوائم�المالية�للعام�٢٠١٩م�لفت�ان�باه�حول�النقاط�التالية:�

�أرض�الشركة�البالغة�قيم��ا�٦٤٫٦�مليون�ر�ال�سعودي�كما����٣١�ديمس���٢٠١٩م�لم�تكن�م��لة�بإسم�الشركة�ال����انت��عمل�ع���إكمال�االجراءات�الالزمة
لتملكها.

�لقرار�مجلس�الوزراء�رقم�(٦٦)�الصادر�بتار�خ�٢٥�صفر�١٤٣٧هـ�والذي�ق����بالتوقف�عن�
ً
�انت�الشركة�قد�توقفت�عن�زراعة�األعالف�ا��ضراء�«�ال��سيم»�طبقا

زراعة�األعالف�ا��ضراء�قبل�حلول�٢٥�صفر�١٤٤٠هـ�(الموافق�٣�نوفم���٢٠١٨م).�

أساس الرأي المتحفظ لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠م

�لم�يتم�تزو�د�المدقق�ا��ار���بالقوائم�المالية�ل�ل�من�شركة�شرق�آسيا�لإلس�ثمار�الزرا���وشركة�ا��ليج�لتكنولوجيا�الطاقة�المستدامة�(تحت�التصفية)�عن
السنة�المالية�كما����٣١�د�سم���٢٠١٩م�وال���تم����يل�خسائر�هبوط�بإجما���قيمة�اإلس�ثمار،�وعليھ�لم�يتمكن�المدقق�من�التحقق�من�نتائج�أعمال�تلك�
الشر�ات�واإلل��امات�ال���قد�ت�شأ�ع��ا�وأي��عديالت�قد�تؤثر�ع���القوائم�المالية�الموحدة�المختصرة.�قامت�إدارة�المجموعة�بإتخاذ�اإلجراءات�القانونية�الالزمة�

�ع���حقوق�مساه���المجموعة�عن�اس�ثمارها��شركة�شرق�آسيا�لإلس�ثمار�الزرا��.�
ً
حفاظا

�جميع�الممتل�ات�واآلالت�والمعدات�التا�عة�لشركة�مصادر�األعالف�الزراعية�«شركة�تا�عة�لشركة�تبوك»�وال���بلغت�قيم��ا�٢٤٫٢�مليون�ر�ال�سعودي�م�ّ�لة
بإسم�أحد�الشر�اء�ولم�يتم�نقل�ملكية�األصول�إ���الشركة�-�إّن�جميع�األحداث�ال�شغيلية�والمالية�واألصول�واإلل��امات�المدرجة�بالقوائم�المالية�لشركة�مصادر�
األعالف�تتم�أو�م�ّ�لة�بإسم�طرف�ذوعالقة�-�كما����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م،�بلغ�صا���أصول�شركة�مصادر�األعالف�الزراعية�المتضمنة����القوائم�المالية�٦٥٫١�مليون�
ر�ال�سعودي،�وصا���إل��اما��ا�١٨٫١�مليون�ر�ال�سعودي�وصا���حقوق�ملكي��ا�٤٦٫٩�مليون�ر�ال�سعودي�وإيرادا��ا�مبلغ�٢٣�مليون�ر�ال�سعودي�وإجما���مصار�فها�

٢٤٫٤�مليون�ر�ال�سعودي.



٤١

����إستلمت�الشركة�قرار�موافقة�وزارة�الب�ئة�والمياه�والزراعة�ع���تملك�مساحة�األرض�المحياة�والبالغة�٢١٫٤�ألف�هكتار�من�إجما���أرض�الشركة�الم�ّ�لة
.
ً
الدفاتر�بمساحة�٣٥�ألف�هكتار�ولم�تقم�الشركة�باس�بعاد�مساحة�قيمة�األرض�غ���المحياة�وأي�موجودات�عل��ا�لن�يتم�اإلستفادة�م��ا�مستقبال

ون�يجة�ل�ل�هذه�األمور�أعاله�لم�يتمكن�المدقق�ا��ار���من�تحديد�ما�إذا��انت�هناك�أي��عديالت�ر�ما��ان�من�الضروري�إدخالها�ع����ل�من�قائمة�المركز�الما���كما����٣٠
يونيو�٢٠٢٠م�والقوائم�المالية�للف��ة�المالية�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م�ل�ل�من�األر�اح�أو�ا��سائر�والدخل�الشامل�األخر�والتغ������حقوق�المساهم�ن�والتدفقات�النقدية.

مؤشرات األداء الرئيسية  ٥-٦
يو���ا��دول�التا���مؤشرات�األداء�الرئ�سية�للشركة�للسنوات�المالية�المن��ية����٣١�د�سم���٢٠١٧م�و٢٠١٨م�و٢٠١٩م�وف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠١٩م�

و٣٠�يونيو�٢٠٢٠م.

مؤشرات�األداء�الرئ�سية):�١٢جدول�رقم�(

مؤشرات�األداء�الرئ�سية
ف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�السنة�المالية�المن��ية����٣١�د�سم��

٢٠٢٠م٢٠١٩م٢٠١٩م٢٠١٨م٢٠١٧م

٤٩٫٨٪٥٦٫٢٪(١٥٫٠٪)(٧٫٧٪)١٦٫٥٪٪معدل�نمواإليرادات

(٨٦٫٨٪)ال�ينطبق١٨٩٫٥٪١٠٥٫٠٪٢٨٫٣٪٪معدل�نموصا���ا��سارة

١٤٫٠٪١٨٫١٪٢٨٫٣٪٢٠٫٤٪١٧٫٢٪٪المصار�ف�اإلدار�ة�ك�سبة�من�اإليرادات

١٨٫٨٪(٥٢٫٧٪)(٤٥٫٥٪)٢٤٫٨٪٢٨٫٦٪٪هامش�الر�ح�اإلجما���

(١٢٫٢٪)(١٠٣٫٧٪)(١١٩٫٩٪)(٣٦٫٥٪)(٢٤٫٤٪)٪هامش�الر�ح�ال�شغي��

(١٦٫١٪)(١٨٢٫٧٪)(٢١٣٫٧٪)(٦٢٫٧٪)(٢٨٫٣٪)٪هامش�الر�ح�الصا��

x٢٫٤٢٫١١٫٠١٫٣٠٫٨الموجودات�المتداولة/�المطلو�ات�المتداولة�

x٢٢٫١١٦٫٦٣١٫٠١٨٫١١٢٫٢الموجودات�غ���المتداولة�/�المطلو�ات�غ���المتداولة

x٠٫٢٠٫٣٠٫٥٠٫٤٠٫٨المطلو�ات/حقوق�الملكية

ال�ينطبقال�ينطبقال�ينطبقال�ينطبقال�ينطبق٪العائد�ع���األصول

ال�ينطبقال�ينطبقال�ينطبقال�ينطبقال�ينطبق٪العائد�ع���حقوق�الملكية

x٠٫٠٤٠٫٠٧٠٫٠٤٠٫٠٨٠٫١الدين�إ���إجما���حقوق�الم�لية

x٥٫٢٤٫٦٣٫٠٣٫٣٢٫٣إجما���الموجودات�/�إجما���المطلو�ات

المصدر:�معلومات�اإلدارة

المصدر:�القوائم�المالية�المدققة�لألعوام�ب�ن�٢٠١٧م�و٢٠١٩م�وغ���المراجعة�لف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م

X:��ستخدم�هذا�الرمز�لتوضيح�أّن�المعدل�هورقم�ول�س��سبة�مئو�ة

نتائج العمليات - قائمة الدخل  ٦-٦
يو���ا��دول�التا���قائمة�دخل�الشركة�للسنوات�المالية�المن��ية����٣١�د�سم��٢٠١٧م�و٢٠١٨م�و٢٠١٩م�وف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠١٩م�و٣٠�يونيو�

٢٠٢٠م.

نتائج�العمليات�–�قائمة�الدخل):�١٣جدول�رقم�(

آالف�الر�ال�السعودي

السنة�المالية�المن��ية����٣١
د�سم��

ف��ة�الستة�أشهر�
المن��ية����٣٠�يونيو

معدل�النمو�السنوي�المركبز�ادة�/�(نقص)

٢٠٢٠م٢٠١٩م٢٠١٩م٢٠١٨م٢٠١٧م
د�سم���
٢٠١٨م

د�سم���
٢٠١٩م

يونيو�
٢٠٢٠م

٢٠١٧م�-�٢٠١٩م

(١١٫٤٪)٤٩٫٨٪(١٥٫٠٪)(٧٫٧٪)١٠٧,١٧٧٩٨,٩٧٧٨٤,١٢١٤٨,٠٤٨٧١,٩٧٥اإليرادات�بالصا���

١٫١٪٢٢٫١٪(٢٫٨٪)٥٫٢٪(٥٥,٨٩١)(٤٥,٧٧٤)(٨٢,٥١٩)(٨٤,٨٩٢)(٨٠,٦٩٥)ت�لفة�اإليرادات�

تقييم�وهبوط����قيمة�مخزون�ومحاصيل�عند�
نقطة�ا��صاد�-�بالصا���

(٨٩٫٠٪)(٤٣٩٫٥٪)١٥٠٫٤٪(٢,٥٥١)(٢٣,٢٧٩)(٣٥,٤٩٥)٤,١٧٥١٠,٤٥٦-

-(١٠٠٫٠٪)---(٤,٣٠٠)(٤,٣٨٧)--هبوط����قيمة�الموجودات�ا��يو�ة�

-١٥٣٫٥٪(٢٥٦٫٠٪)(١٩٫٩٪)١٣,٥٣٣(٢٥,٣٠٦)(٣٨,٢٨٠)٣٠,٦٥٧٢٤,٥٤١مجمل�(ا��سارة)�الر�ح

٠٫٥٪(٢٢٫٦٪)(٤٫٢٪)٥٫٤٪(١٢,٢٣٢)(١٥,٨١٢)(٣٨,٨٠٢)(٤٠,٥١٣)(٣٨,٤٤٩)مصار�ف�بيع�وتوز�ع�



٤٢

آالف�الر�ال�السعودي

السنة�المالية�المن��ية����٣١
د�سم��

ف��ة�الستة�أشهر�
المن��ية����٣٠�يونيو

معدل�النمو�السنوي�المركبز�ادة�/�(نقص)

٢٠٢٠م٢٠١٩م٢٠١٩م٢٠١٨م٢٠١٧م
د�سم���
٢٠١٨م

د�سم���
٢٠١٩م

يونيو�
٢٠٢٠م

٢٠١٧م�-�٢٠١٩م

١٣٫٨٪١٥٫٨٪١٧٫٨٪٩٫٩٪(١٠,٠٦٩)(٨,٦٩٦)(٢٣,٧٩٧)(٢٠,١٩٨)(١٨,٣٨٣)مصار�ف�إدار�ة�وعمومية�

٩٦٫٣٪(٨٢٫٤٪)١٧٨٫٩٪٣٨٫٢٪(٨,٧٦٨)(٤٩,٨١٣)(١٠٠,٨٧٩)(٣٦,١٧٠)(٢٦,١٧٥)ا��سارة�من�ال�شغيل

-(١٠٠٫٠٪)٣٦٢٫٠٪--(١٧,٨١٥)(٤٤,٣٥١)(٩,٦٠٠)-هبوط����قيمة�مشار�ع�رأسمالية�

مخصص�ضمان�قرض�وإل��امات�من�شر�ات�
زميلة�

-(١٣,٠٠٠)(١٨,٨٥٠)(١٨,٨٥٠)--٪(١٠٠٫٠٪)٤٥٫٠-

هبوط����شر�ات�زميلة�وتا�عة�اس�ثمارات����
أدوات�حقوق�ملكية�

--(٦,٢٣٤)(٢٥٠)---(٪١٠٠٫٠)-

--٤٢٠٫٥٪---(٤,٠٣٨)(٧٧٦)(٨٤٢)حصة�الشركة�من�نتائج�أعمال�شركة�زميلة

(٥٦٫٦٪)(٨١٫٦٪)(٢٦٫٥٪)-٤,٠٠٨١,٠٢٧٧٥٥٥٠٧٩٣أر�اح�إس�ثمارات�مرابحات�قص��ة�األجل

٢٠٤٫٠٪(٦٤٫٦٪)١٣٤٫٩٪٢٩٣٫٤٪(٤٠٥)(١,١٤٣)(٢,٣٩١)(١,٠١٨)(٢٥٩)ت�اليف�تمولية�

١٩٫٤٪١٣٤٫٤٪١,٤٦٣٫٦٪(٩٠٫٩٪)١,٧١١١٥٦٢,٤٣٩٦١٣١,٤٣٦إيرادات�أخرى�صا��

(١٠٠٫٠٪)--(١٠٠٫٠٪)----(٤,٢٤٠)خسائر�إزالة�أ��ار�وإتالف�محاصيل�زراعية

١٥٩٫٤٪(٩١٫٢٪)١٩٢٫٣٪١٣٠٫٢٪(٧,٦٤٣)(٨٦,٧٥٢)(١٧٣,٥٥٠)(٥٩,٣٨١)(٢٥,٧٩٧)صا���خسارة�السنة�قبل�الز�اة

١٧٫٨٪٢٩٣٫٩٪١٢٩٫٣٪(٣٩٫٥٪)(٣,٩٦٩)(١,٠٠٨)(٦,٢٣٤)(٢,٧١٩)(٤,٤٩٦)الز�اة

١٤٣٫٦٪(٨٦٫٨٪)١٨٩٫٥٪١٠٥٫٠٪(١١,٦١٣)(٨٧,٧٦٠)(١٧٩,٧٨٤)(٦٢,٠٩٩)(٣٠,٢٩٣)صا���ا��سارة

بنود�اا��سارة�الشاملة�اآلخر

البنود�ال���لن�يتم�إعادة�تص�يفها�الحقا�ضمن�األر�اح�أو�ا��سائر:

أر�اح�(خسائر)�إكتوار�ة�من�إعادة�قياس�
إل��امات�م�افأة���اية�ا��دمة�للموظف�ن

--(٨٤٠)-٢,٥٣١----

١٤١٫٩٪(٨٥٫٨٪)١٨٥٫٤٪١٠٥٫٠٪(١٢,٤٥٣)(٨٧,٧٦٠)(١٧٧,٢٥٣)(٦٢,٠٩٩)(٣٠,٢٩٣)إجما���ا��سارة�الشاملة�للف��ة

المصدر:�القوائم�المالية�المدققة�لألعوام�ب�ن�٢٠١٧م�و٢٠١٩م�وغ���المراجعة�لف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م

-:��ستخدم�هذا�الرمز�(-)�لتوضيح�أّن�الرقم�هوصفر

ترتبط�االيرادات�بأعمال�الشركة�الرئ�سية�وال���تتألف�من�أ�شطة�الزرع�و�يع�المرزوعات�واألعالف.�انخفضت�االيرادات�تدر�جيا�ب�ن�٣١�د�سم���٢٠١٧م�و٣١�د�سم���
٢٠١٩م.�انخفضت�اإليرادات�ب�سبة�٧٫٧٪�من�١٠٧٫٢�مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٧م�إ���٩٩٫٠�مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٨م،�مع�انخفاض�إضا���ب�سبة�١٥٫٠٪�

إ���٨٤٫١�مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٩م.�

��ش�ل�رئ�����بانخفاض�اإليرادات�المتحصلة�من�بيع�المحاصيل�ا��قلية،�ال�سات�ن�والمشاتل�
ً
ما�ب�ن�العام�٢٠١٧م�والعام�٢٠١٨م،��ان�اإلنخفاض����إيرادات�الشركة�متأثرا

ومبيعات�المتاجرة�واألغنام.�ب�نما�جاء�اإلنخفاض����المحاصيل�ا��قلية�ن�يجة�انخفاض�كميات�إنتاج�األعالف�والقمح��عد�صدور�قرار�ح�ومي����العام�٢٠١٨م�يق����بوقف�
�بانخفاض�مبيعات�ز�ت�الز�تون��عد�انخفاض�مستوى�إنتاجية�ثمار�الز�تون.�فيما�يتعلق�

ً
زراعة�األعالف،��ان�اإلنخفاض����اإليرادات�المتحصلة�من�ال�سات�ن�والمشاتل�متأثرا

بانخفاض�مبيعات�المتاجرة�واألغنام،�فقد�جاء�ال��اجع�ن�يجة�انخفاض�مبيعات�البطاطس��عد�قرار�اإلدارة�بخفض�زراعة�وتجارة�البطاطس.

ما�ب�ن�العام�٢٠١٨م�والعام�٢٠١٩م،�شمل�اإلنخفاض�أيضا��ل�فئات�المبيعات.�تا�عت�إيرادات�المحاصيل�ا��قلية�انخفاضها�ن�يجة�اإلنخفاض�المستمر�����كميات�إنتاج�
�

ً
�ن�يجة�انخفاض�مبيعات�الفاكهة�وتحديدا�مبيعات�العنب.�كما��ّ�لت�مبيعات�المتاجرة�واألغنام�تراجعا

ً
األعالف�والقمح.�أكملت�إيرادات�المشاتل�وال�سات�ن�انخفاضها�أيضا

.
ً
��عد�القرار�الذي�اتخذ����العام�٢٠١٨م�بخفض�زراعة�وتجارة�البطاطاس�تدر�جيا

ً
إضافيا

عادت�اإليرادات�وارتفعت�ب�سبة�٤٩٫٨٪�من�٤٨٫٠�مليون�ر�ال�سعودي����ف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠١٩م�إ���٧٢٫٠�مليون�ر�ال�سعودي����ف��ة�الستة�أشهر�
المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م�ن�يجة�تخفيض�سعر�البيع.�يجب�اإلشارة�إ���أّن�إدارة�الشركة�قامت�بوضع�اس��اتيجية�بيع�جديدة�خالل�العام�٢٠٢٠م���دف��عز�ز�قدرة�الشركة�

ع���المنافسة�وز�ادة�حص��ا�السوقية.�وقد�جاء�قرار�خفض�أسعار��عض�المنتجات�كجزء�من�السياسة�ا��ديدة.

تتألف�ت�لفة�اإليرادات�من�ت�اليف�عمليات�اإلنتاج��ش�ل�رئ����.�تقلبت�ت�لفة�االيرادات�خالل�الف��ة�ما�ب�ن�٣١�د�سم���٢٠١٧م�و٣١�د�سم���٢٠١٩م.�ارتفعت�ت�لفة�
االيرادات�ب�سبة�٥٫٢٪�من�٨٠٫٧�مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٧م�إ���٨٤٫٩�مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٨م.�عادت�ت�لفة�اإليرادات�وانخفضت�ب�سبة�٢٫٨٪�من�
٨٤٫٩�مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٨م�إ���٨٢٫٥�مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٩م.�ب�نما��ان�اإلرتفاع����العام�٢٠١٨م�عائدا�إ���إرتفاع�ت�لفة�عناصر�اإلنتاج،�جاء�
اإلنخفاض����ت�لفة�اإليرادات����العام�٢٠١٩م�متأثرا�بإنخفاض���م�ال�شاط�واإلنتاجية�خالل�العام.�ارتفعت�ت�لفة�اإليرادات�ب�سبة�٢٢٫١٪�من�٤٥٫٨�مليون�ر�ال�سعودي�

���ف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠١٩م�إ���٥٥٫٩�مليون�ر�ال�سعودي����ف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م�تماشيا�مع�ارتفاع�اإليرادات.

يمثل�فرق�تقييم�المخزون�والمحاصيل�عند�نقطة�ا��صاد�الفرق�ب�ن�الت�لفة�الفعلية�والقيمة�السوقية�للمحاصيل�عند�نقطة�ا��صاد��عد�خصم�المصار�ف�ال�سو�قية�
والتخز��ية�وأي�مصار�ف�أخرى�متوقعة�ح���تار�خ�البيع.�تتقلب�هذه�الفروقات��ش�ل�دوري�مع�تقلب�القيمة�السوقية.

يرتبط�الهبوط����قيمة�الموجودات�ا��يو�ة����العام�٢٠١٩م���بوط�قيمة�االغنام�والمحاصيل�ال���تقوم�الشركة�ب��بي��ا�وزراع��ا�ضمن�سياق�العمل.



٤٣

انخفض�الر�ح�اإلجما���ب�سبة�١٩٫٩٪�من�٣٠٫٧�مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٧م�إ���٢٤٫٥�مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٨م.�ثّم�عادت�الشركة�و�ّ�لت�خسارة�
�النخفاض�االيرادات�ما�ب�ن�العام�ن،�تأثرت�ا��سارة�ال���تم�

ً
بقيمة�٣٨٫٣�مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٩م.�ب�نما�جاء�انخفاض�الر�ج�اإلجما���ب�ن�٢٠١٧م�و٢٠١٨م�ن�يجة

���يلها����العام�٢٠١٩م�بانخفاض�اإليرادات�و����يل�خسارة�م��وظة�تتعلق���بوط�قيمة�المخزون�خالل�العام�نفسھ.�جاء�االرتفاع����الر�ح�اإلجما���من�خسارة�بقيمة�
٢٥٫٣�مليون�ر�ال�سعودي����ف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠١٩م�إ���ر�ح�بقيمة�١٣٫٥�مليون�ر�ال�سعودي����ف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م��عد�

إرتفاع�مستوى�اإليرادات�خالل�النصف�األول�من�العام�٢٠٢٠م.

مصار�ف�البيع�والتوز�ع�تتألف��ش�ل�أسا����من�رواتب�موظفي�فر�ق�البيع�ومصار�ف�النقل�وال��ن.�تقلبت�هذه�المصار�ف�ما�ب�ن�٣١�د�سم���٢٠١٧م�و٣١�د�سم���
٢٠١٩م.��ان�االرتفاع�ب�سبة�٥٫٣٪�من�٣٨٫٥�مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٧م�إ���٤٠٫٥�مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٨م�ن�يجة�ارتفاع�مصار�ف�ال��ن�والنقل.�
انخفضت�مصار�ف�البيع�والتوز�ع�ب�سبة�٤٫٢٪�من�٤٠٫٥�مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٨م�إ���٣٨٫٨�مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٩م��عد�انخفاض�مصار�ف�ال��ن�
والنقل�ومصار�ف�التعبئة�والتغليف.�انخفضت�مصار�ف�البيع�والتوز�ع�ب�سبة�٢٢٫٦٪�من�١٥٫٨�مليون�ر�ال�سعودي����ف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠١٩م�إ���

١٢٫٢مليون�ر�ال�سعودي����ف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م�ن�يجة�انخفاض�مصار�ف�اإلس��الك�ومصار�ف�الوقود�والطاقة.�

المصار�ف�اإلدار�ة�والعمومية�تتألف��ش�ل�رئ�����من�رواتب�وأجورالموظف�ن�اإلدار��ن�وم�افأة�أعضاء�المجلس�وال��ان.�ارتفعت�المصار�ف�اإلدار�ة�والعمومية�ب�سبة�
٩٫٩٪�من�١٨٫٣�مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٧م�إ���٢٠٫٢�مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٨م،�مع�ارتفاع�إضا���ب�سبة�١٧٫٨٪�إ���٢٣٫٨�مليون�ر�ال�سعودي����العام�
٢٠١٩م.�كما�ارتفعت�المصار�ف�اإلدار�ة�والعمومية�ب�سبة�١٥٫٨٪�من�٨٫٧�مليون�ر�ال�سعودي����ف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠١٩م�إ���١٠٫١�مليون�ر�ال�سعودي�

���ف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م.�تأثر�االرتفاع�خالل�الف��ة�بإرتفاع�الرواتب�واألجور�وغياب�التحو�الت�إ���مشار�ع�تحت�التنفيذ.

لم���ّ�ل�الشركة�أي�ر�ح�من�عمليات�ال�شغيل�بل��ّ�لت�خسارات�متتالية�ب�ن�٣١�د�سم���٢٠١٧م�وف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م.�ارتفع�مقدار�ا��سارة�من�
٢٦٫١�مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٧م�إ���٣٦٫٢�مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٨م،�ثّم�إ���خسارة�بقيمة�١٠٠٫٩�مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٩م.�تأثرت�ا��سارة�
خالل�ف��ة�ما�ب�ن�الس�ت�ن�بانخفاض�االيرادات�وارتفاع�ت�لفة�االيرادات�و���يل�هبوط����قيمة�المخزون�بقيمة�عالية����العام�٢٠١٩م.�انخفضت�ا��سارة�من�خسارة�بقيمة�
٤٩٫٨�مليون�ر�ال�سعودي����ف��ة�الستة�أشهرالمن��ية����٣٠�يونيو�٢٠١٩م�إ���٨٫٨�مليون�ر�ال�سعودي����ف��ة�الستة�أشهرالمن��ية����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م.�و�ان�التحسن�المذ�ور�

متأثرا�بإرتفاع�االيرادات�ب�ن�الف��ت�ن�وانخفاض�خسارة�هبوط�المخزون�وتراجع�مصار�ف�البيع�والتوز�ع.

الهبوط����قيمة�المشار�ع�الرأسمالية�الم�ّ�لة�ما�ب�ن�٢٠١٨م�و٢٠١٩م�يرتبط��شطب�قيمة��عض�المشار�ع�الرأسمالية�ال����انت�الشركة�قد�أطلق��ا����سنوات�سابقة�
وأوقفت�العمل���ا�ب�ن�٢٠١٨م�و٢٠١٩م�لغياب�الر�حية.�

يرتبط�مخصص�ضمان�قرض�وال��امات�شر�ات�زميلة�بقروض�ضمن��ا�شر�ات�زميلة�للشركة.�ارتبط�المخصص�ال���بلغت�قيمتھ�١٣٫٠�مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٨م�
��بوط�قيمة�اس�ثمار�الشركة����شركة�شرق�آسيا�لالس�ثمار�الزرا��،�حيث�تم����يل�هذا�المخصص��عدما�الحظت�الشركة�عدم�التأكد�من�إم�انية�إس��داد�هذا�اإلس�ثمار.�
���العام�٢٠١٩م،�بلغت�قيمة�مخصص�ضمان�قرض�وال��امات�شر�ات�زميلة�١٨٫٩�مليون�ر�ال�سعودي�حيث�ارتبط�المخصص��شركة�جنات�لالس�ثمار�الزرا��.�تملك�شركة�
جنات�لالس�ثمار�الزرا���اس�ثمار����شركة�رخاء�لالس�ثمارالزرا���والتنمية�(شركة�مساهمة�مصر�ة).�ضمنت�شركة�جنات�لالس�ثمار�الزرا���حص��ا����االس�ثمار�ب�سبة�
١٨٫٩٪�من�قرض�يخص�شركة�رخاء�لالس�ثمار�الزرا���لصا���صندوق�التنمية�السعودي�بمبلغ�١٠٠�مليون�ر�ال�سعودي�نص�ب�شركة�تبوك�م��ا�مبلغ�١٨٫٩�مليون�ر�ال�
�من�ذلك�التار�خ��عت���القرض�المستحق�من�شركة�رخاء�قد�انتقل�ضمنيا�

ً
ھ�اعتبارا

ّ
ن

ّ
سعودي.����العام�٢٠١٦م،�قام�صندوق�التنمية�بإخطار�شركة�جنات�لالس�ثمار�الزرا���بأ

إ���الكفالء�الضامنون�للقرض�بكفالة�غرم�وأداء�ومطالبة�الشر�اء�الضامنون��سرعة�سداد�اإلل��امات�الم��تبة�ع���الشر�اء�وقد�تم�ت�و�ن�مخصص�ب�امل�القيمة�لمواجهة�
ذلك�االل��ام.�وعليھ،�قامت�شركة�تبوك�بت�و�ن�مخصص�بقيمة�نصي��ا�من�القرض�(١٨٫٩�مليون�ر�ال�سعودي)�خالل�العام�٢٠١٩م.�لم�يتم����يل�أي�مخصصات�إضافية�

���النصف�األول�من�العام�٢٠٢٠م.�

الهبوط����شر�ات�زميلة�وتا�عة�اس�ثمارات����أدوات�حقوق�ملكية�ترتبط���بوط�قيمة�اس�ثمارات����عدد�من�الشر�ات�الزميلة.��ّ�لت�الشركة�خسارة�بقيمة�٦٫٢�مليون�ر�ال�
سعودي�خالل�العام�٢٠١٩م.�وقد�ارتبطت�هذه�ا��سارة���بوط�قيمة�اإلس�ثمار���شركة�شرق�آسيا�لإلس�ثمار�الزرا��.�لم�يتم����يل�خسارات�مماثلة�ما�ب�ن�العام�ن�٢٠١٧م�

و٢٠١٨م�ن�يجة�عدم�وجود�أي�هبوط����قيمة�اس�ثمارات�الشركة�خالل�األعوام�المذ�ورة.

حصة�الشركة�من�نتائج�أعمال�شركة�زميلة����حصة�الشركة�من�أعمال�الشر�ات�التا�عة.�ارتبطت�ا��سارات�ال���بلغت�قيم��ا�٠٫٨�مليون�ر�ال�سعودي�ب�ن�العام�ن�٢٠١٧م�
و٢٠١٨م�و٤٫٠�مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٩م�بخسارات�محققة�من�قبل�شركة�آفاق�الغذاء�المحدودة�وشركة�مصادر�األعالف.

األر�اح�من�إس�ثمارات�مرابحات�قص��ة�األجل�ترتبط�بإس�ثمارات����صناديق�مرابحة�إسالمية�لدى�بنوك�تجار�ة.�قامت�الشركة�ب���يل�أر�اح�اس�ثمارات�مرابحات�قص��ة�
األجل�بقيمة�٤٫٠�مليون�ر�ال�سعودي،�١٫٠�مليون�ر�ال�سعودي،�٠٫٨�مليون�ر�ال�سعودي،�٠٫٥�مليون�ر�ال�سعودي�و٠٫١�مليون�ر�ال�سعودي����األعوام�٢٠١٧م�و٢٠١٨م�
ل�هذه�االس�ثمارات�مرابحات�قص��ة�األجل����

ّ
و٢٠١٩م،�ف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠١٩م�وف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م�ع���التوا��.�وتمث

صناديق�مرابحات�إسالمية�لدى�بنوك�تجار�ة�محلية.�وت��اوح��سبة�األر�اح�ع���هذه�اإلس�ثمارات�ما�ب�ن�١٫٠٪�و٢٫٥٪.�

الت�اليف�التمو�لية�ترتبط�بالقروض�الذي�استحصلت�عل��ا�الشركة�من�صندوق�التنمية�الزراعية.�وقد�ارتفعت�هذه�الت�اليف����العام�ن�٢٠١٨م�و٢٠١٩م�ن�يجة�ز�ادة�
ال��و�ات�من�القرض.�انخفضت�الت�اليف�التمو�لية�من�١٫١�مليون�ر�ال�سعودي����ف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠١٩م�إ���٠٫٤�مليون�ر�ال�سعودي����ف��ة�الستة�

أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م��عد�قيام�الشركة�ب�سديد�جزء�من�القروض�ال���استخدمت����٢٠١٨م�و٢٠١٩م.

اإليرادات�األخرى�تتألف�من�بيع�مخلفات�المنتجات�والمنح�من�صندوق�التنمية�ال�شر�ة�وخصومات�مك�سبة�ن�يجة��سديد�قرض�صندوق�التنمية�الزراعية�قبل�تار�خ�
استحقاق�الدفع.

�ّ�لت�الشركة�صا���خسارة�بقيمة�٢٥٫٨�مليون�ر�ال�سعودي�و٥٩٫٤�مليون�ر�ال�سعودي�و١٧٣٫٥�مليون�ر�ال�سعودي����األعوام�٢٠١٧م�و٢٠١٨م�و٢٠١٩م�ع���التوا��.�
وجاء�ارتفاع�ا��سارة�ب�ن�العام�ن�٢٠١٧م�و٢٠١٩م�ن�يجة�انخفاض�االيرادات�و���يل�مخصصات�وخسارات�مختلفة�خصوصا����العام�٢٠١٩م.�انخفض�صا���ا��سارة�
من�٨٦٫٨�مليون�ر�ال�سعودي����ف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠١٩م�إ���٧٫٦�مليون�ر�ال�سعودي����ف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م�ن�يجة�التحسن�

الم��وظ����اإليرادات�وغياب�المخصصات�خالل�الف��ة.



٤٤

انخفضت�مصار�ف�الز�اة�من�٤٫٥�مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٧م�إ���٢٫٧�مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٨م،�ثّم�عادت�وارتفعت�إ���٦٫٢�مليون�ر�ال�سعودي����
العام�٢٠١٩م.�كما�ارتفعت�مصار�ف�الز�اة�من�١٫٠�مليون�ر�ال�سعودي����ف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠١٩م�إ���٤٫٠�مليون�ر�ال�سعودي����ف��ة�الستة�أشهر�
المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م.�تجدر�اإلشارة�إ���أّن�الشركة�قد�قدمت�إقرارا��ا�الز�و�ة�ح���عام�٢٠١٧م�وحصلت�ع���شهادة�ز�اة�مقيدة�ح���العام�٢٠١٧م�وتم�الر�ط�ال��ا�ي�
ح���العام�٢٠٠٤م.�قدمت�الشركة�إقراراها�للعام�٢٠١٨م�وحصلت�ع���موافقة�الهيئة�العامة�للز�اة�والدخل�ع���تقسيط�المبلغ�ع���سبعة�دفعات�م�ساو�ة�القيمة�شهر�ا.�
صدر�للشركة�ر�ط���ا�ي�عن�األعوام�٢٠٠٥م�إ���٢٠١٢م�وتضمن�فروقات�ز�و�ة�بمبلغ�٦٫٤�مليون�ر�ال�سعودي�وقامت�الشركة�باإلع��اض�ع���الر�ط�أمام�ال��نة�اإلست�نافية�
وصدر�قرار���نة�اإلع��اض�بالموافقة�ا��زئية�ع���اإلع��اض�المقدم�من�الشركة�بقبول�ت��يح�ر�ط�ز�وي�بمبلغ�١٫٥�مليون�ر�ال�سعودي�ولم�يتم�البت����با���المبلغ�وقامت�
الشركة�بت�و�ن�مخصص�لبا���الفروقات�الز�و�ة�والبالغة�٤٫٩�مليون�ر�ال�سعودي.����تار�خ�٢٨�يوليو��٢٠٢٠م�صدر�من�الهيئة�قرار�ر�ط�ز�وي�عن�عام�٢٠١٤م�بحيث�تطالب�

الشركة��سداد�مبلغ�١٫٩�مليون�ر�ال�سعودي�وتم�ت�و�ن�مخصص�الزم�لمواجهة�اإلل��امات�المحتملة.

تقلبت�ا��سارة�الم��لة�خالل�الف��ة�ما�ب�ن�٣١�د�سم���٢٠١٧م�وف��ة�الستة�األشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م�لألسباب�المذ�ورة�أعاله.�

اقتصرت�البنود�ال���لن�يتم�إعادة�تص�يفها�الحقا�ضمن�األر�اح�أو�ا��سائر�ع���قياس�إل��امات�م�افأة���اية�ا��دمة�للموظف�ن�حيث�قامت�الشركة����العام�٢٠١٩م�وف��ة�
الستة�أشهر�الم��ية����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م�يإعداد�دراسة�اكتوار�ة�إلعادة�قياس�إل��امات�م�افأة���اية�ا��دمة.

تحليل اإليرادات والربح اإلجمالي حسب القطاعات

يو���ا��دول�التا���تفاصيل�إيرادات�ور�حية�األقسام�والقطاعات�للسنوات�المالية�المن��ية����٣١�د�سم��٢٠١٧م�و٢٠١٨م�و٢٠١٩م�وف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠
يونيو�٢٠١٩م�و٣٠�يونيو�٢٠٢٠م.

اإليرادات�والر�حية�حسب�القطاع):�١٤جدول�رقم�(

آالف�الر�ال�السعودي

السنة�المالية�المن��ية����٣١
د�سم��

ف��ة�الستة�أشهر�
المن��ية����٣٠�يونيو�

ز�ادة�/�(نقص)
معدل�النمو�
السنوي�المركب

٢٠٢٠م٢٠١٩م٢٠١٩م٢٠١٨م٢٠١٧م
د�سم���
٢٠١٨م

د�سم���
٢٠١٩م

يونيو�
٢٠٢٠م

٢٠١٧م�-�٢٠١٩م

االيرادات

(٧٫٢٪)٤٩٫٨٪(٩٫١٪)(٧٫٠٪)٧٠,٨٠٧٦٥,٨٣٧٥٩,٨٤٥١٧,٦٧٥٢٦,٤٨٤المحاصيل�ا��قلية�

(١٠٫٢٪)٤٫٥٪(١٧٫٩٪)(٤٫٤٪)٢٩,٠١٠٢٧,٧٢٨٢٢,٧٧٥١١,١٩٠١١,٦٩٢ال�سات�ن�والمشاتل

(٥٠٫٧٪)(١٥٫٠٪)(٧٢٫٢٪)(٢٦٫٥٪)٧,٣٦٠٥,٤١٢١,٥٠٢٩١٥٧٧٨مبيعات�المتاجرة�واالغنام�

شر�ات�تا�عة

-(١٫٢٪)--١٠,٠٧٥٩,٩٥٥---شركة�أفاق�الغذاء�المحدودة�

-١٨١٫٥٪--٨,١٩٣٢٣,٠٦٦---شركة�مصادر�األعالف�الزراعية�المحدودة

-٨٠٫٨٪--١٨,٢٦٨٣٣,٠٢١---الشر�ات�التا�عة�(إجما���اإليرادات)

(١٠٫٢٪)٤٩٫٨٪(١٥٫٠٪)(٧٫٧٪)١٠٧,١٧٧٩٨,٩٧٧٨٤,١٢١٤٨,٠٤٨٧١,٩٧٥إجما���اإليرادات

ت�لفة�االيرادات

(٥٫٧٪)(١٣٫٥٪)(٤٫٢٪)(٨٫٥٪)٥١,٦٢٧٤٧,٢٣٢٤٥,٢٤١٢١,٤٧٣١٨,٥٦٧المحاصيل�ا��قلية�

(٥٫٣٪)٨٫٢٪(٢٠٫٨٪)١١٫٦٪٢٣,١٤٦٢٥,٨٢٧٢٠,٤٦٣٦,٣٩٩٦,٩٢٢ال�سات�ن�والمشاتل

(٥٨٫٠٪)(٢٧٫٦٪)(٨١٫٢٪)(٢٤٫٣٪)٥,٩٢٢٤,٤٨٠٨٤٣٥٦٩٤١٢مبيعات�المتاجرة�واالغنام�

--١١٧٫٢٪---٧,٣٥٣١٥,٩٧٢-مصار�ف�متفرقة

شر�ات�تا�عة

-(٢٢٫٣٪)--٩,٦٥٢٧,٥٠٢---شركة�أفاق�الغذاء�المحدودة�

---شركة�مصادر�األعالف�الزراعية�المحدودة
٧,٦٨١٢٢,٤٨٨

--٪١٩٢٫٨-

-٧٣٫٠٪--١٧,٣٣٣٢٩,٩٨٩---الشر�ات�التا�عة�(إجما���ت�لفة�اإليرادات)

١٫٠٪٢٢٫١٪(٢٫٨٪)٥٫٢٪٨٠,٦٩٥٨٤,٨٩٢٨٢,٥١٩٤٥,٧٧٤٥٥,٨٩١إجما���ت�لفة�اإليرادات

الر�ح�االجما��

(١١٫٤٪)(٣٠٨٫٥٪)(٢١٫٥٪)(٣٫٠٪)٧,٩١٧(٣,٧٩٨)١٩,١٧٩١٨,٦٠٥١٤,٦٠٣المحاصيل�ا��قلية�

(٣٣٫٩٪)(٠٫٤٪)٢١٫٦٪(٦٧٫٦٪)٥,٨٦٤١,٩٠٢٢,٣١٢٤,٧٩١٤,٧٧٠ال�سات�ن�والمشاتل

(٢٩٫٣٪)٥٫٦٪(٢٩٫٣٪)(٣٥٫٢٪)١,٤٣٨٩٣٢٦٥٩٣٤٦٣٦٦مبيعات�المتاجرة�واالغنام�
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آالف�الر�ال�السعودي

السنة�المالية�المن��ية����٣١
د�سم��

ف��ة�الستة�أشهر�
المن��ية����٣٠�يونيو�

ز�ادة�/�(نقص)
معدل�النمو�
السنوي�المركب

٢٠٢٠م٢٠١٩م٢٠١٩م٢٠١٨م٢٠١٧م
د�سم���
٢٠١٨م

د�سم���
٢٠١٩م

يونيو�
٢٠٢٠م

٢٠١٧م�-�٢٠١٩م

--١١٧٫٢٪---(١٥,٩٧٢)(٧,٣٥٣)-مصار�ف�متفرقة

شر�ات�تا�عة

٤٨٠٫١٪--�٤٢٣٢,٤٥٣---شركة�أفاق�الغذاء�المحدودة�

١٢٫٩٪�--�٥١٢٥٧٨---شركة�مصادر�األعالف�الزراعية�المحدودة

-٢٢٤٫٤٪--٩٣٤٣,٠٣٢---الشر�ات�التا�عة�(إجما���الر�ح)

(٧١٫٣٪)٦٠٧٫٥٪(٨٨٫٦٪)(٤٦٫٨٪)٢٦,٤٨٢١٤,٠٨٥١,٦٠٢٢,٢٧٣١٦,٠٨٤إجما���الر�ح

هامش�الر�ح�االجما��

٢٩٫٩٪(٢١٫٥٪)٢٤٫٤٪٢٨٫٣٪٢٧٫١٪المحاصيل�ا��قلية�

٤٠٫٨٪٤٢٫٨٪١٠٫٢٪٦٫٩٪٢٠٫٢٪ال�سات�ن�والمشاتل

٤٧٫٠٪٣٧٫٨٪٤٣٫٩٪١٧٫٢٪١٩٫٥٪مبيعات�المتاجرة�واالغنام�

مصار�ف�متفرقة

٢٤٫٦٪٤٫٢٪---شركة�أفاق�الغذاء�المحدودة�

٢٫٥٪٦٫٢٪---شركة�مصادر�األعالف�الزراعية�المحدودة

٩٫٢٪٥٫١٪شر�ات�تا�عة�(إجما���هامش�الر�ح)

٢٢٫٣٪٤٫٧٪١٫٩٪١٤٫٢٪٢٤٫٧٪اإلجما��

المصدر:�معلومات�اإلدارة

المصار�ف�المتفرقة����مصار�ف�عامة�غ���موزعة�ب�ن�القطاعات�الثالثة

ھ�من�الممكن�تص�يف�هذه�االيرادات�ضمن�ثالثة�خانات�رئ�سية�و��:�المحاصيل�ا��قلية،�ومبيعات�المتاجرة�واألغنام�
ّ
تتألف�ايرادات�الشركة�من�عدة�عناصر�وم�ونات�غ���أن

وال�سات�ن�والمشاتل.

المحاصيل الحقلية

�عت���االيرادات�المتحصلة�من�المحاصيل�ا��قلية�الم�ون�الرئ�����لاليرادات�ال����ّ�ل��ا�الشركة�ما�ب�ن�العام�٢٠١٧م�وف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م.�مثلت�
هذه�االيرادات�ما��س�تھ�٦٦٫١٪،�٦٦٫٥٪،�٧١٫١٪،٣٦٫٨٪�و٣٦٫٨٪�من�اجما���االيرادات�ال���تم����يلها����٢٠١٧م�و٢٠١٨م�و٢٠١٩م�وف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�

٢٠١٩م�و٣٠�يونيو�٢٠٢٠م�ع���التوا��.

تتألف�ايرادات�المحاصيل�ا��قلية�من�عدة�م�ونات��شمل�ا��بوب�واألعالف.�و�عت���مبيعات�أعالف�ال��سيم�ومبيعات�السيالج�ومبيعات�حبوب�القمح�الم�ونات�الرئ�سية�
اليرادات�المحاصيل�ا��قلية.

انخفضت�مبيعات�المحاصيل�ا��قلية�ما�ب�ن�العام�ن�٢٠١٧م�و٢٠١٩م.�ما�ب�ن�٢٠١٧م�و٢٠١٨م�انخفضت�مبيعات�المحاصيل�ا��قلية�ب�سبة�٧٫٠٪�من�٧٠٫٨�مليون�ر�ال�
سعودي����العام�٢٠١٧م�إ���٦٥٫٨�مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٨م�مع�انخفاض�اضا���ب�سبة�٩٫١٪�إ���٥٩٫٨�مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٩م.

ب�ن�العام�٢٠١٧م�٢٠١٨م��ان�االنخفاض����ايرادات�مبيعات�المحاصيل�ا��قلية�متأثرا�بانخفاض�مبيعات�حبوب�الشع���ومبيعات�أعالف�قش�الشع���ومبيعات�أعالف�
ال��سيم.�ما�ب�ن�العام�ن�٢٠١٨م�و٢٠١٩م،�تا�عت�ايرادات�مبيعات�المحاصيل�انخفاضها�ب�سبة�٩٫١٪�من�٦٥٫٨�مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٨م�إ���٥٩٫٨�مليون�ر�ال�
سعودي����العام�٢٠١٩م�كن�يجة�رئ�سية�النخفاض�مبيعات�السيالج،�مبيعات�الذرة�السودانية،�مبيعات�األعالف�(ال��سيم)،�مبيعات�بذور�القمح�ومبيعات�البطاطاس�

(العروة�ا��ر�فية).�

تأثرت�االنخفاضات�المذ�ورة�ما�ب�ن�العام�ن�٢٠١٧م�و٢٠١٩م��عدة�عوامل�ترتبط��ش�ل�أسا����بانخفاض�كميات�إنتاج�األعالف�والقمح��عد�صدور�قرار�ح�ومي����العام�
٢٠١٨م�يق����بوقف�زراعة�األعالف.�

ارتفعت�ايرادات�المحاصيل�ا��قلية�ب�سبة�٤٩٫٨٪�من�١٧٫٧�مليون�ر�ال�سعودي����ف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠١٩م�إ���٢٦٫٥�مليون�ر�ال�سعودي����ف��ة�الستة�
أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م��عد�تخفيض�أسعار�بيع�منتجات�الشركة��ش�ل�عام.

تكلفة االيرادات

انخفضت�ت�لفة�ايرادات�المحاصيل�ا��قلية�ما�ب�ن�العام�ن�٢٠١٧م�و٢٠١٩م.�ما�ب�ن�٢٠١٧م�و٢٠١٨م�انخفضت�ت�لفة�االيرادات�المحاصيل�ا��قلية�ب�سبة�٨٫٥٪�من�
٥١٫٦�مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٧م�إ���٤٧٫٢�مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٨م�مع�انخفاض�اضا���ب�سبة�٤٫٢٪�إ���٤٥٫٢�مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٩م.
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ب�نما��ان�االنخفاض�ما�ب�ن�العام�ن�٢٠١٧م�و٢٠١٨م�م��كزا����أعالف�ال��سيم،�جاء�االنخفاض����ت�لفة�االيرادات�ما�ب�ن�العام�ن�٢٠١٨م�و٢٠١٩م�مرتبطا��ش�ل�رئ�����
بمنتجات�السيالج،�حبوب�القمح�ومنتجات�البطاطاس�(العروة�ا��ر�فية�والر�يعية).�وقد��ان�االنخفاض����ت�لفة�االيرادات�متماشيا�مع�انحفاض�ايرادات�المحاصيل�

ا��قلية�ما�ب�ن�٢٠١٧م�و٢٠١٩م.�

انخفضت�ت�لفة�اإليرادات�ب�سبة�١٣٫٥٪�من�٢١٫٥�مليون�ر�ال�سعودي����ف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠١٩م�إ���١٨٫٦�مليون�ر�ال�سعودي����ف��ة�الستة�أشهر�
��سياسة�ترشيد�جديدة�اتبع��ا�الشركة�من�أجل�تخفيض�المصار�ف.�

ً
المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م.�و�ان�اإلنخفاض�متأثرا

اجمالي الربح وهامش الربح االجمالي

انخفض�الر�ح�االجما���المرتبط�بمنتجات�المحاصيل�ا��قلية�ب�سبة�٣٫٠٪�من�١٩٫٢�مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٧م�إ���١٨٫٦�مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٨م،�مع�
انخفاض�اضا���ب�سبة�٢١٫٥٪�إ���١٤٫٦�مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٩م.�و�انت�حركة�الر�ح�االجما���متماشية�مع�حركة�االيرادات�ما�ب�ن�٢٠١٧م�و٢٠١٩م.�

تقلب�هامش�الر�ح�االجما���المتعلق�بمنتجات�المحاصيل�ا��قلية�ما�ب�ن�٢٠١٧م�و٢٠١٩م.�ارتفع�هامش�الر�ح�االجما���من�٢٧٫١٪����العام�٢٠١٧م�إ���٢٨٫٣٪����العام�
٢٠١٨م�حيث�أّن��سبة�انخفاض�ت�لفة�االيرادات�المرتبطة�بمنتجات�المحاصيل�ا��قلية����العام�٢٠١٨م�(٨٫٥٪)�قد�تخطت��سبة�انخفاض�االيرادات�خالل�العام�نفسھ�
(٧٫٠٪).�عاد�هامش�الر�ح�االجما���وانخفض�إ���٢٤٫٤٪����العام�٢٠١٩م�ن�يجة�انخفاض�االيرادات�ب�سبة�٩٫١٪�والذي��ان�م��وظا�أك���من�انخفاض�ت�لفة�االيرادات�ب�سبة�

٤٫٢٪����العام�نفسھ.

�ّ�ل�هذا�القطاع�خسارة�بقيمة�٣٫٨�مليون�ر�ال�سعودي�خالل�ف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠١٩م�بحيث�تخطت�ت�لفة�اإليرادات�(٢١٫٥�مليون�ر�ال�سعودي)�
اإليرادات�خالل�الف��ة�نفسها�(١٧٫٧�مليون�ر�ال�سعودي).�وعليھ�بلغ�هامش�ا��سارة�خالل�الف��ة�٢١٫٥٪.�تحولت�ا��سارة�المذ�ورة�إ���ر�ح�بقيمة�٧٫٩�مليون�ر�ال�سعودي�
خالل�ف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م.�وقد�بلغ�الر�ح�اإلجما���للقطاع�٢٩٫٩٪�خالل�الف��ة�نفسها��عد�ارتفاع�اإليرادات�وانخفاض�ت�لفة�اإليرادات�خالل�الف��ة�

نفسها.

البساتين والمشاتل

ايرادات

لت�مبيعات�الفاكهة�العنصر�الرئ�����فيما�يتعلق�بايرادات�ال�سات�ن�
ّ
تت�ون�مبيعات�ال�سات�ن�والمشاتل��ش�ل�رئ�����من�مبيعات�الفاكهة�ومبيعات�الز�تون�والعسل.�ش�

والمشاتل�ما�ب�ن�٢٠١٧م�و٣٠�يونيو�٢٠٢٠م.�

تركزت�االيرادات�المتحصلة�من�مبيعات�الفاكهة����ايرادات�العنب�والمشمش�وا��وخ.�كما����حالة�مبيعات�المحاصيل�ا��قلية،�فإّن�مبيعات�ال�سات�ن�والمشاتل�قد�
انخفضت�تدر�جيا�ما�ب�ن�العام�ن�٢٠١٧م�و٢٠١٩م.�انخفضت�ايرادات�مبيعات�ال�سات�ن�والمشاتل�ب�سبة�٤٫٤٪�من�٢٩٫٠�مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٧م�إ���٢٧٫٧

مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٨م،�مع�انخفاض�اضا���ب�سبة�١٧٫٩٪�إ���٢٢٫٨�مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٩م.�

جاء�انخفاض�االيرادات�المتحصلة�من�مبيعات�المشاتل�وال�سات�ن�ب�ن�العام�ن�٢٠١٧م�و٢٠١٨م�متأثرا�بانخفاض�مبيعات�الز�ت�وتحديدا�ز�ت�الز�تون��عد�انخفاض�
مستوى�إنتاجية�ثمار�الز�تون.�ما�ب�ن�العام�ن�٢٠١٨م�و٢٠١٩م��ان�انخفاض�ايرادات�المشاتل�وال�سات�ن�متأثرا�بانخفاض�مبيعات�الفاكهة�وتحديدا�مبيعات�العنب�والذي�

انخفض�سعر�بيعھ�ن�يجة�المنافسة�مع�العنب�المستورد.

ارتفعت�ايرادات�المشاتل�وال�سات�ن�ب�سبة�٤٫٤٪�من�١١٫٢�مليون�ر�ال�سعودي����ف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠١٩م�إ���١١٫٧�مليون�ر�ال�سعودي����ف��ة�الستة�
أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م.�وتأثر�اإلرتفاع�المذ�ور�بانخفاض�أسعار�البيع�المطروحة�من�الشركة.�تجدر�اإلشارة�إ���أّن�إرتفاع�اإليرادات�خالل�النصف�األول�من�العام�

٢٠٢٠م�تأثر�أيضا�بوجود�إدارة�مبيعات�جديدة�ساهمت����وضع�اس��اتيجة�مبيعات�متطورة.

تكلفة ايرادات

�انت�ت�لفة�االيرادات�المرتبطة�بال�سات�ن�والمشاتل�م��كزة����ت�لفة�ايرادات�الفاكهة�وتحديدا�ت�لفة�العنب�وا��وخ.�تجدر�االشارة�إ���أّن�حركة�ت�لفة�االيرادات�لم�تكن�
متماشية�مع�حركة�ايرادات�ال�سات�ن�والمشاتل.�تقلبت�ت�لفة�االيرادات�المرتبطة�بال�سات�ن�والمشاتل�ما�ب�ن�العام�ن�٢٠١٧م�و٢٠١٩م.�ب�ن�العام�ن�٢٠١٧م�و٢٠١٨م،�
ارتفعت�ت�لفة�ايرادات�ال�سات�ن�والمشاتل�ب�سبة�١١٫٦٪�من�٢٣٫١�مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٧م�إ���٢٥٫٩�مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٨م�ن�يجة�ارتفاع�ت�لفة�
االيرادات�ا��اصة�بالفاكهة�وتحديدا�العنب�وا��وخ.�وقد�جاء�هذا�االرتفاع�مدفوعا��ش�ل�رئ�����بارتفاع�ت�لفة�مبيعات�العنب�ن�يجة�ارتفاع�مؤقت����ت�لفة�مواد�اإلنتاج�خالل�

العام�(�شمل�مواد�اإلنتاج��ش�ل�رئ�����البذورالزراعية،�األسمدة،�المبيدات�وت�اليف�قطع�غيار�المعدات�المستخدمة����العمليات�الزراعية).

عادت�ت�لفة�االيرادات�وانخفضت�ب�سبة�٢٠٫٨٪�من�٢٥٫٨�مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٨م�إ���٢٠٫٤�مليون�ر�ال�سعودي�إ���العام�٢٠١٩م.�وقد�جاء�االنخفاض�متأثرا�
�ش�ل�رئ�����بانخفاض�ت�لفة�المبيعات�المرتبطة�بز�ت�الز�تون��عد�انخفاض�مستوى�اإلنتاج.

ارتفعت�ت�لفة�اإليرادات�من�٦٫٤�مليون�ر�ال�سعودي����ف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠١٩م�إ���٦٫٩�مليون�ر�ال�سعودي����ف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�
٢٠٢٠م.�و�ان�اإلرتفاع�متماشيا�مع�إرتفاع�اإليرادات�خالل�الف��ة�نفسها.

اجمالي الربح وهامش الربح االجمالي

تقلبت�حركة�اجما���األر�اح�ما�ب�ن�٢٠١٧م�و٢٠١٩م.�انخفض�اجما���األر�اح�ب�سبة�٦٧٫٦٪�من�٥٫٩�مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٨م�إ���١٫٩�مليون�ر�ال�سعودي����العام�
٢٠١٩م.�وقد�جاء�هذا�االنخفاض�ن�يجة�انخفاض�االيرادات�وارتفاع�ت�لفة�ايرادات�المشاتل�وال�سات�ن�ما�ب�ن�العام�٢٠١٨م�والعام�٢٠١٩م.�عاد�اجما���األر�اح�وارتفع�ب�سبة�
٢١٫٦٪�من�١٫٩�مليون����العام�٢٠١٨م�إ���٢٫٣�مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٩م.����المقابل،�انخفض�هامش�الر�ح�من�٢٠٫٢٪����العام�٢٠١٧م�إ���٦٫٩٪����العام�٢٠١٨م،�
ثّم�عاد�وارتفع�إ���١٠٫٢٪����العام�٢٠١٩م.�وقد�تأثرت�حركة�اجما���األر�اح�وهامش�الر�ح�االجما���بحركة�االيرادات�وت�لفة�االيرادات،�حيث��ان�ارتفاع�ت�لفة�االيرادات����

العام�٢٠١٨م�العامل�الرئ�����الذي�أّدى�إ���االنخفاض����اجما���األر�اح�وهامش�اجما���األر�اح����العام�٢٠١٨م.



٤٧

انخفض�ر�ح�المشاتل�وال�سات�ن�ب�سبة�٠٫٤٪�من�٤٫٨�مليون�ر�ال�سعودي����ف��ة�الستة�أشهرالمن��ية����٣٠�يونيو�٢٠١٩م�إ���٤٫٧�مليون�ر�ال�سعودي����ف��ة�الستة�أشهر�
المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م،��عدما�تخطى�ارتفاع�ت�لفة�اإليرادات�ارتفاع�اإليرادات�خالل�الف��ة�نفسها.�وعليھ�انخفض�هامش�ر�ح�القطاع�اإلجما���من�٤٢٫٨٪����ف��ة�الستة�

أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠١٩م�إ���٤٠٫٨٪�خالل�ف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م.

مبيعات المتاجرة واألغنام 

تتألف�مبيعات�المتاجرة�واألغنام��ش�ل�رئ�����من�مبيعات�البطاطس�واألغنام�وز�ت�الز�تون.�

ايرادات

انخفضت�االيرادات�من�مبيعات�المتاجرة�واألغنام�ب�سبة�٢٦٫٥٪�من�٧٫٤�مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٧م�إ���٥٫٤�مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٨م،�مع�انخفاض�
اضا���ب�سبة�٧٢٫٢٪�إ���١٫٥�مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠٢٠م.�جاء�انخفاض�ايرادات�مبيعات�المتاجرة�واألغنام�ب�ن�العام�ن�٢٠١٧م�٢٠١٩م�متأثرا��ش�ل�رئ�����ب��اجع�
مبيعات�البطاطس��عد�قرار�اإلدارة�بخفض�زراعة�وتجارة�البطاطس�لغياب�الر�حية�المطلو�ة.�تا�عت�مبيعات�المتاجرة�واألغنام�انخفاضها�من�٠٫٩�مليون�ر�ال�سعودي����

ف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠١٩م�إ���٠٫٨�مليون�ر�ال�سعودي����ف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م��عد�إستمرار�انخفاض�زراعة�البطاطس.

�من�م�ونات�مبيعات�المتاجرة�واألغنام�ح���العام�٢٠١٧م.�بلغت�قيمة�هذه�المبيعات�٤٫٩�مليون�ر�ال�
ً
ل�م�وناً��أساسيا

ّ
يجب�اإلشارة�إ���أّن�مبيعات�البطاطس��انت��ش�

سعودي،�١٫٤�مليون�ر�ال�سعودي،�٠٫١�مليون�ر�ال�سعودي،�٠٫١�مليون�ر�ال�سعودي�وصفر����العام�٢٠١٧م،�والعام�٢٠١٨م،�والعام�٢٠١٩م،�وف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����
لت�هذه�المبيعات�ما��س�تھ�٦٦٫٤٪،�٢٦٫٣٪،�٠٫٠٤٪،�٠٫٠٧٪�و٠٫٠٪�من�إجما���مبيعات�المتاجرة�

ّ
٣٠�يونيو�٢٠١٩م�وف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م.�وقد�ش�

واألغنام����العام�٢٠١٧م،�العام�٢٠١٨م،�العام�٢٠١٩م،�ف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠١٩م�وف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م.

�لغياب�الر�حية�العالية�أو�المرجوة.�ع���هذا�األثر،�انخفضت�مبيعات�المتاجرة�
ً
�بخفض�مبيعات�البطاطس�تدر�جيا

ً
ابتداًء�من�العام�٢٠١٧م،�اتخذت�إدارة�الشركة�قرارا

واألغنام��ش�ل�تدر����ما�ب�ن�العام�٢٠١٧م�وف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م.

تكلفة االيرادات

�انت�حركة�ت�لفة�االيرادات�ما�ب�ن�العام�ن�٢٠١٧م�و٢٠١٩م�متماشية�مع�حركة�االيرادات����الف��ة�نفسها.�انخفضت�ت�لفة�االيرادات�ب�سبة�٢٤٫٣٪�من�٥٫٩�مليون�ر�ال�
سعودي����العام�٢٠١٧م�إ���٤٫٥�مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٨م،�مع�انخفاض�اضا���ب�سبة�٨١٫٢٪�إ���٠٫٨�مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٩م.��ان�االنخفاض�

متماشيا�مع�حركة�االيرادات�وم��كزا����ت�لفة�ايرادات�البطاطس��عد�تراجع�اإلنتاج.�

انخفضت�ت�لفة�اإليرادات�من�٠٫٦�مليون�ر�ال�سعودي����ف��ة�الستة�أشهرالمن��ية����٣٠�يونيو�٢٠١٩م�إ���٠٫٤�مليون�ر�ال�سعودي����ف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�
٢٠٢٠م.�و�انت�ا��ركة�متماشية�مع�حركة�اإليرادات�خالل�الف��ة�نفسها.

اجمالي الربح وهامش الربح االجمالي

انخفض�اجما���األر�اح�ب�سبة�٣٥٫٢٪�من١٫٤�مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٨م�إ���٠٫٩�مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٩م�ن�يجة�انخفاض�االيرادات����العام�نفسھ.�
عاد�اجما���األر�اح�وانخفض�ب�سبة�٢٩٫٣٪�إ���٠٫٧�مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٩م��عد�االنخفاض�الم��وظ����ت�لفة�االيرادات.�

�انت�حركة�هامش�الر�ح�اإلجما���متماشية�مع�حركة�اجما���األر�اح،�بحيث�انخفض�هامش�األر�اح�االجما���من�١٩٫٥٪����العام�٢٠١٧م�إ���١٧٫٢٪����العام�٢٠١٨م�ثّم�عاد�
وارتفع�إ���٤٣٫٩٪����العام�٢٠١٩م.

ارتفع�الر�ح�اإلجما���من�٠٫٣�مليون�ر�ال�سعودي����ف��ة�الستة�أشهرالمن��ية����٣٠�يونيو�٢٠١٩م�إ���٠٫٤�مليون�ر�ال�سعودي����ف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م�
ن�يجة�اإلنخفاض�الم��وظ����ت�لفة�اإليردات�ب�ن�الف��ت�ن�المذ�ورت�ن.�كما�ارتفع�هامش�الر�ح�اإلجما���من�٣٧٫٨٪�إ���٤٧٫٠٪�ما�ب�ن�الف��ت�ن.

الشركات التابعة

ت��كز�أ�شطة�الشر�ات�التا�عة��ش�ل�عام����بيع�وإنتاج�األعالف�والمنتجات�الغذائية.�وتت�ون�اإليرادات�من�إيرادات�شركة�آفاق�الغذاء�المحدودة�وشركة�مصادر�األعالف�
الزراعية�المحدودة.

ايرادات

ارتفعت�اإليرادات�ب�سبة�٨٠٫٨٪�من�١٨٫٣�مليون�ر�ال�سعودي����ف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠١٩م�إ���٣٣٫٠�مليون�ر�ال�سعودي����ف��ة�الستة�أشهر�المن��ية�
��عد�إطالق�

ً
���٣٠�يونيو�٢٠٢٠م.�تجدر�اإلشارة�إ���أن�الشر�ات�التا�عة�قد�بدأت��شاطها�ما�ب�ن�أواخر�العام�٢٠١٨م�و�داية�العام�٢٠١٩م،�وقد�ارتفعت�وت��ة�ال�شاط�تدر�جيا

��لة�العمل�ما�أّدى�إ���ارتفاع�اإليرادات�ما�ب�ن�ف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠١٩م�وف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م.�و�جب�اإلشارة�إ���أّن�ارتفاع�
اإليرادات�قد�تركز����ارتفاع�إيرادات�شركة�مصادر�األعالف�الزراعية�المحدودة�ب�سبة�١٨١٫٥٪�من�٨٫٢�مليون�ر�ال�سعودي����ف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠١٩م�
إ���٢٣٫١�مليون�ر�ال�سعودي����ف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م.����حالة�شركة�آفاق�الغذاء�المحدودة،�فقد�انخفضت�اإليرادات�ب�سبة�١٫٢٪�من�١٠٫١�مليون�
ر�ال�سعودي����ف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠١٩م�إ���١٠٫٠�مليون�ر�ال�سعودي����ف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م�ن�يجة�ان�شار�جائحة�ال�ورونا�

وانحفاض�وت��ة�إنتاج�وتوز�ع�ال��وم�(ال�شاط�الرئ�����لشركة�آفاق�الغذاء�المحدودة).



٤٨

تكلفة االيرادات

ارتفعت�ت�لفة�اإليرادات�ب�سبة�٧٣٫٠٪�من�١٧٫٣�مليون�ر�ال�سعودي����ف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠١٩م�إ���٣٠٫٠�مليون�ر�ال�سعودي����ف��ة�الستة�أشهر�
�مع�ارتفاع�اإليرادات�ب�ن�الف��ت�ن.�كما����حالة�اإليرادات،�فقد�تركز�ارتفاع�ت�لفة�اإليرادات����ارتفاع�

ً
المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م.�وقد�جاء�اإلرتفاع����ت�لفة�اإليرادات�متماشيا

ت�لفة�إيرادات�شركة�مصادر�األعالف�الزراعية�المحدودة�ال���ارتفعت�ب�سبة�١٩٢٫٨٪�من�٧٫٧�مليون�ر�ال�سعودي����ف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠١٩م�إ���٢٢٫٥
�مع�ارتفاع�إيرادات�الشركة�ب�ن�الف��ت�ن.

ً
مليون�ر�ال�سعودي����ف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م.��ان�اإلرتفاع�المذ�ور�متماشيا

���حالة�شركة�أفاق�الغذاء�المحدودة،�انخفضت�ت�لفة�اإليرادات�ب�سبة�٢٢٫٣٪�من�٩٫٧�مليون�ر�ال�سعودي����ف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠١٩م�إ���٧٫٥�مليون�
�مع�انخفاض�إيرادات�الشركة.

ً
ر�ال�سعودي����ف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م.��ان�اإلنخفاض�متماشيا

اجمالي الربح وهامش الربح االجمالي

ارتفع�اجما���الر�ح�ب�سبة�٢٢٤٫٤٪�من�٠٫٩�مليون�ر�ال�سعودي����ف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠١٩م�إ���٣٫٠�مليون�ر�ال�سعودي����ف��ة�الستة�أشهر�المن��ية�
���٣٠�يونيو�٢٠٢٠م.�كما�ارتفع�هامش�الر�ح�اإلجما���من�٥٫١٪����ف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠١٩م�إ���٩٫٢٪����ف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م.�

���حالة�شركة�آفاق�الغذاء�المحدودة،�ارتفع�الر�ح�اإلجما���ب�سبة�٤٨٠٫١٪�من�٠٫٤�مليون�ر�ال�سعودي����ف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠١٩م�إ���٢٫٥�مليون�ر�ال�
سعودي����ف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م.�كما�ارتفع�هامش�الر�ح�اإلجما���المرتبط�بأعمال�الشركة�من�٤٫٢٪�إ���٢٤٫٦٪�ب�ن�الف��ت�ن.�جاء�ارتفاع�الر�ح�وهامش�
الر�ح�اإلجما���ن�يجة�اإلنخفاض�الم��وظ����ت�لفة�اإليرادات�ال����ّ�ل��ا�الشركة�ما�ب�ن�النصف�األول�من�العام�٢٠١٩م�والنصف�األول�من�العام�٢٠٢٠م،�وال���بلغت�

٢٢٫٣٪�مقارنة�ب�سبة�انخفاض�اإليرادات�وال���بلغت�١٫٢٪�ب�ن�الف��ت�ن�المذ�ورت�ن.

���حالة�شركة�مصادر�األعالف�الزراعية�المحدودة،�ارتفع�الر�ح�اإلجما���ب�سبة�١٢٫٩٪�من�٠٫٥�مليون�ر�ال�سعودي����ف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠١٩م�إ���٠٫٦
مليون�ر�ال�سعودي����ف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م.����المقابل،�انخفض�هامش�الر�ح�اإلجما���المرتبط�بأعمال�الشركة�من�٦٫٢٪�إ���٢٫٥٪�ب�ن�الف��ت�ن.�
جاء�انخفاض�هامش�الر�ح�اإلجما���ن�يجة�اإلرتفاع�الم��وظ����ت�لفة�اإليرادات�ال����ّ�ل��ا�الشركة�ما�ب�ن�النصف�األول�من�العام�٢٠١٩م�والنصف�األول�من�العام�٢٠٢٠م،�

وال���بلغت�١٩٢٫٨٪�مقارنة�ب�سبة�ارتفاع�اإليرادات�وال���بلغت�١٨١٫٥٪�ب�ن�الف��ت�ن�المذ�ورت�ن.

تقييم وهبوط في قيمة مخزون ومحاصيل عند نقطة الحصاد - بالصافي

يتم�تقييم�المخزون�ع���المقارنة�ما�ب�ن�الفرق�ب�ن�ت�لفة�المخزون�الفعلية�عند�نقطة�ا��صاد�والقيمة�السوقية�للمحاصيل��عد�خصم�المصار�ف�ال�سو�قية�والتخز��ية�وأي�
مصار�ف�أخرى�متوقعة�ح���تار�خ�البيع.����هذا�الصدد،�تقوم�اإلدارة�بتحديد�القيمة�البيعية�ع���قسم�المبيعات�وتجري�المقارنة�مع�متوسط�أسعار�البيع�الفعلية�من�أجل�

تقييم�المخزون�وتحديد�ما�إذا��ان�هناك�أي�هبوط����القيمة.

�ّ�لت�الشركة�أر�اح�بقيمة�٤٫٢�مليون�ر�ال�سعودي�و١٠٫٥�مليون�ر�ال�سعودي����العام�ن�٢٠١٧م�و٢٠١٨م�ن�يجة�إرتفاع�الطلب�ع���القمح�واألعالف�قبل�صدور�قرار�
إيقاف�زراعة�األعالف������اية�العام�٢٠١٨م.�ثّم�عادت�الشركة�و�ّ�لت�خسارة�بقيمة�٣٥٫٥�مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٩م��عد��عرض�جزء�من�مخزون�األعالف�إ���

التلف�جراء�طول�مدة�التخز�ن.�

وانخفضت�ا��سارة�المتعلقة�بتقييم�قيمة�المخزون�والمحاصيل�عند�نقطة�ا��صاد�من�خسارة�بقيمة�٢٣٫٣�مليون�ر�ال�سعودي����ف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�
٢٠١٩م�إ���٢٫٦�مليون�ر�ال�سعودي����ف��ة�الستة�أشهرالمن��ية����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م.�وقد�ارتبط�انخفاض�ا��سارة�بمعا��ة�المخزون�التالف�وانخفاض�الفروقات�ب�ن�قيمة�

المخزون�البيعية�ومتوسط�سعر�البيع�الفع��.�

هبوط في قيمة الموجودات الحيوية

�ّ�لت�الشركة�خسارة�ارتبطت�بالهبوط����قيمة�الموجودات�ا��يو�ة�بقيمة�٤٫٤�مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٩م.�تتألف�الموجودات�ا��يو�ة�التا�عة�للشركة�من�
قطعان�األغنام�ومحاصيل�الفاكهة�والزراعات�المختلفة.�وقد�ارتبطت�ا��سارة����العام�٢٠١٩م�بقطعان�األغنام��ش�ل�رئ������عد�إجراء�اإلدارة�عملية�إعادة�تقييم�لقيمة�

الموجودات�ا��يو�ة�و�ش�ل�خاص�األغنام.�لم���ّ�ل�أي�خسارة�مماثلة����ف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م.

مجمل الخسارة والربح

�ّ�لت�الشركة�مجمل�أر�اح�بلغت�قيم��ا�٣٠٫٧�مليون�ر�ال�سعودي�و٢٤٫٥�مليون�ر�ال�سعودي����العام�ن�٢٠١٧م�و٢٠١٨م�ع���التوا��.�وقد�جاء�انخفاض�مجمل�األر�اح�
ب�سبة�١٩٫٩٪�ب�ن�العام�ن�ن�يجة�انخفاض�االيرادات�وارتفاع�ت�لفة�االيرادات�خالل�العام�٢٠١٨م.����المقابل،�ارتبطت�ا��سارة�ال����ّ�ل��ا�الشركة����العام�٢٠١٩م�بقيمة�

٣٨٫٢�مليون�ر�ال�سعودي�بالهبوط����قيمة�الموجودات�ا��يو�ة�خالل�العام�نفسھ.�

ما�ب�ن�ف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠١٩م�وف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م��ّ�لت�الشركة�خسارة�بقيمة�٢٥٫٣�مليون�ر�ال�تحّولت�إ���ر�ح�بقيمة�
١٣٫٥�مليون�ر�ال�سعودي��عد�ارتفاع�االيرادات�ب�ن�الف��ت�ن�المذ�ورت�ن�وانخفاض�ا��سارات�المرتبطة���بوط�قيمة�المخزون�وقيمة�الموجودات�ا��يو�ة.

مصاريف البيع والتوزيع 

يو���ا��دول�التا���تفاصيل�مصار�ف�البيع�والتوز�ع�للسنوات�المالية�المن��ية����٣١�د�سم��٢٠١٧م�و٢٠١٨م�و٢٠١٩م�وف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠١٩م�
و٣٠�يونيو�٢٠٢٠م.



٤٩

مصار�ف�البيع�والتوز�ع):�١٥جدول�رقم�(

آالف�ر�ال�سعودي

السنة�المالية�المن��ية����٣١
د�سم��

ف��ة�الستة�أشهر�
المن��ية����٣٠�يونيو�

ز�ادة�/�(نقص)
معدل�النمو�
السنوي�المركب

٢٠٢٠م٢٠١٩م٢٠١٩م٢٠١٨م٢٠١٧م
د�سم���
٢٠١٨م

د�سم���
٢٠١٩م

يونيو�
٢٠٢٠م

٢٠١٧م�-�٢٠١٩م

١٣٫٥٪٠٫٣٪٤٫٧٪٢٦٫٩٪١١,٣٠٠١٤,٣٣٥١٥,٠١٠٥,٩٢٢٥,٩٤٠رواتب�وأجور�وما���حكمها�

١٤٫١٪(٢٩٫٦٪)(١٣٫٠٪)٥٤٫٨٪٣,٦٠٢٥,٥٧٨٤,٨٥١١,٠٣٤٧٢٧مصار�ف�نقل�و��ن�

٨٫٣٪(٣٥٫١٪)(٤٫٩٪)٢٥٫٩٪٥,٠٠٥٦,٣٠١٥,٩٩١٢,٣٦٣١,٥٣٣مصار�ف��عبئة�و�غليف�

(٤٫٣٪)(٥٠٫٠٪)(١٣٫٨٪)٥٫٢٪٧,٣٧٩٧,٧٦٠٦,٦٩٠٣,٥٢٢١,٧٦٢اس��الك�

(١٠٠٫٠٪)-(١٠٠٫٠٪)(٩٢٫٩٪)---١,٤٦٢١٠٤عمولة�مبيعات�

١٢٫٥٪(٥٨٫٤٪)(١٢٫٧٪)٤٩٫٣٪٢,٦٦٨٣,٩٨٤٣,٤٧٩١,٢١٩٥٠٧وقود�وطاقة�

(٢١٫٤٪)(٤٦٫٧٪)(٣٢٫٣٪)(١٤٫٠٪)١,٠٤٤٨٩٧٦٠٨٢٩٤١٥٧مواد�مس��لكة�

(٢٧٫٠٪)(٧٥٫٤٪)(١٧٫٣٪)(٤٠٫٤٪)١,٠٢٥٦١١٥٠٥٢١٤٥٣صيانة�وإصالح�وقطع�غيار�

(٠٫٩٪)(٨٥٫٥٪)(٢٤٫٨٪)٣٠٫١٪١٥٦٢٠٣١٥٣٧٦١١مصار�ف�تأم�ن�

(١٠٠٫٠٪)-(١٠٠٫٠٪)(٢٦٫٩٪)-٩٠-١٣٩١٠٢معارض�ودعاية�وإعالن�

١٫١٪٢٥٫٤٪(٤٣٫١٪)٨٠٫١٪٧٥١٣٦٧٧٣١٣٩بر�د�وهاتف�

٩٢٫٨٪(٥٥٫١٪)٤١٢٫٥٪(١٤٫٥٪)٢٠٠١٧١٨٧٦١٢٣٥٥إيجارات�

٤٠٫٩٪(٤٣٫٥٪)٨٫٨٪٩٨٫٨٪٩٧١٩٤٢١١٧٠٤٠سفر�وانتقاالت�

(٦٧٫١٪)٥١٫٣٪١٥٥٫٩٪(٩٦٫٨٪)٤,٢٩٥١٣٧٣٥١٣٤٢٥١٨أخرى�

-٧٣٫٩٪--٥١٢٨٩٠---شر�ات�تا�عة

٠٫٥٪(٢٢٫٦٪)(٤٫٢٪)٥٫٤٪٣٨,٤٤٩٤٠,٥١٣٣٨,٨٠٣١٥,٨١٢١٢,٢٣٢اإلجما��

المصدر:�القوائم�المالية�المدققة�لألعوام�ب�ن�٢٠١٧م�و٢٠١٩م�ومعلومات�اإلدارة

ل�هذان�الم�ونان�ما��س�تھ�٤٨٫٦٪،�٥٤٫٥٪،�٥٥٫٩٪،�٥٩٫٧٪�و٦٣٫٠٪�من�
ّ
تألفت�مصار�ف�البيع�والتوز�ع�من�الرواتب�واألجور�وما����حكمها�ومصار�ف�االس��الك.�وقد�مث

إجما���مصار�ف�البيع�والتوز�ع����العام�٢٠١٧م،�العام�٢٠١٨م،�العام�٢٠١٩م،�ف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠١٩م�وف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م.

ترتبط�الرواتب�واألجور�وما����حكمها�بموظفي�المبيعات�والتوز�ع�المسؤول�ن�عن�ال�سو�ق�والدعاية.�ارتفعت�الرواتب�واألجور�وما����حكمها�ب�سبة�٢٦٫٩٪�من�١١٫٣�مليون�
ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٧م�إ���١٤٫٣�مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٨م،�مع�ارتفاع�اضا���ب�سبة�٤٫٧٪�إ���١٥٫٠�مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٩م.��ان�االرتفاع�
الم��وظ����العام�٢٠١٨م�والطفيف����العام�٢٠١٩م�مدفوعا�بارتفاع�مصار�ف�تجديد�االقامات��عد�صدور�قانون�تنظيم�شؤون�العمالة�والمقيم�ن����المملكة�العر�ية�
السعودية.�بقيت�مصار�ف�الرواتب�واألجور�ثابتة�عند�عتبة�٥٫٩�مليون�ر�ال�سعودي�ما�ب�ن�ف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠١٩م�وف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠

يونيو�٢٠٢٠م.�

مصار�ف�النقل�وال��ن����مصار�ف�نقل�وتوصيل�البضا�ع�إ���عمالء�الشركة�و�شمل�هذه�المصار�ف��ش�ل�رئ�����إيجار�سيارات�ال��ن�والنقل.�ارتفعت�مصار�ف�النقل�
وال��ن�ب�سبة�٥٤٫٨٪�من�٣٫٦�مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٧م�إ���٥٫٦�مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٨م،�ثّم�عادت�المصار�ف�وانخفضت�ب�سبة�١٣٫٠٪�من�٥٫٦

مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٨م�إ���٤٫٩�مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٩م.�ب�نما��ان�االرتفاع����العام�٢٠١٨م�مدفوعا�بإرتفاع�إيجار�سيارات�النقل��عد�إرتفاع�أسعار�
الوقود،�جاء�االنخفاض����العام�٢٠١٩م�ن�يجة�انخفاض�عدد�ونطاق�عمليات�ال��ن.�و�ان�اإلنخفاض�المذ�ور�الدافع�الرئ�����وراء�انخفاض�مصار�ف�النقل�وال��ن�

ب�سبة�٢٩٫٦٪�من�١٫٠�مليون�ر�ال�سعودي����ف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠١٩م�إ���٠٫٧�مليون�ر�ال�سعودي����ف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م.�

مصار�ف�التعبئة�والتغليف�يتم�تكبدها�أثناء�تجه���و�غليف�البضا�ع�قبل�ايصالها�و����ا�للعمالء.�تقلبت�هذه�المصار�ف�ما�ب�ن�٢٠١٧م�و٢٠١٩م،�فارتفعت�ب�سبة�٢٥٫٩٪�
من�٥٫٠�مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٧م�إ���٦٫٣�مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٨م،�وعادت�وانخفضت�ب�سبة�٤٫٩٪�إ���٦٫٠�مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٩م.�
�ان�االرتفاع����العام�٢٠١٨م�مدفوعا�بإستخدام�الشركة�منتجات��غليف�جديدة�ذات�نوعية�أفضل�وأسعار�أع���و�ان�االنخفاض����السنة�التالية�متأثرا�بإنخفاض���م�
المبيعات��ش�ل�عام.�انخفضت�مصار�ف�التعبئة�والتغليف�من�٢٫٤�مليون�ر�ال�سعودي����ف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠١٩م�إ���١٫٥�مليون�ر�ال�سعودي����ف��ة�

الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م��عد�تص�يف�جزء�من�هذه�المصار�ف�كجزء�من�ت�لفة�المبيعات.�

مصار�ف�االس��الك�المصنفة�ضمن�مصار�ف�البيع�والتوز�ع�ترتبط�باألثاث�والمفروشات�والسيارات�المستخدمة�من�قبل�إدارة�وموظفي�ال�سو�ق�والبيع.�لم��شهد�هذه�
المصار�ف�تقلبات�م��وظة�ما�ب�ن�العام�ن�٢٠١٧م�و٢٠١٨م.�ارتفعت�مصار�ف�اإلس��الك�ب�سبة�٥٫٢٪�من�٧٫٤�مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٧م�إ���٧٫٨�مليون�ر�ال�
سعودي����العام�٢٠١٨م�ن�يجة�ز�ادات�طفيفة�ع���األثاث�والمفروشات�ووسائل�النقل�واإلنتقال.�عادت�مصار�ف�اإلس��الك�وانخفضت�ب�سبة�١٣٫٨٪�من�٧٫٨�مليون�ر�ال�
سعودي����العام�٢٠١٨م�إ���٦٫٧�مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٩م.�كما�انخفضت�مصار�ف�اإلس��الك�ب�سبة�٥٠٫٠٪�من�٣٫٥�مليون�ر�ال�سعودي����ف��ة�الستة�أشهر�
المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠١٩م�إ���١٫٨�مليون�ر�ال�سعودي����ف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م.�و�انت�اإلنخفاضات�المذ�ورة�متأثرة�باإلس��الك�الم��اكم�لألصول�

وغياب�الز�ادات�الم��وظة.�

مصار�ف�عمولة�مبيعات����خصومات�وعموالت�تمنح�لتجار�ا��ملة�الذي��ستحصلون�ع���منتجات�الشركة.�انخفضت�مصار�ف�العمولة�ب�سبة�٩٢٫٩٪�من�١٫٥�مليون�ر�ال�
سعودي����العام�٢٠١٧م�إ���٠٫١�مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٨م،�ثّم�إ���صفر����العام�٢٠١٩م.�و�عود�هذا�ال��اجع�الم��وظ�ب�ن�٢٠١٧م�و٢٠١٩م�إ���انخفاض���م�

األ�شطة�ومستوى�إيرادات�الشركة.�لم�يتم����يل�مصار�ف�مشا��ة����النصف�األول�من�العام�٢٠٢٠م.
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مصار�ف�الوقود�والطاقة�تندرج�ضمن�المصار�ف�العامة�ال���تتكبدها�الشركة�خالل�سياق�العمل�العادي.�ترتبط�مصار�ف�الوقود�والطاقة�بمصار�ف�الكهر�اء��ش�ل�رئ����.�
ارتفعت�هذه�المصار�ف�ب�سبة�٤٩٫٣٪�من�٢٫٧�مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٧م�إ���٤٫٠�مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٨م،�ثّم�عادت�وانخفضت�إ���٣٫٥�مليون�ر�ال�
سعودي����العام�٢٠١٩م.�تتقلب�هذه�المصار�ف�خالل�سياق�العمل�العادي�وتتأثر�بأسعار�الطاقة�والوقود�وكمية�الكهر�اء�والوقود�المستخدمة.��ان�االرتفاع�الم��وظ����
العام�٢٠١٨م�مدفوعا�بإرتفاع��عرفة�الكهر�اء�خالل�العام.�انخفضت�مصار�ف�الوقود�والطاقة�ب�سبة�٥٨٫٤٪�من�١٫٢�مليون�ر�ال�سعودي����ف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠

يونيو�٢٠١٩م�إ���٠٫٥�مليون�ر�ال�سعودي����الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م��عد�ترشيد�إستخدام�الطاقة.

مصار�ف�المواد�المس��لكة�انخفضت�تدر�جيا�من�١٫٠�مليون����العام�٢٠١٧م�إ���٠٫٦�مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٩م،�ومن�٠٫٣�مليون�ر�ال�سعودي����ف��ة�الستة�
أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠١٩م�إ���٠٫٢�مليون����الف��ة�المن��ية����ف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م.�جاء�اإلنخفاض�ن�يجة�إنخفاض�عمليات�اإلنتاج�خالل�

الف��ات�المذ�ورة.

مصار�ف�الصيانة�واالصالح�وقطع�الغيار���مصار�ف�صيانة�آالت�ومعدات�وسيارات�النقل.�انخفضت�هذه�المصار�ف�ب�سبة�٤٠٫٤٪�من�١٫٠�مليون�ر�ال�سعودي����العام�
٢٠١٧م�ا��٠٫٦�مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٨م،�ثّم�انخفضت�ب�سبة�١٧٫٣٪�إ���٠٫٥�مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٩م.�كما�انخفضت�مصار�ف�الصيانة�واإلصالح�
وقطع�الغيار�من�٠٫٢�مليون�ر�ال�سعودي����ف��ة�الستة�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠١٩م�إ���٥٣�ألف�ر�ال�سعودي����ف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م.�وجاء�هذا�

االنخفاض�متأثرا�بإنخفاض�نطاق�أعمال�الصيانة�خالل�النصف�األول�من�العام�٢٠٢٠م��عد�ان�شار�جائحة��ورونا.

مصار�ف�التأم�ن����مصار�ف�تأم�ن�الموظف�ن�الط���وتأم�ن�الممتل�ات�والمخزون.�ارتفعت�المصار�ف�ب�سبة�٣٠٫١٪�من�٠٫١�مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٧م�إ���٠٫٢
مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٨م،�ثّم�انخفضت�ب�سبة�٢٤٫٨٪�إ���٠٫١�مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٩م.�جاء�االرتفاع����العام�٢٠١٨م�مدفوعا�بإرتفاع�عدد�سيارات�
النقل�المؤمنة.�كما�انخفضت�مصار�ف�التأم�ن�من�٧٦�ألف�ر�ال�سعودي����ف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠١٩م�إ���١١�ألف�ر�ال�سعودي����ف��ة�الستة�أشهر�
المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م.�وجاء�االنخفاض�ب�ن�الف��ت�ن�ن�يجة�إعادة�تبو�بات�قام���ا�المدقق�ا��ار���حيث�صنفت��عض�مصار�ف�التأم�ن�ضمن�خانة�المصار�ف�األخرى.�

مصار�ف�الدعاية�واإلعالن�يتم�تكبدها�ع���المعارض�واإلعالنات�وا��مالت�الدعائية.�بقيت�هذه�المصار�ف�ثابتة�عند�٠٫١�مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٧م�والعام�
٢٠١٨م�ثّم�انخفضت�إ���صفر����العام�٢٠١٩م.�وجاء�االنخفاض�الم��وظ�ب�ن�٢٠١٧م�و٢٠١٩م��عد�ترشيد�الت�اليف�وتقليل�عدد�ا��مالت�اإلعالنية.�لم�يتم����يل�

مصار�ف�دعاية�وإعالن����النصف�األول�من�العام�٢٠٢٠م.

مصار�ف�ال��يد�والهاتف����من�ضمن�مصار�ف�المنافع�العامة�وال���تتقلب�ضمن�سياق�العمل�العادي.

مصار�ف�االيجارات�مرتبطة�بإس�ئجار�عدد�من�محالت�ومنافذ�البيع����المملكة�العر�ية�السعودية.�انخفضت�مصار�ف�االيجارات�ب�سبة�١٤٫٥٪�من�٠٫٢�مليون�ر�ال�سعودي�
���العام�٢٠١٧م�إ���٠٫١�مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٨م،�ثّم�ارتفعت��ش�ل�م��وظ�ب�سبة�٤١٢٫٥٪�إ���٠٫٩�مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٩م.�ب�نما��ان�االنخفاض�
الطفيف����العام�٢٠١٨م�مرتبطا�بتقليل�عدد�المحالت�المستأجرة����المملكة��عد�خفض�المبيعات�واإلنتاجية،�جاء�االرتفاع����العام�٢٠١٩م�مدفوعا�بإرتفاع�قيمة�إيجار�

�عض�المحالت�����عض�المناطق.��انت�مصار�ف�اإليجار�طفيفة����النصف�األول�من�العام�٢٠٢٠م.

مصار�ف�السفر�واالنتقاالت����ت�اليف�إقامة�وسفر�فر�ق�ال�سو�ق�والبيع�خالل�رحالت�وإجتماعات�العمل.ارتفعت�هذه�المصار�ف�ب�سبة�٩٨٫٨٪�من�٩٧�ألف�ر�ال�سعودي�
���العام�٢٠١٧م�إ���٠٫١�مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٨م،�مع�ارتفاع�اضا���ب�سبة�٨٫٨٪�إ���٠٫٢�مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٩م.�و�انت�هذه�المصار�ف�طفيفة����

النصف�األول�من�العام�٢٠٢٠م.�تتقلب�هذه�المصار�ف�ضمن�سياق�العمل�العادي�وترتبط��عدد�ووجهات�رحالت�العمل.

اشتملت�المصار�ف�األخرى�ع���مجموعة�ت�اليف.�وتتقلب�هذه�المصار�ف��ش�ل�دوري.

اشتملت�مصار�ف�البيع�والتوز�ع�ا��اصة�بالشر�ات�التا�عة�ع���رواتب�وأجور�الموظف�ن��ش�ل�رئ����.�وقد�ارتفعت�هذه�المصار�ف�ب�سبة�٧٣٫٩٪�من�٠٫٥�مليون�ر�ال�
سعودي����ف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠١٩م�إ���٠٫٩�مليون�ر�ال�سعودي����ف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م�مع�توسع��شاط�الشر�ات�التا�عة�

وتوّسع�فر�ق�العمل�عقب�توظيف�موظف�ن�جدد�لمواكبة�ارتفاع���م�األعمال.�

المصاريف االدارية والعمومية 

يو���ا��دول�التا���تفاصيل�المصار�ف�اإلدار�ة�والعمومية�للسنوات�المالية�المن��ية����٣١�د�سم��٢٠١٧م�و٢٠١٨م�و٢٠١٩م�وف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�
٢٠١٩م�و٣٠�يونيو�٢٠٢٠م.

المصار�ف�اإلدار�ة�والعمومية):�١٦جدول�رقم�(

آالف�ر�ال�سعودي

السنة�المالية�المن��ية����٣١
د�سم��

ف��ة�الستة�أشهر�
المن��ية����٣٠�يونيو�

ز�ادة�/�(نقص)
معدل�النمو�السنوي�

المركب

٢٠٢٠م٢٠١٩م٢٠١٩م٢٠١٨م٢٠١٧م
د�سم���
٢٠١٨م

د�سم���
٢٠١٩م

يونيو�
٢٠٢٠م

٢٠١٧م�-�٢٠١٩م

٩٫١٪١٥٫٥٪١٧٫١٪٣٫٩٪٨,٤١٩٨,٧٥٠١٠,٢٤٢٤,٠٠٢٤,٦٢٤رواتب�وأجور�وما���حكمها

٥٤٫١٪-١٠٧٫٦٪٢٧٫٥٪--٢,٠٠٠٢,٥٥٠٥,٢٩٣م�افأة�أعضاء�المجلس�وال��ان

٠٫٥٪٢٧٫٣٪٥٫٣٪(٤٫٠٪)١,٠٨٠١,٠٣٦١,٠٩٢٥٤٢٦٩٠اس��الك

(٥٦٫٠٪)(٧٩٫٩٪)(٨٠٫١٪)(٢٠٫٨٪)٨٢٩٦٥٦١٣٠٩٢١٩صيانة�وإصالح�وقطع�غيار

--(٥٦٫٩٪)---٦,٢٩٢٢,٧٠٩-مخصص�خسائر�ائتمانية�متوقعة
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آالف�ر�ال�سعودي

السنة�المالية�المن��ية����٣١
د�سم��

ف��ة�الستة�أشهر�
المن��ية����٣٠�يونيو�

ز�ادة�/�(نقص)
معدل�النمو�السنوي�

المركب

٢٠٢٠م٢٠١٩م٢٠١٩م٢٠١٨م٢٠١٧م
د�سم���
٢٠١٨م

د�سم���
٢٠١٩م

يونيو�
٢٠٢٠م

٢٠١٧م�-�٢٠١٩م

(٣٦٫٦٪)(٥٣٫٨٪)(٥٢٫٧٪)(٢٤٫١٪)٨٩٥٦٨٠٣٢٢٥٨٥٢٧٠عالقات�عامة�ومعارض

١٫٣٪(٥٣٫٣٪)(٥٧٫٣٪)١٤١٫٠٪٥٠٠١,٢٠٥٥١٥٥١٥٢٤٠ت��عات

(١٢٫٢٪)(٤٧٫٥٪)٦١٫٩٪(٥٣٫٩٪)٥٨٩٢٧١٤٣٩١٠١٥٣تراخيص

١٢٫٦٪-(٢٫٢٪)٣٣٫٤٪--٣٣٩٤٥٢٤٤٣وقود�وطاقة

(٧٫٠٪)(٢٧٫٠٪)(٣٤٫٧٪)٣٠٫٠٪١٤٣١٨٦١٢٢٢١٤١٥٦مواد�مس��لكة

(٣٦٫٣٪)(٨٥٫٩٪)(٥٧٫٥٪)(١٤٫٩٪)١٩٢١٦٣٦٩٦٣٩بر�د�وهاتف

(٤٣٫١٪)٥٣٠٫٦٪(٢١٫١٪)(٦٤٫٤٪)٢,٣٣٠٨٢٩٦٥٥٢٨١٧٨أ�عاب�مهنية�إس�شارات

(١٦٫٦٪)(١٠٠٫٠٪)(٧٥٫٦٪)١٧٢٫٥٪١٧٨٤٨٤١١٨٢٧١٠مصار�ف�بنكية

٩٫٠٪٨٧٫٧٪١٤٫٣٪٦٫١٪١٨٦١٩٧٢٢٥٦٢١١٧ايجارات

(١٤٫٥٪)٢,٧٤٨٫٨٪(١٤٫٤٪)(١٨٫٠٪)٦٩٥٧٤٩٣٨٧تأم�ن

(٤٥٫٠٪)(٢١٫٣٪)٥٫٣٪(٧٥٫٢٪)٥,٢٧٢١,٣٠٦١,٣٧٦١٨١٤أخرى

(١٠٠٫٠٪)٦٦٫٧٪(١٠٠٫٠٪)٦٫٠٪١٢٥٢٠٩-(٤,٩١٥)(٤,٦٣٧)المحول�إ���مشار�ع�تحت�التنفيذ

-٦٤٫١٪--٢,٠٧٤٣,٤٠٣---شر�ات�تا�عة

١٣٫٨٪١٥٫٨٪١٧٫٨٪٩٫٩٪١٨,٣٨٤٢٠,١٩٨٢٣,٧٩٧٨,٦٩٦١٠,٠٦٩المجموع

المصدر:�القوائم�المالية�المدققة�لألعوام�ب�ن�٢٠١٧م�و٢٠١٩م�ومعلومات�اإلدارة

�عت���الرواتب�واألجور�الم�ون�الرئ�����للمصار�ف�االدار�ة�والعمومية.�مثلت�الرواتب�واألجور�ما��س�تھ�٤٥٫٨٪،�٤٣٫٣٪،�٤٣٫٠٪،٤٦٫٠٪�و٤٥٫٩٪�من�اجما���المصار�ف�
االدار�ة�والعمومية����األعوام�٢٠١٧م،�٢٠١٨م،�٢٠١٩م،�ف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠١٩م�وف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م.

ترتبط�هذه�الرواتب�واألجور�بموظفي�أقسام�الشركة�اإلدار�ة�وال����شمل��ش�ل�رئ�����قسم�المحاسبة.�ارتفعت�المصار�ف�االدار�ة�والعمومية�ب�سبة�٣٫٩٪�من�٨٫٤�مليون�
ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٧م�إ���٨٫٧�مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٨م،�مع�ارتفاع�اضا���ب�سبة�١٧٫١٪�إ���١٠٫٢�مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٩م.�كما�ارتفعت�هذه�
المصار�ف�ب�سبة�١٥٫٥٪�من�٤٫٠�مليون�ر�ال�سعودي����ف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠١٩م�إ���٤٫٦�مليون�ر�ال�سعودي����ف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�

٢٠٢٠م.�وقد�تأثرت�االرتفاعات�المذ�ورة�بارتفاع�مصار�ف�اإلقامة��ش�ل�رئ�����كما�ذكر�أعاله.

ل�م�افأة�أعضاء�المجلس�وال��ان�بدل�م�افأة�أعضاء�مجلس�اإلدارة�و��انھ.�ارتفعت�مصار�ف�م�افأة�أعضاء�المجلس�وال��ان�ب�سبة�٢٧٫٥٪�من�٢٫٠�مليون�ر�ال�
ّ
تمث

سعودي����العام�٢٠١٧م�إ���٢٫٦�مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٨م،�مع�ارتفاع�اضا���ب�سبة�١٠٧٫٦٪�إ���٥٫٣�مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٩م،�ولم�يتم����يل�
مصار�ف�م�افآت����النصف�األول�من�العام�٢٠٢٠م.�كما�أن���نة�ال��شيحات�والم�افآت����ال��نة�المخولة�بالتوصية�لمجلس�االدارة�بخصوص�الم�افآت�المق��حة�

للمجلس�وال��ان.�و�قوم�المجلس�بدراسة�توصية�ال��نة�و�وافق�ع���تخصيص�مبالغ�الم�افآت�للمجلس�وال��ان�و�تم�الرفع�ل��معية�إلعتماد�م�افآت�المجلس.

مصار�ف�االس��الك�المصنفة�ضمن�خانة�المصار�ف�االدار�ة�والعمومية�مرتبطة�باألثاث�والمفروشات�والسيارات�المستخدمة�من�قبل�الموظف�ن�اإلدار��ن.�لم��شهد�هذه�
المصار�ف�تقلبات�م��وظة�ب�ن�األعوام�٢٠١٧م�وف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م�بل�بقيت�ثابتة��س�يا�عند�عتبة�المليون�ر�ال�سعودي�ب�ن�٢٠١٧م�و٢٠١٩م�

وعند�٠٫٦�مليون�ب�ن�ف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠١٩م�وف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م.

مصار�ف�الصيانة�وإصالح�وقطع�غيار�تتعلق��سيارات�الفر�ق�اإلداري.�انخفضت�هذه�المصار�ف�ب�سبة�٢٠٫٨٪�من�٠٫٨�مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٧م�إ���٠٫٧�مليون�
ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٨م�مع�انخفاض�إضا���ب�سبة�٨٠٫١٪�إ���٠٫١�مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٩م.�و�انت�المصار�ف�طفيفة����ف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠

يونيو�٢٠٢٠م.�وجاء�اإلنخفاض�ن�يجة�إنخفاض�عدد�ونطاق�عمليات�الصيانة.

مخصص�خسائر�ائتمانية�متوقعة�ترتبط�بالمخصصات�الم�ّ�لة�لتغطية�الذمم�المدينة�المتع��ة�أو�البطيئة�التحصيل.�انخفضت�قيمة�المخصص�ب�سبة�٥٦٫٩٪�من�٦٫٣
مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٨م�إ���٢٫٧�مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٩م��عد�تحصيل�جزء�من�الديون�ال����انت�متع��ة.�لم�يتم����يل�أي�مخصصات�إضافية����

النصف�األول�من�العام�٢٠٢٠م.

مصار�ف�العالقات�العامة�والمعارض�تتضمن�مصار�ف�اإلحتفاليات�والفعاليات�والمعارض.�انخفضت�هذه�المصار�ف�من�٠٫٩�مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٧م�إ���٠٫٧
مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٨م،�مع�انخفاض�اضا���إ���٠٫٣�مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٩م.�وقد�جاء�االنخفاض��عد�ترشيد�المصار�ف�وتقليل�عدد�الفعاليات�
والمعارض.�و�ان�هذا�الدافع�األسا����وراء�انخفاض�مصار�ف�العالقات�العامة�ب�سبة�٥٣٫٨٪�من�٠٫٦�مليون�ر�ال�سعودي����ف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠١٩م�

إ���٠٫٣�مليون�ر�ال�سعودي����ف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م.�

مصار�ف�الت��عات��شتمل�ع���ت��عات�ل��معيات�ا����ية�والمس�شفيات�والمؤسسات�ا���ومية.�ارتفعت�هذه�المصار�ف�ب�سبة�١٤١٫٠٪�من�٠٫٥�مليون�ر�ال�سعودي����
العام�٢٠١٧م�إ���١٫٢�مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٨م��عد�ارتفاع�الت��عات�لعدد�من�المس�شفيات����محافظة�تبوك.�انخفضت�هذه�المصار�ف�ب�سبة�٥٧٫٣٪�من�
١٫٢�مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٨م�إ���٠٫٥�مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٩م��عد�اعتماد�سياسة�تقليل�المصار�ف.�وقد�أّدت�هذه�السياسة�إ���انخفاض�مصار�ف�

الت��عات�من�٠٫٥�مليون�ر�ال�سعودي����ف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠١٩م�إ���٠٫٢�مليون�ر�ال�سعودي����ف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م.�
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مصار�ف�ال��اخيص����مصار�ف�ال��اخيص�ا��اصة�ب��امج�ا��اسب�اآل��.�انخفضت�مصار�ف�ال��اخيص�ب�سبة�٥٣٫٩٪�من�٠٫٦�مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٧م�إ���
٠٫٣�مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٨م�ن�يجة�الغاء�عدد�من�اإلش��ا�ات�مع�شر�ات�برامج�ا��اسب�اآل��.�ارتفعت�مصار�ف�ال��اخيص�ب�سبة�٦١٫٩٪�من�٠٫٣�مليون�ر�ال�
سعودي����العام�٢٠١٨م�إ���٠٫٤�مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٩م��عد�تجديد�عدد�من�إش��ا�ات�برامج�ا��اسب�اآل���وا��صول�ع���تراخيص�برامج�جديدة.��انت�

مصار�ف�ال��اخيص�منخفضة�القيمة����النصف�األول����العام�٢٠٢٠م.�

مصار�ف�الوقود�والطاقة����جزء�من�مصار�ف�المنافع�العامة.�ال�ت�بع�هذه�المصار�ف�اتجاها�معينا�بل�تتقلب�ضمن�سياق�العمل.����ف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�
٢٠٢٠م�تم�تص�يف�مصار�ف�الوقود�والطاقة�ضمن�مصار�ف�األخرى.

المواد�المس��لكة��شمل�المواد�المكت�ية�المستخدمة�من�قبل�موظفي�اإلدارة.�تتقلب�هذه�المصار�ف�أيضا�وتتأثر�حرك��ا�بكمية�المس��ل�ات�المستخدمة�خالل�سياق�العمل�
العادي.�

مصار�ف�ال��يد�والهاتف�انخفضت�خالل�الف��ة�و��سبة�١٤٫٩٪�من�٠٫٢�مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٧م�إ���٠٫١�مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٨م،�مع�انخفاض�
اضا���ب�سبة�٥٧٫٥٪�إ���٦٩�ألف�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٩م.�وقد�جاء�االنخفاض�متأثرا��سياسية�تقليل�المصار�ف.��انت�هذه�المصار�ف�طفيفة�خالل�ف��ة�الستة�أشهر�

المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م.

األ�عاب�المهنية�واالس�شار�ة����مصار�ف�تكبد��ا�الشركة�ع���عدد�من�الدراسات�اإلس�شار�ة�والقانونية�ال���أجر��ا�الشركة.�انخفضت�هذه�األ�عاب�ب�سبة�٦٤٫٤٪�من�٢٫٣
مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٧م�إ���٠٫٨�مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٨م،�مع�انخفاض�اضا���ب�سبة�٢١٫١٪�إ���٠٫٧�مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٩م.�تأثر�هذا�
االنخفاض�بإنخفاض�عدد�الدراسات�ال���أجر��ا�الشركة��عد�اعتماد�سياسة�تخفيض�المصار�ف.�ارتفعت�المصار�ف�المهنية�واإلس�شار�ة�من�٢٨�ألف�ر�ال�سعودي����
�ببعض�المعامالت�القانونية�

ً
ف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠١٩م�إ���٠٫٢�مليون�ر�ال�سعودي����ف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م.�و�ان�اإلرتفاع�مرتبطا

وارتفاع�مصار�ف�التدقيق�خالل�النصف�األول�من�العام�٢٠٢٠م.

المصار�ف�البنكية�ترتبط�بالمعامالت�البنكية�اليومية�ال���تجر��ا�الشركة�وال���يتم�تكبدها�خالل�عمليات�اإلست��اد.�ارتفعت�هذه�المصار�ف�ب�سبة�١٧٢٫٥٪�من�٠٫٢�مليون�
ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٧م�إ���٠٫٥�مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٨م�ن�يجة�ارتفاع�عمليات�إست��اد��عض�البذور����العام�٢٠١٨م.�عادت�هذه�المصار�ف�وانخفضت�
ب�سبة�٧٥٫٦٪�من�٠٫٥�مليون����العام�٢٠١٨م�إ���٠٫١�مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٩م��عد�انخفاض�نطاق�عمليات�اإلست��اد.�لم���ّ�ل�أي�مصار�ف�بنكية�خالل�

النصف�األول�من�العام�٢٠٢٠م��عد�غياب�عمليات�اإلست��اد�ن�يجة�ان�شار�جائحة�ال�ورونا.

ت�لفة�االيجارات�ترتبط�بالمقر�اإلداري�للشركة����محافظة�تبوك.�لم��شهد�هذه�المصار�ف�تقلبات�م��وظة�ما�ب�ن�العام�ن�٢٠١٧م�و٢٠١٩م.�ارتفعت�هذه�المصار�ف�من�
٦٢�ألف�ر�ال�سعودي����ف��ة�الستة�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠١٩م�إ���٠٫١�مليون�ر�ال�سعودي����ف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م��عد�اس�ئجار�مقر�إداري�جديد�

���مدينة�جدة.�

مصار�ف�التأم�ن�تتضمن�مصار�ف�التأم�ن�الط���للموظف�ن�اإلدار��ن.�لم��شهد�هذه�المصار�ف�أيضا�تقلبات�م��وظة�ما�ب�ن�األعوام�٢٠١٧م�و٢٠١٩م.�ارتفعت�هذه�
�ب�ن�النصف�األول�من�العام�٢٠١٩م�والنصف�األول�من�العام�٢٠٢٠م�ن�يجة�تجديد�بواليص�التأم�ن��سعر�أع��.

ً
المصار�ف�جزئيا

المصار�ف�األخرى����عبارة�عن�مصار�ف�متنوعة.�وتتقلب�هذه�المصار�ف��ش�ل�دوري.�

ل�مساهمات�الشركة����المشار�ع�تحت�التنفيذ�ال����انت�قائمة�ح�����اية�العام�٢٠١٨م�
ّ
المحول�إ���المشار�ع�تحت�التنفيذ�ب�ن�العام�ن�٢٠١٧م�و٢٠١٨م����مصروفات�تمث

ل�خصومات�من�المصار�ف�اإلدار�ة�والعمومية،�تم����يل�هذه�المبالغ�كمصار�ف�ب�ن�ف��ة�
ّ
قبل�أن�يتم�إيقاف�العمل���ا.�ب�نما��ان�المبالغ�المحولة�إ���هذه�المشار�ع�تمث

الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠١٩م�وف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م��عد�اطالق��عض�المشار�ع�ا��ديدة�وال���ت�ونت�من�مشاتل��ش�ل�رئ����.

هبوط في قيمة مشاريع رأسمالية 

ترتبط�المشار�ع�الرأسمالية�ال���تقوم�الشركة�ب�نفذها�حاليا�بإ�شاءات�مدنية�ومشار�ع��سات�ن�غ���نا��ة.

���العام�٢٠١٨م��ّ�لت�الشركة�خسارة�مرتبطة���بوط����قيمة�المشار�ع�الرأسمالية�بقيمة�٩٫٦�مليون�ر�ال�سعودي.�ارتبطت�هذه�ا��سارة�بمشار�ع�أعالف�و�طاطاس�
ومشار�ح�سياحية�وتجار�ة��انت�طور�التنفيذ�ولم�تقم�الشركة�بإكمالها�لغياب�الر�حية�المطلو�ة.�ون�يجة�لعدم�إم�انية�استكمال�تنفيذ�هذه�المشار�ع�فقد�قررت�ادارة�

الشركة�افقال�المصار�ف�المرتبطة�وتحميلها�ع���قائمة�الدخل.

ارتفعت�ا��سارة�المرتبطة���بوط�قيمة�المشار�ع�الرأسمالية�ب�سبة�٣٦٢٫٠٪�من�٩٫٦�مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٨م�إ���٤٤٫٤�مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٩م.�
ارتبط�االرتفاع�بمخصصات�اضافية�متعلقة�بالمشار�ع�حيث�تم�إيقاف��ل�المشار�ع�الرأسمالية����العام�٢٠١٩م.�

تجدر�االشارة�إ���أّن�تقييم�قيمة��عض�من�المشار�ع�الرأسمالية�تم�بناء�ع���دراسات�أعدت�من�قبل�اس�شار��ن�خار�جي�ن�ما�ب�ن�العام�ن�٢٠١٨م�و٢٠١٩م.

لم�يتم����يل�أي�مخصص�إضا������النصف�األول�من�العام�٢٠٢٠م�نظرا�إ���أّن�المشار�ع�الرأسمالية�قد�تم�إيقافها�بال�امل����العام�٢٠١٩م.

مخصص ضمان قرض وإلتزامات من شركات زميلة 

قامت�الشركة�ب���يل�مخصص�ضمان�قرض�وال��امات�من�شر�ات�زميلة�بقيمة�١٣٫٠�مليون�ر�ال�سعودي�و١٨٫٩�مليون�ر�ال�سعودي����٢٠١٨م�و٢٠١٩م�ع���التوا��.

ارتبط�المخصص�البالغة�قيمتھ�١٣٫٠�مليون�ر�ال�سعودي���بوط�قيمة�اس�ثمار�الشركة����شركة�الزميلة�(شركة�شرق�آسيا�لالسثمار�الزرا��).�وقد�قامت�الشركة�ب��ز�
المخصص��عد�مالحظة�عدم�التأكد�من�إم�انية�إس��داد�هذا�اإلس�ثمار.

���العام�٢٠١٩م�بلغ�مخصص�ضمان�قرض�وإل��امات�من�شر�ات�زميلة�١٨٫٩�مليون�ر�ال�سعودي.�ارتبط�المخصص��شركة�جنات�لالس�ثمار�الزرا��.�شركة�جنات�لالس�ثمار�
الزرا������شركة�سعودية�ذات�مسؤولية�محدودة�وال����ساهم�ب�سبة�٦٧٪����شركة�رخاء�لالس�ثمار�الزرا���والتنمية�(شركة�مساهمة�مصر�ة).�ضمنت�شركة�جنات�
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لالس�ثمار�الزرا���حص��ا����االس�ثمار�ب�سبة�١٨٫٩٪�من�قرض�يخص�شركة�رخاء�لالس�ثمار�الزرا���لصا���صندوق�التنمية�السعودي�بمبلغ�١٠٠�مليون�ر�ال�سعودي�
ھ�اعتبارا�من�ذلك�التار�خ�

ّ
ن

ّ
نص�ب�شركة�تبوك�م��ا�مبلغ�١٨٫٩�مليون�ر�ال�سعودي.�بتار�خ�٢٤�أكتو�ر�٢٠١٦م،�قام�صندوق�التنمية�بإخطار�شركة�جنات�لالس�ثمار�الزرا���بأ

�عت���القرض�المستحق�من�شركة�رخاء�قد�انتقل�ضمنيا�إ���الكفالء�الضامنون�للقرض�بكفالة�غرم�وأداء�ومطالبة�الشر�اء�الضامنون��سرعة�سداد�اإلل��امات�الم��تبة�ع���
الشر�اء�وقد�تم�ت�و�ن�مخصص�ب�امل�القيمة�لمواجهة�ذلك�االل��ام.�وعليھ،�تم�ت�و�ن�مخصص�بقيمة�المطالبة�(١٨٫٩�مليون�ر�ال�سعودي)�خالل�العام�٢٠١٩م.�

لم�يتم����يل�أي�مخصصات�إضافية����النصف�األول�من�العام�٢٠٢٠م.

هبوط في شركات زميلة وتابعة استثمارات في أدوات حقوق ملكية

�ّ�لت�الشركة�خسارة�بقيمة�٦٫٢�مليون�ر�ال�سعودي�خالل�العام�٢٠١٩م.�وقد�ارتبطت�هذه�ا��سارة��شركة�شرق�آسيا�لإلس�ثمار�الزرا��.�لم�يتم����يل�خسارات�مماثلة�
ما�ب�ن�العام�٢٠١٧م�والعام�٢٠١٨م�أو�ح���خالل�النصف�األول�من�العام�٢٠٢٠م�حيث�لم�ت��ظ�الشركة�أي�انخفاض�أو�هبوط�مماثل����االس�ثمارات����الشر�ات�التا�عة.

حصة الشركة من نتائج أعمال شركة زميلة 

�ّ�لت�الشركة�خسارات�بقيمة�٠٫٨�مليون�ر�ال�سعودي�و٤٫٠�مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٨م�والعام�٢٠١٩م�ع���التوا��.�وجاء�ارتفاع�قيمة�ا��سارة�مرتبطا��ش�ل�
رئ�����بخسارات�محققة�من�قبل�شركة�آفاق�الغذاء�المحدودة�وشركة�مصادر�األعالف.

أرباح استثمارات مرابحات قصيرة األجل

بلغت�أر�اح�اس�ثمارات�مرابحات�قص��ة�األجل�٤٫٠�مليون�ر�ال�سعودي،�١٫٠�مليون�ر�ال�سعودي،�٠٫٨�مليون�ر�ال�سعودي،�٠٫٥�مليون�ر�ال�سعودي�و٠٫١�مليون�ر�ال�
ل�هذه�

ّ
سعودي����األعوام�٢٠١٧م�و٢٠١٨م�و٢٠١٩م،�ف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠١٩م�وف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م�ع���التوا��.�وتمث

االس�ثمارات�مرابحات�قص��ة�األجل����صناديق�مرابحات�إسالمية�لدى�بنوك�تجار�ة�محلية.�وت��اوح��سبة�األر�اح�ع���هذه�اإلس�ثمارات�ما�ب�ن�١٫٠٪�و٢٫٥٪.�

تكاليف تمويلية

ترتبط�الت�اليف�التمو�لية�بالقروض�ال���استحصلت�عل��ا�الشركة�ما�ب�ن�٢٠١٧م�و٣٠�يونيو�٢٠٢٠م،�حيث�حصلت�الشركة�ع���قرض�من�صندوق�التنمية�الزراعية�لدعم�
متطلبات�المشار�ع�ورأس�المال�العامل.�ارتفعت�الت�اليف�التمو�لية�تدر�جيا�من�٠٫٣�مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٧م�إ���٢٫٤�مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٩م�
ن�يجة�تجديد�وإعادة�جدولة�جزء�من�القرض.�انخفضت�الت�اليف�التمو�لية�من�١٫١�مليون�ر�ال�سعودي����ف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠١٩م�إ���٠٫٤�مليون�ر�ال�

سعودي����ف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م�ن�يجة�ال�سديد�المستمر.

ايرادات أخرى (صافي)

تألفت�االيرادات�األخرى��ش�ل�رئ�����من�مخلفات�المنتجات�والمواد�والمعدات�والمساعدات�ا���ومية�وا��صومات�المك�سبة.�انخفضت�االيرادات�األخرى�من�١٫٧�مليون�
ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٧م�إ���٠٫٢�مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٨م��عد�انخفاض�الدعم�من�صندوق�التنمية�ال�شر�ة�(�ساهم�الصندوق����رواتب�ومزايا�الموظف�ن�
السعودي�ن).�عادت�االيرادات�األخرى�وارتفعت�إ���٢٫٤�مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٩م��عد�حصول�الشركة�ع���مك�سبات�من�صندوق�التنمية�الزراعية�عقب��سديد�
جزء�من�القروض�قبل�ف��ة�اإلستحقاق.�و�ان�هذا�الدافع�األسا����وراء�ارتفاع�اإليرادات�األخرى�من�٠٫٦�مليون�ر�ال�سعودي�ما�ب�ن�ف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�

٢٠١٩م�إ���١٫٤�مليون�ر�ال�سعودي����ف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م.

صافي خسارة السنة قبل الزكاة

�ّ�لت�الشركة�خسارات�متتالية�خالل�الف��ة�وقد�ارتبطت�هذه�ا��سارات��ش�ل�رئ�����با��سارات�من�العمليات�ال�شغيلية.�وارتفع�صا���ا��سارة�ب�سبة�١٣٠٫٢٪�من�٢٥٫٨
مليون�ر�ال�سعودي�خالل�العام�٢٠١٧م�إ���٥٩٫٤�مليون�ر�ال�سعودي�خالل�العام�٢٠١٨م��عد����يل�خسارات�م��وظة�ن�يجة�هبوط����قيمة�مشار�ع�رأسمالية�وضمان�

قرض�وإل��امات�من�شر�ات�زميلة.�

�ّ�ل�صا���ا��سارة�ارتفاعا�إضافيا�ب�سبة�١٩٢٫٣٪�من�٥٩٫٤�مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٨م�إ���١٧٣٫٥�مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٩م��عد�ارتفاع�خسارات�
الهبوط����قيمة�المشار�ع�الرأسمالية�وضمان�قرض�وإل��امات�من�شر�ات�زميلة.�كما�تأثر�ارتفاع�ا��سارة�ب���يل�خسارات�إضافية�ارتبطت�باإلس�ثمارات����أدوات�حقوق�

الملكية�خالل�العام�٢٠١٩م.

انخفضت�خسارة�السنة�من�٨٦٫٨�مليون�ر�ال�سعودي����ف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠١٩م�إ���٧٫٦�مليون�ر�ال�سعودي����ف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�
٢٠٢٠م�ن�يجة�ارتفاع�اإليرادات�ب�ن�الف��ت�ن�وغياب�أي�مخصصات�عالية�القيمة�خالل�النصف�األول�من�العام�٢٠٢٠م.

الزكاة

ارتفعت�مصار�ف�الز�اة�تدر�جيا�من�٤٫٥�مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٧م�إ���٦٫٢�مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٩م،�ومن�١٫٠�مليون�ر�ال�سعودي����ف��ة�الستة�
أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠١٩م�إ���٤٫٠�مليون�ر�ال�سعودي����ف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م.�و�انت�اإلرتفاعات�المذ�ورة�مدفوعة�بمصار�ف�إضافية�ز�اة�
تتعلق�بالف��ة�الممتدة�ب�ن�عام�٢٠٠٥م�و٢٠١٢م�حيث��ان�هناك�اختالفات�ز�و�ة�ب�ن�حسابات�الز�اة�المقدمة�من�الشركة�وا��سابات�المقدرة�من�قبل�هيئة�الدخل�والز�اة.

صافي خسارة السنة

تقلب�صا���ا��سارة�ب�ن�العام�٢٠١٧م�والنصف�األول�من�العام�٢٠٢٠م.�ارتفع�صا���ا��سارة�من�٣٠٫٣�مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٧م�إ���٦٢٫١�مليون�ر�ال�سعودي�
���العام�٢٠١٨م،�مع�ارتفاع�إضا���إ���١٧٩٫٨�مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٩م��عد�انخفاض�اإليرادات�وارتفاع�المخصصات�ما�ب�ن�العام�ن.�انخفض�صا���ا��سارة�من�
٨٧٫٨�مليون�ر�ال�سعودي����ف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠١٩م�إ���١١٫٦�مليون�ر�ال�سعودي����ف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م��عد�ارتفاع�اإليرادات�

وعدم����يل�أي�مخصصات����النصف�األول�من�العام�٢٠٢٠م.



٥٤

أرباح (خسائر) إكتوارية من إعادة قياس إلتزامات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

�شمل�البنود�ال���لن�يتم�إعادة�تص�يفها�الحقا�ضمن�األر�اح�أو�ا��سائر�األر�اح�اإلكتوار�ة�من�إعادة�قياس�إل��امات�م�افأة���اية�ا��دمة�للموظف�ن.�قامت�الشركة�بتعي�ن�
خب���إكتواري�خالل�العام�٢٠١٩م�من�أجل�تقييم�إل��امات�م�افأة���اية�ا��دمة�للموظف�ن��ش�ل�دوري.�ونتج�عن�عملية�إعادة�التقييم�ر�ح�بقيمة�٢٫٥�مليون�ر�ال�سعودي�
�ّ�ل�ضمن�ا��سارة�الشاملة�األخرى.�تحول�هذه�الر�ح�إ���خسارة�بقيمة�٠٫٨�مليون�ر�ال�سعودي�تم����يلها�خالل�النصف�األول�من�العام�٢٠٢٠م�بناء�ع���نتائج�ا��ب���

اإلكتوراي.

إجمالي الخسارة الشاملة للفترة 

�انت�ا��سارة�الشاملة�األخرى�مطابقة�لصا���خسارة�السنة�خالل�الف��ة�بإست�ناء�العام�٢٠١٩م�وف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م.�بلغت�قيمة�صا���ا��سارة�
وا��سارة�الشاملة�٣٠٫٣�مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٧م،�٦٢٫١�مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٨م�و٨٧٫٨�مليون�ر�ال�سعودي����ف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠

يونيو�٢٠١٩م.

بلغت�ا��سارة�الشاملة�١٧٧٫٣�مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٩م�مقابل�صا���ا��سارة�ال���بلغت�١٧٩٫٨�مليون�ر�ال�سعودي����العام�نفسھ.�وانخفضت�ا��سارة��عد�
���يل�أر�اح�اكتوار�ة�ضمن�بنود�ا��سارة�الشاملة�األخرى.

بلغت�ا��سارة�الشاملة�األخرى�١٢٫٥�مليون�ر�ال�سعودي����ف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م�مقابل�صا���خسارة�بقيمة�١١٫٦�مليون�ر�ال�سعودي�خالل�الف��ة�
نفسها.�وقد��ان�اإلرتفاع����ا��سارة�مدفوعا�با��سارة�اإلكتوار�ة�ال���تم����يلها�خالل�الف��ة�نفسها.

قائمة المركز المالي   ٧-٦
يو���ا��دول�التا���قائمة�المركز�الما���كما����٣١�د�سم���٢٠١٧م�و٣١�د�سم���٢٠١٨م�و٣١د�سم���٢٠١٩م�و٣٠�يونيو�٢٠٢٠م.�

قائمة�المركز�الما��):�١٧جدول�رقم�(

آالف�ر�ال�سعودي

ف��ة�الستة�أشهر�السنة�المالية�المن��ية����٣١�د�سم��
المن��ية����٣٠
يونيو�٢٠٢٠م

ز�ادة�/�(نقص)
معدل�النمو�
السنوي�المركب

٢٠١٩م٢٠١٨م٢٠١٧م
د�سم���
٢٠١٨م

د�سم���
٢٠١٩م

يونيو�
٢٠٢٠م

٢٠١٧م�-�٢٠٢٠م

الموجودات

(١٩٫٠٪)١٧٫٩٪(٤١٫٩٪)(١٣٫٨٪)٢٥٥,٢٧٠٢٢٠,١٢١١٢٧,٩٧١١٥٠,٨١٦الموجودات�المتداولة

(٤٫٣٪)١٨٫٠٪(١٨٫٩٪)(٦٫٥٪)٣٩٠,٥٣٥٣٦٥,٠٦٠٢٩٦,١٥٠٣٤٩,٥٧٧الموجودات�غ���المتداولة

(٩٫٧٪)١٨٫٠٪(٢٧٫٥٪)(٩٫٤٪)٦٤٥,٨٠٥٥٨٥,١٨١٤٢٤,١٢٢٥٠٠,٣٩٤إجما���الموجودات

المطلو�ات

٢٧٫٥٪٤٤٫٩٪٢٧٫٣٪(٠٫٤٪)١٠٥,٤٥٧١٠٥,٠٠٨١٣٣,٦٥٠١٩٣,٦٠٩المطلو�ات�المتداولة

٢١٫٢٪١٩٩٫٦٪(٥٦٫٦٪)٢٤٫٢٪١٧,٧١٠٢٢,٠٠٢٩,٥٥٥٢٨,٦٢٧المطلو�ات�غ���المتداولة

٢٦٫٦٪٥٥٫٢٪١٢٫٨٪٣٫١٪١٢٣,١٦٨١٢٧,٠١٠١٤٣,٢٠٥٢٢٢,٢٣٦إجما���المطلو�ات

حقوق�الملكية

(٢٢٫٣٪)(١٫٠٪)(٣٨٫٧٪)(١٢٫٣٪)٥٢٢,٦٣٨٤٥٨,١٧١٢٨٠,٩١٦٢٧٨,١٥٨إجما���حقوق�الملكية

(٩٫٧٪)١٨٫٠٪(٢٧٫٥٪)(٩٫٤٪)٦٤٥,٨٠٥٥٨٥,١٨١٤٢٤,١٢٢٥٠٠,٣٩٤إجما���حقوق�الملكية�والمطلو�ات

المصدر:�القوائم�المالية�المدققة�لألعوام�ب�ن�٢٠١٧م�و٢٠١٩م�وغ���المراجعة�لف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م

انخفض�اجما���الموجودات�ب�سبة�٩٫٤٪�من�٦٤٥٫٨�مليون�ر�ال�سعودي�كما����٣١�د�سم���٢٠١٧م�إ���٥٨٥٫٢�مليون�ر�ال�سعودي�كما����٣١�د�سم���٢٠١٨م،�مع�انخفاض�
اضا���ب�سبة�٢٧٫٥٪�إ���٤٢٤٫١�مليون�ر�ال�سعودي�كما����٣١�د�سم���٢٠١٩م.�وجاء�االنخفاض�ن�يجة�انخفاض�الموجودات�المتداولة�وغ���المتداولة��عد�تراجع�مستوى�
أ�شطة�الشركة��ش�ل�عام�ب�ن�العام�ن.�ارتفعت�الموجودات�إ���٥٠٠٫٤�مليون�ر�ال�سعودي�كما����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م،�وقد�جاء�اإلرتفاع�ن�يجة�ارتفاع�قيمة�الممتل�ات�
واآلالت�والمعدات�(وال����عت���الم�ون�الرئ�����للموجودات�غ��المتداولة).�ارتبط�اإلرتفاع����قيمة�الممتل�ات�والمعدات�بالز�ادات�ال���طرأت�ع���اآلالت�والمعدات�والمبا�ي�
واإل�شاءات�المرتبطة�بالشر�ات�التا�عة.�يجب�اإلشارة�إ���أّن�الشر�ات�التا�عة��عتمد�ع���التدفقات�النقدية�ال�شغيلية�والقروض�الممنوحة�من�البنوك�لتمو�ل�متطلبات�

رأس�المال�العامل�واأل�شطة�التوسعية�من�دون�أن�يطرأ��غ��ات�مرتبطة�برأس�المال.�

ارتفعت�مطلو�ات�الشركة�ب�سبة�٣٫١٪�من�١٢٣٫٢�مليون�ر�ال�سعودي�كما����٣١�د�سم���٢٠١٧م�إ���١٢٧٫٠�مليون�ر�ال�سعودي�كما����٣١�د�سم���٢٠١٨م،�مع�ارتفاع�
اضا���ب�سبة�١٢٫٨٪�إ���١٤٣٫٢�مليون�ر�ال�سعودي�كما����٣١�د�سم���٢٠١٩م.�وقد�تأثرت�االرتفاعات�بارتفاع�المطلو�ات�غ���المتداولة�كما����٣١�د�سم���٢٠١٨م�وارتفاع�
المطلو�ات�المتداولة�كما����٣١�د�سم���٢٠١٩م.�تا�عت�المطلو�ات�ارتفاعها�و�ّ�لت�ارتفاعا�ب�سبة�٥٥٫٢٪�إ���٢٢٢٫٢�مليون�ر�ال�سعودي����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م�حيث�تأثر�

االرتفاع��ش�ل�رئ�����بارتفاع�المستحقات�واألرصدة�الدائنة�األخرى.

انخفض�اجما���حقوق�الملكية�ب�سبة�١٢٫٣٪�من�٥٢٢٫٦�مليون�ر�ال�سعودي�كما����٣١�د�سم���٢٠١٧م�إ���٤٥٨٫٢�مليون�ر�ال�سعودي�كما����٣١�د�سم���٢٠١٨م،�مع�
انخفاض�اضا���ب�سبة�٣٨٫٧٪�إ���٢٨٠٫٩�مليون�ر�ال�سعودي�كما����٣١�د�سم���٢٠١٩م.�وتأثر�االنخفاض�با��سائر�الم��اكمة�ب�ن�العام�ن�٢٠١٧م�و٢٠١٩م.��ّ�لت�حقوق�

الملكية�انخفاضا�اضافيا�ب�سبة�١٫٠٪�إ���٢٧٨٫٢�مليون�كما����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م�و�ان�االنخفاض�ن�يجة�انخفاض�رأس�المال�ب�ن�٣١�د�سم���٢٠١٩م�و٣٠�يونيو�٢٠٢٠م.



٥٥

الموجودات غير المتداولة

يو���ا��دول�التا���الموجودات�غ���المتداولة�كما����٣١�د�سم���٢٠١٧م�و٣١�د�سم���٢٠١٨م�و٣١د�سم���٢٠١٩م�و٣٠�يونيو�٢٠٢٠م.�

الموجودات�غ���المتداولة):�١٨جدول�رقم�(

آالف�ر�ال�سعودي

ف��ة�الستة�أشهر�السنة�المالية�المن��ية����٣١�د�سم��
المن��ية����٣٠
يونيو�٢٠٢٠م

ز�ادة�/�(نقص)
معدل�النمو�
السنوي�المركب

٢٠١٩م٢٠١٨م٢٠١٧م
د�سم���
٢٠١٨م

د�سم���
٢٠١٩م

يونيو�
٢٠٢٠م

٢٠١٧م�-�٢٠٢٠م

٥٫٥٪٢١٫٨٪(٤٫٠٪)(٢٫٣٪)٢٦٥,٠٨٠٢٥٨,٩٠٩٢٤٨,٤٩٢٣٠٢,٧٣٤ممتل�ات�واالت�ومعدات,�صا��

-٣١٫٤٪(٦٧٫٢٪)-٤,٧٦٢١,٥٦٤٢,٠٥٥-موجودات�حيو�ة،�صا��

(٢٩٫٥٪)٣٢٫٦٪(٥٧٫٤٪)(٢٦٫١٪)١٠٥,٩٨٩٧٨,٣٧٨٣٣,٣٥٥٤٤,٢٢٠مشروعات�تحت�التنفيذ،�صا��

(١٠٠٫٠٪)(١٠٠٫٠٪)(٤٢٫٨٪)١٨٫٢٪-١٨,٨٣٣٢٢,٢٥٣١٢,٧٣٩اس�ثمارات����شر�ات�زميلة�وتا�عة

(١٥٫٧٪)-(١٠٠٫٠٪)١٩٫٨٪٤١٣-٦٣٣٧٥٨اس�ثمارات����ادوات�حقوق�الملكية

----١٤٣---أصول�حق�اإلستخدام

----١٢---أصول�غ���ملموسة�(صا��)

(٤٫٣٪)١٨٫٠٪(١٨٫٩٪)(٦٫٥٪)٣٩٠,٥٣٥٣٦٥,٠٦٠٢٩٦,١٥٠٣٤٩,٥٧٧إجما���الموجودات�غ���المتداولة

المصدر:�القوائم�المالية�المدققة�لألعوام�ب�ن�٢٠١٧م�و٢٠١٩م�وغ���المراجعة�لف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م

لت�الممتل�ات�والمعدات�ما��س�تھ�٦٧٫٩٪�و٧٠٫٩٪�و٨٣٫٩٪�و٨٦٫٦٪�من�إجما���الموجودات�
ّ
�عت���الممتل�ات�والمعدات�الم�ون�الرئ�����للموجودات�غ���المتداولة.�وقد�مث

غ���المتداولة�كما����٣١�د�سم���٢٠١٧م�و٣١�د�سم���٢٠١٨م�و٣١�د�سم���٢٠١٩م�و٣٠�يونيو�٢٠٢٠م.

�ّ�لت�الموجودات�غ���المتداولة�انخفاضا�تدر�جيا�ب�ن�٣١�د�سم���٢٠١٧م�و٣١�د�سم��٢٠١٩م.�انخفضت�قيمة�الموجودات�غ���المتداولة�ب�سبة�٦٫٥٪�من�٣٩٠٫٥�مليون�
ر�ال�سعودي����٣١�د�سم���٢٠١٧م�إ���٣٦٥٫١�مليون�ر�ال�سعودي����٣١�د�سم���٢٠١٨م،�مع�انخفاض�اضا���ب�سبة�١٨٫٩٪�إ���٢٩٦٫٢�مليون�ر�ال�سعودي�كما����٣١

د�سم��٢٠١٩م.��ان�االنخفاض�ما�ب�ن�٣١�د�سم���٢٠١٧م�و٣١�د�سم���٢٠١٩م�متأثرا��ش�ل�رئ�����بانخفاض�قيمة�المشروعات�تحت�التنفيذ.

ارتفعت�الموجودات�غ���المتداولة�ب�سبة�١٨٫٠٪�من�٢٩٦٫٢�مليون�ر�ال�سعودي�كما����٣١�د�سم���٢٠١٩م�إ���٣٤٩٫٦�مليون�ر�ال�سعودي�كما����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م�ن�يجة�
إرتفاع�القيمة�الدف��ية�للممتل�ات�واآلالت�والمعدات�وز�ادة�المشروعات�تحت�التنفيذ.

الممتلكات والمعدات واآلالت

يو���ا��دول�التا���الممتل�ات�والمعدات�واآلالت�كما����٣١�د�سم���٢٠١٧م�و٣١�د�سم���٢٠١٨م�و٣١د�سم���٢٠١٩م�و٣٠�يونيو�٢٠٢٠م.�

الممتل�ات�والمعدات�واآلالت):�١٩جدول�رقم�(

آالف�ر�ال�سعودي

ف��ة�الستة�أشهر�السنة�المالية�المن��ية����٣١�د�سم��
المن��ية����٣٠
يونيو�٢٠٢٠م

ز�ادة�/�(نقص)
معدل�النمو�
السنوي�المركب

٢٠١٩م٢٠١٨م٢٠١٧م
د�سم���
٢٠١٨م

د�سم���
٢٠١٩م

يونيو�
٢٠٢٠م

٢٠١٧م�-�٢٠٢٠م

----٦٤,٦٢١٦٤,٦٢١٦٤,٦٢١٦٤,٦٢١أرا���

٩٫٥٪٢٥٫٨٪٣٫٣٪(٣٫٤٪)١٠٣,٩٢٦١٠٠,٣٥٢١٠٣,٧٠٢١٣٠,٤٧٨مبا�ى�وإ�شاءات

١١٫٢٪١٠٣٫٥٪(٢٦٫٩٪)(١٢٫٣٪)٣٥,٩٢٥٣١,٥٢١٢٣,٠٣٦٤٦,٨٨٣آالت�ومعدات

(٨٫٨٪)(٨٫٧٪)(٤٫٣٪)(٩٫١٪)٣٢,٩٠٥٢٩,٨٩٤٢٨,٦٢٣٢٦,١٢٦آبار�وأنظمة�ري

(٢٣٫٢٪)٢٨٫٣٪(٣١٫٠٪)(٤١٫٥٪)٥,٨١٩٣,٤٠٢٢,٣٤٨٣,٠١١وسائل�نقل�وإنتقال

١٩٫٠٪١٥٫٢٪(١٠٫١٪)٤٩٫٢٪١٩,٠٣٩٢٨,٤٠٩٢٥,٥٣٧٢٩,٤١٤نباتات�وأ��ار�مثمرة

٤٢٫٨٪٢٥١٫٦٪(١١٫٩٪)(٢١٫٤٪)٩٠٤٧١١٦٢٦٢,٢٠٢أثاث�ومفروشات

(١٠٠٫٠٪)--(١٠٠٫٠٪)---١,٩٤٢أغنام

٥٫٥٪٢١٫٨٪(٤٫٠٪)(٢٫٣٪)٢٦٥,٠٨٠٢٥٨,٩٠٩٢٤٨,٤٩٢٣٠٢,٧٣٤اإلجما��

المصدر:�القوائم�المالية�المدققة�لألعوام�ب�ن�٢٠١٧م�و٢٠١٩م�وغ���المراجعة�لف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م

لت�هذه�الم�ونات�ما��س�تھ�٦٣٫٦٪�و٦٣٫٧٪�و٦٧٫٧٪�و٦٤٫٤٪�من�اجما���قيمة�
ّ
�عّد�األرا����والمبا�ي�واإل�شاءات�الم�ونات�الرئ�سية�للممتل�ات�والمعدات�واآلالت.�وقد�مث

الممتل�ات�والمعدات�واآلالت�كما����٣١�د�سم���٢٠١٧م�و٣١�د�سم���٢٠١٨م�و٣١�د�سم���٢٠١٩م�و٣٠�يونيو�٢٠٢٠م�ع���التوا��.�



٥٦

�شمل�األرا����الممتلكة�من�الشركة�مساحة�٣٢,١٧٥�هكتار�من�األرا����الواقعة����تبوك�وال���يتم�إستخدامها�من�قبل�الشركة����أ�شطة�زراعية.�لم��شهد�القيمة�الدف��ية�
ھ�و�موجب�قرار�رئ�س�الوزراء�رقم�١٤١�لسنة�١٩٨٥م�تم�منح�الشركة�٣٥,٠٠٠

ّ
لألرا����أي�تقلبات�جوهر�ة�ما�ب�ن�٣١�د�سم���٢٠١٧م�و٣٠�يونيو�٢٠٢٠م.�تجدر�اإلشارة�إ���أن

هكتار�من�األرا�����شرط�استصالحها�واستخدامها����ال�شاط�الزرا��.�قرر�مجلس�الوزراء����العام�٢٠١٩م�بإجازة�تمليك�الشر�ات�المساهمة�األرا����الزراعية�الممنوحة�
لها�بناء�ع���المساحة�المحياة�من�األرض�وذلك��عد�الوفاء�باإلجراءات�النطامية�المتبعة.����العام�٢٠٢٠م�قررت�وزارة�الزراعة�والب�ئة�تمليك�شركة�تبوك�للتنمية�الزراعية�
قطعة�األرض�القائمة�عل��ا�حيث�بلغت�إجما���المساحة�المحياة�طبقا�للقرار�٢١٤٫٧�مليون�م���مر�ع�أي�ما��عادل�٢١٫٤�ألف�هكتار�من�أصل�٣٥�ألف�هكتار�وهوإجما���قيمة�

المنحة�ا���ومية.�إّن�الشركة����حاليا�بصدد�المتا�عة�مع�ا��هات�ا���ومية�لإلن��اء�من�اإلجراءات�ا��اصة�بالتملك.

تتضمن�المبا�ي�واإل�شاءات�أصول�مستودعات�الت��يد�ال����ستخدمها�الشركة���فظ�المواد�والمنتجات.�وتجدر�اإلشارة�إ���أّن�هذه�المبا�ي�واإل�شاءات����مرهونة�لصا���
صندوق�التنمية�الزراعية�كضمان�للقرض�الممنوح�للشركة.�

تتضمن�اآلالت�والمعدات�اآلالت�الزراعية��ش�ل�رئ�����والمعدات�الثقيلة�ال����ستخدم�خالل�زراعة�األرا���.�لم��شهد�القيمة�الدف��ية�لآلالت�والمعدات�أي�تقلب�جوهري�
ما�ب�ن�٣١�د�سم���٢٠١٧م�و٣٠�يونيو�٢٠٢٠م.�

اآلبار�وأنظمة�الري��ستخدم�خالل�عمليات�الزارعة.�تراجعت�القيمة�الدف��ية�لآلبار�وأنظمة�الري��ش�ل�تدر����من�٣٢٫٩�مليون�كما����٣١�د�سم���٢٠١٧م�إ���٢٦٫١�مليون�
ر�ال�سعودي�كما����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م.�وجاء�ال��اجع�ن�يجة�تراكم�االس��الك�خالل�الف��ة�وغياب�أي�مش��يات�م��وظة.

وسائل�النقل�واإلنتقال��شمل�السيارات�والباصات�والشاحنات.�و�ستخدم�هذه�الباصات�والشاحنات��ش�ل�رئ�����ضمن�أعمال�الزراعة�ب�نما��ستخدم�عدد�من�السيارات�
من�قبل�الموظف�ن�االدار��ن�أيضا.

النباتات�واأل��ار�المثمرة����أ��ار�مشمش�وخوخ�وفاكهة�مختلفة.�تقلبت�قيمة�النباتات�واأل��ار�المثمرة�خالل�الف��ة�حيث�جاء�ارتفاع�القيمة�الصافية�ب�سبة�٤٩٫٢٪�
من�١٩٫٠�مليون�ر�ال�سعودي�كما����٣١�د�سم���٢٠١٧م�إ���٢٨٫٤�مليون�ر�ال�سعودي�كما����٣١�د�سم���٢٠١٨م�ن�يجة�إضافات�بلغت�قيم��ا�١٢٫٨�مليون�ر�ال�سعودي�
خالل�العام�٢٠١٨م.�وقد�ارتبطت�هذه�اإلضافات��ش�ل�رئ�����بزراعات�إضافية�قامت���ا�الشركة�قبل�صدور�قانون�إيقاف�زرع�األعالف�و�عض�البذور�����اية�العام�٢٠١٨م.�
انخفضت�القيمة�الدف��ية�للنباتات�واأل��ار�المثمرة�ب�سبة�١٠٫١٪�من�٢٨٫٤�مليون�ر�ال�سعودي�كما����٣١�د�سم���٢٠١٨م�إ���٢٥٫٥�مليون�ر�ال�سعودي�كما����٣١�د�سم���
٢٠١٩م�ن�يجة�اس�بعادات�بلغت�قيم��ا�١٠٫٩�مليون�ر�ال�سعودي�كما����٣١�د�سم���٢٠١٩م.�وقد��علقت�هذه�االس�بعادات�بتحو�الت�الفاكهة�ال���تم�قطفها�إ���المخزون.�
ارتفعت�القيمة�الدف��ية�للنباتات�واأل��ار�المثمرة�من�٢٥٫٥�مليون�ر�ال�سعودي�كما����٣١�د�سم���٢٠١٩م�إ���٢٩٫٤�مليون�ر�ال�سعودي�كما����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م��عد�ازدهار�

أ��ار�الفاكهة�خالل�فصل�الر�يع.

يتضمن�األثاث�والمفروشات�التجه��ات�واألدوات�المكت�ية�واألثاث�الموجود����م�اتب�الشركة�اإلدار�ة�ووحدات�سكن�العمال.�لم��شهد�القيمة�الدف��ية�لألثاث�والمفروشات�
�غي��ات�جذر�ة�خالل�الف��ة�ما�ب�ن�٣١�د�سم���٢٠١٧م�و٣١�د�سم���٢٠١٩م.�ارتفعت�هذه�القيمة�ب�سبة�٢٥١٫٦٪�من�٠٫٦�مليون�ر�ال�سعودي�كما����٣١�د�سم���٢٠١٩م�إ���

٢٫٢�مليون�ر�ال�سعودي�كما����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م�حيث�ارتبط�اإلرتفاع�المذ�ور�بأثاث�ومفروشات�الشر�ات�التا�عة.

قطيع�األغنام�ال���بلغت�قيمتھ�١٫٩�مليون�ر�ال�سعودي�كما����٣١�د�سم���٢٠١٧م�يتضمن�قطعانا�من�الماشية.�تم�إعادة�تص�يف�األغنام�ضمن�الموجودات�ا��يو�ة����
السنوات�ال���تبعت�العام�٢٠١٦م�ما�يفّسر�انخفاض�القيمة�الدف��ية�إ���صفر�ما�ب�ن�٣١�د�سم���٢٠١٧م�و٣٠�يونيو�٢٠٢٠م.�

الموجودات الحيوية

يو���ا��دول�التا���الموجودات�ا��يو�ة�كما����٣١�د�سم���٢٠١٧م�و٣١�د�سم���٢٠١٨م�و٣١د�سم���٢٠١٩م�و٣٠�يونيو�٢٠٢٠م.�

الموجودات�ا��يو�ة):�٢٠جدول�رقم�(

آالف�ر�ال�سعودي

ف��ة�الستة�أشهر�السنة�المالية�المن��ية����٣١�د�سم��
المن��ية����٣٠
يونيو�٢٠٢٠م

ز�ادة�/�(نقص
معدل�النمو�
السنوي�المركب

٢٠١٩م٢٠١٨م٢٠١٧م
د�سم���
٢٠١٨م

د�سم���
٢٠١٩م

يونيو�
٢٠٢٠م

٢٠١٧م�-�٢٠٢٠م

-(١٦٫٣٪)٣٩٫٨٪-١٦,٦٤٤٢٣,٢٧٠١٩,٤٧٠-محاصيل

-٣١٫٤٪(٦٧٫٢٪)-٤,٧٦٢١,٥٦٤٢,٠٥٥-قطيع�أغنام

----تص�يف�الموجودات�ا��يو�ة

-(١٦٫٣٪)٣٩٫٨٪-١٦,٦٤٤٢٣,٢٧٠١٩,٤٧٠-موجودات�حيو�ة�متداولة

-٣١٫٤٪(٦٧٫٢٪)-٤,٧٦٢١,٥٦٤٢,٠٥٥-موجودات�حيو�ة�غ���متداولة

-(١٣٫٣٪)١٦٫٠٪-٢١,٤٠٦٢٤,٨٣٤٢١,٥٢٥-اإلجما��

المصدر:�القوائم�المالية�المدققة�لألعوام�ب�ن�٢٠١٧م�و٢٠١٩م�ومعلومات�اإلدارة

�شمل�الموجودات�ا��يو�ة�المحاصيل�وقطعان�األغنام.�ب�نما�تتألف�المحاصيل�من�ثمار�األ��ار�غ���المقطوفة،�يتألف�قطيع�األغنام�من�قطعان�الماشية�ال���تقوم�الشركة�
ب��بي��ا.

كما�ذكر�سابقا�فإّن�الموجودات�ا��يو�ة�تم�تص�يفها�ضمن�الممتل�ات�والمعدات�كما����٣١�د�سم���٢٠١٦م.�ارتفعت�قيمة�الموجودات�ا��يو�ة��ش�ل�تدر����ما�ب�ن�٣١
د�سم���٢٠١٧م�و٣٠�يونيو�٢٠٢٠م،�حيث��ان�االرتفاع�مدفوعا��ش�ل�رئ�����بارتفاع�القيمة�الدف��ية�للمحاصيل�وال���ارتفعت�تدر�جيا�من�١٦٫٦�مليون�ر�ال�سعودي�كما����
٣١�د�سم���٢٠١٨م�إ���٢٣٫٣�مليون�ر�ال�سعودي�كما����٣١�د�سم���٢٠١٩م.�وقد�تأثر�هذا�االرتفاع�بارتفاع�كمية�محاصيل�الز��ب����العام�٢٠١٩م.�انخفضت�القيمة�الدف��ية�



٥٧

للمحاصيل�ب�سبة�١٦٫٣٪�من�٢٣٫٣�مليون�ر�ال�سعودي�كما����٣١�د�سم���٢٠١٩م�إ���١٩٫٥�مليون�ر�ال�سعودي�كما����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م��عد�إعادة�تص�يف�المحاصيل�
النا��ة�ضمن�خانة�المخزون.

���مقابل�ارتفاع�القيمة�الدف��ية�للمحاصيل�ب�ن�٣١�د�سم���٢٠١٨م�و٣٠�يونيو�٢٠٢٠م،�انخفضت�القيمة�الدف��ية�لقطيع�األغنام�من�٤٫٨�مليون�ر�ال�سعودي�كما����٣١
د�سم���٢٠١٨م�إ���١٫٦�مليون�ر�ال�سعودي����٣١�د�سم���٢٠١٩م�وعادت�ل��تفع�إ���٢٫٠�مليون�ر�ال�سعودي����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م.�وقد�تأثر�االنخفاض�بالهبوط����قيمة�

الموجودات�ا��يو�ة��عملية�إعادة�تقييم�قامت���ا�اإلدارة�خالل�الف��ة.

مشاريع تحت التنفيذ

يو���ا��دول�التا���مشار�ع�تحت�التنفيذ�كما����٣١�د�سم���٢٠١٧م�و٣١�د�سم���٢٠١٨م�و٣١د�سم���٢٠١٩م�و٣٠�يونيو�٢٠٢٠م.�

مشار�ع�تحت�التنفيذ):�٢١جدول�رقم�(

آالف�ر�ال�سعودي

ف��ة�الستة�أشهر�السنة�المالية�المن��ية����٣١�د�سم��
المن��ية����٣٠�يونيو�

٢٠٢٠م

ز�ادة�/�(نقص)
معدل�النمو�
السنوي�المركب

٢٠١٩م٢٠١٨م٢٠١٧م
د�سم���
٢٠١٨م

د�سم���
٢٠١٩م

يونيو�
٢٠٢٠م

٢٠١٧م�-�٢٠٢٠م

--(١٠٠٫٠٪)(٤٫٩٪)--٥٣,١٥١٥٠,٥٢٧مشار�ع�رأسمالية�(صا��)

(٥٫٨٪)(١٫٦٪)(٣٧٫٥٪)٤٠٫٠٪٤,٦٦٤٦,٥٢٨٤,٠٧٨٤,٠١٢إ�شاءات�مدنية

(٩٫١٪)(١٥٫٣٪)٣٩٫٩٪(٣٣٫٥٪)٢٨,٣٩٠١٨,٨٨٣٢٦,٤١٣٢٢,٣٦٤مشار�ع��سات�ن�غ���نا��ة

(٤٠٫٤٪)٨٩٫٦٪١٧٫٤٪(٨٧٫٧٪)١٩,٧٨٥٢,٤٤٠٢,٨٦٤٥,٤٣٠أخرى

----١٢,٤١٤---شر�ات�تا�عة

(٢٩٫٠٪)٣٢٫٦٪(٥٧٫٤٪)(٢٦٫١٪)١٠٥,٩٨٩٧٨,٣٧٨٣٣,٣٥٥٤٤,٢٢٠اإلجما��

المصدر:�القوائم�المالية�المدققة�لألعوام�ب�ن�٢٠١٧م�و٢٠١٩م�ومعلومات�اإلدارة

تتألف�المشار�ع�تحت�التنفيذ�من�عدة�أنواع�مشار�ع�وأعمال.

ما�ب�ن�٣١�د�سم���٢٠١٧م�و٣١�د�سم���٢٠١٨م��انت�المشار�ع�الرأسمالية�الم�ون�الرئ�����للمشار�ع�تحت�التنفيذ.�بلغت�قيمة�المشار�ع�الرأسمالية�٥٣٫٢�و٥٠٫٥�مليون�
ر�ال�سعودي����٣١�د�سم���٢٠١٧م�و٣١�د�سم���٢٠١٨م�ع���التوا��.�وانخفضت�قيمة�هذه�المشار�ع�إ���صفر�ب�ن�٣١�د�سم��٢٠١٩م�و٣٠يونيو�٢٠٢٠م.�تألفت�هذه�

المشار�ع�من�مشار�ع�بناء�وتنفيذ�مطاحن�أعالف�و�طاطاس�ومعاصر�ز�تون�باإلضافة�إ���مشار�ع�سياحية��انت�الشركة�قد�بدأت�ب�نفيذها����العام�٢٠١٦م.

توقفت�الشركة�عن�تنفيذ�هذه�المشار�ع�خالل�العام�٢٠١٩م�حيث�قررت�إدارة�الشركة�أّن�الر�ح�المستقب���المرتبط���ذه�المشار�ع�ل�س�ع���قدر�توقعات�وطموحات�
الشركة.

خالل�العام�٢٠١٩م�قامت�الشركة�بناء�ع���قرارات�صدرت�عن�ا��معية�العامة�العادية�بت�و�ن�مخصصات�هبوط�بقيمة�المشار�ع�وتم�تحو�ل�المبالغ�المتبقية����حالة��عض�
المشار�ع�(مشروع�األعالف)�والمتثملة�بقيمة�اآلالت�والمعدات�إ���الممتل�ات�والمعدات.

اإل�شاءات�المدنية����عبارة�عن�ورش�عمل�وتدعيمات�يتم�إ�شاءها�لدعم�عمل�زراعة�العنب�والفاكهة�المختلفة�واألعالف.�ارتفعت�قيمة�اإل�شاءات�المدنية�ب�سبة�٤٠٫٠٪�
من�٤٫٧�مليون�ر�ال�سعودي�كما����٣١�د�سم���٢٠١٧م�إ���٦٫٥�مليون�سعودي����٣١�د�سم���٢٠١٨م��عد�انتاج�كمية�مرتفعة�من�األعالف.�عادت�قيمة�اإل�شاءات�المدنية�
وانخفضت�من�٦٫٥�مليون�ر�ال����٣١�ديمس���٢٠١٨م�إ���٤٫١�مليون�ر�ال�سعودي�و٤٫٠�مليون�ر�ال�سعودي����٣١�د�سم���٢٠١٩م�و٣٠�يونيو�٢٠٢٠م�ع���التوا��.�وقد�جاء�

اإلنخفاض�ن�يجة�انخفاض�كمية�األعالف�المنتجة.

ل�أ��ار�فاكهة�زرعت�حديثا�وال�زالت����طور�النمو.�تتقلب�قيمة�مشار�ع�ال�سات�ن�غ���النا��ة�حسب�كمية�األ��ار�المزروعة�وحسب�
ّ
مشار�ع�ال�سات�ن�غ���النا��ة�تمث

ھ�يتم�إعادة�تص�يف�األ��ار�النا��ة�من�المشار�ع�تحت�التنفيذ�إ���الممتل�ات.�
ّ
سرعة�نموهذه�األ��ار�نظرا�إ���أن

المشار�ع�األخرى����عبارة�عن�مشار�ع�سياحية�ومشاتل��انت�قد�بدأ��ا�الشركة����٢٠١٧م�و٢٠١٨م.�تقلبت�قيمة�المشار�ع�األخرى�خالل�الف��ة�مع�انخفاض�م��وظ�ب�سبة�
٨٧٫٧٪�من�١٩٫٨�مليون�ر�ال�سعودي�كما����٣١�د�سم���٢٠١٧م�إ���٢٫٩�مليون�ر�ال�سعودي�كما����٣١�د�سم���٢٠١٨م��عدما�تم�إيقاف�هذه�المشار�ع�لغياب�الر�حية.�عادت�

قيمة�المشار�ع�األخرى�وارتفعت�ب�سبة�٨٩٫٦٪�إ���٥٫٤�مليون�ر�ال�سعودي�كما����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م��عد�إطالق�عدد�من�مشار�ع�المشاتل.

ارتبطت�المشار�ع�األخرى�ا��اصة�بالشر�ات�التا�عة�وال���بلغت�قيم��ا�١٢٫٤�مليون�ر�ال�سعودي�كما����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م�بمشار�ع�توسعية�خاصة�بمصا�ع�إنتاج�األعالف�
واألغذية�المملوكة�من�قبل�هذه�الشر�ات.



٥٨

استثمارات في شركات زميلة وتابعة

يو���ا��دول�التا���إس�ثمارات����شر�ات�زميلة�وتا�عة�كما����٣١�د�سم���٢٠١٧م�و٣١�د�سم���٢٠١٨م�و٣١د�سم���٢٠١٩م�و٣٠�يونيو�٢٠٢٠م.

اس�ثمارات����شر�ات�زميلة�تا�عة):�٢٢جدول�رقم�(

آالف�ر�ال�سعودي
�سبة�
المشاركة

طبيعة�
المشاركة

ف��ة�الستة�أشهر�السنة�المالية�المن��ية����٣١�د�سم��
المن��ية����٣٠
يونيو�٢٠٢٠م ٢٠١٩م٢٠١٨م٢٠١٧م

-١٨,٤٨٤١٧,٧٠٨١٧,٧٠٨شركة�زميلة�٢٨٫٦٪شركة�شرق�آسيا�لإلس�ثمار�الزرا��

-(١٧,٧٠٨)(١٣,٠٠٠)-يخصم:�مخصص�ال��امات�وهبوط

--٤,٧٠٨-صا���قيمة�االس�ثمار����شركة�شرق�آسيا�لإلس�ثمار�الزرا��

-١٥,٥٤٥١١,٥٠٧-شركة�تا�عة�٥٠٪شركة�آفاق�الغذاء�المحدودة

-٥٠٠٥٠٠-شركة�تا�عة�١٠٠٪شركة�تبوك�لل�سو�ق�الزرا��

-٥٠٠٥٠٠-شركة�تا�عة�١٠٠٪شركة�تبوك�للمشاتل

--٢٥٠٢٥٠شركة�زميلة�٥٠٪شركة�ا��ليج�لتكنولوجيا�الطاقة�المستدامة�(تحت�التصفية)

--٧٥٠-شركة�تا�عة�٦٠٪شركة�مطاح�ن�الدقيق�الفاخر

-٢٣٢--شركة�تا�عة�٦٠٪شركة�مصادر�األعالف

----شركة�زميلة�٢٧٫٨٪شركة�جنات�لإلس�ثمار�الزرا���(تحت�التصفية)

---١٠٠-�-المجموعة�الزراعية�السعودية

-١٨,٨٣٤٢٢,٢٥٣١٢,٧٣٩اإلجما��

المصدر:�القوائم�المالية�المدققة�لألعوام�ب�ن�٢٠١٧م�و٢٠١٩م�وغ���المراجعة�لف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م

ل�اإلس�ثمارات����شر�ات�زميلة�وتا�عة�اس�ثمارات����شر�ات�تمتلك�ف��ا�الشركة�حصص�ملكية�متفاوتة�ال�سبة.�
ّ
تمث

كما����٣١�د�سم���٢٠١٧م��انت�االس�ثمارات����شر�ات�زميلة�وتا�عة�م��كزة����شركة�شرق�آسيا�لإلس�ثمار�الزرا���وقد�بلغت�قيمة�االس�ثمار����هذه�الشركة�١٨٫٥�مليون�ر�ال�
سعودي.�تم�تأس�س�شركة�شرق�آسيا�لإلس�ثمار�الزرا������٧�مايو٢٠١٣م�و���شركة�مساهمة�سعودية�مقفلة�م��لة����المملكة�العر�ية�السعودية�برأس�مال�٧٠٫٠�مليون�
ر�ال�سعودي.�تم�تأس�س�شركة�شرق�آسيا�لغرض�االس�ثمار�الزرا���وإقامة�المشار�ع�الزراعية�إلنتاج�المحاصيل�وا��بوب�واألرز.�تجدر�اإلشارة�إ���أّن�اإلدارة�قامت�ب��ز�
مخصص�هبوط�قيمة�اإلس�ثمار�بقيمة�١٣٫٠�مليون�ر�ال�سعودي����٣١�د�سم���٢٠١٨م.�ارتفعت�قيمة�المخصص�من�١٣٫٠�مليون�ر�ال�سعودي����٣١�د�سم���٢٠١٨م�إ���

١٧٫٧�مليون�ر�ال�سعودي����٣١�د�سم���٢٠١٩م�فأصبحت�صا���قيمة�االس�ثمار�صفر�كما����٣١�د�سم���٢٠١٩م�و٣٠�يونيو�٢٠٢٠م.�

تقلبت�قيمة�اإلس�ثمارات����الشر�ات�الزميلة�والتا�عة�ما�ب�ن�٣١�د�سم���٢٠١٨م�و٣١�د�سم���٢٠١٩م.�ارتفعت�قيمة�اإلس�ثمارات����شر�ات�زميلة�وتا�عة�ب�سبة�١٨٫٢٪�من�
١٨٫٨�مليون�ر�ال�سعودي����٣١�د�سم���٢٠١٧م�إ���٢٢٫٣�مليون�ر�ال�سعودي�كما����٣١�د�سم���٢٠١٨م.�و�ان�اإلرتفاع�مدفوعا�باإلس�ثمارات�ا��ديدة�ال���استحصلت�عل��ا�

الشركة����شركة�آفاق�الغذاء�المحدودة.�

انخفضت�قيمة�اإلس�ثمارات����شر�ات�زميلة�من�٢٢٫٣�مليون�ر�ال�سعودي����٣١�د�سم���٢٠١٨م�إ���١٢٫٧�مليون�ر�ال�سعودي����٣١�د�سم���٢٠١٩م�ن�يجة�انخفاض�صا���
قيمة�اإلس�ثمار����شركة�شرق�آسيا�لإلس�ثمار�الزرا���وانخفاض�قيمة�شركة�آفاق�الغذاء�المحدودة.�

انخفضت�قيمة�اإلس�ثمارات����الشر�ات�الزميلة�والتا�عة�من�١٢٫٧�مليون�ر�ال�سعودي����٣١�د�سم���٢٠١٩م�إ���صفر�كما����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م�حيث��عد�توحيد�نتائج�
الشركة�مع�نتائج�شر�ا��ا�التا�عة.�

كما�ذكر�سابقا�فإّن�الشركة����أحد�شر�اء����شركة�جنات�لإلس�ثمار�الزرا���وال������شركة�سعودية�ذات�مسؤولية�محدودة��ساهم�ب�سبة�٦٧٪����شركة�رخاء�لإلس�ثمار�
الزرا���والتنمية�(شركة�مساهمة�مصر�ة).�وقد�ضمنت�الشركة�ما��عادل�حص��ا����إس�ثمار�شركة�جنات����شركة�رخاء�ب�سبة�١٨٫٩٪�من�قرض�يخص�شركة�رخاء�لإلس�ثمار�

الزرا���لصا���صندوق�التنمية�السعودي�بمبلغ�١٠٠�مليون�ر�ال�سعودي.�وعليھ،�تم�ت�و�ن�مخصص�بقيمة�المطالبة�والبالغة�١٨٫٩�مليون�ر�ال�سعودي����٢٠١٩م.�



٥٩

استثمارات في أدوات حقوق الملكية

يو���ا��دول�التا���إس�ثمارات����أدوات�حقوق�الملكية�كما����٣١�د�سم���٢٠١٧م�و٣١�د�سم���٢٠١٨م�و٣١د�سم���٢٠١٩م�و٣٠�يونيو�٢٠٢٠م.

اس�ثمارات����أدوات�حقوق�الملكية):�٢٣جدول�رقم�(

آالف�ر�ال�سعودي

ف��ة�الستة�أشهر�السنة�المالية�المن��ية����٣١�د�سم��
المن��ية����٣٠
يونيو�٢٠٢٠م

ز�ادة�/�(نقص)
معدل�النمو�
السنوي�المركب

٢٠١٩م٢٠١٨م٢٠١٧م
د�سم���
٢٠١٨م

د�سم���
٢٠١٩م

يونيو�
٢٠٢٠م

٢٠١٧م�-�٢٠٢٠م

-(٢٣٫٣٪)-٣٠٫٣٪٤١٣٥٣٨٥٣٨٤١٣الشركة�الوطنية�إلنتاج�وتجارة�البذور

-(١٠٠٫٠٪)---٢٠٠٢٠٠٢٠٠حمعية�البطاطاس�التعاونية

-(١٠٠٫٠٪)---٢٠٢٠٢٠حمعية�القمح�التعاونية

-(١٠٠٫٠٪)---(٧٥٨)--يخصم:�مخصص�الهبوط����القيمة

--(١٠٠٫٠٪)١٩٫٨٪٤١٣-٦٣٣٧٥٨اإلجما��

المصدر:�القوائم�المالية�المدققة�لألعوام�ب�ن�٢٠١٧م�و٢٠١٩م�ومعلومات�اإلدارة

تتمثل�االس�ثمارات����أدوات�الملكية�وال����ّ�ل��ا�الشركة�ب�ن�٣١�د�سم���٢٠١٧م�و٣١�د�سم���٢٠١٨م����اس�ثمارات�الشركة����حقوق�ملكية�شر�ات�غ���مدرجة�يتم�تقييمها�
بناء�ع���المتوفر�من�المعلومات�ال���يمكن�أن�تؤدي�إ����غ��ات����اإلف��اضات�السياسات�و��ون�لها�تأث���ع���تحديد�القيمة�العادلة�لهذه�اإلس�ثمارات.�وقد�قامت�الشركة�
ب���يل�مخصص�هبوط�بقيمة�٠٫٨�مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٩م،�ما�أّدى�إ���انخفاض�قيمة�اإلس�ثمارات����أدوات�حقوق�الملكية�إ���صفر����٣١�د�سم���٢٠١٩م.�

ارتبطت�اإلس�ثمارات����أدوات�حقوق�الملكية�كما����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م�بالشركة�الوطنية�إلنتاج�وتجارة�البذور.�

أصول حق اإلستخدام

أصول�حق�اإلستخدام�وال���تم����يلها�كما����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م�بقيمة�بلغت�٠٫١�مليون�ر�ال�سعودي�مرتبطة��شهرة�خاصة�بالشر�ات�التا�عة�للشركة.

أصول غير ملموسة (صافي)

األصول�غ���الملموسة�ال���تم�إيرادها�كجزء�من�الموجودات�غ���المتداولة����مرتبطة�ب��امج�معلوماتية�مملوكة�من�قبل�الشر�ات�التا�عة.

الموجودات المتداولة

يو���ا��دول�التا���الموجودات�غ���المتداولة�كما����٣١�د�سم���٢٠١٧م�و٣١�د�سم���٢٠١٨م�و٣١د�سم���٢٠١٩م�و٣٠�يونيو�٢٠٢٠م.�

الموجودات�المتداولة):�٢٤جدول�رقم�(

آالف�ر�ال�سعودي

ف��ة�الستة�أشهر�السنة�المالية�المن��ية����٣١�د�سم��
المن��ية����٣٠
يونيو�٢٠٢٠م

ز�ادة�/�(نقص)
معدل�النمو�
السنوي�المركب

٢٠١٩م٢٠١٨م٢٠١٧م
د�سم���
٢٠١٨م

د�سم���
٢٠١٩م

يونيو�
٢٠٢٠م

٢٠١٧م�-�٢٠٢٠م

١٫٩٪٢٣٫٠٪(٤٨٫٣٪)٦٥٫١٪٥٦,٣٥٥٩٣,٠٣٢٤٨,٠٨١٥٩,١١٨مخزون،�صا���

-(١٦٫٣٪)٣٩٫٨٪-١٦,٦٤٤٢٣,٢٧٠١٩,٤٧٠-موجودات�حيو�ة�-�محاصيل

مدفوعات�مقدمة�وأرصدة�مدينة�
أخرى�

١٩٣٫١٪(٦٤٫٩٪)١٥٪٢٠,٩١٤٢٤,٠٥٠٨,٤٤٧٢٤,٧٥٣-

(٦٨٫١٪)٠٫١٪(٨٤٫٣٪)(٦٣٫٤٪)١٤٩,٨٤٨٥٤,٧٩٠٨,٦٢٢٨,٦٣١صا���مرابحات�قص��ة�األجل�

اس�ثمارات�مالية�بالقيمة�العائلة�من�
خالل�األر�اح�أو�ا��سائر�

(١٠٠٫٠٪)-(١٠٠٫٠٪)(٥٨٫١٪)--٢,٤٧٥١,٠٣٧

-(٩٨٫٠٪)١٣٩٫٤٪-١٢,٩٥٥٣١,٠١٢٦٣٠-مستحق�من�أطراف�ذوي�عالقة�

٤٫٠٪-٢٦٦٫٥٪(٦٩٫٩٪)١,٢٥٩٣٧٩١,٣٨٧١,٣٨٧ممتل�ات�وآالت�ومعدات�معدة�للبيع�

(٠٫٦٪)٢٥٣٫٠٪(٥٨٫٣٪)(٣٣٫١٪)٢٠,٩٦٦١٤,٠١٨٥,٨٤٣٢٠,٦٢٨ذمم�مدينة�تجار�ة،�صا���

٨٥٫٥٪١,١٣٦٫٤٪(٥٩٫٣٪)(٦٫٩٪)٣,٤٥٤٣,٢١٦١,٣١٠١٦,١٩٩نقد�وما����حكمھ�

(١٩٫٠٪)١٧٫٩٪(٤١٫٩٪)(١٣٫٨٪)٢٥٥,٢٧٠٢٢٠,١٢١١٢٧,٩٧١١٥٠,٨١٦إجما���الموجودات�المتداولة

المصدر:�القوائم�المالية�المدققة�لألعوام�ب�ن�٢٠١٧م�و٢٠١٩م�وغ���المراجعة�لف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م
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ل�المخزون�ما��س�تھ�٢٢٫١٪�٤٢٫٣٪�و٣٧٫٦٪�و٣٩٫٢٪�من�إجما���الموجودات�المتداولة�كما����٣١�د�سم���
ّ
�عت���المخزون�الم�ون�الرئ�����للموجودات�المتداولة.�وقد�ش�

٢٠١٧م�و٣١�د�سم���٢٠١٨م�و٣١�د�سم���٢٠١٩م�و٣٠�يونيو�٢٠٢٠م.

�انخفضت�الموجودات�المتداولة�ب�سبة�١٣٫٨٪�من�٢٥٥٫٣�مليون�ر�ال�سعودي����٣١�د�سم���٢٠١٧م�إ���٢٢٠٫١�مليون�ر�ال�سعودي����٣١�د�سم���٢٠١٨م،�مع�انخفاض�
اضا���ب�سبة�٤١٫٩٪�إ���١٢٨٫٠�مليون�ر�ال�سعودي�كما����٣١�د�سم��٢٠١٩م.�ب�نما��ان�االنخفاض�ما�ب�ن�٣١�د�سم���٢٠١٧م�و٣١�د�سم���٢٠١٩م�متأثرا��ش�ل�رئ�����

بانخفاض�قيمة�المخزون�وصا���مرابحات�قص��ة�األجل،��ان�اإلنخفاض����٣١�دسيم���٢٠١٩م�ن�يجة�إلنخفاض�المخزون.

�ّ�لت�الموجودات�المتداولة�ارتفاعا�ب�سبة�١٧٫٩٪�من�١٢٨٫٠�مليون�ر�ال�سعودي����٣١�د�سم���٢٠١٩م�إ���١٥٠٫٨�مليون�ر�ال�سعودي����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م�ن�يجة�ارتفاع�
المخزون�والمدفوعات�المقدمة�واألرصدة�المدينة�األخرى.

المخزون

يو���ا��دول�التا���المخزون�كما����٣١�د�سم���٢٠١٧م�و٣١�د�سم���٢٠١٨م�و٣١د�سم���٢٠١٩م�و٣٠�يونيو�٢٠٢٠م.

المخزون):�٢٥جدول�رقم�(

آالف�ر�ال�سعودي

ف��ة�الستة�أشهر�السنة�المالية�المن��ية����٣١�د�سم��
المن��ية����٣٠
يونيو�٢٠٢٠م

ز�ادة�/�(نقص)
معدل�النمو�
السنوي�المركب

٢٠١٩م٢٠١٨م٢٠١٧م
د�سم���
٢٠١٨م

د�سم���
٢٠١٩م

يونيو�
٢٠٢٠م

٢٠١٧م�-�٢٠٢٠م

(٣٫٣٪)(٢٧٫٣٪)(٥٣٫٥٪)١٧٢٫٠٪١٧,٧٤٨٤٨,٢٧١٢٢,٤٥٩١٦,٣٣٢أعالف

٥٨٫٢٪١٤٤٫٦٪(٤٢٫٤٪)١٢٣٫٦٪٤,٢٨١٩,٥٧٤٥,٥١١١٣,٤٨٠حبوب

(٥٩٫١٪)(٦٩٫٠٪)٣١٫٥٪(٧٣٫٧٪)٢,٦٥٩٦٩٩٩١٩٢٨٥بذور

(٦٥٫٠٪)٢,٧٨١٫٤٪(٩٩٫٧٪)(٠٫٨٪)٩,١٣٩٩,٠٦٦٢٣٦٦١خضرات�وفواكة

(١٢٫١٪)١٤١٫٤٪(١٨٫٣٪)(٦٣٫٣٪)٢,٣٩٩٨٨١٧١٩١,٧٣٦مواد�غذائية

١٥٠٫٨٪(١١٫٥٪)١٥٧٫٤٪٣٣٧٫٢٪٦٩٨٣,٠٥٠٧,٨٥٣٦,٩٥٠أ��ار

(٤٠٫٧٪)٦٣٫٢٪(٨٢٫٩٪)(٢٫٨٪)٥,٤٢٦٥,٢٧٢٩٠١١,٤٧٠أسمدة�ومواد�كيميائية

(٠٫٣٪)١٫٧٪(١٥٫٨٪)١٥٫٧٪١٤,١٤٥١٦,٣٧٢١٣,٧٩٢١٤,٠٢٢قطع�غيار�ومواد�مس��لكة�أخرى

----٨,٢٧٨---شر�ات�تا�عة

٤٫٦٪٢١٫٢٪(٤٤٫٠٪)٦٤٫٩٪٥٦,٤٩٥٩٣,١٨٥٥٢,١٧٧٦٣,٢١٤اإلجما��

مخصص�مخزون�راكد�و�طيء�
ا��ركة

(١٤٠)(١٥٣)(٤,٠٩٦)(٤,٠٩٦)٪٢٨٥٫٨٪٠٫٠٪٢,٥٧٨٫٥٪٩٫١

١٫٩٪٢٣٫٠٪(٤٨٫٣٪)٦٥٫١٪٥٦,٣٥٥٩٣,٠٣٢٤٨,٠٨١٥٩,١١٨اإلجما��

المصدر:�القوائم�المالية�المدققة�لألعوام�ب�ن�٢٠١٧م�و٢٠١٩م�ومعلومات�اإلدارة

�شتمل�المخزون�ع���المواد�الغدائية�واألعالف�والمحاصيل�الزراعية�ال���يتم�تخز���ا����برادات�مستودع�الشركة����تبوك.�كما�يتضمن�المخزون�المواد�الكيمائية�وقطع�
الغيار�ال����ستخدم�خالل�عمليات�الزراعة�واالنتاج.

لت�األعالف�ما��س�تھ�٣١٫٥٪،٥١٫٨٪،�٤٦٫٧٪�و٢٧٫٦٪�من�اجما���صا���المخزون�كما����٣١�د�سم���٢٠١٧م،�٣١
ّ
�عت���األعالف�الم�ون�الرئ�����لمخزون�الشركة.�وقد�ش�

د�سم���٢٠١٨م،�٣١�د�سم���٢٠١٩م�و٣٠�يونيو�٢٠٢٠م�ع���التوا��.�

تنقسم�األعالف�ب�ن�المواد�الغذائية��القمح�وأعالف�ا��يوانات��ال��سيم��ش�ل�رئ����.�

ترتبط�م�ونات�المخزون�األخرى�(ا��بوب�والبذور�وا��ضروات�والفواكة�واأل��ار)�بمنتجات�المحاصيل�الزراعية�ال���يتم�حصدها�من�عمليات�واأل�شطة�الزراعية.�

األسمدة�والمواد�الكيماو�ة��ستخدم�خالل�عمليات�ا��راثة�والزراعة.

قطع�الغيار�والمواد�المس��لكة�األخرى�مرتبطة�بآالت�الزراعة�وا��راثة.�

تقلب�رصيد�المخزون�ب�ن�٣١�د�سم���٢٠١٧م�و٣٠�يونيو�٢٠٢٠م.�ارتفع�الرصيد�ب�سبة�٦٥٫١٪�من�٥٦٫٤�مليون�ر�ال�سعودي����٣١�د�سم���٢٠١٧م�إ���٩٣٫٠�مليون�ر�ال�
سعودي����٣١�د�سم���٢٠١٨م.�جاء�االرتفاع�م��كزا����ارتفاع�أرصدة�األعالف�من�١٧٫٧�مليون�ر�ال�سعودي����٣١�د�سم���٢٠١٧م�إ���٤٨٫٣�مليون�ر�ال�سعودي����٣١�د�سم���
٢٠١٨م.�يجب�اإلشارة�إ���أّن�ا��هات�ا���ومية��انت�بصدد�إصدار�قرار�ح�ومي�يق����بوقف�زراعة�األعالف������اية�العام�٢٠١٨م،�وقد�اس�بقت�إدارة�الشركة�القرار�برفع�

مستوى�اإلنتاجية�خالل�العام�٢٠١٨م�ما�أّدى�إ���رفع�رصيد�مخزون�األعالف.

عاد�صا���رصيد�المخزون�لينخفض�من�٩٣٫٠�مليون�ر�ال�سعودي����٣١�د�سم���٢٠١٨م�إ���٤٨٫١�مليون�ر�ال�سعودي����٣١�د�سم���٢٠١٩م،��عد�دخول�القرار�ا���ومي�
القا����بوقف�زراعة�األعالف�ح���التنفيذ������اية�العام�٢٠١٨م.�
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ارتفع�رصيد�المخزون�من�٤٨٫١�مليون�ر�ال�سعودي�كما����٣١�د�سم���٢٠١٩م�إ���٥٩٫١�مليون�ر�ال�سعودي�كما����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م.�ارتبط�اإلرتفاع�المذ�ور�بمخزون�
����ارتفاع�مخزون�ا��بوب�من�٥٫٥�مليون�

ً
الشر�ات�التا�عة�والذي�تألف�بكشل�رئ�����من�مواد�أعالف�ومواد�أولية�غذائية.�يجب�اإلشارة�إ���أّن�اإلرتفاع�المذ�ور��ان�م��كزا

�بحصول�الشركة�ع���موافقة���نة�منت���
ً
ر�ال�سعودي����٣١�د�سم���٢٠١٩م�إ���١٣٫٥�مليون�ر�ال�سعودي����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م.�وقد�جاء�اإلرتفاع����مخزون�ا��بوب�مدفوعا

البذور�التا�عة�لوزارة�الب�ئة�والمياه�والزراعة�بتار�خ�١٤٤٠/١١/٠٦هـ�(الموافق�٢٠١٩/٠٧/٠٩م)�وال���ي�يح�لها�زراعة�ا��بوب�بدل�اإلكتفاء�باإلست��اد�والشراء.

الموجودات الحيوية - محاصيل

ا��زء�المتداول�من�الموجودات�ا��يو�ة�يرتبط�بالمحاصيل��ش�ل�رئ����.�ارتفعت�قيمة�ا��زء�المتداول�من�الموجودات�ا��يو�ة�من�١٦٫٦�مليون�ر�ال�سعودي����٣١�د�سم���
٢٠١٨م�إ���٢٣٫٣�مليون�ر�ال�سعودي�كما����٣١�د�سم���٢٠١٩م.�كما�ذكر�أعاله،�جاء�إرتفاع�المحاصيل�مدفوعا�بارتفاع�مستوى�زراعة�الز��ب.�عادت�قيمة�المحاصيل�

وانخفضت�إ���١٩٫٥�مليون�ر�ال�سعودي�كما����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م��عد�تص�يف�المحاصيل�النا��ة�ضمن�خانة�المخزون.

مدفوعات مقدما وأرصدة مدينة أخرى، صافي

يو���ا��دول�التا���مدفوعات�مقدما�وأرصدة�مدينة�أخرى�كما����٣١�د�سم���٢٠١٧م�و٣١�د�سم���٢٠١٨م�و٣١د�سم���٢٠١٩م�و٣٠�يونيو�٢٠٢٠م.�

المدفوعات�مقدما�واألرصدة�المدينة�األخرى):�٢٦جدول�رقم�(

آالف�ر�ال�سعودي

ف��ة�الستة�أشهر�السنة�المالية�المن��ية����٣١�د�سم��
المن��ية����٣٠
يونيو�٢٠٢٠م

ز�ادة�/�(نقص)
معدل�النمو�
السنوي�المركب

٢٠١٩م٢٠١٨م٢٠١٧م
د�سم���
٢٠١٨م

د�سم���
٢٠١٩م

يونيو�
٢٠٢٠م

٢٠١٧م�-�٢٠٢٠م

٢٫٥٪(٨٫٨٪)(٥٧٫٩٪)١٧٧٫٣٪١,٦٦١٤,٦٠٧١,٩٣٨١,٧٦٨مصار�ف�مدفوعة�مقدما

(٣٦٫٩٪)١٦٫٣٪(٥٠٫٣٪)(٤٥٫٣٪)١٣,٠٤٦٧,١٣٣٣,٥٤٢٤,١١٩دفعات�مقدما�للموردين

٥١٫٨٪--١٨٤٫٠٪٦٣٥١,٨٠٣١,٨٠٣١,٨٠٣مدفوعات�من�شر�ات�مس�ثمر�م��ا

(٣١٫٣٪)-(٢٢٫٠٪)(٤٩٫٨٪)٦٧٧٣٤٠٢٦٥٢٦٥ضمانات�لدى�الغ��

(٤٢٫٣٪)١٣٫٥٪(٦٦٫٦٪)(٣٣٫١٪)٢,٧٩٣١,٨٦٩٦٢٣٧٠٨ايرادات�مستحقة

٣٧٫٠٪(٦٫٧٪)(٦٧٫٧٪)٦٢٨٫٩٪١,١٠٠٨,٠١٧٢,٥٨٨٢,٤١٦سلف�وعهد�موظف�ن

٣٫٦٪١٧٧٫٣٪٤٠٫٦٪(٧٢٫٠٪)١,٠٠١٢٨١٣٩٥١,٠٩٤أخرى

----١٥,٢٨٩---شر�ات�تا�عة

يخصم:�مخصص�خسائر�ائتمانية�
متوقعة

--(٢,٧٠٩)(٢,٧٠٩)----

٧٫٠٪١٩٣٫١٪(٦٤٫٩٪)١٥٫٠٪٢٠,٩١٤٢٤,٠٥٠٨,٤٤٧٢٤,٧٥٣اإلجما��

المصدر:�القوائم�المالية�المدققة�لألعوام�ب�ن�٢٠١٧م�و٢٠١٩م�ومعلومات�اإلدارة

لت�ما��س�تھ�٦٢٫٤٪،�٢٩٫٧٪،٤١٫٩٪�و١٦٫٦٪�من�إجما���المدفوعات�
ّ
تألفت�المدفوعات�مقدما�وأرصدة�مدينة�أخرى�من�الدفعات�المقدمة�للموردين��ش�ل�رئ�����وال���مث

مقدما�واألرصدة�المدينة�األخرى�كما����٣١�د�سم���٢٠١٧م�٣١�د�سم���٢٠١٨م�و٣١�د�سم���٢٠١٩م�و٣٠�يونيو�٢٠٢٠م�ع���التوا��.�

ل�الدفعة�ما�
ّ
الدفعات�المقدمة�للموردين����المبالغ�ال���تدفع�لموردي�البذور�واآلالت��ش�ل�رئ����.�وتقوم�الشركة�ب�سديد�دفعات�مقدمة�إ����عض�الموردين�وعادة�ما�تمث

�س�تھ�٥٪�من�قيمة�المش��يات.انخفضت�الدفعات�المقدمة�للموردين�ب�سبة�٤٥٫٣٪�من�١٣٫٠�مليون�ر�ال�سعودي����٣١�د�سم���٢٠١٧م�إ���٧٫١�مليون�ر�ال�سعودي�كما�
���٣١�د�سم���٢٠١٨م�و٣٫٥�مليون�ر�ال�سعودي�كما����٣١�د�سم���٢٠١٩م�ن�يجة�انخفاض���م�المش��يات��عد�تراجع���م�ال�شاط�واألعمال�ب�ن�٢٠١٧م�و٢٠١٩م.�جاء�
االرتفاع����المدفوعات�المقدمة�وأرصدة�أخرى�ب�سبة�١٦٫٣٪�من�٣٫٥�مليون�ر�ال�سعودي����٣١�د�سم���٢٠١٩م�إ���٤٫١�مليون�ر�ال�سعودي����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م�ن�يجة�

ارتفاع�المش��يات��عد�التحسن�الذي�طرأ�ع�����م�أ�شطة�ومستوى�ايرادات�الشركة.�

المصار�ف�المدفوعة�مقدما�تتضمن�مجموعة�مصار�ف��شمل�مصار�ف�تجديد�إقامات،�ت�اليف�تأم�ن�ومصار�ف�تأم�ن�متنوعة�أخرى�وعهد�محاسب�ن�ورؤساء�أقسام.�
ارتفعت�المصار�ف�المدفوعة�مقدما�ب�سبة�١٧٧٫٣٪من�١٫٧�مليون�ر�ال�سعودي����٣١�د�سم���٢٠١٧م�إ���٤٫٦�مليون�ر�ال�سعودي����٣١�د�سم���٢٠١٨م.�ثم�انخفضت�
المصار�ف�المدفوعة�مقدما�ب�سبة�٥٧٫٩٪�من�٤٫٦�مليون�ر�ال�سعودي�كما����٣١�د�سم���٢٠١٨م�إ���١٫٩�مليون�ر�ال�سعودي�كما����٣١�د�سم���٢٠١٩م،�مع�انخفاض�
ل��عض�

ّ
إضا���إ���١٫٨�مليون�ر�ال�سعودي�كما����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م.�تأثرت�ا��ركة��ش�ل�رئ�����بحركة�عهد�الموظف�ن�ال���تتقلب��ش�ل�مستمر�خالل�سياق�العمل�وال���تمث

المبالغ�ال���تمنح�لبعض�الموظف�ن�من�أجل�إدارة�حاجات�العمل�اليومية.�

المدفوعات�من�الشركة�المس�ثمر�م��ا����مبالغ�دفعت�لشركة�جنات�لإلس�ثمار�الزرا���من�أجل�دعم�متطلبات�العمل.�ارتفع�الرصيد�ب�سبة�١٨٤٫٠٪�من�٠٫٦�مليون�ر�ال�
سعودي����٣١�د�سم���٢٠١٧م�إ���١٫٨�مليون�ر�ال�سعودي����٣١�د�سم���٢٠١٨م��عد�ارتفاع�المبالغ�المقدمة�إ���شركة�جنات.لم��شهد�الرصيد�أي�تقلب�ما�ب�ن�٣١�د�سم���

٢٠١٨م�و٣٠�يونيو�٢٠٢٠م�حيث�لم�يتم�تحصيل�المبلغ��عد.

ل�هوامش�مدفوعة�ع���الضمانات�ال���أصدر��ا�الشركة�لصا���الموردين.�وتبلغ�هوامش�الضمانات�حوا���٥٪�من�قيمة�الضمان�الصادر�وتدفع�هذه�
ّ
الضمانات�لدى�الغ���تمث

المبالغ�مقدما�للبنوك�لدى�إصدار�خطابات�الضمان.�تتأثر�حركة�الرصيد�بحركة�و��م�الضمانات�الصادرة.�ب�نما�لم��شهد�الرصيد�أي��غي���ب�ن�٣١�د�سم���٢٠١٨م�و٣٠
يونيو�٢٠٢٠م،�ان�اإلنخفاض�ب�ن�٣١�د�سم���٢٠١٧م�و٣١�د�سم���٢٠١٨م�متأثرا�بإنخفاض���م�العمل�وال�شاط�ب�ن�العام�ن�٢٠١٧م�و٢٠١٨م�وانحسار�عدد�الضمانات�

الصادرة.
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اإليرادات�المستحقة����االيرادات�المستحقة�ع���مختلف�اإلس�ثمارات�والودا�ع�ال���تملكها�الشركة.�انخفضت�االيرادات�المستحقة�من�٢٫٨�مليون�ر�ال�سعودي�كما����
٣١�د�سم���٢٠١٧م�إ���٠٫٧�مليون�ر�ال�سعودي�كما����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م.��ان�اإلنخفاض�التدر����خالل�الف��ة�ن�يجة��س�يل�جزء�كب���من�اإلس�ثمارات�ال���امتلك��ا�الشركة.�

السلف�وعهد�الموظف�ن����قروض�منخفضة�القيمة�تمنح�للموظف�ن�ع���ش�ل�سلف�قص��ة�المدى�و�سدد�الحقا�ع���خصم�دفعات�شهر�ة�من�رواتب�الموظف�ن.ارتفع�
الرصيد�ب�سبة�٦٢٨٫٩٪�من�١٫١�مليون�ر�ال�سعودي����٣١�د�سم���٢٠١٧م�إ���٨٫٠�مليون�ر�ال�سعودي����٣١�د�سم���٢٠١٨م�ن�يجة�ارتفاع�جز�ي����عدد�الموظف�ن.�
انخفضت�سلف�وعهد�الموظف�ن�تدر�جيا�من�٨٫٠�مليون�ر�ال�سعودي�كما����٣١�د�سم���٢٠١٨م�إ���٢٫٤�مليون�ر�ال�سعودي�كما����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م�ن�يجة�تخفيض�كب���

ألعداد�الموظف�ن�خالل�العام�٢٠١٨م�وايقاف�العمل��سياسة�منح�القروض�للموظف�ن���دف�توف���السيولة.

المصار�ف�األخرى����مصار�ف�منافع�عامة�ومصار�ف�ضيافة�ومصار�ف�متنوعة�أخرى.�ارتفعت�هذه�المصار�ف�من�٠٫٣�مليون�ر�ال�سعودي�كما����٣١�د�سم���٢٠١٨م�إ���
١٫١�مليون�ر�ال�سعودي�كما����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م.�تجدر�اإلشارة�إ���أّن�هذه�المصار�ف�تتقلب��ش�ل�مستمر�ضمن�سياق�العمل�العادي.�

ا��سائر�اإلئتمانية�المتوقعة����مخصصات�تم���زها�لتغطية�أي�مبالغ�تم����يلها�ضمن�المدفوعات�مقدما�واألرصدة�األخرى�وال���قد�يصعب�تحصيلها����الف��ات�االحقة�
(�األموال�ال���صرفت�لشركة�شقيقة�ع���س�يل�المثال).�

تألفت�المدفوعات�مقدما�واألرصدة�المدينة�األخرى�ا��اصة�بالشر�ات�التا�عة�من�مصار�ف�مدفوعة�مقدما�ودفعات�مقدما�للموردين��ش�ل�رئ����.�

صافي مرابحات قصيرة األجل

تتمثل�اإلس�ثمارات����مرابحات�قص��ة�األجل����صناديق�مرابحة�إسالمية�لدى�بنوك�تجار�ة�محلية.�انخفضت�قيمة�صا���مرابحات�قص��ة�األجل�ب�سبة�٦٣٫٤٪�من�١٤٩٫٨
مليون�ر�ال�سعودي�كما����٣١�د�سم���٢٠١٧م�إ���٥٤٫٨�مليون�ر�ال�سعودي����٣١�د�سم���٢٠١٨م،�مع�انخفاض�إضا���ب�سبة�٨٤٫٣٪�إ���٨٫٦�مليون�ر�ال�سعودي�كما����٣١

د�سم���٢٠١٩م.�لم��شهد�قيمة�صا���مرابحات�قص��ة�األجل�أي��غي��ات�جذر�ة�ما�ب�ن�٣١�د�سم���٢٠١٩م�و٣٠�يونيو�٢٠٢٠م.�و�ان�االنخفاض�التدر����ما�ب�ن�٣١�د�سم���
٢٠١٧م�و٣١�د�سم���٢٠١٩م��عد��س�يل�االس�ثمارات���دف�ا��صول�ع���األموال�الالزمة�لدعم�متطلبت�العمل.

استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

تتمثل�اإلس�ثمارات�المالية�بالقيمة�العادلة�من�خالل�األر�اح�وا��سائر����قيمة�اس�ثمارات��انت�تا�عة�للشركة����ب�ت�التمو�ل�ا��لي��.�و�ان�يتم�تقييم�الوحدات�المملوكة�
للشركة����تار�خ�القوائم�المالية�و�ان�يتم�االع��اف�بالر�ح�وا��سارة����قائمة�األر�اح�أو�ا��سائر.�باعت�الشركة�االس�ثمار�خالل�العام�٢٠١٩م.

مستحق من أطراف ذوي عالقة

يو���ا��دول�التا���المستحق�من�األطراف�ذوي�العالقة�كما����٣١�د�سم���٢٠١٧م�و٣١�د�سم���٢٠١٨م�و٣١د�سم���٢٠١٩م�و٣٠�يونيو�٢٠٢٠م.�

المعامالت�مع�األطراف�ذوي�العالقة�(المستحق�من�األطراف)):�٢٧جدول�رقم�(

طبيعة�المعاملةآالف�ر�ال�سعودي
ف��ة�الستة�أشهر�المن��ية�السنة�المالية�المن��ية����٣١�د�سم��

���٣٠�يونيو�٢٠٢٠م ٢٠١٩م٢٠١٨م٢٠١٧م

-١٢,٩٥٥١٢,٩٥٥-تمو�ل�ودعمشركة�آفاق�الغذاء�المحدودة

١٨,٠٥٦٦٣٠--تمو�ل�ودعمشركة�مطاحن�الدقيق�الفاخر

١٢,٩٥٥٣١,٠١٢٦٣٠-اإلجما��

المصدر:�القوائم�المالية�المدققة�لألعوام�ب�ن�٢٠١٧م�و٢٠١٩م�ومعلومات�اإلدارة

ارتبطت�المعامالت�ب�ن�الشركة�وأطراف�ذات�العالقة�بمبالغ�منح��ا�الشركة�لهذه�األطراف�من�أجل�دعم�وتمو�ل�متطلبات�العمل�لتلك�الشر�ات.

قامت�الشركة�بمنح�شركة�آفاق�الغذاء�المحدودة�تمو�ل�بمبلغ�١٣٫٠�مليون�ر�ال�سعودي�كإس�ثمار���دف�الدخول�كشر�ك����مشروع�إ�شاء�مصنع�أطعمة.�المشروع�هوعبارة�
عن�مصنع�إنتاج�أطعمة����منطقة�الدمام.��شمل�مهمات�المصنع�الرئ�سية�إنتاج�ال��وم�و�يعها�للمطاعم.

���العام�٢٠١٩م�قامت�الشركة�بتحو�ل�١٨٫١�مليون�ر�ال�سعودي�إ���شركة�مطاحن�الدقيق�الفاخر�كإس�ثمار���دف�الدخول�كشر�ك����مشروع�إ�شاء�مصنع�أعالف.���تم�
المصنع�الواقع����منطقة�جدة�بمعا��ة�األعالف�ومواد�ال��وت�ن�ال���يتم�استخدامها�كجزء�من�الغذاء�المقدم�ل��يوانات.

انخفض�الرصيد�المستحق�من�األطراف�ذوي�العالقة�من�٣١٫١�مليون�ر�ال�سعودي�كما����٣١�د�سم���٢٠١٩م�إ���٠٫٦�مليون�ر�ال�سعودي����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م��عد��سو�ة�
األرصدة�ضمن�القوائم�المالية�الموحدة.�يجب�اإلشارة�إ���أّن�القوائم�المالية�ال���صدرت�ح�����اية�العام�٢٠١٩م��انت�قوائم�مالية�غ���موحدة�لم�تتضمن�نتائج�الشر�ات�
التا�عة،�وتم�إيراد�األرصدة�المستحقة�من�األطراف�ذوي�العالقة�كأرصدة�مستقلة.����ف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م،��انت�القوائم�المالية�ال���صدرت�قوائم�

مالية�موحدة�تضمنت�نتائج�الشركة�وشر�ا��ا�التا�عة،�وقد�تم��سو�ة�األرصدة�المستحقة�من�األطراف�ذات�العالقة����هذه�القوائم.�

ممتلكات وآالت ومعدات معدة للبيع

تتضمن�الممتل�ات�واآلالت�والمعدات�المعدة�للبيع�اآلالت�والمعدات�الم�سهلكة�بال�امل.�تتقلب�قيمة�هذه�الممتل�ات�واآلالت��ش�ل�مستمر�بحيث�تجري�إدارات�األقسام�
المختلفة�عمليات�جرد�مستمر�لتقييم�حالة�اآلالت�والمعدات�المس��لكة�وال���لم��عد�صا��ة�لإلستخدام�العم��.
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ذمم مدينة تجارية، صافي

يو���ا��دول�التا���ذمم�مدينة�تجار�ة�(صا��)�كما����٣١�د�سم���٢٠١٧م�و٣١�د�سم���٢٠١٨م�و٣١د�سم���٢٠١٩م�و٣٠�يونيو�٢٠٢٠م.�

ذمم�مدينة�تجار�ة�(صا��)):�٢٨جدول�رقم�(

آالف�ر�ال�سعودي

ف��ة�الستة�أشهر�السنة�المالية�المن��ية����٣١�د�سم��
المن��ية����٣٠
يونيو�٢٠٢٠م

ز�ادة�/�(نقص)
معدل�النمو�
السنوي�المركب

٢٠١٩م٢٠١٨م٢٠١٧م
د�سم���
٢٠١٨م

د�سم���
٢٠١٩م

يونيو�
٢٠٢٠م

٢٠١٧م�-�٢٠٢٠م

٦٫٧٪١٣٠٫٣٪(٥٢٫١٪)٦٫٦٪٢٢,٥٢٤٢٤,٠١٠١١,٥٠٠٢٦,٤٨٨ذمم�مدينة�تجار�ة

يخصم:�مخصص�خسائر�ائتمانية�
متوقعة

(١,٥٥٨)(٩,٩٩٢)(٥,٦٥٧)(٥,٨٦٠)٪٦٩٫٩٪٣٫٦٪(٤٣٫٤٪)٥٤١٫٢

(٠٫٦٪)٢٥٣٫٠٪(٥٨٫٣٪)(٣٣٫١٪)٢٠,٩٦٦١٤,٠١٨٥,٨٤٣٢٠,٦٢٨اإلجما��

المصدر:�القوائم�المالية�المدققة�لألعوام�ب�ن�٢٠١٧م�و٢٠١٩م�ومعلومات�اإلدارة

ترتبط�الذمم�المدينة�التجار�ة�بالمبالغ�المستحقة�للشركة�من�قبل�عمال��ا.�انخفضت�الذمم�المدينة�التجار�ة�تدر�جيا�ب�سبة�٣٣٫١٪�من�٢١٫٠�مليون�ر�ال�سعودي����٣١
د�سم���٢٠١٧م�إ���١٤٫٠�مليون�ر�ال�سعودي����٣١�د�سم���٢٠١٨م،�مع�انخفاض�إضا���ب�سبة�٥٨٫٣٪�من�١٤٫٠�مليون�ر�ال�سعودي����٣١�د�سم���٢٠١٨م�إ���٥٫٨�مليون�
ر�ال�سعودي����٣١�د�سم���٢٠١٩م.�ارتفع�رصيد�الذمم�المدينة�التجار�ة�ب�سبة�٢٥٣٫٠٪�إ���٢٠٫٦�مليون�ر�ال�سعودي���٣٠�يونيو�٢٠٢٠م.��ان�اإلنخفاض�ب�ن�٣١�د�سم���
٢٠١٧م�و٣١�د�سم���٢٠١٩م�متماشيا�مع�انخفاض�االيرادات�و��م�ال�شاط�خالل�الف��ة.�و�ان�اإلرتفاع����الذمم�المدينة�التجار�ة�ما�ب�ن�٣١�د�سم���٢٠١٩م�و٣٠�يونيو�
�بدمج�أرصدة�الذمم�المدينة�المرتبطة�

ً
٢٠٢٠م�ب�سبة�٢٥٣٪�متماشيا�مع�اإلرتفاع�لإليرادات�ب�سبة�٤٩٫٨٪�خالل�ف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م�ومدفوعا

،�ارتفعت�اإليرادات�ب�سبة�٤٩٫٨٪�من�٤٨٫٠�مليون�ر�ال�سعودي����ف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠١٩م�إ���٧٢٫٠
ُ
بالشر�ات�التا�عة�مع�رصيد�الشركة.�كما�ذكر�سابقا

�ارتفاع�أرصدة�الذمم�المدينة�ب�سبة�١٣٠٫٣٪�من�١١٫٥�مليون�ر�ال�سعودي�
ً
مليون�ر�ال�سعودي����ف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م،�األمر�الذي�يفسّر�جزئيا

����ارتفاع�الذمم�التجار�ة�
ً
���٣١�د�سم���٢٠١٩م�إ���٢٦٫٥�مليون�ر�ال�سعودي����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م.�كما�أّن�دمج�حسابات�الشركة�مع�حسابات�الشركة�التا�عة�ساهم�أيضا

المدينة�ب�ن�٣١�د�سم���٢٠١٩م�و٣٠�يونيو�٢٠٢٠م.

مخصص�خسائر�إئتمانية�متوقعة):�٢٩جدول�رقم�(

آالف�ر�ال�سعودي

ف��ة�الستة�أشهر�السنة�المالية�المن��ية����٣١�د�سم��
المن��ية����٣٠
يونيو�٢٠٢٠م

ز�ادة�/�(نقص)
معدل�النمو�
السنوي�المركب

٢٠١٩م٢٠١٨م٢٠١٧م
د�سم���
٢٠١٨م

د�سم���
٢٠١٩م

يونيو�
٢٠٢٠م

٢٠١٧م�-�٢٠٢٠م

٦٧٫٥٪(٤٣٫٤٪)١٧٠٫٠٪١٣٧٫٥٪١,٥٥٨٣,٧٠١٩,٩٩٢٥,٦٥٧الرصيد�اإلفتتا��

--(١٠٠٫٠٪)-٢٠٠-٦,٢٩٢-الم�ون�خالل�السنة

-(١٠٠٫٠٪)---(٤,٣٣٥)--المستخدم�خالل�السنة

٦٩٫٨٪٣٫٥٪(٤٣٫٤٪)٥٤١٫٢٪١,٥٥٨٩,٩٩٢٥,٦٥٧٥,٨٥٧رصيد���اية�السنة

المصدر:�القوائم�المالية�المدققة�لألعوام�ب�ن�٢٠١٧م�و٢٠١٩م�ومعلومات�اإلدارة

مخصص�ا��سائر�اإلئتمانية�المتوقعة����المخصصات�المرتبطة�بالذمم�المدينة�البطيئة�التحصيل�أو�المش�وك�بتحصل��ا.�وقد�قامت�الشركة�باح�ساب�هذه�المخصصات�
ع���اتباع�نموذج�ا��سارة�اإلئتمانية�المتوقعة�فيما�يتعلق�بالهبوط����قيمة�الموجودات�المالية،�حسب�متطلبات�المعيار�الدو���للتقار�ر�المالية�رقم�٩.�ارتفع�المخصص�
ب�سبة�٥٤١٫٢٪�من�١٫٦�مليون�ر�ال�سعودي����٣١�د�سمر٢٠١٧م�إ���١٠٫٠�مليون�ر�ال�سعودي����٣١�د�سم���٢٠١٨م��عد�عمليات�تقييم�للديون�قامت���ا�اإلدارة�وأفضت�

إ���ز�ادة�قيمة�المخصص�لتغطية�أي�تأخ��أوخطرمحتمل�فيما�يتعلق�بتحصيل�الديون�المستحقة.

عاد�المخصص�وانخفض�ب�سبة�٤٣٫٤٪�من�١٠٫٠�مليون�ر�ال�سعودي����٣١�د�سم���٢٠١٨م�إ���٥٫٧�مليون�ر�ال�سعودي����٣١�د�سم���٢٠١٩م�ن�يجة�تحصيل�قسم�من�
الديون�ال����انت�مستحقة����٣١�د�سم���٢٠١٨م.�بقي�الرصيد�ثابتا�كما����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م.�

ارتفع�المخصص�ب�سبة�٣٫٥٪�من�٥٫٧�مليون�ر�ال�سعودي�كما����٣١�د�سم���٢٠١٩م�إ���٥٫٩�مليون�ر�ال�سعودي�كما����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م.�وقد�ارتبط�اإلرتفاع�باألرصدة�
المدينة�ا��اصة�بالشر�ات�التا�عة.

أعمار�الذمم�المدينة�التجار�ة):�٣٠جدول�رقم�(

آالف�ر�ال�سعودي
٣٦٥٧٣٠-١٨١٧٣٠-٩١٣٦٥-٠١٨٠-٩٠�<

يوميوميوميوميوم

١٣٫٨٥٤٤٫٨٣٩٢٫٠٥٠٨٦٧٤٫٨٧٧الرصيد

المصدر:�معلومات�اإلدارة
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�لسداد�مستحقا��م.�غ���أّن�جدول�أعمار�الذمم�المدينة�يظهر�أّن�ما�يقارب�٥٫٤�مليون�ر�ال�سعودي�من�المستحقات�
ً
تمنح�الشركة�للعمالء�ف��ة�سماح�ت��اوح�ب�ن�٣٠�و٦٠�يومـا

ل��سبة�٢٠٫٤٪�من�اجما���الذمم�المدينة�ا��ار�ة)��انت�م�ّ�لة�لف��ة�تتجاوز�٧٣٠�يوم.�و�رتبط�التأخ������التحصيل�بالوضع�اإلقتصادي�العام�والذي�يؤثر�ع���
ّ
(أي�ما�يمث

،�ت�بع�الشركة�نموذج�ا��سارة�اإلئتمانية�المتوقعة�فيما�يتعلق�بالهبوط����قيمة�الموجودات�المالية،�حسب�متطلبات�المعيار�
ً
قدرة�العميل�ع���سداد�ديونھ.�كما�ذكر�سابقا

الدو���للتقار�ر�المالية�رقم�٩.�يتم�تحديث�المخصص��ش�ل�دوري�و�التعاون�مع�المدقق�ا��ار����عد�دراسة�األرصدة�المتقادمة�����ل�ف��ة�من�أجل�تحديد�ما�إذا��ان�يجب�
رفع�أو�خفض�المخصص.

نقد وما في حكمه 

يو���ا��دول�التا���النقد�وما����حكمھ�كما����٣١�د�سم���٢٠١٧م�و٣١�د�سم���٢٠١٨م�و٣١د�سم���٢٠١٩م�و٣٠�يونيو�٢٠٢٠م.�

النقد�وما����حكمھ):�٣١جدول�رقم�(

آالف�ر�ال�سعودي

ف��ة�الستة�أشهر�السنة�المالية�المن��ية����٣١�د�سم��
المن��ية����٣٠
يونيو�٢٠٢٠م

ز�ادة�/�(نقص)
معدل�النمو�
السنوي�المركب

٢٠١٩م٢٠١٨م٢٠١٧م
د�سم���
٢٠١٨م

د�سم���
٢٠١٩م

يونيو�
٢٠٢٠م

٢٠١٧م�-�٢٠٢٠م

(٦١٫٦٪)(٨٢٫٨٪)١١٠٫٣٪(٧٤٫٨٪)١١١٢٨٥٩١٠نقد�بالصندوق

٨٧٫٩٪١,١٩٣٫٦٪(٦٠٫٧٪)(٤٫٦٪)٣,٣٤٣٣,١٨٨١,٢٥١١٦,١٨٩نقد�لدى�البنوك

٨٥٫٥٪١,١٣٦٫٤٪(٥٩٫٣٪)(٦٫٩٪)٣,٤٥٤٣,٢١٦١,٣١٠١٦,١٩٩اإلجما��

المصدر:�القوائم�المالية�المدققة�لألعوام�ب�ن�٢٠١٧م�و٢٠١٩م�ومعلومات�اإلدارة

تألف�النقد����الصندوق�من�المبالغ�والعهد�ال���تصرف�لرؤساء�األقسام�والمحاسب�ن�من�أجل�تلبية�المصار�ف�واحتياجات�العمل�اليومية.

النقد�لدى�البنوك�يتوزع�ب�ن�ثالثة�بنوك�تتعامل�معهم�الشركة�لتحصيل�و�سديد�مستحقا��ا.�

انخفض�اجما���أرصدة�النقد��ش�ل�تدر����من�٣٫٥�مليون�ر�ال�سعودي����٣١�د�سم���٢٠١٧م�إ���٣٫٢�مليون�ر�ال�سعودي�و١٫٣�مليون�ر�ال�سعودي����٣١�د�سم���٢٠١٨م�
و٣١�د�سم���٢٠١٩م�ع���التوا��.�تأثرت�حركة�النقد�ما�ب�ن�٢٠١٧م�و٢٠١٨م�بحركة�األ�شطة�ال�شغيلية�بحيث�ارتفع�التدفق�ا��ارج�من�األ�شطة�ال�شغيلية�من�٢٤٫٧�مليون�

ر�ال�سعودي����٢٠١٧م�إ���٤٧٫٣�مليون�ر�ال�سعودي����٢٠١٨م.�وقد�جاء�هذا�اإلرتفاع�ن�يجة�إلرتفاع�أرصدة�المخزون�ما�ب�ن�٣١�د�سم���٢٠١٧م�و٣١�د�سم���٢٠١٨م.�

ما�ب�ن�العام�٢٠١٨م�و٢٠١٩م�جاء�انخفاض�النقد�متأثرا�بارتفاع�التدفق�ا��ارج�من�األ�شطة�التمو�لية�من�٦٫٤�مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٨م�إ���٣٩٫١�مليون�ر�ال�
سعودي����العام�٢٠١٩م��عد�ارتفاع�قيمة�القروض�المستخدمة�من�قبل�الشركة�وال���تم�اإلستحصال�عل��ا�من�قبل�صندوق�التنمية�الزراعية.

ارتفع�النقد�وما����حكمھ�ب�سبة�١١٣٦٫٤٪�من�١٫٣�مليون�ر�ال�سعودي����٣١�د�سم���٢٠١٩م�إ���١٦٫٢�مليون�ر�ال�سعودي����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م.��ان�اإلرتفاع�ن�يجة�لتحول�
التدفقات�النقدية�من�األ�شطة�ال�شغيلية�من�تدفق�نقدي�سالب�بقيمة�١٢٫١�مليون�ر�ال�سعودي����ف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠١٩م�إ���تحول�نقدي�إيحا�ي�
بقيمة�١٤٫٤�مليون�ر�ال�سعودي����ف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م،�ن�يجة�انخفاض�ا��سارة�الم�ّ�لة�ب�ن�الف��ت�ن�وارتفاع�المستحقات�واألرصدة�الدائنة�

األخرى.�كما�أن�معظم�النقد�يوجد�كرصيد�بأحد�الشر�ات�التا�عة�(شركة�أفاق�الغذاء�المحدودة).

حقوق المساهمين

يو���ا��دول�التا���حقوق�المساهم�ن�كما����٣١�د�سم���٢٠١٧م�و٣١�د�سم���٢٠١٨م�و٣١د�سم���٢٠١٩م�و٣٠�يونيو�٢٠٢٠م.

حقوق�المساهم�ن):�٣٢جدول�رقم�(

آالف�ر�ال�سعودي

ف��ة�الستة�أشهر�السنة�المالية�المن��ية����٣١�د�سم��
المن��ية����٣٠
يونيو�٢٠٢٠م

ز�ادة�/�(نقص)
معدل�النمو�
السنوي�المركب

٢٠١٩م٢٠١٨م٢٠١٧م
د�سم���
٢٠١٨م

د�سم���
٢٠١٩م

يونيو�
٢٠٢٠م

٢٠١٧م�-�٢٠١٩م

(٢٢٫٠٪)(٨٦٫١٪)--٤٥٠,٠٠٠٤٥٠,٠٠٠٤٥٠,٠٠٠٢٤١,٧٦٧رأس�المال�

----٦٨,٠٢٠٦٨,٠٢٠٦٨,٠٢٠٦٨,٠٢٠احتياطي�نظامي�

----١,٨٥٩١,٨٥٩١,٨٥٩١,٨٥٩احتياطيات�أخرى�

التغ��ات�الم��اكمة����بنود�الدخل�
الشامل�االخر�

--(٤٩٫٧٪)--٢,٥٣١١,٦٩١-

-(٤٢٦٫١٪)٢٩١٫٣٪(٢٣٣٦٫٦٪)(٤٥,٩٠١)(٢٤١,٤٩٣)(٦١,٧٠٨)٢,٧٥٩خسائر�م��اكمة�

-١٠٠٫٠٪--١٠,٧٢٣---حقوق�الملكية�غ���المسيطرة

(٢٢٫٣٪)(١٫٠٪)(٣٨٫٧٪)(١٢٫٣٪)٥٢٢,٦٣٨٤٥٨,١٧١٢٨٠,٩١٦٢٧٨,١٥٨اإلجما��

المصدر:�القوائم�المالية�المدققة�لألعوام�ب�ن�٢٠١٧م�و٢٠١٩م�وغ���المراجعة�لف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م
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رأس المال

بقي�رأس�المال�ثابتا�ب�ن�٣١�د�سم���٢٠١٧م�و٣١�د�سم���٢٠١٩م�حيث�بلغت�قيمتھ�٤٥٠�مليون�ر�ال�سعودي�مقسم�إ���٤٥�مليون�سهم�بقيمة�إسمية�للسهم�١٠�ر�ال�
سعودي.�بتار�خ�١٨�مارس�٢٠٢٠م�تم�تخفيض�رأس�المال�من�٤٥٠٫٠�مليون�ر�ال�سعودي�إ���٢٤١٫٨�مليون�ر�ال�سعودي�من�أجل��غطية�ا��سائر�الم��اكمة.�لم��شهد�رأس�

المال�ا��اص�بالشر�ات�التا�عة�أي��غي���منذ�تار�خ�ال�شأة.

اإلحتياطي النظامي

طبقا�للمادة�١٢٥�من�نظام�الشر�ات�السعودي،�يتم�تحو�ل�١٠٪�من�صا���الدخل�إ���االحتياطي�النظامي.�و�جوز�للشركة�التوقف�عن�اجراء�مثل�هذا�التحو�ل�عندما�يبلغ�
مجموع�هذا�االحتياطي�٣٠٪�من�رأس�المال.�اّن�هذا�االحتياطي�غ���قابل�للتوز�ع�كأر�اح.�بقي�اإلحتياطي�النظامي�ثابتا�ب�ن�٣١�د�سم���٢٠١٧م�و٣٠�يونيو�٢٠٢٠م�لغياب�

التحو�الت�نظرا�إ���عدم�تحقيق�أي�أر�اح�خالل�الف��ة�المذ�ورة.

اإلحتياطات األخرى

�شمل�اإلحتياطات�األخرى�احتياط�إتفا���واحتياط�طوارئ.�بقيت�هذه�اإلحتياطات�ثابتة�ما�ب�ن�٣١�د�سم���٢٠١٧م�و٣٠�يونيو�٢٠٢٠م.�هذه�اإلحتياطات����عبارة�عن�مبالغ�
تم�ت�و���ا�منذ�العام�٢٠١٤م�بناء�ع���طلب�ا��معية�العمومية�للشركة.�يتم�اإلبقاء�ع���هذه�المبالغ���دف�دعم�متطلبات�العمل�م���دعت�ا��اجة�وم���احتاجت�الشركة�

إ���تمو�ل�من�أجل�مواكبة�متطلبات�رأس�المال�العامل.

التغيرات المتراكمة في بنود الدخل الشامل االخر 

ترتبط�التغ��ات�الم��اكمة����بنود�الدخل�الشامل�اآلخر�باألر�اح�اإلكتوار�ة�من�إعادة�قياس�إل��امات�م�افأة���اية�ا��دمة�للموظف�ن.�

 خسائر (أرباح) متراكمة

�ّ�لت�الشركة�أر�اح�بقيمة�٢٫٨�مليون�ر�ال�سعودي����٣١�د�سم���٢٠١٧م.�تحولت�األر�اح�إ���خسارة�بقيمة�٦١٫٧�مليون�ر�ال�سعودي�و٢٤١٫٥�مليون�ر�ال�سعودي����٣١
د�سم���٢٠١٨م�و٣١د�سم���٢٠١٩م.��ان�إرتفاع�ا��سارة�الم��اكمة�ب�ن�٣١�د�سم���٢٠١٨م�و٣١�د�سم���٢٠١٩م�ن�يجة�ارتفاع�ا��سارة�السنو�ة�ال����ّ�ل��ا�الشركة�ب�ن�
العام�ن�٢٠١٨م�و٢٠١٩م.�انخفضت�ا��سارة�الم��اكمة�ب�سبة�٤٢٦٫١٪�من�٢٤١٫٥�مليون�ر�ال�سعودي����٣١�د�سم���٢٠١٩م�إ���٤٥٫٩�مليون�ر�ال�سعودي����٣٠�يونيو�
٢٠٢٠م��عد�تخفيض�رأس�المالمن�٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠�ر�ال�سعودي�و��سبة�٤٦٫٢٧٤٪�ليصبح�٢٤١,٧٦٧,٠٠٠�ر�ال�سعودي�بقيمة�إسمية�للسهم�١٠�ر�ال�سعودي�لتغطية�
خسائر�الشركة�الم��اكمة�ح���٢٠١٩/٠٩/٣٠م�البالغة�٢٠٨,٢٣٣,٠٠٠�ر�ال�سعودي�وانحسار�ا��سارة�خالل�النصف�األول�من�العام�٢٠٢٠م�ن�يجة�ارتفاع�اإليرادات�خالل�

الف��ة.

المطلوبات المتداولة

يو���ا��دول�التا���المطلو�ات�المتداولة�كما����٣١�د�سم���٢٠١٧م�و٣١�د�سم���٢٠١٨م�و٣١د�سم���٢٠١٩م�و٣٠�يونيو�٢٠٢٠م.

المطلو�ات�المتداولة):�٣٣جدول�رقم�(

آالف�ر�ال�سعودي

ف��ة�الستة�أشهر�السنة�المالية�المن��ية����٣١�د�سم��
المن��ية����٣٠
يونيو�٢٠٢٠م

ز�ادة�/�(نقص)
معدل�النمو�
السنوي�المركب

٢٠١٩م٢٠١٨م٢٠١٧م
د�سم���
٢٠١٨م

د�سم���
٢٠١٩م

يونيو�
٢٠٢٠م

٢٠١٧م�-�٢٠٢٠م

مخصص�ضمان�قرض����شركة�
زميلة�

--١٨,٨٥٠١٨,٨٥٠----

ا��زء�المتداول�من�قروض�طو�لة�
األجل�

(١٧٫٧٪)(١٤٫١٪)(٥٥٫٦٪)٦١٫٢٪١٧,٣٥٦٢٧,٩٧١١٢,٤١٠١٠,٦٥٧

٧٫٩٪٥٫٥٪٤٧٫٤٪(٢٢٫٣٪)٣٧,٧٢٨٢٩,٣٢٨٤٣,٢٣٩٤٥,٥٩٨ذمم�دائنة�تجار�ة�

٤٣٫١٪١١٣٫٥٪٢٤٫٢٪(٣٫٦٪)٢٢,٦٤٨٢١,٨٣٦٢٧,١١٧٥٧,٩٠٦مستحقات�وأرصدة�دائنة�اخرى�

١٫٧٪٠٫٦٪(٠٫٣٪)(٠٫٣٪)٢٣,٢٣٠٢٣,١٥٥٢٣,٠٨٢٢٣,٢١١توز�عات�ار�اح�مستحقة�للمساهم�ن�

٥٣٫٠٪٤٥٫٥٪٢٢٩٫٣٪(٣٩٫٥٪)٤,٤٩٦٢,٧١٩٨,٩٥٣١٣,٠٢٦الز�اة�المستحقة�

----١٧,٣٧٨---مستحق�إ���أطراف�ذوي�عالقة

----٦,٩٧٣---�سهيالت�بنكية

إل��امات�عقود�اإليجار�-�ا��زء�
المتداول

---٩----

٢٧٫٥٪٤٤٫٩٪٢٧٫٣٪(٠٫٤٪)١٠٥,٤٥٧١٠٥,٠٠٨١٣٣,٦٥٠١٩٣,٦٠٩إجما���المطلو�ات�المتداولة

المصدر:�القوائم�المالية�المدققة�لألعوام�ب�ن�٢٠١٧م�و٢٠١٩م�وغ���المراجعة�لف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م

لت�هذه�الم�ونات�الثالثة�
ّ
تألفت�المطلو�ات�المتداولة��ش�ل�رئ�����من�الذمم�الدائنة�التجار�ة�والمستحقات�واألرصدة�األخرى�وتوز�عات�أر�اح�مستحقة�للمساهم�ن.�وقد�مث

ما��س�تھ�٧٩٫٣٪،�٧٠٫٨٪،�٦٩٫٩٪�و٦٥٫٤٪�من�إجما���المطلو�ات�المتداولة����٣١�د�سم���٢٠١٧م،�٣١�د�سم���٢٠١٨م،�٣١�د�سم���٢٠١٩م�و٣٠�يونيو�٢٠٢٠م�ع���التوا��.�
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لم��شهد�المطلو�ات�المتداولة�أي��غي��ات�جذر�ة�ما�ب�ن�٣١�د�سم���٢٠١٧م�و٣١�د�سم���٢٠١٨م.�ارتفعت�المطلو�ات�المتداولة�ب�سبة�٢٧٫٣٪�من�١٠٥٫٥�مليون�ر�ال�
سعودي����٣١�د�سم���٢٠١٨م�إ���١٣٣٫٦�مليون�ر�ال�سعودي����٣١�د�سم���٢٠١٩م��عد�ارتفاع�الذمم�الدائنة�التجار�ة.�

�ّ�لت�المطلو�ات�المتداولة�ارتفاعا�إضافيا�ب�سبة�٤٤٫٩٪�من�١٣٣٫٦�مليون�ر�ال�سعودي����٣١�د�سم���٢٠١٩م�إ���١٩٣٫٦�مليون�ر�ال�سعودي����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م�ن�يجة�
إرتفاع�الز�اة�المستحقة�واألرصدة�المستحقة�إ���األطراف�ذوي�عالقة.

مخصص ضمان قرض شركة زميلة

كما�ذكر�سابقا،�يرتبط�مخصص�ضمان�قرض��شركة�جنات�لإلس�ثمار�الزرا��.�قامت�شركة�جنات�لإلس�ثمار�بضمان�قروض�شركة�أخرى�(شركة�رخاء�لإلس�ثمار�الزرا���
والتنمية)�حيث��ساهم�شركة�جنات�لإلس�ثمار�الزار���ب�سبة�٦٧٫٠٪����شركة�رخاء�لإلس�ثمارالزرا���والتنمية.�استحصلت�شركة�رخاء�لإلس�ثمار�الزرا���ع���قرض�بقيمة�
٩٣٫٥�مليون�ر�ال�سعودي.����٢٤�أكتو�ر�٢٠١٦م�قام�الصندوق�للتنمية�بإخطار�شركة�جنات�لإلس�ثمار�الزرا���بأنھ�إعتبارا�من�ذلك�التار�خ��عت���القرض�المستحق�من�شركة�
رخاء�قد�انتقل�ضمنيا�إ���الكفالء�الضامنون�للقرض�بكفالة�غرم�وأداء�ومطالبة�الشر�اء�الضامنون��سرعة�سداد�اإلل��امات�الم��تبة�ع���الشر�اء.�وعليھ�قامت�الشركة�

بتخصيص�١٨٫٩�مليون�ر�ال�سعودي�كما����٣١�د�سم���٢٠١٩م.�بقي�المخصص�ثابتا�كما����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م.

الجزء المتداول من قروض طويلة األجل

ارتبط�ا��زء�المتداول�من�القروض�الطو�لة�األجل�بقرض�استحصلت�عليھ�الشركة�من�صندوق�التنمية�الزراعية�ما�قبل�العام�٢٠١٧م�من�أجل�دعم�حاجات�العمل�
ومتطلبات�مشار�ع�قيد�التنفيذ.�ي���ق�سداد�القرض�بال�امل����العام�٢٠٢٢م�وتم�ضمان�القرض�من�خالل�خطاب��عهد�مس�ثمر�برهن�أصول�المشار�ع�الذي�تم�تمو�لها�

من�خالل�القرض.�

ارتفع�رصيد�القرض�ب�سبة�٦١٫٢٪�من�١٧٫٤�مليون�ر�ال�سعودي�كما����٣١�د�سم���٢٠١٧م�إ���٢٨٫٠�مليون�ر�ال�سعودي�كما����٣١�د�سم���٢٠١٨م�ن�يجة�ال��و�ات�ال���
�من�٢٨٫٠�مليون�ر�ال�سعودي�كما����٣١�د�سم���٢٠١٨م�إ���

ً
قامت���ا�الشركة�ألجل�دعم�متطلبات�العمل.�انخفض�رصيد�ا��زء�المتداول�من�قروض�طو�لة�األجل�تدر�جيا

١٠٫٧�مليون�ر�ال�سعودي�كما����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م�ن�يجة�ال�سديد�المستمر.

الذمم الدائنة التجارية

يو���ا��دول�التا���الذمم�الدائنة�التجار�ة�كما����٣١�د�سم���٢٠١٧م�و٣١�د�سم���٢٠١٨م�و٣١�د�سم���٢٠١٩م�و٣٠�يونيو�٢٠٢٠م.

الذمم�الدائنة�التجار�ة):�٣٤جدول�رقم�(

آالف�ر�ال�سعودي

ف��ة�الستة�أشهر�السنة�المالية�المن��ية����٣١�د�سم��
المن��ية����٣٠
يونيو�٢٠٢٠م

ز�ادة�/�(نقص)
معدل�النمو�
السنوي�المركب

٢٠١٩م٢٠١٨م٢٠١٧م
د�سم���
٢٠١٨م

د�سم���
٢٠١٩م

يونيو�
٢٠٢٠م

٢٠١٧م�-�٢٠٢٠م

٣٫٥٪(٥٫٢٪)٥٠٫٨٪(٢٣٫٨٪)٣٦,٠٦٥٢٧,٤٧٧٤١,٤٣٥٣٩,٢٨٩موردين�محلي�ن

٤٫١٪١٫٩٪(٢٫٥٪)١١٫٣٪١,٦٦٢١,٨٥١١,٨٠٤١,٨٣٩موردين�خارجي�ن

----٤,٤٧٠---شر�ات�تا�عة

٧٫٩٪٥٫٥٪٤٧٫٤٪(٢٢٫٣٪)٣٧,٧٢٨٢٩,٣٢٨٤٣,٢٣٩٤٥,٥٩٨اإلجما��

المصدر:�القوائم�المالية�المدققة�لألعوام�ب�ن�٢٠١٧م�و٢٠١٩م�ومعلومات�اإلدارة

تتألف�الذمم�الدائنة�التجار�ة�من�المستحقات�الدائنة�للموردين�المحلي�ن�وا��ارجي�ن�الذين�تتعامل�معهم�الشركة�من�أجل�ا��صول�ع���مختلف�المواد�واآلالت�والبضاعة�
المستخدمة����عمليات�الزراعية�وا��صاد�المختلفة.

لت�المستحقات�إ���هؤالء�الموردين�ما��س�تھ�٩٥٫٦٪�و٩٣٫٧٪�و٩٥٫٨٪�و٨٦٫٢٪�من�إجما���
ّ
تجدر�االشارة�إ���أّن�الشركة�تتعامل��ش�ل�رئ�����مع�موردين�محلي�ن�بحيث�مث

الذمم�الدائنة����٣١�د�سم���٢٠١٧م�و٣١�د�سم���٢٠١٨م�و٣١�د�سم���٢٠١٩م�و٣٠�يونيو�٢٠٢٠م.

تتألف�المش��يات�من�الموردين�ا��ارجي�ن�من��عض�البذور�ال����ستوردها�الشركة�من�ا��ارج�باإلضافة�إ���قطع�غيار�لبعض�اآلالت�الزراعية�ال����ستخدمها�الشركة.�

انخفضت�الذمم�الدائنة�ب�سبة�٢٢٫٣٪�من�٣٧٫٧�مليون�ر�ال�سعودي�كما����٣١�د�سم���٢٠١٧م�إ���٢٩٫٣�مليون�ر�ال�سعودي����٣١�د�سم���٢٠١٨م��عد�انخفاض���م�
ال�شاط�ما�ب�ن�العام�ن.�عادت�الذمم�الدائنة�وارتفعت�ب�سب�٤٧٫٤٪�من�٢٩٫٣�مليون�ر�ال�سعودي����٣١�د�سم���٢٠١٨م�إ���٤٣٫٢�مليون�ر�ال�سعودي����٣١�د�سم���
٢٠١٩م،�مع�ارتفاع�إضا���ب�سبة�٥٫٥٪�إ���٤٥٫٦�مليون�ر�ال�سعودي����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م.�و�ان�اإلرتفاع�المذ�ور�متأثرا�بتأخر��سديد�المبالغ�المستحقة�للموردين��عد�إعتماد�

سياسة�ترشيد�المصار�ف�للمحافظة�ع���ا��د�األد�ى�من�السيولة.
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المستحقات وأرصدة دائنة اخرى

يو���ا��دول�التا���المستحقات�واألرصدة�الدائنة�األخرى�كما����٣١�د�سم���٢٠١٧م�و٣١�د�سم���٢٠١٨م�و٣١د�سم���٢٠١٩م�و٣٠�يونيو�٢٠٢٠م.

المستحقات�وأرصدة�دائنة�أخرى):�٣٥جدول�رقم�(

آالف�ر�ال�سعودي

ف��ة�الستة�أشهر�السنة�المالية�المن��ية����٣١�د�سم��
المن��ية����٣٠
يونيو�٢٠٢٠م

ز�ادة�/�(نقص)
معدل�النمو�
السنوي�المركب

٢٠١٩م٢٠١٨م٢٠١٧م
د�سم���
٢٠١٨م

د�سم���
٢٠١٩م

يونيو�
٢٠٢٠م

٢٠١٧م�-�٢٠٢٠م

١٧٫٥٪(٢٨٫٠٪)١٠١٫٤٪٣٫٠٪٢,١٦١٢,٢٢٧٤,٤٨٦٣,٢٣٢عمالء�دفعات�مقدما

٥٫٤٪(٢٫١٪)١٦٫٤٪(٠٫١٪)٧,٦٢٧٧,٦٢٢٨,٨٧٥٨,٦٨٩مصار�ف�مستحقة

٤٫١٪٤٫٥٪-٥٫٧٪٨,٥٢٦٩,٠١٦٩,٠١٦٩,٤٢٦دائنة�اكتتاب�وأمانات�مساهم�ن

٢٨٫٧٪(١١٫٨٪)٦٦٫٩٪٢٧٫٥٪٢,٠٠٠٢,٥٥٠٤,٢٥٧٣,٧٥٦م�افأة�أعضاء�مجلس�االدارة

-١٦٧٫٤٪١٤٫٩٪-٤٢٠٤٨٣١,٢٩٢-دائنون�متنوعون

(١٠٠٫٠٪)--(١٠٠٫٠٪)---٢,٣٣٤تأم�ن�محتجز�مس��د

----٣١,٥١١---شر�ات�تا�عة

٤٥٫٦٪١١٣٫٥٪٢٤٫٢٪(٣٫٦٪)٢٢,٦٤٨٢١,٨٣٦٢٧,١١٧٥٧,٩٠٦اإلجما��

المصدر:�القوائم�المالية�المدققة�لألعوام�ب�ن�٢٠١٧م�و٢٠١٩م�ومعلومات�اإلدارة

الدفعات�المقدمة�من�العمالء����مبالغ��سددها�عدد�من�العمالء�لدى�شراء�منتجات�الفاكهة�واألعالف.�وتقوم�الشركة�بطلب�دفعات�مقدمة�من�العمالء����ا��االت�ال���ال�
تتوفر�ف��ا�البضا�ع�المطلو�ة�من�العميل�لدى�الشركة.����هذه�ا��الة�تقوم�الشركة��شراء�المنتجات�المطلو�ة�من�شر�ات�أخرى�وتطلب�من�العميل��سديد�دفعة�مقدمة�
��ذا�الصدد.�ارتفعت�الدفعات�المقدمة�من�العمالء�ب�سبة�١٠١٫٤٪�من�٢٫٢�مليون�ر�ال�سعودي����٣١�د�سم���٢٠١٨م�إ���٤٫٥�مليون�ر�ال�سعودي����٣١�د�سم���٢٠١٩م�
حيث�سدد�عدد�م��وظ�من�العمالء�دفعات�مقدمة�مقابل�شراء�كميات�من�األعالف�والفاكهة.انخفض�الرصيد�جزئيا�إ���٣٫٢�مليون�ر�ال�سعودي����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م�ن�يجة�

توصيل�البضاعة�المطلو�ة�إ���العمالء.�

المصار�ف�المستحقة�تتضمن��ش�ل�رئ�����رواتب�ومزايا�موظف�ن�ومصار�ف�المدقق�ا��ار���ومصار�ف�اإلس�شارات.�لم��شهد�المصار�ف�المستحقة�تقلبات�كب��ة�ما�ب�ن�
٣١�د�سم���٢٠١٧م�و٣٠�يونيو�٢٠٢٠م.�جاء�اإلرتفاع�ب�سبة�١٦٫٤٪�من�٧٫٦�مليون�ر�ال�سعودي����٣١�د�سم���٢٠١٨م�إ���٨٫٩�مليون�ر�ال�سعودي����٣١�د�سم���٢٠١٩م�
ن�يجة�ارتفاع�مصار�ف�اإلس�شارات��عد�إجراء�عدد�من�الدراسات�اإلكتوار�ة�ودراسات�إعادة�هي�لة.�لم��شهد�المصار�ف�المستحقة�أي�تقلبات�م��وظة�ب�ن�٣١�د�سم���

٢٠١٩م�و٣٠�يونيو�٢٠٢٠م.

دائنة�اإلكتئاب�وأمانات�المساهم�ن����أر�اح�مساهم�ن�غ���مسددة�مرتبطة��سنوات�سابقة.�لم��شهد�هذه�المبالغ�أي��غي��ات�جذر�ة�ما�ب�ن�٣١�د�سم���٢٠١٧م�و٣٠�يونيو�
٢٠٢٠م.

م�افأة�أعضاء�مجلس�اإلدارة����مزايا�يتم�صرفها�لمجلس�االدارة.�تتقلب�قيمة�هذه�المزايا�ب�ن�السنة�واألخرى�حيث�يتم�رفع�توصية�من�قبل���نة�ال��شيحات�والم�افآت�و���
ال��نة�المخولة�بالتوصية�لمجلس�االدارة�بخصوص�الم�افآت�المق��حة�للمجلس�وال��ان.�و�قوم�المجلس�بدراسة�توصية�ال��نة�و�وافق�ع���تخصيص�مبالغ�الم�افآت�

للمجلس�وال��ان�و�تم�الرفع�ل��معية�إلعتماد�م�افآت�المجلس.

الدائنون�المتنوعون��شمل�مصار�ف�متنوعة�كمصار�ف�منافع�عامة�ومصار�ف�تنظيف�ومصار�ف�أخرى.�تتقلب�هذه�المصار�ف�ضمن�سياق�العمل�العادي.

تأم�ن�المحتجز�المس��د�ال���تم����يلھ�كما����٣١�د�سم���٢٠١٧م��شمل�مصار�ف�سددها��عض�الشر�اء�لدى�ز�ادة�رأس�المال�الشركة����سنوات�سابقة.�ولم�يكن�الشر�اء�
قد�اس��جعوا�هذه�المبالغ�كما����٣١�د�سم���٢٠١٧م.

المستحقات�واألرصدة�الدائنة�األخرى�ا��اصة�بالشر�ات�التا�عة�تتضمن����معظمها�رواتب�ومزايا�موظف�ن�باإلضافة�إ���مصار�ف�مستحقة�متنوعة�(مصار�ف�تأم�ن�
ومصار�ف�اس�شارات�ومصار�ف�متنوعة�أخرى).�تقلبت�المستحقات�واألرصدة�الدائنة�األخرى�ما�ب�ن�العام�٢٠١٧م�وف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م.�لوحظ�
�ب�سبة�١١٣٫٥٪�أو�بقيمة�٣٠٫٨�مليون�ر�ال�سعودي�من�٢٧٫١�مليون�ر�ال�سعودي�كما����٣١�د�سم���٢٠١٩م�إ���٥٧٫٩�مليون�ر�ال�

ً
�م��وظا

ً
أّن�هذه�المصار�ف��ّ�لت�ارتفاعا

��ش�ل�رئ�����بارتفاع�الرواتب�والمزايا�المرتبطة�بموظفي�الشر�ات�التا�عة�ن�يجة�ارتفاع�أعداد�الموظف�ن�ما�ب�ن�العام�
ً
سعودي�كما����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م.�جاء�اإلرتفاع�مدفوعا

٢٠١٩م�(٧٦�موظف)�وف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م�(١٠٤�موظف�ن).

توزيعات أرباح مستحقة للمساهمين

تمثل�توز�عات�األر�اح�المستحقة�للمساهم�ن�أر�اح�تم�اإلعالن�ع��ا�من�دون��سديدها.�لم��شهد�هذه�األر�اح�أي��غي��ات�جذر�ة�ما�ب�ن�٣١�د�سم���٢٠١٧م�و٣٠�يونيو�٢٠٢٠م.

الزكاة المستحقة

قدمت�الشركة�إقرارا��ا�الز�و�ة�ح���عام�٢٠١٧م�وحصلت�ع���شهادة�ز�اة�مقيدة�ح���عام�٢٠١٧م�وتم�الر�ط�ال��ا�ي�ح���عام�٢٠٠٤م.�قدمت�الشركة�إقراراها�الز�وي�لعام�
٢٠١٨م�وحصلت�ع���موافقة�الهيئة�العامة�للز�اة�والدخل�ع���تقسيط�المبلغ�ع���٧�دفعات�م�ساو�ة�القيمة�شهر�ا.�صدر�للشركة�ر�ط���ا�ي�عن�األعوام�من�٢٠٠٥م�إ���
٢٠١٢م�وتضمن�فروقات�ز�و�ة�بمبلغ�٦٫٤�مليون�ر�ال�سعودي�وقامت�الشركة�باإلع��اض�ع���الر�ط�أمام�ال��نة�اإلست�نافية�وصدر�قرار���نة�اإلع��اض�بالموافقة�ا��زئية�
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ع���اإلع��اض�المقدم�من�الشركة�بقبول�ت��يح�ر�ط�ز�وي�بمبلغ�١٫٥�مليون�ر�ال�سعودي�ولم�يتم�البت����با���المبلغ�وقامت�الشركة�بت�و�ن�مخصص�لبا���الفروقات�
الز�و�ة�والبالغة�٤٫٩�مليون�ر�ال�سعودي.����تار�خ�٢٨�يوليو�٢٠٢٠م�صدر�من�الهيئة�العامة�للز�اة�والدخل�قرار�ر�ط�ز�وي�عن�عام�٢٠١٤م�بحيث�تطالب�الشركة��سداد�مبلغ�

١٫٩�مليون�ر�ال�سعودي�وتم�ت�و�ن�مخصص�الزم�لمواجهة�اإلل��امات�المحتملة.

مستحق إلى أطراف ذوي عالقة

يو���ا��دول�التا���المستحق�إ���أطراف�ذوي�عالقة�كما����٣١�د�سم���٢٠١٧م�و٣١�د�سم���٢٠١٨م�و٣١د�سم���٢٠١٩م�و٣٠�يونيو�٢٠٢٠م.

المستحق�إ���أطراف�ذوي�عالقة):�٣٦جدول�رقم�(

آالف�ر�ال�سعودي

ف��ة�الستة�أشهر�السنة�المالية�المن��ية����٣١�د�سم��
المن��ية����٣٠
يونيو�٢٠٢٠م

ز�ادة�/�(نقص)
معدل�النمو�
السنوي�المركب

٢٠١٩م٢٠١٨م٢٠١٧م
د�سم���
٢٠١٨م

د�سم���
٢٠١٩م

يونيو�
٢٠٢٠م

٢٠١٧م�-�٢٠٢٠م

----٤٥٠---شركة�تبوك�لل�سو�ق�الزرا��

----٤٥٠---شركة�تبوك�للمشاتل

----٧,٤٣٣---شركة�آفاق�الغذاء�المحدودة

----٩,٠٤٥---شركة�مطاح�ن�الدقيق�القاخ

----١٧,٣٧٨---اإلجما��

المصدر:�معلومات�اإلدارة

ترتبط�المستحقات�إ���األطراف�ذوي�العالقة�بمبالغ�تمو�ل�حصلت�عل��ا�الشركة�من�الشر�ات�التا�عة�المذ�ورة����ا��دول�أعاله.�وقد�استحصلت�الشركة�ع���هذه�المبالغ�
من�أجل�دعم�متطلبات�العمل�ورأس�المال�العامل����ف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م.

التسهيالت البنكية

يو���ا��دول�التا���ال�سهيالت�البنكية�كما����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م

ال�سهيالت�البنكية):�٣٧جدول�رقم�(

الرصيد����٣٠�يونيو�٢٠٢٠مإجما���القرضسعر�الفائدةالبنكآالف�ر�ال�سعودي

١٣,٣٥٠٦,٩٧٣سايبور�+�٣٪البنك�العر�ي�الوط���–�بنك�ساب�سهيالت�بنكية

١٣,٣٥٠٦,٩٧٣إجما���

المصدر:�القوائم�المالية�المراجعة�لف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م�ومعلومات�اإلدارة

ال�سهيالت�البنكية�ال���بلغت�قيم��ا�٧٫٠�مليون�ر�ال�سعودي�كما����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م�مرتبطة�بقروض�قص��ة�أجل�استحصلت�عل��ا�الشر�ات�التا�عة�من�البنك�العر�ي�
�خالل�الر�ع�الثالث�من�العام�

ً
الوط���و�نك�ساب�من�أجل�دعم�متطلبات�العمل�ورأس�المال�العامل.�تم�ا��صول�ع���القرض����أواخر�العام�٢٠١٩م�ومازال�الرصيد�قائما

٢٠٢٠م.�لم�يتضمن�القرض�أي��عهدات�مالية�محددة�كما�لم�يتم�تقديم�أي�ضمانات�أو�رهونات�ل��هة�المانحة.�

إلتزامات عقود اإليجار - الجزء المتداول 

بلغت�قيمة�ال��امات�اإليجار�(ا��زء�المتداول)��سعة�آالف�ر�ال�سعودي�كما����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م.�وقد�ارتبطت�هذه�اإلل��امات�بإيجار�مصا�ع�الشر�ات�التا�عة����مدينة�جدة.�
تم�تص�يف�اإليجار�المرتبط���ذا�المصا�ع�ضمن�إل��امات�عقود�اإليجار��عد�اعتماد�المعيار�الدو���للتقر�ر�الما���رقم�١٦.�
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المطلوبات غير المتداولة

يو���ا��دول�التا���المطلو�ات�غ���المتداولة�كما����٣١�د�سم���٢٠١٧م�و٣١�د�سم���٢٠١٨م�و٣١د�سم���٢٠١٩م�و٣٠�يونيو�٢٠٢٠م

المطلو�ات�غ���المتداولة):�٣٨جدول�رقم�(

آالف�ر�ال�سعودي

ف��ة�الستة�أشهر�السنة�المالية�المن��ية����٣١�د�سم��
المن��ية����٣٠
يونيو�٢٠٢٠م

ز�ادة�/�(نقص)
معدل�النمو�
السنوي�المركب

٢٠١٩م٢٠١٨م٢٠١٧م
د�سم���
٢٠١٨م

د�سم���
٢٠١٩م

يونيو�
٢٠٢٠م

٢٠١٧م�-�٢٠٢٠م

ا��زء�الغ���المتداول�من�قروض�
طو�لة�األجل�

٥٨٫٦٪-(١٠٠٫٠٪)(٢٥٫٣٪)١٧,٥٣٢-٥,٥٣٢٤,١٣١

ال��امات�م�افأة���اية�ا��دمة�
للموظف�ن�

(٢٫٢٪)٥٫٤٪(٤٢٫٥٪)٥٥٫٩٪١٠,٦٥٤١٦,٦٠٥٩,٥٥٥١٠,٠٧٢

(١٩٫٨٪)-(١٠٠٫٠٪)(١٧٫٠٪)٨٧٧-١,٥٢٤١,٢٦٥إيرادات�مؤجلة�-�منح�ح�ومية

ال��امات�عقود�ايجار�-�ا��زء�غ���
المتدول

---١٤٦----

٢١٫٢٪١٩٩٫٦٪(٥٦٫٦٪)٢٤٫٢٪١٧,٧١٠٢٢,٠٠٢٩,٥٥٥٢٨,٦٢٧إجما���المطلو�ات�غ���المتداولة

�المصدر:�القوائم�المالية�المدققة�لألعوام�ب�ن�٢٠١٧م�و٢٠١٩م�وغ���المراجعة�لف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م

الجزء الغير المتداول من قروض طويلة األجل

يرتبط�ا��زء�الغ���المتداول�من�قروض�طو�لة�األجل�بالقروض�المستحصلة�من�صندوق�التنمية�الزراعية�كما�ذكر�أعاله.�ارتفع�الرصيد�غ���المتداول�للقروض�من�صفر�كما�
���٣١�د�سم���٢٠١٩م�إ���١٧٫٥�مليون�ر�ال�سعودي�كما����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م��عد�حصول�الشر�ات�ع���قروض�إضافية�من�الصندوق�من�أجل�دعم�توسع�األعمال�ومواكبة�

ارتفاع�مستوى�األعمال.�

إلتزامات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

تمثل�إل��امات�م�افأة���اية�ا��دمة�للموظف�ن�مصار�ف���اية�العمل�المستحقة�إ���موظفي�الشركة.�ارتفعت�هذه�المصار�ف�ب�سبة�٥٥٫٩٪�من�١٠٫٧�مليون�ر�ال�سعودي�كما�
���٣١�د�سم���٢٠١٧م�إ���١٦٫٦�مليون�ر�ال�سعودي����٣١�د�سم��٢٠١٨م�ن�يجة�إرتفاع�الرواتب��ش�ل�جز�ي�خالل�العام.�عادت�هذه�المصار�ف�وانخفضت�ب�سبة�٤٢٫٥٪�
من�١٦٫٦�مليون�ر�ال�سعودي����٣١�د�سم���٢٠١٨م�إ���٩٫٦�مليون����٣١�د�سم���٢٠١٩م.�و�ان�االنخفاض����العام�٢٠١٩م�ن�يجة�لدارسة�إعادة�هي�لة�قامت���ا�الشركة�ونتج�
ع��ا�تخفيض�عدد�الموظف�ن.�كما�أجرت�الشركة�دراسة�إكتوار�ة�من�أجل�إعادة�تقييم�مصار�ف���اية�ا��دمة�ما�ساهم����إنخفاض�إل��امات�الشركة.�ارتفع�رصيد�إل��امات�
م�افأة���اية�ا��دمة�من�٩٫٦�مليون�ر�ال�سعودي�من�٣١�د�سم���٢٠١٩م�إ���١٠٫١�مليون�ر�ال�سعودي�كما����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م،�حيث�ارتبط�اإلرتفاع�بال��امات�الشر�ات�

التا�عة�وال���ارتفع�عدد�موظف��ا�ب�ن�الف��ت�ن�المذ�ورت�ن.

إيرادات مؤجلة - منح حكومية

تقوم�الشركة�بإثبات�إيرادات�مؤجلة�(منح�ح�ومية)�كفرق�ب�ن�القيمة�ا��الية�والقيمة�اإلسمية�للقرض�الذي�استحصلت�عليھ�الشركة�من�صندوق�التنمية�الزراعية.�و�تم�
إح�ساب�فوائد�إعتبار�ة�ع���رصيد�القرض�مقابل�إيرادات�بنفس�القيمة�يتم�إطفا��ا�مع�سداد�أقساط�القرض�وتم�إظهار�الرصيد�كإيرادات�مؤجلة����٣١�د�سم���٢٠١٧م�و٣١

د�سم���٢٠١٨م.�تم�إعادة�تص�يف�اإليرادات�المؤجلة�كإل��امات�ع���الشركة�كما����٣١�د�سم���٢٠١٩م�ن�يجة�عدم�اإلل��ام��شروط�صندوق�التنمية�الزراعية،�ثّم�عادت�
وصنفت�كبند�مستقل����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م��عد�حصول�الشركة�ع���قروض�جديدة�من�الصندوق.

إلتزامات عقود اإليجار – الجزء غير المتداول 

بلغت�قيمة�ال��امات�اإليجار�(ا��زء�غ���المتداول)�٠٫١�مليون�ر�ال�سعودي�كما����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م.�وقد�ارتبطت�هذه�اإلل��امات�بمصا�ع�الشر�ات�التا�عة����مدينة�جدة�
.
ً
كما�ذكر�سابقا
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قائمة التدفقات النقدية  ٨-٦
يو���ا��دول�التا���التدفقات�النقدية�للسنوات�المالية�المن��ية����٣١�د�سم��٢٠١٧م�و٢٠١٨م�و٢٠١٩م�وف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠١٩م�و٣٠�يونيو�

٢٠٢٠م.

التدفقات�النقدية):�٣٩جدول�رقم�(

آالف�ر�ال�سعودي

السنة�المالية�المن��ية����
٣١�د�سم��

ز�ادة�/�(نقص)ف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو
معدل�النمو�
السنوي�المركب

٢٠٢٠م٢٠١٩م٢٠١٩م٢٠١٨م٢٠١٧م
د�سم���
٢٠١٨م

د�سم���
٢٠١٩م

يونيو�
٢٠٢٠م

٢٠١٧م�-�٢٠١٩م

صا���النقد�من�األ�شطة�
ال�شغيلية

(٢٤,٦٨٢)(٤٧,٣٣٤)(٢١٨٫٦٪)(١١٨٫٠٪)٩١٫٨٪١٤,٤٠٢(١٢,١٣٩)٨,٥٤١-

صا���النقد�المستخدم�
���األ�شطة�االس�ثمار�ة

٥٫٨٪(١٦٦٫٢٪)(٤٦٫٥٪)١٠٩٫٤٪(٩,٩٤٥)٢٥,٥٦٩٥٣,٥٢٩٢٨,٦٤١١٥,٠٢٨

صا���النقد�المستخدم�
���ال�شاط�التمو���

(٣١٢)(٦,٤٤٢)(٣٩,٠٨٨)(٢,٢٩٧)١,٠١٩٫٩٪(٥٢١٫٣٪)٥٠٦٫٧٪١,٩٦٧٫١٪٩,٦٧٦

صا���الز�ادة����النقد�وما�
���حكمھ

٢,٢٨٧٫٨٪٦٦٩٫٠٪(١٤٣٫١٪)٥٩٢١٤,١٣٣(١,٩٠٦)(٢٤٨)٥٧٥-

النقد�وما����حكمھ����
بداية�السنة

٥٫٥٪(٣٥٫٨٪)(٧٫٢٪)٢٠٫٠٪٢,٨٧٩٣,٤٥٤٣,٢٠٦٣,٢١٦٢,٠٦٦

النقد�وما����حكمھ����
��اية�السنة

(٣٨٫٥٪)٣٢٥٫٤٪(٥٩٫٤٪)(٧٫٢٪)٣,٤٥٤٣,٢٠٦١,٣٠٠٣,٨٠٨١٦,١٩٩

المصدر:�القوائم�المالية�المدققة�لألعوام�ب�ن�٢٠١٧م�و٢٠١٩م�وغ���المراجعة�لف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م

انخفض�رصيد�النقد�وما����حكمھ�ب�سبة�٧٫٢٪�من٣٫٥�مليون�ر�ال�سعودي����٣١�د�سم���٢٠١٧م�إ���٣٫٢�مليون�ر�ال�سعودي����٣١�د�سم���٢٠١٨م،�حيث��ان�االنخفاض�
مرتبطا�بإرتفاع�التدفقات�النقدية�ا��ارجة�من�األ�شطة�ال�شغيلية�من�٢٤٫٧�مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٧م�إ���٤٧٫٣�مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٨م.�وقد�قابل�
إرتفاع�صا���النقد�ا��ارج�من�األ�شطة�ال�شغيلية�ب�ن�العام�ن�٢٠١٧م�و٢٠١٨م�ارتفاع�النقد�المتحصل�من�األ�شطة�اإلس�ثمار�ة�من�٢٥٫٦�مليون�ر�ال�سعودي����العام�

٢٠١٧م�إ���٥٣٫٥�مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٨م.�

تا�ع�النقد�وما����حكمھ�إنخفاضھ�ب�سبة�٥٩٫٤٪�من٣٫٢�مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٨م�إ���١٫٣�مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٩م،�حيث��ان�اإلنخفاض�متأثرا�
بإرتفاع����التدفق�النقدي�ا��ارج�من�األ�شطة�التمو�لية�من�٦٫٤�مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٨م�إ���٣٩٫١�مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٩م.

ارتفع�النقد�وما����حكمھ�ب�سبة�٣٢٥٫٤٪�من�٣٫٨�مليون�ر�ال�سعودي����ف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠١٩م�إ���١٦٫٢�مليون�ر�ال�سعودي����ف��ة�الستة�أشهر�
المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م�ن�يجة�تحول�التدفق�النقدي�من�األ�شطة�ال�شغيلية�من�تدفق�سل���بقيمة�١٢٫١�مليون�ر�ال�سعودي����ف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�

٢٠١٩م�إ���تدفق�نقدي�إيجا�ي�بقيمة�١٤٫٤�مليون�ر�ال�سعودي����ف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م.

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

يو���ا��دول�التا���التدفقات�النقدية�من�األ�شطة�الت�شغيلية�للسنوات�المالية�المن��ية����٣١�د�سم��٢٠١٧م�و٢٠١٨م�و٢٠١٩م�وف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�
٢٠١٩م�و٣٠�يونيو�٢٠٢٠م.

التدفقات�النقدية�من�األ�شطة�ال�شغيلية):�٤٠جدول�رقم�(

آالف�ر�ال�سعودي

السنة�المالية�المن��ية����٣١�د�سم��
ف��ة�الستة�الستة�
المن��ية����٣٠�يونيو�

ز�ادة�/�(نقص)
معدل�النمو�
السنوي�المركب

٢٠٢٠م٢٠١٩م٢٠١٩م٢٠١٨م٢٠١٧م
د�سم���
٢٠١٨م

د�سم���
٢٠١٩م

يونيو
٢٠٢٠م

٢٠١٧م�-�٢٠١٩م

١٥٩٫٤٪٩١٫٤٪١٩٢٫٣٪١٣٠٫٢٪(٧,٦٤٣)(٨٩,١٤٧)(١٧٣,٥٥١)(٥٩,٣٨١)(٢٥,٧٩٨)صا���ا��سارة�للسنة�قبل�الز�اة

�عديالت�ل�سو�ة�صا���ا��سارة�مع�ثا���
التدفق�النقدي�من�األ�شطة�ال�شغيلية:

----

(١٫٩٪)١٫٠٪(٩٫١٪)٥٫٨٪٢٩,٠٦٨٣٠,٧٥٥٢٧,٩٦٣١٤,٤٢٦١٤,٥٦٤اس��الك�ممتل�ات�واالت�ومعدات

-(١٠٠٫٠٪)١٦٫٥٪--٢١٢٢٤٨١٢٣-اس��الك�موجودات�حيو�ة

--٧----اس��الك�أصول�حق�االستخدام

---٢----اطفاء�أصول�غ���ملموسة

-(١٠٠٫٠٪)---٤,٣٨٧٤,٣٠٠--هبوط����قيمة�الموجودات�حيو�ة

---(٧٠٫٦٪)---٤,٢٤٠١,٢٤٥إزالة�أ��ار�واتالف�محاصيل
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آالف�ر�ال�سعودي

السنة�المالية�المن��ية����٣١�د�سم��
ف��ة�الستة�الستة�
المن��ية����٣٠�يونيو�

ز�ادة�/�(نقص)
معدل�النمو�
السنوي�المركب

٢٠٢٠م٢٠١٩م٢٠١٩م٢٠١٨م٢٠١٧م
د�سم���
٢٠١٨م

د�سم���
٢٠١٩م

يونيو
٢٠٢٠م

٢٠١٧م�-�٢٠١٩م

ال��امات�م�افأة���اية�ا��دمة�للموظف�ن�-�
الم�ون�خالل�للسنة

٨٫٤٪(٣٢٫٩٪)٦٫٨٪١٠٫٠٪٢,٣٧١٢,٦٠٨٢,٧٨٦١,٣١٤٨٨٣

خسانر�ائتمانية�متوقعة�الذمم�المدينة�
األخرى

--٢,٧٠٩-----

-(٤١٣)----اس�ثمارات����أدوات�حقوق�الملكية

-(١٠٠٫٠٪)٣٦٢٫٠٪--٩,٦٠٠٤٤,٣٥١١٧,٨١٦-هبوط����قيمة�مشار�ع�راسمالية

هبوط����شر�ات�زميلة�وتا�عة�وإس�ثمارات�
���ادوات�حقوق�ملكية

١٧٢٫١٪(١٠٠٫٠٪)-(١٠٠٫٠٪)-٦,٢٣٤٥,٤٠٧-٨٤٢

--٤٢٠٫٥٪---٧٧٦٤,٠٣٨-حصة�الشركة�من�نتائج�أعمال�شركة�زميلة

مخصص�ضمان�قرض�وال��امات����شركة�
زميلة

-(١٠٠٫٠٪)٤٥٫٠٪--١٣,٠٠٠١٨,٨٥٠١٨,٨٥٠-

صا���تقييم�وهبوط����قيمة�مخزون�
ومحاصيل�عند�نقطة�ا��صاد

(٤,١٧٥)(١٠,٤٥٦)(٨٩٫٠٪)(٤٣٩٫٥٪)١٥٠٫٤٪٣٥,٤٩٥٢٣,٢٧٩٢,٥٥١-

--٢,٤٧٨٫٥٪---١٥٣٣,٩٤٣-مخصص�مخزون�راكد�و�طيء�ا��ركة

٤٤٫٣٪-٦٣٫٤٪٢٧٫٥٪--٢,٠٠٠٢,٥٥٠٤,١٦٦م�افأة�اعضاء�مجلس�اإلدارة

--١٣٤٫٩٪---١,٠١٨٢,٣٩١-ت�اليف�تمو�لية

(٥٦٫٦٪)(٨١٫٦٪)(٢٦٫٥٪)(٧٤٫٤٪)(٩٣)(٥٠٧)(٧٥٥)(١,٠٢٧)(٤,٠٠٨)(ار�اح)�اس�ثمارات�مرابحات�قص��ة�االجل

(در)�/�ت�و�ن�مخصص�خسائر�إنتمانية�
متوقعة�للذمم�المدينة�التجار�ة

-(١٦٨٫٩٪)-(٤,٣٣٥)٦,٢٩٢--

أر�اح�تقييم�إس�ثمارات�مالية�بالقيمة�
العادلة�من�خالل�األر�اح�وا��سائر

---(٧٥)---(٪١٠٠٫٠)-

----(٤٤٩)----�سو�ات�اس�ثمارات����شر�ات�تا�عة

التغ��ات����بنود�الموجودات�والمطلو�ات�
ال�شغيلية

----

(١٠٫٠٪)(٥٤٫٢٪)(١٢٠٫٩٪)(٤٨٧٫٩٪)(٦,٣٥٨)(١٣,٨٧١)٥,٥١٢(٢٦,٣٧٤)٦,٧٩٩مخزون

-(١٠١٫٣٪)(٩٤١٫٩٪)(٨٥٫٣٪)(١١١)١٢,٥١٠٨,٥١٩(١,٤٨٦)(١٠,١٣٤)ذمم�مدينة�تجار�ة

-(٩٦٫٥٪)-(٦٣٠)(١٨,٠٥١)مستحق�من�أطراف�ذوي�عالقة

مصار�ف�مدفوعة�مقدما�وارصدة�مدنية�
اخرى

-(١٣١٫١٪)١٥٦٫٢٪-(٧٢٨)٥,٠٣٣١٢,٨٩٥٢,٣٣٨-

-(١٨٤٫٧٪)٢٥٢٫١٪-٣,٨٠٠(٤,٤٨٦)(٦,٦٢٦)(١,٨٨٢)-موجودات�حيو�ة

٣٠٫٦٪(١٠٧٫٢٪)(٢٦٥٫٦٪)(٢٠٣٫١٪)(١,٢٧٥)١٣,٩١١١٧,٧٢٩(٨,٤٠٠)٨,١٥٠ذمم�دائئة�تجار�ة

-٥٣٧٫١٪(١٣٣٫٢٪)١٧٧٫١٪١,١١٦٤,٤٠٩٢٨,٠٨٩(٣,٣٦٢)(١,٢١٤)مستحقات�وأرصدة�داننة�اخرى

ال��امات�م�افاة���اية�خدعة�مدفوعة�
للموظف�ن

(٥,٢٢٩)(٢,٦٨٣)(٧,٣٠٥)(٤,٥١١)(١,٤٨٧)(٪٤٨٫٧)٪١٨٫٢٪(٦٧٫٠٪)١٧٢٫٢

--١٣٤٫٩٪---(٢,٣٩١)(١,٠١٨)-ت�اليف�تمو�لية�مدفوعة

(١٠٠٫٠٪)-(١٠٠٫٠٪)(٢١٫٠٪)---(٤,٤٩٦)(٥,٦٨٨)المسدد�من�الز�اة

(١٠٠٫٠٪)--(١٠٠٫٠٪)----(٢١,٩٠٦)دائنوتوز�عات�أر�اح

----(١٦,٣٠٦)----مستحق�إ���أطراف�ذوي�عالقة

صا���الثقد�الناتج�من�(المستخدم���)�
األ�شطة�ال�شغيلية

(٢٤,٦٨٢)(٤٧,٣٢٤)(٢١٨٫٦٪)(١١٨٫٠٪)٩١٫٧٪١٤,٤٠٢(١٢,١٣٩)٨,٥٤١-

المصدر:�القوائم�المالية�المدققة�لألعوام�ب�ن�٢٠١٧م�و٢٠١٩م�وغ���المراجعة�لف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م

�ّ�لت�الشركة�تدفقات�نقدية�خارجة�من�األ�شطة�ال�شغيلية�بقيمة�٢٤٫٧�مليون�ر�ال�سعودي�و٤٧٫٣�مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٧م�والعام�٢٠١٨م.�ارتفعت�قيمة�
هذه�التدفقات�ا��ارجة�ب�سبة�٩١٫٧٪�من�٢٤٫٧�مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٧م�إ���٤٧٫٣�مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٨م.�و�ان�اإلرتفاع�متأثرا�بإرتفاع�صا���

ا��سارة�السنو�ة�من�٢٥٫٨�مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٧م�إ���٥٩٫٤�مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٨م.

تحول�التدفق�النقدي�من�األ�شطة�ال�شغيلية�من�تدفقات�نقدية�خارجة�بقيمة�٤٧٫٣�مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٨م�إ���تدفق�نقدي�إيجا�ي�بقيمة�٨٫٥�مليون�ر�ال�
سعودي����العام�٢٠١٩م�ن�يجة����يل�الشركة�هبوط����قيمة�مشار�ع�رأسمالية�بقيمة�٤٤٫٤�مليون�ر�ال�سعودي�وتقييم�هبوط�قيمة�المخزون�والمحاصيل�عند�نقطة�

ا��صاد�بقيمة�٣٥٫٥�مليون�ر�ال�سعودي�خالل�العام.
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ارتفع�التدفق�النقدي�من�األ�شطة�ال�شغيلية�من�تدفق�نقدي�سل���بقيمة�١٢٫١�مليون�ر�ال�سعودي����ف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠١٩م�إ���تدفق�نقدي�إيجا�ي�
بقيمة�١٤٫٤�مليون�ر�ال�سعودي����ف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م.��ان�التدفق�النقدي�ال����ّ�لتھ�الشركة����ف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م�
متأثرا�بإرتفاع�الذمم�الدائنة�والمستحقات�واألرصدة�الدائنة�األخرى��عد�تأخر�السداد�من�قبل�الشركة.�كما�تأثر�التدفق�النقدي�المذ�ور�بانخفاض�صا���ا��سارة�ال����ّ�ل��ا�

الشركة�ب�ن�الف��ت�ن.�

التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية

يو���ا��دول�التا���التدفقات�النقدية�من�األ�شطة�اإلس�ثمار�ة�للسنوات�المالية�المن��ية����٣١�د�سم��٢٠١٧م�و٢٠١٨م�و٢٠١٩م�وف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�
٢٠١٩م�و٣٠�يونيو�٢٠٢٠م.

التدفقات�النقدية�من�األ�شطة�اإلس�ثمار�ة):�٤١جدول�رقم�(

آالف�ر�ال�سعودي

السنة�المالية�المن��ية����٣١�د�سم��
ف��ة�الستة�الستة�المن��ية�

���٣٠�يونيو
ز�ادة�/�(نقص)

معدل�النمو�
السنوي�المركب

٢٠٢٠م٢٠١٩م٢٠١٩م٢٠١٨م٢٠١٧م
د�سم���
٢٠١٨م

د�سم���
٢٠١٩م

يونيو�
٢٠٢٠م

٢٠١٧م�-�٢٠١٩م

اس�ثمارات�مرابحات�
قص��ة�األجل�

٥٥٠٫٥٪(٩٩٫٧٪)(٥١٫٢٪)٨,٥٦٤٫١٪١,١٠٩٩٦,٠٨٥٤٦,٩٢٣٢٨,٦٨٥٨٤

اس�ثمارات����شر�ات�
زميلة�وتا�عة�

(٢٥٠)(١٧,١٩٥)---٪(١٠٠٫٠٪)-(١٠٠٫٠٪)٦,٧٧٧٫٩

اس�ثمارات����ادوات�
حقوق�ملكية�

-(١٢٥)----(٪١٠٠٫٠)--

صا���التغ������ممتل�ات�
وآالت�ومعدات�معدة�

للبيع�
(١٠٠٫٠٪)-(١٠٠٫٠٪)(٩٨٫٥٪)---٥٩,١٥٨٨٨٠

المحصل�من�بيع�
اس�ثمارت�مالية�بالقيمة�
العادلة�من�خالل�االر�اح�

وا��سائر�

(١٩,٤٣٥)(٢٧٫٨٪)(١٠٧٫٤٪)--١,٤٣٧١,٠٣٧--

صا���التغ������مشار�ع�
تحت�التنفيذ�

(٢٢٫٤٪)١,١٧٦٫٢٪(١٥٤٫٤٪)(٣,٤٥٦)(٤,٤٥١)(٨,٧١٩)(٦٨٣)١,٢٥٦-

إضافات�شراء�ممتل�ات�
وأالت�ومعدات�

(٢٦,٦٨٨)(٩,١٦٤)(٨,٤٥٠)(٦,٠٨٢)-(٪٦٥٫٧)(٪٢٨٫٠)-

المحصل�من�بيع�
ممتل�ات�وأالت�ومعدات�

(١,٢٥٩)(١٠٠٫٠٪)-(١٠٠٫٠٪)(١١٢٫٩٪)---١٦٣

صا���التغ������موجودات�
حيو�ة�

(١٥,٠١١)(٣٤٥)(١,٤٣٦)(٧٥٦)(٤٩١)(٪٩٧٫٧)٪(٦٩٫١٪)(٣٥٫١٪)٣١٦٫٧

--------إس�بعاد�إس�ثمارات

صا���النقد�الناتج�من�
األتلطة�االس�ثمار�ة�

(١٦٦٫٢٪)(٤٦٫٥٪)١٠٩٫٤٪(٩,٩٤٥)٢٥,٥٦٩٥٣,٥٢٩٢٨,٦٤١١٥,٠٢٨-

المصدر:�القوائم�المالية�المدققة�لألعوام�ب�ن�٢٠١٧م�و٢٠١٩م�وغ���المراجعة�لف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م

تقلبت�قيمة�التدفق�النقدي�من�األ�شطة�اإلس�ثمار�ة�خالل�الف��ة.�ارتفع�التدفق�النقدي�من�األ�شطة�اإلس�ثمار�ة�من�٢٥٫٦�مليون�ر�ال�سعودي����٢٠١٧م�إ���٥٣٫٥�مليون�
ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٨م�ن�يجة��س�يل�إس�ثمارات�المرابحات�القص��ة�األجل،�ما�أدّر�ع���الشركة�متحصالت�بقيمة�٩٦٫١�مليون�ر�ال�سعودي�خالل�العام.�انخفضت�
المتحصالت�من��س�يل�إس�ثمارات�مرابحات�قص��ة�األجل�من٩٦٫١�مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٨م�إ���٤٦٫٩�مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٩م،�ما�أدى�إ���تراجع�

التدفق�النقدي�الناتج�من�األ�شطة�اإلس�ثمار�ة�من�٥٣٫٥�مليون�ر�ال�سعودي�خالل�العام�٢٠١٨م�إ���٢٨٫٦�مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٩م.

�ّ�لت�الشركة�تدفق�نقدي�سل���بقيمة�٩٫٩�مليون�ر�ال�سعودي����ف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م�مقارنة�مع�تدفق�نقدي�إيجا�ي�بقيمة�١٥٫٠�مليون�ر�ال�
سعودي����ف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠١٩م.�وقد�تأثر�هذا�التحول�بالتغ���الذي�طرأ�ع���إس�ثمارات�المرابحات�قص��ة�األجل.



٧٣

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

يو���ا��دول�التا���التدفقات�النقدية�من�األ�شطة�التمو�لية�للسنوات�المالية�المن��ية����٣١�د�سم��٢٠١٧م�و٢٠١٨م�و٢٠١٩م�وف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�
٢٠١٩م�و٣٠�يونيو�٢٠٢٠م.

التدفقات�النقدية�من�األ�شطة�التمو�لية):�٤٢جدول�رقم�(

آالف�ر�ال�سعودي

السنة�المالية
المن��ية����٣١�د�سم��

ف��ة�الستة�الستة�
المن��ية����٣٠�يونيو�

ز�ادة�/�(نقص)
معدل�النمو�
السنوي�المركب

٢٠٢٠م٢٠١٩م٢٠١٩م٢٠١٨م٢٠١٧م
د�سم���
٢٠١٨م

د�سم���
٢٠١٩م

يونيو�
٢٠٢٠م

٢٠١٧م�-�٢٠١٩م

-(٥٧٧٫٠٪)(٣٣٤٫٠٪)(٥١٫٣٪)١٠٫٢(٢٫١)(٢١٫٠)١٨٫٤٩٫٠صا���التغ������قروض�طو�لة�االجل

(١٫٧٪)-٣٩٫٤٪(٣٠٫٧٪)--(١٨٫١)(١٣٫٠)(١٨٫٧)مستحق�من�أطراف�ذوي�عالقة�

-(٥٩٣٫٣٪)(٢٫٢٪)-٠٫١(٠٫٠)(٠٫١)(٠٫١)-توز�عات�أر�اح�مدفوعة�

--(١٠٠٫٠٪)----(٢٫٤)-�سو�ات�سنوات�سابقة�

٤١٤٫٦٪--(٠٫٧)(٠٫١)---�سهيالت�بنكية

صا���النقد�المستخدم����األ�شطة�
التمو�لية�

(٠٫٣)(٦٫٤)(٣٩٫١)(٢٫٣)١,٠١٩٫٩٪(٥٢١٫٣٪)٥٠٦٫٧٪١,٩٦٧٫١٪٩٫٧

المصدر:�القوائم�المالية�المدققة�لألعوام�ب�ن�٢٠١٧م�و٢٠١٩م�وغ���المراجعة�لف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م

تأثرت�حركة�التدفق�النقدي�من�األ�شطة�التمو�لية�خالل�الف��ة�بحركة�القروض�ال���استحصلت�عل��ا�الشركة�من�صندوق�التنمية�الزراعية�وحركة�القروض�ال���منح��ا�
الشركة�لألطراف�ذوي�العالقة.�ارتفع�التدفق�النقدي�ا��ارج�من�األ�شطة�التمو�لية�من�٠٫٣�مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٧م�إ���٦٫٤�مليون�ر�ال�سعودي����العام�
٢٠١٨م،�مع�إرتفاع�إضا���إ���٣٩٫١�مليون�ر�ال�سعودي����العام�٢٠١٩م.�ب�نما��ان�اإلرتفاع�ب�ن�العام�ن�٢٠١٧م�و٢٠١٨م�مدفوعا�ب�سو�ات�سابقة،��ان�اإلرتفاع����العام�

٢٠١٩م�متأثرا�ب�سديد�قرض�صندوق�التنمية�الزراعية�ومنح�قروض�لدعم�أك���من�طرف�ذات�عالقة.�

�ّ�لت�الشركة�تدفقا�نقديا�إيجابيا�بقيمة�٩٫٧�مليون�ر�ال�سعودي����ف��ة�الستة�أشهر�المنت������٣٠�يونيو�٢٠٢٠م�مقارنة�مع�تدفق�نقدي�خارج�بقيمة�٢٫٣�مليون�ر�ال�
سعودي����ف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠١٩م.�و�ان�التحول�متأثرا�بحصول�الشركة�ع�����و�ات�إضافية�من�قرض�صندوق�التنمية�الزراعية

االلتزامات والمطلوبات الطارئة  ٩-٦
�عن�اإلل��امات�والمصروفات�المحتملة�بالشركة�كما����٣٠�يونيو�٢٠٢٠م:

ً
�عرض�ا��دول�التا���موجزا

اإلل��امات�والمصروفات�المحتملة):�٤٣جدول�رقم�(

ف��ة�الستة�أشهر�المن��ية����٣٠�يونيو�٢٠٢٠مآالف�ر�ال�سعودي

معلومات�القوائم�المالية

٢٫٤٠٠خطابات�الضمان

٢٫٤٠٠اإلجما��

المصدر:�معلومات�اإلدارة

تم�إصدار�خطابات�الضمان�المذ�ورة�أعاله�لصا���الموردين�الذين�يزودون�الشركة�بالمواد�وا��دمات�والمعدات�المطلو�ة.�و�تم�إصدار�هذه�ا��طابات�كضمان�دفع�
للموردين.�وت�ت���صالحيات�هذه�ا��طابات�لدى��سديد�المستحقات�من�قبل�الشركة�إ���المورد.



٧٤

استخدام متحصالت الطرح والمشاريع المستقبلية-  ٧

صافي متحصالت الطرح  ١-٧
يقـدر�إجمالـي�متحصـالت�طـرح�أسـهم�حقـوق�األولو�ـة�مبلغ�(١٥٠,٠٠٠,٠٠٠�ر�ـال�سـعودي)�-�فقط�مائة�وخمسون�مليون�ر�ال�سعودي،�سـيدفع�م��ـا�مبلـغ�(٨,٠٠٠,٠٠٠)�ر�ـال�
سـعودي�تقر�با،�لتغطيـة�ت�اليـف�الطـرح�والتـي��شـمل�أ�عـاب�المس�شـار�المالـي�ومديـر�االكتتـاب�ومتعهـد�التغطيـة�والمس�شـار�القانونـي�ومصار�ـف�ال�سـو�ق�والطباعـة�والتوز�ـع�

وغ��هـا�مـن�المصار�ـف�المتعلقـة�باالكتتـاب.

سـ�بلغ�صافـي�متحصـالت�الطـرح�حوالـي�(١٤٢,٠٠٠,٠٠٠)�ر�ـال�سـعودي،�والـذي�س�سـتخدم�فـي�الصرف�ع���ال�شغيل�وا��طة�الزراعية�(تتمثل�ا��طة�الزراعية�بزراعة�بذور�
القمح�والفواكھ�مثل�العنب�والمشمش�وا��وخ�و��رة�الز�تون�وتر�ية�الموا����وال�سات�ن�والمشاتل)�وسداد�مديونيات�وقروض�الشركة�واالستحواذ�ع���أعمال�عقار�ة�مدرة�

للدخل.�ولـن�يحصـل�المسـاهمون�علـى�أي�مـن�المتحصـالت�الناشـئة�عـن�الطـرح.

كمـا�سـتقوم�الشركة�باإلفصـاح�ل��مهـور�علـى�موقـع�شـركة�السـوق�الماليـة�السـعودية�(تداول)�عنـد�وجـود�اختـالف�ب�سـبة�(٥٪)�أو�أكثـر�بيـن�االسـتخدام�الفعلـي�لمتحصـالت�
الطـرح�مقابـل�مـا�أفِصـح�عنـھ�فـي��شـرة�اإلصـدار�هـذه�فـور�علمهـا�بذلـك.

استخدام متحصالت الطرح  ٢-٧
سـ�تم�اسـتخدام�صافـي�متحصـالت�الطـرح�فـي��شغيل�ال�شاط�وسداد�مديونيات�وقروض�الشركة،�حيث�لم�تل��م�الشركة��سداد�مديونيا��ا�إ���مور�دها،�باإلضافة�إ���
أقساط�القروض�المستحقة�ع���الشركة�التا�عة�رخاء�لإلس�ثمارالزرا���واألقساط�المستحقة�لصندوق�التنمية�الزرا���(لمز�د�من�المعلومات�ير���مراجعة�بند�«القروض�
وال�سهيالت�االئتمانية»����قسم�«المعلومات�القانونية»�من�هذه�ال�شرة)،�واالستحواذ�ع���أعمال�عقار�ة�مدرة�للدخل،�ولن�يتم�استخدام�أي�مصادر�تمو�ل�أخرى����خط��ا�

بمايتعلق�باستخدام�متحصالت�الطرح،�وفيمـا�يلـي�وصـف�الستخدام�متحصالت�الطرح:

١� سداد�مبلغ�٦٢,٠٠٠,٠٠٠�ر�ال�سعودي�لمديونيات�وقروض�الشركة.-

٢� صرف�مبلغ�٤٧,٠٠٠,٠٠٠�ر�ال�سعودي�لإلستحواذ�ع���أعمال�عقار�ة�مدرة�للدخل.-

٣� صرف�مبلغ�٣٣,٠٠٠,٠٠٠�ر�ال�سعودي�لل�شغيل�وا��طة�الزراعية.-

ا��دول�الزم���الستخدام�صا���متحصالت�الطرح�):�٤٤جدول�رقم�(

بند�الصرف�

عام�٢٠٢٢معام�٢٠٢١م
االجما��

الر�ع�األولالر�ع�الرا�عالر�ع�الثالثالر�ع�الثا�يالر�ع�األول

ر�ال�سعودير�ال�سعودير�ال�سعودير�ال�سعودير�ال�سعودير�ال�سعودي

٢٥,٠٠٠,٠٠٠٢٣,٠٠٠,٠٠٠٢,٠٠٠,٠٠٠٢,٠٠٠,٠٠٠١٠,٠٠٠,٠٠٠٦٢,٠٠٠,٠٠٠سداد�مديونيات�وقروض�الشركة*

٠٠٢٥,٠٠٠,٠٠٠٢٢,٠٠٠,٠٠٠٠٤٧,٠٠٠,٠٠٠استحواذ�ع���أعمال�عقار�ة�مدرة�للدخل**

٥,٠٠٠,٠٠٠٥,٠٠٠,٠٠٠١٠,٠٠٠,٠٠٠١٠,٠٠٠,٠٠٠٣,٠٠٠,٠٠٠٣٣,٠٠٠,٠٠٠الصرف�ع���ال�شغيل�وا��طة�الزراعية***

٨,٠٠٠,٠٠٠٠٠٠٠٨,٠٠٠,٠٠٠مصار�ف�وت�اليف�الطرح

٣٥,٠٠٠,٠٠٠٢٨,٠٠٠,٠٠٠١٢,٠٠٠,٠٠٠١٢,٠٠٠,٠٠٠١٣,٠٠٠,٠٠٠١٥٠,٠٠٠,٠٠٠اإلجما��

المصدر:�الشركة

*�سوف�يتم�سداد�الموردين�بمبلغ�٢٩٫٦٨�مليون�ر�ال�سعودي،�وسداد�الز�اة�والضر�بة�المضافة�بمبلغ�١٥٫٨٣٨�مليون�ر�ال�سعودي،�وسداد�قرض�الشركة�التا�عة�رخاء�لالس�ثمار�الزرا���والتنمية�بمبلغ�٦٫٦٦٧�مليون�

ر�ال�سعودي،�وسداد�صندوق�التنمية�الزرا���بمبلغ�٤٫٣١٥�مليون�ر�ال�سعودي،�وسداد�مصار�ف�ح�ومية�خاصة�بالموظف�ن�بمبلغ�٥٫٥�مليون�ر�ال�سعودي

**�سوف��عمل�الشركة�ع���االستحواذ��ش�ل�مباشر�ع���عدد�(٢)�عقار�مدرة�للدخل�

***�تتمثل�ا��طة�الزراعية�بزراعة�بذور�القمح�والفواكھ�و�تمثل�ال�شغيل����إدارة�العملية�الزراعية�من��شغيل�وصيانة�معدات�الزرع�وا��صاد�والري�ونقل�المحاصيل�وس�تم�توز�ع�المبلغ�المخصص�للصرف�ع���ال�شغيل�

وا��طة�الزراعية�كما�ي���:�

القمح�١٦�مليون�والفواكھ��العنب�٣٫٥�مليون�ر�ال�والمشمش�٢٫٥�مليون�ر�ال�وا��وخ�٢٫٥�مليون�ر�ال�و��رة�الز�تون�٣٫٥�مليون�ر�ال�وتر�ية�الموا����٣�مليون�ر�ال�وال�سات�ن�والمشاتل�٢�مليون�ر�ال�سعودي�
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إفادات الخبراء-  ٨
قـدم�جميـع�المس�شـار�ن�الـواردة�أسـما��م�فـي�الصفحـات�(د)�و(ه)�مـن�هـذه�ال�شـرة�موافق��ـم�ا��طيـة�علـى�اإلشـارة�إلـى�أسـما��م�وشـعارا��م�وعلـى��شـر�إفادا��ـم�فـي�هـذه�

ال�شـرة،�ولـم�يقـم�أي�م��ـم��سـحب�موافقتـھ�حتـى�تار�ـخ�هـذه�ال�شـرة.

إن�جميـع�المس�شـار�ن�والعامليـن�لد��ـم�أو�أقار��ـم�ال�يملكـون�أي�أسـهم�ول�ـس�ألي�م��ـم�مص��ـة�مهمـا��ان�نوعهـا�فـي�الشـركة�أو�شر�ا��ا�التا�عة�بمـا�قـد�يؤثـر�علـى�اسـتقاللهم�
كمـا�فـي�تار�ـخ�هـذه�ال�شـرة.
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اإلقرارات-  ٩
يقر�أعضاء�مجلس�اإلدارة�ح���تار�خ�هذه�ال�شرة�بما�ي��:

١� �األخ��ة.-
ً
����الوضع�الما���خالل�الـ(١٢)�شهرا

ً
�م��وظا

ً
لم�يكن�هناك�أي�انقطاع����أعمال�الشركة�أو�أي�من�شر�ا��ا�التا�عة�يمكن�أن�يؤثر�أو�ي�ون�قد�أثر�تأث��ا

٢� لـم�تمنـح�أّي�عمـوالت�أو�خصومـات�أو�أ�عـاب�وسـاطة�أو�أّي�عـوض�غيـر�نقـدي�مـن�قبـل�الشـركة�أو�أي�من�شر�ا��ا�التا�عة�خـالل�السـنوات�الثـالث�السـابقة�مباشـرة�-
لتار�ـخ�تقديـم�طلـب�ال�سـجيل�وطـرح�األوراق�الماليـة�فـي�مـا�يتعلـق�بإصـدار�أو�طـرح�أّي�أوراق�ماليـة.

٣� لـم�يكـن�هنـاك�أّي��غييـر�سـل���جوهـري�فـي�الوضـع�المالـي�والتجـاري�للشـركة�أو�أي�من�شر�ا��ا�التا�عة�خـالل�السـنوات�الثـالث�السـابقة�مباشـرة�لتار�ـخ�تقديـم�طلـب�-
ال�سـجيل�وطـرح�األوراق�الماليـة�ا��اضعـة�لهـذه�ال�شـرة،�إضافـة�إلـى�الفتـرة�التـي��شـملها�تقر�ـر�المحاسـب�القانونـي�حتـى�اعتمـاد��شـرة�اإلصـدار.

٤� �من�أقر�ا��م�أّي�أسهم�أو�مص��ة�من�أّي�نوع����- بإست�ناء�ما�تم�ذكره����قسم�(«الهي�ل�التنظيمي�للشركة»)�من�هذه�ال�شرة،�ل�س�ألعضاء�مجلس�اإلدارة�أو�ألٍيّ
الشركة�أو����أي�من�شر�ا��ا�التا�عة.�
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المعلومات القانونية-  ١٠

تأسيس الشركة  ١-١٠

نبذة عامة

تأسسـت�شركة�تبوك�للتنمية�الزراعية�بموجـب�المرسوم�المل�ي�رقم�(م/١١)�بتار�ـخ�١٤٠٣/٠٦/٠٧هـ�(الموافـق�١٩٨٣/٠٤/٢٢م)�بالموافقـة�علـى�ال��خيـص�بتأسـ�س�الشـركة�
والتـي�تـم�قيدهـا�بالسـجل�التجـاري�بمدينـة�تبوك�كشـركة�مسـاهمة�بموجـب�شـهادة�السـجل�التجـاري�رقـم�٣٥٥٠٠٠٥٤٠٣�وتار�ـخ�١٤٠٤/٠٨/١٥هـ�(الموافـق١٩٨٤/٠٥/١٧م)،�

و�قع�مقر�المركز�الرئ�س�للشركة����مدينة�تبوك،�طر�ق�حالة�عمار�قبل�ب���بن�هرماس�ص.ب�٨٠٨�تبوك٧١٤٢١�المملكة�العر�ية�السعودية.

بلـغ�رأس�المـال�عنـد�التأسـ�س�(٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠)�مائت�ن�مليون�ر�ـال�مقسـمة�إلـى�(٢,٠٠٠,٠٠٠)�مليو�ي�سـهم�عـادي�م�سـاو�ة�القيمـة�بقيمـة�اسـمية�قدرهـا�(١٠٠)�مائة�ر�ـال�
للسـهم�الواحد.�علما�بأن�القيمة�االسمية�للسهم�تم��عديلها����عام�١٩٩٨م�من�(١٠٠)�مائة�ر�ال�إ���(٥٠)�خمس�ن�ر�ال،�و���عام�٢٠٠٦م�تم��عديل�القيمة�االسمية�لألسهم�مرة�

أخرى�من�(٥٠)�خمس�ن�ر�ال�إ���(١٠)�عشرة�ر�االت�للسهم�الواحد�وما�زالت�هذه�القيمة����القيمة�االسمية�للسهم�ح���تار�خھ.�

و���ماي���التغ��ات�ال���طرأت�ع���رأس�مال�الشركة:

�بتار�خ�١٤٣٦/٠٣/١٥هـ�(الموافق�٢٠١٥/٠١/٠٦م)�وافقـت�ا��معيـة�العامـة�غيـر�العاديـة�علـى�توصيـة�مجلـس�اإلدارة�بز�ادة�رأس�المـال�من�(٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠)�مائت�ن
مليون�ر�ـال�إلـى�(٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠)�أر�عمائة�وخمسون�مليون�ر�ـال�و�التالـي�ز�ـادة�أسـهم�الشـركة�مـن�(٢٠,٠٠٠,٠٠٠)�عشر�ن�مليون�سـهم�إلـى�(٤٥,٠٠٠,٠٠٠)�خمسة�
وأر�ع�ن�مليون�سـهم�وذلـك�مـن�خـالل�طـرح�أسـهم�حقـوق�أولو�ـة�بقيمـة�(٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠)�مائت�ن�وخمس�ن�مليون�ر�ـال،�وقـد�بلـغ�عـدد�األسـهم�المطروحـة�لالكتتـاب�

(٢٥,٠٠٠,٠٠٠)�خمسة�وعشرون�مليون�سـهم�بقيمـة�اسـمية�قدرهـا�(١٠)�عشرة�ر�ـاالت�للسـهم�الواحـد.�

�(٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠)�بتار�خ�١٤٤١/٠٧/٢٣هـ�(الموافق�٢٠٢٠/٠٣/١٨م)�وافقـت�ا��معيـة�العامـة�غيـر�العاديـة�علـى�توصيـة�مجلـس�اإلدارة�بتخفيض�رأس�المـال�من
أر�عمائة�وخمسون�مليون�ر�ـال�إلـى�(٢٤١,٧٦٧,٠٠٠)�مائت�ن�وواحد�وأر�عون�مليون�وسبعمائة�وسبعة�وستون�ألف�ر�ـال�و�التالـي�تخفيض�أسـهم�الشـركة�مـن�
إلغاء� خـالل� مـن� وذلـك� سهم� وسبعمائة� ألف� وسبع�ن� وستة� ومائة� مليون� وعشر�ن� أر�عة� �(٢٤,١٧٦,٧٠٠) إ��� سـهم� مليون� وأر�ع�ن� خمسة� �(٤٥,٠٠٠,٠٠٠)

(٢٠,٨٢٣,٣٠٠)�عشر�ن�مليون�وثمانمائة�وثالثة�وعشر�ن�ألف�وثالثمائة�سهم�من�أسهم�الشركة.

�بتار�خ�١٤٤٢/٠٨/٢٤هـ�(الموافق�٢٠٢١/٠٤/٠٦م)�وافقـت�ا��معيـة�العامـة�غيـر�العاديـة�علـى�توصيـة�مجلـس�اإلدارة�بز�ادة�رأس�المـال�من�(٢٤١,٧٦٧,٠٠٠)�مائت�ن
وواحد�وأر�عون�مليون�وسبعمائة�وسبعة�وستون�ألف�ر�ـال�إلـى�(٣٩١,٧٦٧,٠٠٠)�ثالثمائة�وواحد�و�سعون�مليون�وسبعمائة�وسبعة�وستون�ألف�ر�ـال�و�التالـي�
ز�ـادة�أسـهم�الشـركة�مـن�(٢٤,١٧٦,٧٠٠)�أر�عة�وعشر�ن�مليون�ومائة�وستة�وسبع�ن�ألف�وسبعمائة�سـهم�إلـى�(٣٩,١٧٦,٧٠٠)��سعة�وثالث�ن�مليون�ومائة�وستة�
وسبع�ن�ألف�وسبعمائة�سـهم�وذلـك�مـن�خـالل�طـرح�أسـهم�حقـوق�أولو�ـة�بقيمـة�(١٥٠,٠٠٠,٠٠٠)�مائة�مليون�ر�ـال،�وقـد�بلـغ�عـدد�األسـهم�المطروحـة�لالكتتـاب�

(١٥,٠٠٠,٠٠٠)�خمسةعشر�مليون�سـهم�بقيمـة�اسـمية�قدرهـا�(١٠)�عشرة�ر�ـاالت�للسـهم�الواحـد.�

اسم الشركة  ٢-١٠
تـم�قيـد�الشـركة�بالسـجل�التجـاري�رقـم�٣٥٥٠٠٠٥٤٠٣�وتار�خ�١٤٠٤/٠٨/١٥هـ�(الموافـق�١٩٨٤/٠٥/١٧م).�ومنذ�تأس�س�الشركة�و���تحمل�االسـم�التجـاري�«شركة�تبوك�

للتنمية�الزراعية»،�ولـم�يحـدث�أي��عديـل�علـى�االسـم�التجـاري�منذ�تأس�س�الشركة�وحتـى�تار�ـخ�هـذه�ال�شـرة.�

أغراض الشركة  ٣-١٠
�للنظام�األسا���،�فإنھ�يحق�للشركة�القيام�باأل�شطة�االتية:�

ً
وفقا

١� إقامة�وإدارة�و�شغيل�والقيام�بأ�شطة�زراعة�المحاصيل�واإلنتاج�ا��يوا�ي،�بما����ذلك�زراعة�المحاصيل�الدائمة�وغ���الدائمة�وإكثار�النباتات�واإلنتاج�ا��يوا�ي�-
والزراعة�المختلطة�وأ�شطة�دعم�الزراعة�وأ�شطة�المحاصيل��عد�ا��صاد�والصيد�والقنص�وأ�شطة�ا��دمات�المتصلة�بذلك،�وإقامة�وإدارة�و�شغيل�وممارسة�
أ�شطة�ا��راجة�وقطع�األخشاب،�بما����ذلك�زراعة�األحراج�وأ�شطة�ا��راجة�اآلخرى�وقطع�األخشاب�وجمع�منتجات�األحراج�غ���ا��ش�ية�وخدمات�الدعم�
ل��راجة،�وإقامة�وإدارة�و�شغيل�وممارسة�أ�شطة�صيد�األسماك�وتر�ية�المائيات،�و�شمل�ذلك�صيد�األسماك�البحر�ة�وصيد�أسماك�المياه�العذبة�وتر�ية�

المائيات�البحر�ة�وتر�ية�مائيات�المياه�العذبة�واالس��راع�السم�ي����البحار�والمياه�العذبة.

٢� القيام�بأ�شطة�صنع�المنتجات�الغذائية،�و�شمل�ذلك�تجه���وحفظ�ال��وم�وحفظ�السمك�والقشر�ات�والرخو�ات�وتجه���وحفظ�الفاكهة�وا��ضر�وصنع�الز�وت�-
والدهون�النباتية�وا��يوانية�وصنع�منتجات�االلبان�وصنع�منتجات�طواح�ن�ا��بوب�وال�شاء�ومنتجات�ال�شاء�وصنع�منتجات�األغذية�االخرى�كصنع�منتجات�
المخابز�وصنع�السكر�وصنع�ال�ا�اووالشوكالتھ�وا��لو�ات�السكر�ة�وصنع�األعالف�ا��يوانية�المحضرة،�والقيام�بأ�شطة�صنع�المشرو�ات،�و�شمل�ذلك�صناعة�
شراب�الشع���و�شمل�(الب��ة�بدون�كحول)�وصنع�المشرو�ات�غ���الكحولية،�وانتاج�المياه�المعدنية�والمياه�االخرى�المعبأة����زجاجات�وصناعة�المشرو�ات�

الغاز�ة�المرطبة�والمشرو�ات�المنكهة�بخالصات�وارواح�الفواكة�وانتاج�و�عبئة�المياه�وأ�شطة�أخرى�لصناعة�المشرو�ات�والمياه�المعدنية.

٣� صنع�المواد�الكيمائية�والمنتجات�الكيميائية،�و�شمل�ذلك�دون�حصر�صنع�األسمدة�والمركبات�االزوتية�وصنع�مبيدات�اآلفات�والمنتجات�الكيمائية�الزراعية�-
االخرى،�والقيام�باأل�شطة�البيطر�ة.

٤� القيام�بأ�شطة�إمدادات�المياه�وأ�شطة�الصرف�وإدارة�النفايات�ومعا����ا،�و�شمل�ذلك�تجميع�المياه�ومعا����ا�وتوصيلها�و�شغيل�قنوات�الري�وتجميع�المياه�-
من�األ��ار�والبح��ات�واآلبار�وما�إل��ا�وتجميع�مياه�األمطار�وتقنية�المياه�الغراض�توصيل�المياه�وإزالة�ملوحة�مياه�البحر�أو�المياه�ا��وفية�النتاج�المياه�و�شغيل�

قنوات�الري.

٥� صناعة�اآلالت�الزراعية�وآالت�ا��راجة،�و�شمل�ذلك�صناعة�وتجميع�آالت�ومعدات�مي�انيكية�زراعية�وصناعة�اآلالت�المستخدمة����الزراعة�وال�س�نة�أو�الغابات�-
لتحض���ال��بة�أو�غرس�أو��سميد�المحاصيل�وصناعة�المحار�ث�وصناعة�آالت�البذرات�وصناعة�آالت�ا��صد�والقطف�وقص�األ��ار�وآالت�التنظيف�والفرز�
للبيض�والفواكھ�وا��ضروات�وصناعة�ماكينات�حلب�الماشية�وصناعة�آالت�الرش�لالستخدام�الزرا���وصناعة�اآلالت�االخرى�المستخدمة����الزراعة�والفالحة�

والغابات�وتر�ية�ا��يوان�والدواجن�والنحل�وأي�أ�شطة�آخرى�لصناعة�آالت�الزراعة�والغابات.
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٦� إدارة�و�شغيل�حدائق�النباتات�وا��يوانات�والمحميات�الطبيعية�و�شمل�ذلك�المن��هات�وحدائق�ا��يوان�والمحميات�الطبيعية�وأ�شطة�حدائق�النباتات�-
وا��يوانات�والمحميات�الطبيعية�االخرى،�والقيام�باأل�شطة�المتعلقة�بخدمة�وصيانة�تجميل�المواقع�و�شمل�ذلك�رعاية�وصيانة�المن��هات�وا��دائق�ألغراض�
اإلس�ان�العام�ورعاية�مناظر�المبا�ي�وا��دائق�الم��لية�وحدائق�األسقف�وواجهات�المبا�ي�ا��اصة�وغ��ها�ورعاية�وصيانة�من��هات�الطرق�السر�عة�ورعاية�
وصيانة�أرا����المالعب�الر�اضية�ومالعب�ا��ولف�ورعاية�وصيانة�المياه�الساكنة�وا��ار�ة�ورعاية�وصيانة�نباتات�ا��ماية�من�ال��يج�والر�اح�والت��ر�ورعاية�
وصيانة�أنواع�أخرى�من�المناظر�الطبيعية�ال���لم�ترد�فيما�سبق،�وممارسة�أ�شطة�خدمات�تصميم�المناظر�الطبيعية�وأ�شطة�خدمات�صيانة�األرا����ل��فاظ�

.
ً
�و�ي�يا

ً
عل��ا�صا��ة�زراعيا

٧� ال�سو�ق�وتجارة�التجزئة�وتجارة�ا��ملة�والبيع�با��ملة�نظ���رسم�أو�ع���أساس�عقد،�و�شمل�ذلك�دون�حصر�أ�شطة�الوكالء�بالعمولة�مثل�وكالء�البيع����المواد�-
ا��ام�الزراعية�ووكالء�البيع����ا��يوانات�ا��ية�ووكالء�البيع����األغذية�والمشرو�ات،�ومزوالة�وممارسة�أ�شطة�التصدير�واالست��اد،�ومزاولة�تجارة�المواد�
ا��ام�الزراعية�وا��يوانات�ا��ية�با��ملة�و�شمل�ذلك�البيع�با��ملة�ل��بوب�والبذور�والبيع�با��ملة�للفواكھ�والثمار�الز��ية�والبيع�با��ملة�للزهور�والنباتات�
والبيع�با��ملة�ل��يوانات�ا��ية�والبيع�با��ملة�ألنواع�ا��لود�والبيع�با��ملة�للمواد�الزراعية�ا��ام�االخرى�والنفايات�المعاد�تص�يعها�كعلف�ا��يوانات،�و�يع�
األغذية�والمشرو�ات�و�شمل�ذلك�البيع�با��ملة�للفواكھ�وا��ضروات�والتمور�والبيع�با��ملة�لمنتجات�األلبان�والبيض�والبيع�با��ملة�للز�وت�وال��وم�ا��يوانية�
والنباتية�والبيع�با��ملة�ل��وم�ومنتجا��ا�ومنتجات�األسماك�والبيع�با��ملة�للسكر�والشوكالتھ�ومنتجا��ا�والقهوة�والشاي�وال�ا�اووال��ارات�والعسل�والبيع�با��ملة�

لمنتجات�المخابز�والبيع�با��ملة�للمشرو�ات�بأنواعها�والبيع�با��ملة�ألغذية�وأعالف�ا��يوانات�الم��لية�والبيع�با��ملة�ألغذية�ومشرو�ات�لم�ترد�فيما�سبق.

٨� تملك�وإدارة�و�شغيل�صوامع�الغالل�والقيام�بأ�شطة�التخز�ن�وأ�شطة�الدعم�للنقل�و�شمل�ذلك�التخز�ن����المستودعات�مثل�مخازن�السلع�الم��دة�والمث��ة�-
(مستودعات�الت��يد)�والتخز�ن����مستودعات�صوامع�الغالل�والدقيق�ومخازن�األغذية�والمنتجات�الزراعية�والمخازن�العامة�ال���تضم�مجموعة�متنوعة�من�

السلع.

٩� ممارسة�أ�شطة�خدمات�األطعمة�والمشرو�ات�بما����ذلك�أ�شطة�المطاعم�وخدمات�األطعمة�المتنقلة�وأ�شطة�خدمات�الطعام����المناسبات�وغ��ها�من�خدمات�-
الطعام�وأ�شطة�تقديم�المشرو�ات.

١٠� إدارة�وتأج���العقارات�المملوكة�أو�المؤجرة�(السكنية)،�وإدارة�تأج���العقارات�المملوكة�أو�المؤجرة�(الغ���سكنية)،�وممارسة�أ�شطة�اإلقامة�القص��ة�والطو�لة�-
المدى�و�شمل�ذلك�تملك�و�شغيل�الفنادق�والموتيالت�والشقق�المفروشة�(الفندقية)�ومرافق�اإلقامة�االخرى�والشال��ات�واالس��احات�والمخيمات�والمت��هات�
والمنتجعات�ال��ف��ية�والسياحية،�وممارسة�أ�شطة�ال�ش�يد�المتخصصة�و�شمل�ذلك�ودون�حصر�أعمال�الهدم�وتحص���المواقع�وأعمال�الكهر�اء�والسباكة�

وغ��ها�من�األ�شطة�اإل�شائية�وإكمال�المبا�ي�و�شطي��ا�وأ�شطة�ال�ش�يد�المتخصصة�االخرى.

١١� القيام�بأ�شطة�و�االت�السفر�ومشغ���ا��والت�السياحية�واأل�شطة�الر�اضية�وأ�شطة�ال�سلية�وال��فيھ�و�شمل�ذلك�تملك�وإدارة�و�شغيل�أندية�الفروسية�وسباق�-
ا��يل�وال��ن�واالندية�ال��ية.

١٢� العمل�واالس�ثمار�داخل�وخارج�المملكة�وممارسة�أ�شطة�ا��دمات�المالية�و�شمل�ذلك�الوساطة�المالية�وأ�شطة�الشر�ات�القابضة�وأ�شطة�االتحادات�-
�للضوابط�ال���تحددها�ا��هات�المختصة�و�عد�ا��صول�ع���

ً
االحت�ار�ة�وصناديق�األموال�والكيانات�المالية�المشا��ة�وأ�شطة�ا��دمات�المالية�االخرى،�وفقا

ال��اخيص�الالزمة�من�هيئة�السوق�المالية.

وتمارس�الشركة�أ�شط��ا�وفق�األنظمة�المتبعة�و�عد�ا��صول�ع���ال��اخيص�الالزمة�من�ا��هات�المختصة.

مدة الشركة  ٤-١٠
�مـن�١٤٠٤/٠٥/٢٨هـ�وهوتار�ـخ�صـدور�قـرار�معالـي�وز�ـر�

ً
�تبـدأ�اعتبـارا

ً
���ر�ـا

ً
وفـق�المـادة�(٦)�السادسة�مـن�النظـام�األساسـي،�تكـون�مـدة�الشـركة�(٩٩)��سعة�و�سعون�عامـا

التجـارة�بإعـالن�تأسـ�س�الشـركة.�و�جـوز�إطالـة�هـذه�المـدة�بقـرار�تصـدره�ا��معيـة�العامـة�غيـر�العاديـة�قبـل�ان��ـاء�أجلهـا��سـنة�واحدة�علـى�األقـل.�

مجلس اإلدارة   ٥-١٠
تشكيل المجلس١-٥-١٠

�للنظام�األسا����مجلس�إدارة�مؤلف�من�(٧)�سبعة�أعضاء��عي��م�ا��معية�العامة�العادية�لمدة�ال�تز�د�عن�(٣)�ثالث�سنوات.�وحسب�آخر��عديل�
ً
يتو���إدارة�الشركة�وفقا

للنظام�األسا����للشركة�بتار�خ�١٤٣٨/٠٩/٠٢هـ�(الموافق�٢٠١٧/٠٥/٢٨م)،�فإن�الشركة�حالًيا�مل��مة�بنظام�الشر�ات�الصادر�بموجب�المرسوم�المل�ي�رقم�(م/�٣)�وتار�خ�
١٤٣٧/٠١/٢٨هـ�(الموافق�٢٠١٥/١١/١٠م)،�والمعدل�بالمرسوم�المل�ي�رقم�(م/�٧٩)�وتار�خ�١٤٣٩/٠٧/٢٥هـ�(الموافق�٢٠١٨/٠٤/١١م)،�والئحة�حوكمة�الشر�ات�الصادرة�
عن�مجلس�إدارة�هيئة�السوق�المالية�بموجب�القرار�رقم�(٨-�١٦�-�٢٠١٧)�وتار�خ�١٤٣٨/٠٥/١٦هـ�(الموافق�٢٠١٧/٠٢/١٣م)،�والمعدلة�بقرار�مجلس�هيئة�السوق�المالية�
رقم�(٣-�٤٥�-�٢٠١٨)�وتار�خ�١٤٤٠/٠٩/١٥هـ�(الموافق�٢٠١٩/٠٥/٢٠م).�حيث�أن�النظام�األسا����للشركة�ينص�ع���أن�عدد�أعضاء�المجلس�يجب�أن�ي�ون�من�(٧)�سبعة�
أعضاء�ت�تخ��م�ا��معية�العامة�العادية.�كما�يب�ن�نظام�الشركة�األسا����ال��ام�الشركة�بالمادة�(١٦)�من�الئحة�حوكمة�الشر�ات�وال���تلزم�الشر�ات�المدرجة�بأن�ت�ون�
أغلبية�أعضاء�مجلس�اإلدارة�من�األعضاء�غ���التنفيذي�ن�و�أن�ال�يقل�عدد�أعضائھ�المستقل�ن�عن�عضو�ن�أو�عن�ثلث�أعضاء�مجلس�اإلدارة�(أ��ما�أك��)،�وحالًيا�فإن�جميع�

أعضاء�مجلس�إدارة�الشركة�من�غ���التنفيذي�ن،�كما�يوجد����المجلس�(٥)�أعضاء�مستقل�ن�من�أصل�(٧)�سبعة�أعضاء.



٧٩

تفاصيل�أعضاء�مجلس�اإلدارة):�٤٥جدول�رقم�(

تار�خ�العضو�ة
صفة�العضو�ة*

المنصب االسم م
استقاللية تنفيذي

٢٠١٨/٠٧/٠١م غ���مستقل� غ���تنفيذي رئ�س�مجلس�اإلدارة الوليد�خالد�الش��ي ١

٢٠١٨/٠٧/٠١م غ���مستقل� غ���تنفيذي نائب�رئ�س�مجلس�اإلدارة يوسف�عبداللھ�الراج�� ٢

٢٠١٨/٠٧/٠١م مستقل� غ���تنفيذي عضو�مجلس�إدارة عبدالعز�ز�أحمد�بن�دايل ٣

٢٠١٩/٠١/٢١م مستقل غ���تنفيذي عضو�مجلس�إدارة خالد�سعد�المرشد ٤

٢٠٢٠/٠٥/١٣م مستقل غ���تنفيذي عضو�مجلس�إدارة طارق�عبدالعز�ز�ا��مد ٥

٢٠٢٠/٠٥/١٣م مستقل غ���تنفيذي عضو�مجلس�إدارة محمد�عبدالعز�ز�الشتوي ٦

٢٠٢٠/١٢/١٤م مستقل غ���تنفيذي عضو�مجلس�إدارة خالد�عبدالرحمن�ا��ض��ي ٧

المصدر:�الشركة

*�وفق�الئحة�حوكمة�الشر�ات،�يك�سب�عضو�مجلس�اإلدارة�صفة�«العضو�التنفيذي»�عندما�ي�ون�العضو�متفرغا����االدارة�التنفيذية�للشركة�و�شارك����أعمال�اإلدارة�اليومية�لها.

�إلدارة�الشـركة�وال��شارك����األعمال�اليومية�لها.
ً
بال�سـبة�«للعضـو�غيـر�التنفيـذي»:�فهـوعضو�مجلس�اإلدارة�الـذي�ال�يكـون�متفرغـا

بال�سـبة�«للعضـو�المسـتقل»:�فهـوعضو�مجلس�اإلدارة�غيـر�تنفيـذي�يتمتـع�باالسـتقالل�التـام�فـي�مركـزه�وقراراتـھ،�وال�تنطبـق�عليـھ�أي�مـن�عـوارض�االسـتقالل�المنصـوص�عل��ـا�فيمـا�يلـي:�

�لما��س�تھ�خمسة����المائة�أو�أك���من�أسهم�الشركة�أو�من�أسهم�شركة�أخرى�من�مجموع��ا�أولھ�صلة�قرابة�مع�من�يملك�هذه�ال�سبة.
ً
أن�ي�ون�مال�ا  .١

أن�ي�ون�ممثال�ال��ص�ذي�صفة�اعتبار�ة�يملك�ما��س�تھ�خمسة����المائة�أو�أك���من�أسهم�الشركة�أو�من�أسهم�شركة�خرى�من�مجموع��ا.  .٢

أن�ت�ون�لھ�صلة�قرابة�مع�أي�من�أعضاء�مجلس�اإلدارة����الشركة�أو�شركة�أخرى�من�مجموع��ا.  .٣

أن�ت�ون�لھ�صلة�قرابة�مع�أي�من�كبار�التنفيذي�ن����الشركة�أو�شركة�أخرى�من�مجموعتيا.  .٤

أن�ي�ون�عضو�مجلس�إدارة�شركة�أخرى�من�مجموعة�الشركة�المر���لعضو�ة�مجلس�إدار��ا.  .٥

���صص�سيطرة�لدى�أي�
ً
�خالل�العام�ن�الماضي�ن�لدى�الشركة�أو�أي�طرف�متعامل�معها�أو�شركة�أخرى�من�مجموع��ا،�كمراج���ا��سابات�وكبار�الموردين،�أو�أن�ي�ون�مال�ا

ً
أن��عمل�أو��ان��عمل�موظفا  .٦

من�تلك�األطراف�خالل�العام�ن�الماضي�ن.

أن�ت�ون�لھ�مص��ة�مباشرة�أو�غ���مباشرة����األعمال�والعقود�ال���تتم���ساب�الشركة.  .٧

أن�يتقا����مبالغ�مالية�من�الشركة�عالوة�ع���م�افاة�عضو�ة�مجلس�اإلدارة�أو�أي�من���انھ�تز�د�عن�(٢٠٠٫٠٠٠)�ر�ال�أو�عن�٥٠٪�من�م�افأتھ����العام�السابق�ال���تحصل�عل��ا�مقابل�عضو�ة�مجلس�اإلدارة�  .٨
أو�أي�من���انھ�أ��ما�أقل.

أن��ش��ك����عمل�من�شانھ�منافسة�الشركة،�أو�أن�يتجر����أحد�فروع�ال�شاط�الذي�تزاولھ�الشركة.  .٩

أن�ي�ون�قد�أم����ما�يزد�ع����سع�سنوات�متصلة�أو�منفصلة����عضو�ة�مجلس�إدارة�الشركة.  .١٠

الشـركة�مل��مـة�بنظـام�الشـر�ات�والئحـة�ا��وكمـة�حيـث�ت�يـن�أن�عـدد�أعضـاء�المجلـس�ال�يقـل�عـن(٣)�ثالثـة�وال�يز�ـد�علـى�(١١)�أحـد�عشـر.�كمـا�ت�يـن�التـزام�الشـركة�بالمـادة(١٦)�مـن�الئحـة�ا��وكمـة�التـي�تلـزم�الشـر�ات�
المدرجـة�بـأن�تكـون�أغلبيـة�أعضـاء�المجلـس�مـن�األعضـاء�غيـر�التنفيذيـن�و�ـأن�ال�يقـل�عـدد�أعضائـھ�المسـتقل�ن�عـن�عضو�ـن�أو�عـن�ثلـث�أعضـاء�المجلـس�(أ��مـا�أكثـر).

**�وافق�المجلس�ع���إستقالة�األستاذ�/�محمد�بن�عبد�اللھ�الراج���بتار�خ�١٤٤٢/٠١/٢٤هـ�(الموافق�٢٠٢٠/٠٩/١٢م)،�و�تار�خ�١٤٤٢/٠٢/١١هـ�(الموافق�٢٠٢٠/٠٩/٢٨م)�اعلنت�الشركة�عن�فتح�باب�ال�����لشغل�

�بمجلس�إدارة�الشركة،�ع���أن�ت�ون�بداية�العضو�ة�وتار�خ�
ً
المقعد�الشاغر��عضو�ة�مجلس�اإلدارة����موقع�تداول،�وصدر�قرار�مجل�س�اإلدارة�بتار�خ�٢٠٢٠/١٢/١٣م�بتعي�ن�األستاذ/�خالد�عبدالرحمن�ا��ض��ي�عضوا

َعّد���ائية�وسوف�ُ�عرض�هذا�التعي�ن�ع���أول�اجتماع�ل��معية�
ُ
العمل�ابتداًء�من�٢٠٢٠/١٢/١٤م�وذلك�لشغل�المقعد�الشاغر�بالدورة�ا��الية�وال���ت�ت���بتار�خ�٢٠٢١/٠١/٣٠م،�ا��دير�بالذكر�أن�موافقة�المجلس�ال��

العامة�إلقراره�

رئيس المجلس ونائب الرئيس وأمين السر٢-٥-١٠
الشركة�مل��مة�بمتطلبات�التعي�ن����هذه�المناصب�وفق�النظام�األسا����والئحة�حوكمة�الشر�ات،�حيث�تم�التعي�ن�للدورة�الثانية�عشر�وال���بدأت����تار�خ�٢٠١٨/٠٧/٠١م�
�لمجلس�اإلدارة�بتار�خ�١٤٤١/٠٤/٢١هـ�(الموافق�

ً
ولمدة�ثالث�سنوات�وت�ت������تار�خ�٢٠٢١/٠٦/٣٠م،�وقد�وافق�مجلس�اإلدارة�ع����عي�ن�األستاذ/�الوليد�خالد�الش��ي�رئ�سا

٢٠١٩/١٢/١٨م)،�و�عي�ن�األستاذ/�يوسف�عبداللھ�الراج���نائًبا�لرئ�س�مجلس�اإلدارة�بتار�خ�١٤٤٠/٠٥/١٤هـ�(الموافق�٢٠١٩/٠١/٢٠م).�و���تار�خ�١٧�/٠٣/�١٤٣٩هـ�
(الموافق�٠٥�/١٢/�٢٠١٧م)�وافق�مجلس�اإلدارة�ع����عي�ن�األستاذ/�مجدى�عبداللطيف�أميًنا�لسر�مجلس�اإلدارة.

مكافآت المجلس٣-٥-١٠
وفق�النظام�األسا����للشركة�ي�ون�ا��د�األع���لمجموع�الم�افأت�والمزايا�المالية�والعي�ية�ل�ل�عضومن�أعضاء�مجلس�اإلدارة�مبلغ�خمسمائة�ألف�(٥٠٠,٠٠٠)�ر�ال�

سعودي�سنوً�ا�ل�ل�م��م�نظ���عضو���م����مجلس�اإلدارة�ومشارك��م����أعمالھ.

�شتمل�تقر�ر�مجلس�اإلدارة�إ���ا��معية�العامة�العادية�ع���بيان�شامل�ل�ل�ما�حصل�عليھ�أعضاء�مجلس�اإلدارة�خال�السنة�المالية�من�م�افآت�و�دل�مصروفات�وغ���ذلك�
�راجع�بند�«�عو�ضات�وم�افآت�أعضاء�مجلس�اإلدارة�وكبار�التنفيذي�ن»����قسم�«الهي�ل�التنظيمي�للشركة»�من�هذه�ال�شرة.

ً
من�المزايا�فضال

اجتماعات المجلس٤-٥-١٠
وفق�النظام�األسا����للشركة�يجتمع�مجلس�اإلدارة�ستة�مرات�ع���األقل����السنة�بدعوة�من�رئ�سھ،�وت�ون�الدعوة�عن�طر�ق�إرسال�فاكس�أو�بر�د�إلك��و�ي،�أو�بتوقيع�
العضو�ع���العلم�بميعاد�ا��لسة�ع���أن�ي�ون�ذلك��لھ�قبل�موعد�االجتماع��سبعة�(٧)�أيام�ع���األقل،�و�جب�ع���رئ�س�المجلس�أن�يدعوإ���االجتماع�متة�طلب�منھ�ذلك�

اثنان�(٢)�من�األعضاء.



٨٠

لجان المجلس ٥-٥-١٠
لدى�مجلس�اإلدارة�٤���ان��عاونھ����أداء�مهامھ�و���ع���النحوالتا��:

 :ةÎة المراجعÎلجن
تم��شكيل���نة�المراجعة�للدورة�ا��الية�بقرار�من�ا��معية�العامة�رقم�(٣٠)�وتار�خ�١٤٣٩/٠٨/٢٠هـ�(الموافق٢٠١٨/٠٥/٠٦م).�وت�شـ�ل���نـة�المراجعـة�مـن�أر�عة�(٤)�
أعضـاء،�و�شمل�اختصاصات�ال��نة�التأكد�من�سالمة�وكمال�القوائم�المالية�للشركة،�وسياسات�وإجراءات�الرقابة�الداخلية،�والعالقة�مع�وحدة�المراجعة�الداخلية،�
وسياسات�وإجراءات�المراجعة�الداخلية،�وإضافة�لذلك��شمل�عملها�التأكد�من�استخدام�مجلس�اإلدارة�لألساليب�المناسبة�للرقابة�الداخلية���ماية�الشركة�من�ا��سائر�

الكب��ة�ال���قد�تتحقق����المستقبل،�وتتكـون�ال��نة�مـن�األعضـاء�التاليـة�أسـما��م:

١� األستاذ/�وليد�بن�أحمد�بامعروف�رئ�س�ال��نة�-

٢� األستاذ/�عبدالرحمن�السلطان�عضوال��نة�-

٣� األستاذ/�أحمد�ابراهيم�الس�يدي�عضوال��نة-

٤� األستاذ/�عبدالعز�ز�بن�أحمد�بن�دايل�عضوال��نة-

 :يحاتÎآت والترشÎة المكافÎلجن
تم��شكيل���نة�ال��شيحات�والم�افآت�للدورة�ا��الية�بقرار�من�مجلس�االدارة�رقم�(١-١٢)�وتار�خ�١٤٣٩/١٠/٢٠هـ�(الموافق�٢٠١٨/٠٧/٠٤م).�وت�شـ�ل���نـة�الم�افـآت�
وال��شـيحات�مـن�أر�عـة�(٤)�أعضـاء،�و�شمل�اختصاصات�ال��نة�مساعدة�مجلس�اإلدارة����أداء�مهامھ�اإلرشادية�واإلشرافية�بكفاءة�وفعالية�بما����ذلك�التحديد�واإلشراف�
ع���آلية�ال�����لعضو�ة�مجلس�اإلدارة�وترشيح�المدير�ن�التنفيذين�والتأكد�من�فعالية�سياسة�ال��شيحات�المطبقة����الشركة�و��ة�التعي�نات�ال���تجر��ا�الشركة،�
وكذلك�تختص�بتحديد�واإلشراف�ع���آلية�تحديد�م�افآت�أعضاء�مجلس�اإلدارة�و��انھ�–�فيما�عدا�م�افآت�أعضاءها�وم�افآت���نة�المراجعة�-�وتتكـون�ال��نة�مـن�األعضـاء�

التاليـة�أسما��م:

١� األستاذ/�عبدالعز�ز�بن�أحمد�بن�دايل،�عضو�مجلس�اإلدارة،�رئ�س�ال��نة-

٢� األستاذ/�وليد�خالد�الش��ي،�رئ�س�مجلس�اإلدارة،�عضوال��نة-

٣� األستاذة/�ا��وهرة�ب�ت�سليمان�العايد،�عضوال��نة-

٤� األستاذ/�حاتم�محمد�امام،�عضوال��نة-

 :ة الحوكمة وااللتزام والمخاطرÎلجن
تم��شكيل���نة�ا��وكمة�واالل��ام�والمخاطر�للدورة�ا��الية�بقرار�من�مجلس�االدارة�رقم�(٧-١٢)�وتار�خ�١٤٤٠/٠٦/٠٩هـ�(الموافق�٢٠١٩/٠٢/١٤م).�وت�شـ�ل���نـة�ا��وكمة�
واالل��ام�والمخاطر�مـن�ثالثة�(٣)�أعضـاء�و�شمل�اختصاصات�ال��نة�اإلشراف�ع���تطبيق�الشركة�ألنظمة�ا��وكمة�واالل��ام�و�ما�يتوافق�مع��عليمات�هيئة�السوق�المالية�

وكذلك�دراسة�المخاطر�ووضع��عليمات�لها،�وتتكـون�ال��نة�مـن�األعضـاء�التاليـة�أسما��م:

١� األستاذ/�مر�ع�سعد�هباش،�رئ�س�ال��نة-

٢� األستاذ/�خالد�محمود�محمد�النجار،�عضوال��نة-

٣� األستاذة/�سماح�ب�ت�حمد�الس�ي��،�عضوال��نة-

 :اللجنة التنفيذية
تم��شكيل�ال��نة�التنفيذية�للدورة�ا��الية�بقرار�من�مجلس�االدارة�رقم�(١-١٢)�وتار�خ�١٤٣٩/١٠/٢٠هـ�(الموافق�٢٠١٨/٠٧/٠٤م)�وت�شـ�ل�ال��نة�التنفيذية�مـن�ثالثة�
(٣)�أعضـاء،�و�شمل�اختصاصات�ال��نة�مراجعـة�الموازنـات�التخطيطيـة�السنو�ـة�والمتا�عة�واالشراف�ع���تنفيذ�ا��طط�والموازنات�والمشار�ع�المعتمدة�من�المجلس�
والمتا�عة�المستمرة�مع�اإلدارة�التنفيذية�لمراجعة�وتقييم�األداء�وكذلك�متا�عـة�تنفيذ�سياسات�وإس��اتيجيات�االس�ثمارات�الداخلية�وا��ارجيـة�للشركة،�وتتكـون�ال��نة�

مـن�األعضـاء�التاليـة�أسما��م:

١� األستاذ/�يوسف�الراج��،�عضو�مجلس�اإلدارة،�رئ�س�ال��نة-

٢� األستاذ/�الوليد�الش��ي،�رئ�س�مجلس�اإلدارة،�عضوال��نة-

٣� األستاذ/�فهد�بن�عبداللھ�آل�سميح،�عضوال��نة-
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الموافقات والتراخيص الحكومية  ٦-١٠
الموافقات والتراخيص الحكومية لشركة تبوك للتنمية الزراعية:١-٦-١٠

حصلت�الشركة�(بما����ذلك�فروعها)�ع���عدة�تراخيص�وشهادات�نظامية�و�شغيلية�من�ا��هات�المختصة،�و�تم�تجديد�تلك�ال��اخيص�والشهادات�بصفة�دور�ة.�و�قر�
أعضاء�مجلس�اإلدارة�بأن�الشركة�حاصلة�ع���جميع�ال��اخيص�والموافقات�الالزمة�لمزاولة�أعمالها�واالستمرار����ذلك.

وتو���ا��داول�التالية�ال��اخيص�والشهادات�النظامية�ال���حصلت�عل��ا�الشركة:

الموافقات�وال��اخيص�ال���حصلت�عل��ا�الشركة):�٤٦جدول�رقم�(

نوع�ال��خيص
ا��هة�
المصدرة

صاحب�
ال��خيص

رقم�ال��خيص
تار�خ�اإلصدار�/�

التجديد
مالحظاتتار�خ�االن��اء

ال��ل�الرئ����

ال��ل�التجاري

وزارة�التجارة�
(مكتب�ال��ل�

التجاري�بمدينة�
تبوك)

شركة�تبوك�
للتنمية�الزراعية

٣٥٥٠٠٠٥٤٠٣

١٤٠٤/٠٨/١٥هـ

(الموافق�
١٩٨٤/٠٥/١٦م)

١٤٤٧/٠٥/٢٩هـ

(الموافق�
٢٠٢٥/١١/٢٠م)

شهادة�عضو�ة����
الغرفة�التجار�ة

الغرفة�التجار�ة�
الصناعية�بمدينة�

تبوك

شركة�تبوك�
للتنمية�الزراعية

٤٠١٠٠٠٠١١٨٣٥

١٤٤٠/١١/٢١هـ

(الموافق�
٢٠١٩/٠٧/٢٤م)

١٤٤٢/٠٦/٢٩هـ

(الموافق�
٢٠٢١/٠١/١٣م)

-

شهادة����يل�
عالمة�تجار�ة

وزارة�التجارة

(إدارة�العالمات

التجار�ة���

المملكة�العر�ية

السعودية)

شركة�تبوك�
للتنمية�الزراعية

(٢٩)�٤٤/١٤٤٧�فئة

(٣٠)�٩٦/١٤٤٢�فئة

(٣١)�٩٥/١٤٤٢�فئة

(٣٦)�٤٥/١٤٤٧�فئة

١٤٣٤/٠٣/١٤هـ

(الموافق�
٢٠١٣/٠١/٢٥م)

١٤٤٤/٠٣/١٣هـ

(الموافق�
٢٠٢٢/١١/٠٩م)

هذا�ا��قل�يتضمن�
معلومات�عن�العالمات�

التجار�ة�الرئ�سية�فقط�(أي�
ال���تظهر�ع���مطبوعات�

الشركة�و�ستخدم����
�

ً
مخاطبا��ا�الرسمية)�علما

بأن�عدد�العالمات�التجار�ة�
الم��لة�باسم�الشركة�
هو(١٣)�عالمة،�ولمز�د�

من�المعلومات�حول��افة�
العالمات�التجار�ة�المملوكة�
للشركة�المرجومراجعة�بند�
العالمات�التجار�ة�الوارد����
قسم�المعلومات�القانونية�

من�هذه�ال�شرة.

شهادة�اش��اك�
���التأمينات�

االجتماعية�(شهادة�
خاصة�بم�شأة�تقوم�

بتقسيط�مديوني��ا)

المؤسسة�
العامة�للتأمينات�

االجتماعية

شركة�تبوك�
للتنمية�الزراعية

١٤٤٢/٠٥/١١هـ١٤٤٢/٠٤/١١هـ١٦٠١٠١١٧٢

تفيد�هذه�الشهادة�بأن�
شركة�تبوك�منتظمة�

���الوقت�ا��ا����سداد�
مديوني��ا�ع���أقساط�

شهر�ة

شهادة�سعودة
وزارة�الموارد�

ال�شر�ة�والتنمية�
االجتماعية

شركة�تبوك�
للتنمية�الزراعية

١٤٤٢/٠٧/١١هـ�١٤٤٢/٠٤/٠٨هـ٢٠٠٠٢٠١٠٠٠٩٨٦٨

شهادة�تقييم�كيان�
الشركة

وزارة�الموارد�
ال�شر�ة�والتنمية�

االجتماعية

شركة�تبوك�
للتنمية�الزراعية

ال�يوجد١٤٤٢/٠٤/١١هـ٩٠١-٢٢٨٢-١٦

�ش���تقييم�كيان�الشركة�
�ل��نامج�نطاقات�إ���

ً
وفقا

أن�الشركة�تقع����النطاق�
البالتي���

شهادة�الز�اة�
والدخل

الهيئة�العامة�
للز�اة�والدخل

شركة�تبوك�
للتنمية�الزراعية

٣٠٧٠٣٢٥٦٦١
١٤٤١/٠٨/٠٢هـ�(الموافق�

٢٠٢٠/٠٣/٢٦م)

١٤٤٢/٠٩/١٨هـ�
(الموافق�

٢٠٢١/٠٤/٣٠م)

إقرار�عن�الف��ة�المن��ية����
٢٠١٩/١٢/٣١م

شهادة����يل�
���ضر�بة�القيمة�

المضافة

الهيئة�العامة�
للز�اة�والدخل

شركة�تبوك�
للتنمية�الزراعية

٣٠٠٠٠٠٠٧٦٩٠٠٠٠٣
١٤٤١/١٠/٢٥ه�

(الموافق�
٢٠٢٠/٠٦/١٧م)

اليوجد

ترخيص�الدفاع�
المد�ي

وزارة�الداخلية
شركة�تبوك�

للتنمية�الزراعية
اليوجد�اليوجداليوجد

ال�يوجد�ترخيص�وجاري�
العمل�ع���استخراجھ

رخصة�البلدية
وزارة�الشؤون�

البلدية�والقرو�ة
شركة�تبوك�

للتنمية�الزراعية
اليوجد�اليوجد�اليوجد

ال�يوجد�ترخيص�وجاري�
العمل�ع���استخراجھ
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نوع�ال��خيص
ا��هة�
المصدرة

صاحب�
ال��خيص

رقم�ال��خيص
تار�خ�اإلصدار�/�

التجديد
مالحظاتتار�خ�االن��اء

ترخيص�إقامة�
مشتل�زرا��

وزارة�الب�ئة�
والمياه�والزراعة

شركة�تبوك�
للتنمية�الزراعية

٣٤٠٠١
١٤٣٨/١٠/٢٦هـ�(الموافق�

٢٠١٧/٠٧/٢٠م)

١٤٤١/١٠/٢٦هـ�
(الموافق�

٢٠٢٠/٠٦/١٨م)

ال��خيص�منت���وجاري�
العمل�ع���تجديده

ال��الت�الفرعية

فرع�الر�اض
وزارة�التجارة�

(مكتب�ال��ل�
التجاري)

شركة�تبوك�
للتنمية�الزراعية

١٠١٠٤٣٩٥٢٢
١٤٣٧/٠٢/١٩هـ�(الموافق�

٢٠١٥/١٢/٠١م)

١٤٤٣/٠٢/١٩هـ

الموافق

٢٠٢١/٠٩/٢٧م)

فرع�خم�س�مشيط
وزارة�التجارة�

(مكتب�ال��ل�
التجاري)

شركة�تبوك�
للتنمية�الزراعية

٥٨٥٥٠٦٩٢١٠
١٤٣٧/٠٢/١٩هـ�(الموافق�

٢٠١٥/١٢/٠١م)

١٤٤٣/٠٢/١٩هـ�
(الموافق�

٢٠٢١/٠٩/٢٧م)

فرع�جدة
وزارة�التجارة�

(مكتب�ال��ل�
التجاري)

شركة�تبوك�
للتنمية�الزراعية

٤٠٣٠٢٨٦٢٤٣
١٤٣٧/٠٢/١٩هـ�(الموافق�

٢٠١٥/١٢/٠١م)

١٤٤٣/٠٢/١٩هـ�
(الموافق�

٢٠٢١/٠٩/٢٧م)

فرع�الدمام
وزارة�التجارة�

(مكتب�ال��ل�
التجاري)

شركة�تبوك�
للتنمية�الزراعية

٢٠٥٠١٠٧٤٩٦
١٤٣٧/٠٢/١٩هـ�(الموافق�

٢٠١٥/١٢/٠١م)

١٤٤٣/٠٢/١٩هـ�
(الموافق�

٢٠٢١/٠٩/٢٧م)

مشتل�شركة�تبوك�
للتنمية�الزراعية

وزارة�التجارة�
(مكتب�ال��ل�

التجاري)

شركة�تبوك�
للتنمية�الزراعية

٣٥٥٠٠٣٣٣٠١
١٤٣٥/٠٤/٢٤هـ�(الموافق�

٢٠١٤/٠٢/٢٤م)

١٤٤٣/٠٤/٢٣هـ

الموافق

٢٠٢١/١١/٢٩م)

مصنع�الشمال�
الستخالص�و�عبئة�

الز�وت

وزارة�التجارة�
(مكتب�ال��ل�

التجاري)

شركة�تبوك�
للتنمية�الزراعية

٣٥٥٠٠٣٣٠١٥
١٤٣٥/٠٤/٠٢هـ�(الموافق�

٢٠١٤/٠٢/٠٢م)

١٤٤٣/٠٤/٠١هـ�
(الموافق�

٢٠٢١/١١/٠٧م)

مصنع�شركة�تبوك�
للتنمية�الزراعية�

للفل�ن

وزارة�التجارة�
(مكتب�ال��ل�

التجاري)

شركة�تبوك�
للتنمية�الزراعية

٣٥٥٠٠٣٣٠١٦
١٤٣٥/٠٤/٠٢هـ�(الموافق�

٢٠١٤/٠٢/٠٢م)

١٤٤٥/٠٤/٠١هـ�
(الموافق

٢٠٢٣/١٠/١٦م)

فرع�الشركة����
السودان

وزارة�العدل�
���السودان�

(إدارة�ال��الت�
التجار�ة)

شركة�تبوك�
للتنمية�الزراعية

٣٧١٠٠--

ال��اخيص�الصناعية

ال��خيص�الصنا���
لمصنع�الشمال�

الستخالص�الز�وت

وزارة�الصناعة�
وال��وة�المعدنية

شركة�تبوك�
للتنمية�الزراعية

٤١٦٠٠١٨٠٥١
١٤٤١/٠٧/٠١هـ�(الموافق��

٢٠٢٠/٠٢/٢٥م)

١٤٤٢/٠٧/٠٢هـ�
(الموافق�

٢٠٢١/٠٢/١٤م)

ال��خيص�الصنا���
لمصنع�الفل�ن

وزارة�الصناعة�
وال��وة�المعدنية

شركة�تبوك�
للتنمية�الزراعية

٤١٦٠٠٢٠٢٥٨
١٤٤١/١٢/٢١هـ�(الموافق�

٢٠٢٠/٠٨/١١م)

١٤٤٢/١٢/٢١هـ�
(الموافق�

٢٠٢١/٠٧/٣١م)

ال��اخيص�البي�ية

ال��خيص�البي���
لمصنع�الشمال�

الستخالص�الز�وت

الهيئة�العامة�
لألرصاد�وحماية�

الب�ئة

شركة�تبوك�
للتنمية�الزراعية

٧٧٨٧
١٤٣٩/٠٣/٠٣هـ�(الموافق�

٢٠١٧/١١/٢١م)

١٤٤١/٠٣/٠٣هـ�
(الموافق�

٢٠١٩/١٠/٣١م)

ال��خيص�منت���وجاري�
العمل�ع���تجديده

ال��خيص�البي���
لمصنع�شركة�تبوك�

للتنمية�الزراعية�
للفل�ن

الهيئة�العامة�
لألرصاد�وحماية�

الب�ئة

شركة�تبوك�
للتنمية�الزراعية

اليوجداليوجداليوجد
ال�يوجد�ترخيص�وجاري�

العمل�ع���استخراجھ

المصدر:�الشركة
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الموافقات والتراخيص الحكومية للشركات التابعة السعودية لشركة تبوك للتنمية الزراعية:٢-٦-١٠
لدى�شركة�تبوك��سعة�شر�ات�تا�عة�سعودية،�و�و���ا��دول�التا���ال��اخيص�والموافقات�ا���ومية�ال���حصلت�عل��ا�الشر�ات�التا�عة:

الموافقات�وال��اخيص�ال���حصلت�عل��ا�شركة�آفاق�الغذاء�المحدودة):�٤٧جدول�رقم�(

رقم�ال��خيصا��هة�المصدرةنوع�ال��خيص
تار�خ�اإلصدار�/�

التجديد
مالحظاتتار�خ�االن��اء

١٤٤٢/٠٦/٠٦هـ١٤٣٩/٠٦/٠٦هـ٢٠٥١٢٢٠٤٢١وزارة�التجارة�(مكتب�ال��ل�التجاري�بمدينة�ا����)ال��ل�التجاري

١٤٤٢/٠٤/١٩هـ١٤٤٢/٠١/١٦هـ٢٠٠٠٢٠٠٩٠٠٣٢٤٨وزارة�الموارد�ال�شر�ة�والتنمية�االجتماعيةشهادة�سعودة

١٤٤٢/٠٩/١٨هـ١٤٤١/٠٨/٠٥هـ١٠٤٠٩٥٨١٢٥الهيئة�العامة�للز�اة�والدخلشهادة�الز�اة�والدخل

١٤٤٤/٠٦/٠٨هـ١٤٤١/٠٦/٠٩هـ٤١١١٠٢١٠٢٣٨٦وزارة�الصناعة�وال��وة�المعدنيةال��خيص�الصنا���

ترخيص�الهيئة�العامة�للغذاء�
والدواء

١٤٤٢/١١/٠٥هـ١٤٣٩/١١/٠٥هـ٠٠٣٦١ - Eالهيئة�العامة�للغذاء�والدواء

المصدر:�الشركة�(بحسب�إفادة�شركة�تبوك�فإنھ�ال�يوجد�لدى�شركة�إفاق�الغذاء�المحدودة�تراخيص�وموافقات�غ���ما�هووارد����ا��دول).

الموافقات�وال��اخيص�ال���حصلت�عل��ا�شركة�تبوك�لل�سو�ق�الزرا��):�٤٨جدول�رقم�(

مالحظاتتار�خ�االن��اءتار�خ�اإلصدار�/�التجديدرقم�ال��خيصا��هة�المصدرةنوع�ال��خيص

١٤٤٢/١٠/١٣هـ١٤٣٩/١٠/١٣هـ٣٥٥٠١٢٣٥٣٤وزارة�التجارة�(مكتب�ال��ل�التجاري�بمدينة�تبوك)ال��ل�التجاري

المصدر:�الشركة�(بحسب�إفادة�شركة�تبوك�فإنھ�ال�يوجد�لدى�شركة�تبوك�لل�سو�ق�الزرا���تراخيص�وموافقات�غ���ما�هووارد����ا��دول،�حيث�أن�شركة�تبوك�لل�سو�ق�الزرا���لم�تمارس�أي��شاط�ح���اآلن�ول�س�
لد��ا�موظف�ن).

الموافقات�وال��اخيص�ال���حصلت�عل��ا�شركة�ا��ليج�التقنية�للطاقة�المستدامة):�٤٩جدول�رقم�(

مالحظاتتار�خ�االن��اءتار�خ�اإلصدار�/�التجديدرقم�ال��خيصا��هة�المصدرةنوع�ال��خيص

١٤٤٣/٠٥/٢٢هـ١٤٣٨/٠٥/٢٢هـ١٠١٠٧٠٤٧٦٦وزارة�التجارة�(مكتب�ال��ل�التجاري�بمدينة�الر�اض)�ال��ل�التجاري

�تحت�التصفية).
ً
المصدر:�الشركة�(بحسب�إفادة�شركة�تبوك�فإنھ�ال�يوجد�لدى�شركة�ا��ليج�التقنية�للطاقة�المستدامة�تراخيص�وموافقات�غ���ما�هووارد����ا��دول،�كما�أفادت�شركة�تبوك�بأن�شركة�ا��ليج�حاليا

الموافقات�وال��اخيص�ال���حصلت�عل��ا�شركة�شرق�آسيا�للتنمية�واإلس�ثمار�الزرا��):�٥٠جدول�رقم�(

مالحظاتتار�خ�االن��اءتار�خ�اإلصدار�/�التجديدرقم�ال��خيصا��هة�المصدرةنوع�ال��خيص

١٤٤٣/٠٦/٢٧هـ١٤٣٤/٠٦/٢٧هـ١٠١٠٣٧٣١٧٦وزارة�التجارة�(مكتب�ال��ل�التجاري�بمدينة�الر�اض)�ال��ل�التجاري

١٤٤٣/٠٦/٢٦هـ١٤٣٤/٠٦/٢٦هـ٢٤٤٢٩الغرفة�التجار�ة�الصناعية�بمدينة�الر�اضشهادة�عضو�ة����الغرفة�التجار�ة

المصدر:�الشركة�(بحسب�إفادة�شركة�تبوك�فإنھ�ال�يوجد�لدى�شركة�شرق�آسيا�للتنمية�واإلس�ثمار�الزرا���تراخيص�وموافقات�غ���ما�هووارد����ا��دول).

الموافقات�وال��اخيص�ال���حصلت�عل��ا�شركة�تبوك�للمشاتل�وت�سيق�ا��دائق):�٥١جدول�رقم�(

مالحظاتتار�خ�االن��اءتار�خ�اإلصدار�/�التجديدرقم�ال��خيصا��هة�المصدرةنوع�ال��خيص

ال��ل�التجاري
وزارة�التجارة�(مكتب�ال��ل�التجاري�بمدينة�

تبوك)
١٤٤٢/١٠/١٣هـ١٤٣٩/١٠/١٣هـ٣٥٥٠١٢٣٥٣٥

شهادة�عضو�ة����
الغرفة�التجار�ة

١٤٤٢/١٠/١٣هـ١٤٤٢/٠٢/٠٧هـ٤٠١٠٠١١٥١٠٠٣الغرفة�التجار�ة�والصناعية�بمدينة�تبوك�

١٤٤٢/٠٧/٠٧هـ١٤٤٢/٠٤/٠٤هـ٢٠٠٠٢٠١١٠٠٠٠٣٣وزارة�الموارد�ال�شر�ة�والتنمية�االجتماعيةشهادة�سعودة

شهادة�تقييم�كيان�
الشركة

ال�يوجد١٤٤٢/٠٤/٠٤هـ١٦-١٨٣٤٣٧٩وزارة�الموارد�ال�شر�ة�والتنمية�االجتماعية
نطاق�الشركة�أخضر�حيث�أن�
�سبة�توط�ن�الكيان����١٠٠٪.

المصدر:�الشركة�(بحسب�إفادة�شركة�تبوك�فإنھ�ال�يوجد�لدى�شركة�تبوك�للمشاتل�وت�سيق�ا��دائق�تراخيص�وموافقات�غ���ما�هووارد����ا��دول).
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الموافقات�وال��اخيص�ال���حصلت�عل��ا�شركة�مصادر�األعالف):�٥٢جدول�رقم�(

مالحظاتتار�خ�االن��اءتار�خ�اإلصدار�/�التجديدرقم�ال��خيصا��هة�المصدرةنوع�ال��خيص

ال��ل�التجاري
وزارة�التجارة�(مكتب�ال��ل�التجاري�

بمدينة�جدة)
١٤٤٣/٠٦/٢٢هـ١٤٤٠/٠٦/٢٢هـ٤٠٣٠٣٢٥٦٤٧

شهادة�سعودة
وزارة�الموارد�ال�شر�ة�والتنمية�

االجتماعية
١٤٤٢/٠٨/٠٨هـ١٤٤٢/٠٥/٠٦هـ٢٠٠٠٢٠١٢٠٢٤٥٦٦

شهادة�اش��اك����
التأمينات�االجتماعية

١٤٤٢/٠٥/٠٧هـ-٥٦٩٠٩١٥٥١المؤسسة�العامة�للتأمينات�االجتماعية

�بأن�الشركة�
ً
المصدر:�الشركة�(بحسب�إفادة�شركة�تبوك�فإنھ�ال�يوجد�لدى�شركة�مصادر�األعالف�تراخيص�وموافقات�غ���ما�هووارد����ا��دول،�وقد�أفادت�شركة�تبوك�بأن�المصنع�مازال�بأسم�الشر�ك�أحمد�العمري�علما

بصدد�رفع�دعوى���ذا�ا��صوص�ولمز�د�من�المعلومات،�الرجـاء�االطـالع�ع���بند�«التقا���»����قسم�«المعلومات�القانونية»�من�هذه�ال�شرة).

الموافقات�وال��اخيص�ال���حصلت�عل��ا�شركة�المجموعة�الزراعية�السعودية):�٥٣جدول�رقم�(

مالحظاتتار�خ�االن��اءتار�خ�اإلصدار�/�التجديدرقم�ال��خيصا��هة�المصدرةنوع�ال��خيص

ال��ل�منت��١٤٤٠/٠٧/١٣هـ١٤٣٢/٠٧/١٣هـ١٠١٠٣١٠٧٦٦وزارة�التجارة�(مكتب�ال��ل�التجاري�بمدينة�الر�اض)ال��ل�التجاري

شهادة�عضو�ة����
الغرفة�التجار�ة

١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ١٤٠٧/٠٧/٢٣هـ٣٩٣١الغرفة�التجار�ة�الصناعية�بمدينة�الر�اض

الرخصة�من��ية١٤٣٩/٠٦/٢٥هـ١٤٢٨/٠٨/٢٠هـ٢٤٣١٠وزارة�الشؤون�البلدية�والقرو�ةرخصة�البلدية

المصدر:�الشركة�(بحسب�إفادة�شركة�تبوك�فإنھ�ال�يوجد�لدى�شركة�المجموعة�الزراعية�السعودية�تراخيص�وموافقات�غ���ما�هووارد����ا��دول،�كما�أفادت�شركة�تبوك�بأن�شركة�المجموعة�الزراعية�السعودية�
�تحت�التصفية).

ً
حاليا

الموافقات�وال��اخيص�ال���حصلت�عل��ا�شركة�الوطنية�إلنتاج�البذور�وا��دمات�الزراعية):�٥٤جدول�رقم�(

مالحظاتتار�خ�االن��اءتار�خ�اإلصدار�/�التجديدرقم�ال��خيصا��هة�المصدرةنوع�ال��خيص

١٤٤٣/٠٥/٢٩هـ١٤٠٧/٠٦/١١هـ١٠١٠٠٦٤٩٧٥وزارة�التجارة�(مكتب�ال��ل�التجاري�بمدينة�الر�اض)�ال��ل�التجاري

شهادة�عضو�ة����
الغرفة�التجار�ة

١٤٤٣/٠٦/٢٨هـ١٤٠٧/٠٧/٢٣هـ٣٩٣١الغرفة�التجار�ة�الصناعية�بمدينة�الر�اض�

١٤٤٢/٠٧/١٤هـ١٤٤٢/٠٤/١١هـ٢٠٠٠٢٠١١٠٣٨١٥٨وزارة�الموارد�ال�شر�ة�والتنمية�االجتماعيةشهادة�سعودة

ترخيص�إقامة�مشتل�
زرا��

١٤٤٤/٠١/١٨هـ١٤٤١/٠١/١٩هـ(ق/ض٥/ش١٩)وزارة�الب�ئة�والمياه�والزراعة

شهادة����يل�موقع�
زرا��

الشهادة�من��ية١٤٤١/٠٦/٢٣هـ١٤٣٨/٠٦/٢٣هـ٣١٣٠٢٧٣٥٥٤وزارة�الزراعة

المصدر:�الشركة�(بحسب�إفادة�شركة�تبوك�فإنھ�ال�يوجد�لدى�شركة�الوطنية�إلنتاج�البذور�وا��دمات�الزراعية�وموافقات�غ���ما�هووارد����ا��دول).

الموافقات�وال��اخيص�ال���حصلت�عل��ا�شركة�جنات�لإلس�ثمار�الزرا��):�٥٥جدول�رقم�(

مالحظاتتار�خ�االن��اءتار�خ�اإلصدار�/�التجديدرقم�ال��خيصا��هة�المصدرةنوع�ال��خيص

الشهادة�من��ية١٤٣٨/١٢/٠١هـ١٤٢٨/١٢/٠١هـ١٠١٠٢٤١٥٨٨وزارة�التجارة�(مكتب�ال��ل�التجاري�بمدينة�الر�اض)ال��ل�التجاري

�تحت�التصفية).
ً
المصدر:�الشركة�(بحسب�إفادة�شركة�تبوك�فإنھ�ال�يوجد�لدى�جنات�لإلس�ثمار�الزرا���تراخيص�وموافقات�غ���ما�هووارد����ا��دول،�كما�أفادت�شركة�تبوك�بأن�شركة�جنات�لإلس�ثمار�الزرا���حاليا

الموافقات والتراخيص التي لم تحصل عليها الشركات التابعة:٣-٦-١٠
فيما�يتعلق�ب��اخيص�البلدية،�فقد�أفادت�شركة�تبوك�بأنھ�لم�تقم��ل�من�شركة�آفاق�الغذاء�المحدودة،�وشركة�تبوك�ل�سو�ق�الزرا��،�وشركة�ا��ليج�للتقنية�والطاقة�
المستدامة،�وشركة�شرق�آسيا�للتنمية�واإلس�ثمار�الزرا��،�وشركة�تبوك�للمشاتل�وت�سيق�ا��دائق،�وشركة�مصادر�األعالف،�والشركة�الوطنية�إلنتاج�البذور�وا��دمات�

الزراعية،�وشركة�جنات�لإلس�ثمار�الزرا���باستخراج�رخص�البلدية.�أما�شركة�المجموعة�الزراعية�السعودية،�فلم�تقم�بتجديد�ترخيص�البلدية�ا��اص���ا.

وفيما�يتعلق�بال��الت�التجار�ة،�فقد�أفادت�شركة�تبوك�بأنھ�لم�تقم��ل�من�شركة�المجموعة�الزراعية�السعودية،�وشركة�جنات�لإلس�ثمار�الزرا���بتجديد���ال��م�
التجار�ة.

كما�فقد�أفادت�شركة�تبوك�بأنھ�لم�تقم��ل�من�شركة�آفاق�الغذاء�المحدودة،�وشركة�تبوك�لل�سو�ق�الزرا��،�وشركة�ا��ليج�للتقنية�والطاقة�المستدامة،�وشركة�مصادر�
األعالف،�وشركة�جنات�لإلس�ثمار�الزرا���باستخراج�شهادة�غرفة�تجار�ة.

أفادت�شركة�تبوك�بأنھ�لم�يتم�استخراج�تراخيص�الدفاع�المد�ي�لشركة�آفاق�الغذاء�المحدودة،�وشركة�تبوك�لل�سو�ق�الزرا��،�وشركة�ا��ليج�التقنية�للطاقة�المستدامة،�
وشركة�شرق�آسيا�للتنمية�واإلس�ثمار�الزرا��،�وشركة�تبوك�للمشاتل�وت�سيق�ا��دائق،�وشركة�مصادر�األعالف،�وشركة�المجموعة�الزراعية�السعودية،�والشركة�الوطنية�

إلنتاج�البذور�وا��دمات�الزراعية،�وشركة�جنات�لإلس�ثمار�الزرا��.
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وقد�أفادت�شركة�تبوك�بأنھ�لم�يتم�استخراج�شهادات�التأمينات�اإلجتماعية�لشركة�آفاق�الغذاء�المحدودة،�وشركة�تبوك�لل�سو�ق�الزرا��،�وشركة�ا��ليج�التقنية�للطاقة�
المستدامة،�وشركة�شرق�آسيا�للتنمية�واإلس�ثمار�الزرا��،�وشركة�تبوك�للمشاتل�وت�سيق�ا��دائق،�وشركة�المجموعة�الزراعية�السعودية،�والشركة�الوطنية�إلنتاج�البذور�

وا��دمات�الزراعية،�وشركة�جنات�لإلس�ثمار�الزرا��.

كما�أفادت�شركة�تبوك�بأنھ�لم�تقم��ل�من�شركة�تبوك�لل�سو�ق�الزرا��،�وشركة�ا��ليج�التقنية�للطاقة�المستدامة،�وشركة�المجموعة�الزراعية�السعودية،�وشركة�جنات�
لإلس�ثمار�الزرا���باستخراج�شهادات�السعودة.

أفادت�شركة�تبوك�بأنھ�لم�يتم�استخراج�شهادات�الز�اة�والدخل�وشهادة�وال���يل����ضر�بة�القيمة�المضافة�من�قبل�شركة�تبوك�لل�سو�ق�الزرا��،�وشركة�ا��ليج�
التقنية�للطاقة�المستدامة،�وشركة�شرق�آسيا�للتنمية�واإلس�ثمار�الزرا��،�وشركة�تبوك�للمشاتل�وت�سيق�ا��دائق،�وشركة�مصادر�األعالف،�وشركة�المجموعة�الزراعية�

السعودية،�والشركة�الوطنية�إلنتاج�البذور�وا��دمات�الزراعية.

االلتزامات المستمرة التي تفرضها الجهات الحكومية على الشركة وبعض شركاتها   ٧-١٠
التابعة بصفتها "صاحب الترخيص"

تلزم�ا��هات�الرقابية�أدناه�الشركة�االل��ام�ببعض�المتطلبات�ا��وهر�ة�ع���النحوالتا��:

االلتزامات المستمرة حسب متطلبات وزارة التجارة ("وزارة التجارة")١-٧-١٠
الشركة�مل��مة�بنظام�ال��ل�التجاري�من�ناحية�ال���يل�لدى�إدارة�ال��ل�التجاري����مدينة�تبوك�حيث�المقر�الرئ�����للشركة�بموجب���ل�تجاري�رقم�٣٥٥٠٠٠٥٤٠٣

وتار�خ�٠٨/١٥/�١٤٠٤هـ�(الموافق�١٩٨٤/٠٥/١٧م)�وال���ت�ت���صالحي��ا�بتار�خ�١٤٤٢/٠٥/٢٩هـ�(الموافق�٢٠٢١/٠١/١٣م).�الشركة�بصدد�استخراج���ل�تجاري�جديد�
�عكس�التغي���ا��اصل����رأس�مال�الشركة.

�مـع�التعديـالت�ا��ديـدة�التـي�أدخلـت�علـى�نظـام�الشـر�ات�وذلـك��عـد�أخـذ�موافقـة�وزارة�
ً
الشـركة�مل��مـة�بنظـام�الشـر�ات�وقـد�تـم�تحديـث�النظـام�األساسـي�للشـركة�تماشـيا

التجـارة�علـى�مسـودة�النظـام�األساسـي�المقتـرح�وتمـت�الموافقـة�عليـھ�مـن�قبـل�المسـاهم�ن�فـي�اجتمـاع�ا��معيـة�العامـة�(غيـر�العاديـة)�بتار�ـخ١٤٣٨/٠٩/٠٢هـ�(الموافق�
٢٠١٧/٠٥/٢٨م)�وتـم�اعتمـاده�مـن�قبـل�وزارة�التجـارة�بتار�ـخ�١٤٣٩/٠٨/٠٦هـ�(الموافق�٢٠١٨/٠٤/٢٢م).�

لـدى�الشـركة�عالمـة�تجار�ـة�تـم��سـجيلها�لـدى�وزارة�التجـارة�(إدارة�العالمـات�التجار�ـة)�تحـت�الفئـة�(٢٩)�وهـي�إحـدى�فئـات�العالمـات�التجار�ـة�والتـي�تختـص�بال��ـوم�واألسـماك�
و��ـوم�الدواجـن�والصيـد�والفواكـھ�وا��ضـروات�والبيـض�واللبـن�ومنتجـات�األلبـان�والز�ـوت�والدهـون�المعـدة�لـأل�ل�واألغذيـة�المحفوظـة�والمخـالالت،�وسـيمكن�ذلـك�الشـركة�
�

ً
مـن�وضـع�اسـمها�وشـعارها�علـى�الواجهـة�ا��ارجيـة�للمبنـى�أو�الم�اتـب�التـي��شـغلها�الشـركة��و��ـا�قامـت�ب�سـجيل�العالمـة�التجار�ـة�ومنحهـا�ا��مايـة�القانونيـة�الالزمـة�وفقا

لنظـام�العالمـات�التجار�ـة.�(ولمز�د�من�التفاصيل�عن�العالمات�التجار�ة�للشركة�وفئا��ا،�الرجاء�االطالع�ع���بند�«العالمات�التجار�ة»����قسم�«المعلومات�القانونية»).

قامـت�الشـركة�بتأسـ�س�سبعة�فـروع�لهـا�داخل�المملكة�وتم�اسـتخراج�شـهادات�سـجل�تجـاري�مـن�فـروع�وزارة�التجـارة�فـي�المنطقـة�التـي�يقـع�ف��ـا�الفـرع�(ولمز�ـد�مـن�التفاصيـل�
عـن�السـجالت�التجار�ـة�للفـروع،�الرجـاء�االطـالع�ع���بند�«ال��اخيص�والموافقات�ا��كومية»����قسم�«المعلومات�القانونية»).

كما�أن�الشـركة�مل��مة�بنظام�السـجل�التجاري�من�ناحية�اسـتخراج�شـهادة�عضو�ة����الغرفة�التجار�ة�والصناعية�للمقر�الرئ�سـي�بموجب�الشـهادة�رقم�٤٠١٠٠٠٠١١٨٣٥.�
ولم��ستخرج�الشركة�شهادات�عضو�ة�لفروعها.�

و�خالف�ماورد�من�مالحظات����بند�«ال��اخيص�والموافقات�ا��كومية»����قسم�«المعلومات�القانونية»�يؤكد�أعضاء�مجلس�اإلدارة�أن�الشركة�مستمرة����االل��ام�
بمتطلبات�وزارة�التجارة�ح���تار�خ�هذه�ال�شرة�كما�يتعهدون�باستمرار�االل��ام���ا.

االلتزامات المستمرة حسب متطلبات الهيئة العامة للزكاة والدخل ٢-٧-١٠
الشـركة�كغ��هـا�مـن�الم�شـآت�والشـر�ات�المسـجلة�والتـي��عمـل�فـي�المملكـة�ملزمـة�بتقديـم�اقرارا��ـا�الز�و�ـة�والضر��يـة�خـالل�١٢٠�يـوم�مـن�ان��ـاء�السـنة�الماليـة�وذلـك�
لغـرض�تجديـد�الشـهادة�التـي�تصـدر�عـن�الهيئـة�العامـة�للـز�اة�والدخـل.�تـم��سـجيل�الشـركة�بصف��ـا�م�لـف�بموجـب�الرقـم�الضر�بـي�المميـز٣٠٠٠٠٠٠٧٦٩،�وقـد�حصلـت�علـى�
�للشـهادة�رقم�١١٠٥٦٢٦٨٣�وتار�خ�١٤٤١/٠٨/٠٢هـ،�و���سار�ة�ح���تار�خ�١٤٤٢/٠٩/١٨هـ�(الموافق�

ً
شهادة�إقرار�ز�وي�عن�الف��ة�المن��ية����٢٠١٩/١٢/٣١م�وذلك�وفقا

٢٠٢١/٠٤/٣٠م).

�هناك�مبالغ�مستحقة�ع���الشركة�مرتبطة�بالر�ط�الز�وي�عن�االعوام�من�٢٠٠٥م�إ���٢٠١٢م.�حيث�تضمن�الر�ط�االبتدا�ي�وجود�فروقات�ز�و�ة�بمبلغ�٦,٤١٤,٨٨٢�ر�ال�
وقامت�الشركة�باالع��اض�ع���الر�ط�امام���نة�اإلع��اض�الز�و�ة�الضر��ية�اإلبتدائية�األو���بالر�اض�ع���قراراها�رقم�(٥)�لعام�١٤٣٩هـ.�وقد�صدر�قرار�ال��نة�بالموافقة�
ا��زئية�ع���االع��اض�المقدم�من�الشركة�بقبول�ت��يح�ر�ط�ز�وي�بمبلغ�١,٤٩٣,١٤٦�ر�ال�سعودي�وقد�قامت�الشركة�باالست�ناف�ع���هذا�القرار،�وقد�صدر�قرار�ال��نة�
اإلست�نافية�األو���لمخالفات�ومنازعات�ضر�بة�الدخل�رقم�٨٦-٢٠٢٠-IR�وتار�خ�١٤٤٢/٠٢/٢٣هـ�(الموافق�٢٠٢٠/١٠/١٠م)�بإلزام�شركة�تبوك�بدفع�مبلغ�(٦٩٦,٣٣٧)�ر�ال�
�بأن�الشركة�بانتظار�خطاب�رس���من�الهيئة�بالمبلغ�المستحق،�وقد�أفادت�الشركة�بأ��ا�ستقوم��سداد�المبلغ�

ً
سعودي�فقط�ال�غ���لصا���الهيئة�العامة�للز�اة�والدخل.�علما

دفعة�واحدة�حال�صدور�رقم�السداد�من�الهيئة�العامة�للز�اة�والدخل.�

�هناك�مبالغ�مستحقة�ع���الشركة�عن�العام�الما���٢٠١٩م�بمبلغ�٢,٥١٢,٥٥٢�ر�ال�سعودي�وتم�إشعار�الشركة�بذلك�بتار�خ�١٤٤١/١٢/٠٨هـ،�و�ع��م�الشركة�سداد�
ً
أيضا

المبلغ����الر�ع�الثا�ي�من�عام�٢٠٢١م�(ولمز�د�من�التفاصيل�عن�عامل�المخاطرة�ذوالعالقة�هنا،�الرجاء�اإلطالع�ع���بند�«المخاطر�المرتبطة�باستحقاقات�الز�اة�الشرعية�
المحتملة����قسم�«عوامل�المخاطرة»�مـن�هـذه�ال�شـرة).

الشـركة�مل��مـة�بنظـام�ضر�بـة�القيمـة�المضافـة�والئحتـھ�التنفيذيـة�وهـي�مسـجلة�لـدى�الهيئـة�العامـة�للـز�اة�والدخـل�تحـت�الرقـم�الضر�بـي�٣٠٠٠٠٠٠٧٦٩٠٠٠٠٣�بموجـب�
شـهادة�صـدرت�بتار�ـخ�١٤٣٨/١٢/٠٢هـ�(الموافق�٢٠١٧/٠٨/٢٤م).



٨٦

باسـت�ناء�مـا�تـم�ذكـره�أعاله����هذا�البند،�فـإن�الشـركة�مل��مـة�كمـا�بتار�ـخ��شـر�هـذه�ال�شـرة�بأنظمـة�الضر�بـة�والدخـل�واللوائـح�التنفيذيـة�والتعليمـات�التـي�تصدرهـا�الهيئـة�
العامـة�للـز�اة�والدخـل.

الموارد ٣-٧-١٠ ("وزارة  االجتماعية  والتنمية  البشرية  الموارد  وزارة  متطلبات  حسب  المستمرة  االلتزامات 
البشرية")

�لشـهادة�السـعودة�رقم�المسـتخرجة�مـن�مكتـب�العمـل.�وكمـا�بتار�ـخ��شـر�
ً
تـم�فتـح�ملـف�لـدى�وزارة�الموارد�ال�شر�ة�(مكتـب�العمـل)�بالرقـم�الموحـد�٢٠٠٠٢٠١٠٠٠٩٨٦٨�وفقـا

هـذه�ال�شـرة��سـتفيد�الشـركة�مـن�ا��دمـات�االلك��ونيـة�لـوزارة�الموارد�ال�شر�ة،�وهـي�مل��مـة�ب�سـبة�التوطيـن�المطلو�ـة�م��ـا�وفـق�برنامـج�نطاقـات�والبالغـة�١٥٫١١٪�وتقـع�فـي�
النطـاق�البالتي��.

لدى�الشركة�الئحة�تنظيم�عمل�داخلية�معتمدة�من�قبل�مكتب�العمل�برقم�٤٤٩٥٨�وتار�خ�١٤٤١/٠٣/٢٢هـ.

باسـت�ناء�مـا�تـم�ذكـره�فـي�البند�«مخاطـر�أخطـاء�الموظفيـن�أو�سـوء�سـلوكهم»�مـن�قسـم�«عوامـل�المخاطـرة»�مـن�هـذه�ال�شـرة،�فـإن�الشـركة�مل��مـة�كمـا�بتار�ـخ��شـر�هـذه�
ال�شـرة�بنظـام�العمـل�والالئحـة�التنفيذيـة�والتعليمـات�والقـرارات�الصـادرة�عـن�وزارة�الموارد�ال�شر�ة.

االلتزامات المستمرة حسب متطلبات وزارة الصناعة والثروة المعدنية ("وزارة الصناعة")٤-٧-١٠
لـدى�الشـركة�مصنع�ن�وهما�مصنع�الشمال�الستخالص�و�عبئة�الز�وت�ومصنع�شركة�تبوك�للتنمية�الزراعية�للفل�ن����تبوك،�وتلـزم�وزارة�الصناعـة�الشـركة�باإللتـزام�ببعض�

الضوابط�والشـروط�وذلـك�مـن�اجـل�المحافظـة�علـى�تراخيصهـا�الصناعيـة�ومن�ذلك�ع���س�يل�المثال�ماي��:

١� االل��ام�بمواد�قانون�(نظام)�التنظيم�الصنا���الموحد�لدول�مجلس�التعاون�لدول�ا��ليج�العر�ية�والئحتھ�التنفيذية.-

٢� عدم�إجراء�أي�توسعة�أو��عديل����المنتجات�قبل�ا��صول�ع���موافقة�الوزارة.-

٣� االل��ام�بتحديث�بيانات�المصنع��ل�ستة�أشهر�من�خالل�موقع�الوزارة�اإللك��و�ي.-

٤� االل��ام�بمطابقة�المنتجات�للمواصفات�والمقاي�س�المعتمدة�أو�المواصفات�المت�ناة�من�الهيئة�السعودية�للمواصفات�والمقاي�س.-

٥� االل��ام�بمواد�نظام�الب�ئة�والئحتھ�التنفيذية�للمحافظة�ع���الب�ئة�من�التلوث.�-

٦� االل��ام�باألنظمة�والتعليمات�ولوائح�السالمة�واألمن�الصنا���وال��ة�العامة*.-

٧� �لألصــول�المحاســ�ية�والقواعــد�القانونيــة�المرعيــة�وأن�يــزود�الــوزارة�بالم��انيــة�العموميــة�مصــادق�عل��ــا�مــن�-
ً
أن�تكــون�حســابات�المشــروع�الصناعــي�منتظمــة�وفقــا

محاســب�قانونــي�لــ�ل�ســنة�ماليــة.

٨� ا��صول�ع���موافقة�البلدية�المختصة�والتقيد�بما�يصدر�من��عليمات����حال�إقامة�المصنع�خارج�المدن�الصناعية�المرخصة.**-

٩� تزو�د�الوزارة�بما�تطلبھ�من�بيانات��املة�و��يحة�عن�المشروع.-

١٠� الســماح�لموظفــي�الــوزارة�بدخــول�المشــروع�الصناعــي�واالطــالع�علــى�الســجالت�والمســ�ندات�وا��ســابات�ومراقبــة�عمليــات�اإلنتـاج�وغيـر�ذلـك�مـن��شـاطات�-
المشـروع.

١١� ال�يجـوز�إقامـة�مشـروع�صناعـي�أو�توسـعتھ�أو�تطو�ـره�أو��غييـر�منتجاتـھ�أو�دمجـھ�بمشـروع�صناعـي�آخـر�أو�تجزئتـھ�ألكثـر�مـن�مشـروع�أو��غييـر�موقعـھ.�كمـا�ال�يجـوز�-
�أو�رهنـھ�أو�تأجيـره�أو�التنـازل�عنـھ�بـأي�نـوع�مـن�أنـواع�التنـازل�إال��عـد�موافقـة�الـوزارة.

ً
�أو�جزئيـا

ً
التصـرف�فـي�المشـروع��ليـا

إن�ال��خيص�البي���لمصنع�الشمال�الستخالص�الز�وت�منت���بتار�خ�١٤٤١/٠٣/٠٣هـ�(الموافق�٢٠١٩/١٠/٣١م)�وجاري�العمل�ع���تجديده،�وال�يوجد�ترخيص�بي���لمصنع�
شركة�تبوك�للتنمية�الزراعية�للفل�ن�وجاري�العمل�ع���استخراجھ.�

باسـت�ناء�مـا�تـم�ذكـره�أعاله،�فـإن�الشـركة�مل��مـة�بأنظمـة�و�عليمـات�وزارة�الصناعـة�والثـروة�المعدنيـة�كمـا�بتار�ـخ��شـر�هـذه�ال�شـرة.

االلتزامات المستمرة حسب متطلبات هيئة السوق المالية٥-٧-١٠
تلزم�الهيئة�الشر�ات�المدرجة�االل��ام�بقواعد�طرح�األوراق�المالية�واالل��امات�المستمرة�والتعليمات�ا��اصة�الصادرة�عن�الهيئة�وقواعد�اإلدراج�الصادرة�عـن�شـركة�
السـوق�الماليـة�السـعودية�(تداول)�ال�سّيما�االل��ام�باإلفصاح�الـدوري�عـن�التطـورات�ا��وهر�ـة�والماليـة�وتقر�ـر�مجلـس�اإلدارة�و�جـب�التقيـد�بنمـاذج�اإلعالنـات�الـواردة�ضمـن�
�تقديـم�بيـان�بجميـع�األسـباب�والمؤثـرات�للتغيـر�فـي�النتائـج�الماليـة�للسـنة�الماليـة�ا��اليـة�مـع�فتـرة�

ً
التعليمـات�ا��اصـة�بإعالنـات�الشـر�ات�لنتائجهـا�الماليـة،وعلـى�الشـركة�أيضـا

المقارنـة�بحيـث��شـمل�األسـباب�جميـع�بنـود�إعـالن�النتائـج�المالية.

وتجـدر�اإلشـارة�إلـى�أنـھ�بال�سـبة�لمـالءة�شـر�ات�المسـاهمة�العامـة�فقـد�صـدر�بتار�ـخ�١٤٣٨/٠١/٢٣هـ�(الموافق�٢٠١٦/١٠/٢٤م)�قـرار�مجلـس�الهيئـة�رقـم�(٦١٠٢-٠٣١-
١)�بتعديـل�اإلجـراءات�والتعليمـات�ا��اصـة�بالشـر�ات�المدرجـة�أسـهمها�فـي�السـوق�التـي�بلغـت�خسـائرها�الم��اكمـة�(٥٠٪)�فأكثـر�مـن�رأس�مالهـا�فـي�ضـوء�نظـام�الشـر�ات�
ا��ديـد،وتـم��عديـل�مسـماها�لتصبـح�«اإلجـراءات�والتعليمـات�ا��اصـة�بالشـر�ات�المدرجـة�أسـهمها�فـي�السـوق�التـي�بلغـت�خسـائرها�الم��اكمـة�(٢٠٪)�فأكثـر�مـن�رأس�مالهـا»،�

علـى�أن��عمـل�باإلجـراءات�والتعليمـات�المعدلـة�ابتـداًء�مـن�تار�ـخ�١٤٣٨/٠٧/٢٥هـ�(الموافق�٢٠١٧/٠٤/٢٢م).�

وقـد�قامـت�الشـركة�بتار�ـخ١٤٤١/٠٣/١٤هـ�(الموافق�٢٠١٩/١١/١١م)�باإلعـالن�عـن�بلـوغ�خسـائرها�الم��اكمـة��سـبة٤٦٫٢٧٤٪�مـن�رأس�المـال.

و�تار�خ�١٤٤١/١٢/٢٩هـ�(الموافق�٢٠٢٠/٠٨/١٩م)�وافقـت�ا��معيـة�العامـة�غيـر�العاديـة�علـى�توصيـة�مجلـس�اإلدارة�بتخفيض�رأس�المـال�من�(٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠)�أر�عمائة�
وخمسون�مليون�ر�ـال�إلـى�(٢٤١,٧٦٧,٠٠٠)�مائت�ن�وواحد�وأر�عون�مليون�وسبعمائة�وسبعة�وستون�ألف�ر�ـال�و�التالـي�تخفيض�أسـهم�الشـركة�مـن�(٤٥,٠٠٠,٠٠٠)�خمسة�
وأر�ع�ن�مليون�سـهم�إ���(٢٤,١٧٦,٧٠٠)�أر�عة�وعشر�ن�مليون�ومائة�وستة�وسبع�ن�ألف�وسبعمائة�سهم�وذلـك�مـن�خـالل�إلغاء�(٢٠,٨٢٣,٣٠٠)�عشر�ن�مليون�وثمانمائة�وثالثة�

وعشر�ن�ألف�وثالثمائة�سهم�من�أسهم�الشركة.�



٨٧

وقـد�حصلت�الشـركة�علـى�موافقـة�هيئـة�السـوق�الماليـة�علـى�هذا�التخفيـض�بتار�خ�١٤٤١/٠٤/٢٠هـ�(الموافق�٢٠١٩/١٢/١٧م)،�وقد�تم�اإلعـالن�عـن�هـذه�الموافقـة�علـى�موقـع�
هيئـة�السـوق�الماليـة�وموقـع�السـوق�الماليـة�السـعودية�(تداول)�للتخفيـض�بتار�ـخ�١٤٤١/٠٤/٢٠هـ�(الموافـق�٢٠١٩/١٢/١٧م).

بتار�خ�١٤٤٠/٠٩/٢٢هـ،�فرضت�الهيئة�غرامة�مالية�مقدارها�عشرة�آالف�(١٠,٠٠٠)�ر�ال�سعودي،�وذلك�لعدم�قيام�الشركة�ب��و�د�الهيئة��عدد�من�المعلومات�المتعلقة�
بالسنة�المالية�المن��ية����٢٠١٨/١٢/٣١م�خالل�المدة�المحددة�لها.

كمـا�ألزمـت�الهيئـة�الشـر�ات�المدرجـة�فـي�السـوق�الماليـة�باإلفصـاح�علـى�مراحـل�عـن�مواكب��ـم�للتحـول�لمعاييـر�المحاسـبة�الدوليـة.�و�تار�ـخ�٢٠١٦/١٢/٢٩م،�أعلنـت�الشـركة�
فـي�موقـع�تـداول�عـن�ال��امهـا�بذلـك.

و�ال�سبة�لالئحة�حوكمة�الشر�ات،�يتضمن�ا��دول�أدناه�م��ص�ألهم�بنود�الئحة�حوكمة�الشر�ات�ال���ال��مت�أو�لم�تل��م���ا�الشركة.

م��ص�أهم�بنود�الئحة�حوكمة�الشر�ات�ال���ال��مت�أو�لم�تل��م���ا�الشركة�):�٥٦جدول�رقم�(

التعليق ا��هة�المسؤولة التفصيل
المادة�من�الئحة
حوكمة�الشر�ات

مل��مة مجلس�اإلدارة
يجب�ع���مجلس�اإلدارة�وضع�سياسة�وا��ة��شأن�توز�ع�أر�اح�األسهم�بما�يحقق�مصا���

�لنظام�الشركة�األسا���
ً
المساهمن�والشركة�وفقا

٩/ب

مل��مة مجلس�اإلدارة توف������ة�من�المعلومات�عن�المر��ن�لعضو�ة�مجلس�اإلدارة����الموقع�اإللك��و�ي�للشركة ٨/أ

مل��مة
ا��معية�العامة�

للمساهمن
�شكيل���نة�المراجعة ٥/١٢�و٥٤

مل��مة
ا��معية�العامة�

للمساهمن

تصدر�ا��معية�العامة�للشركة�–�بناء�ع���اق��اح�من�مجلس�اإلدارة�–�الئحة�عمل���نة�المراجعة�
ع���أن��شمل�هذه�الالئحة�ضوابط�وإجراءات�عمل�ال��نة،�ومهامها،�وقواعد�اختيار�أعضا��ا،�
وكيفية�ترشيحهم،�ومدة�عضو���م،�وم�افآ��م،�وآلية��ع�ن�أعضا��ا��ش�ل�مؤقت����حال�شغور�

أحد�مقاعد�ال��نة.

٥٤/جـ

مل��مة
ا��معية�العامة�

للمساهمن
الموافقة�ع���القوائم�المالية�لعام�٢٠١٨م. ٦/١٢

مل��مة
ا��معية�العامة�

للمساهمن
الموافقة�ع���التقر�ر�السنوي�لمجلس�اإلدارة�لعام�٢٠١٨م. ٧/١٢

مل��مة
ا��معية�العامة�

للمساهمن
�ع�ن�مراج���حسابات�الشركة،وتحديد�م�افآ��م،�وإعادة��عيي��م،و�غي��هم،�والموافقة�ع���

تقار�رهم.
٩/١٢�و١٨

مل��مة مجلس�اإلدارة
بواحد� الموعد� قبل� أعمالها� وجدول� وم�ان� العامة� ا��معية� ا�عقاد� موعد� عن� اإلعالن� �شر�

�ع���األقل����الموقع�اإللك��و�ي�للشركة.
ً
وعشر�ن�يوما

١٣/د

مل��مة مجلس�اإلدارة
اإلتاحة�للمساهمن�من�خالل�الموقع�اإللك��و�ي�للشركة�–�عند��شر�الدعوة�ال�عقاد�ا��معية�
العامة�–�ا��صول�ع���المعلومات�المتعلقة�ب�نود�جدول�أعمال�ا��معية�العامة،�و�خاصة�تقر�ر�

مجلس�اإلدارة�ومراجع�ا��سابات�والقوائم�المالية�وتقر�ر���نة�المراجعة.
١٤/جـ

مل��مة مجلس�اإلدارة

وضع�أنظمة�وضوابط�للرقابة�الداخلية�واإلشراف�العام�عل��ا�م��ا:�وضـع�سياسـة�مكتو�ـة�لمعا��ة�
حاالت�«�عـارض�المصـا��»�الفعلية�والمحتملـة�لكـل�مـن�أعضاء�مجلس�اإلدارة�واإلدارة�التنفيذية�
والمساهم�ن،�و�شمل�ذلك�إساءة�استخدام�أصـول�الشـركة�ومرافقها،�وإساءة�التصرف�الناتج�عن�
التعامالت�مع�األ��اص�ذوي�العالقة.�والتأكد�من�سالمة�األنظمة�المالية�والمحاس�ية،�بما����

ذلـك�األنظمـة�ذات�الصـلة�بإعـداد�التقـار�ر�المالية.

والتأكـد�مـن�تطبيـق�أنظمـة�رقابيـة�مناسـبة�لقياس�وإدارة�المخـاطر،�وذلـك�بوضع�تصـور�عـام�عن�
المخاطر�ال���قد�تواجھ�الشركة،�وإ�شاء�ب�ئة�ملمة�بثقافة�إدارة�المخاطر�ع���مستوى�الشركة�
السنو�ة� ومراجعة� بالشركة.� الصلة� ذات� واألطراف� المصا��� أ��اب� مع� �شفافية� وطرحها�

لفاعلية�إجراءات�الرقابة�الداخلية����الشركة.

٢/٢٢

مل��مة
ا��معية�العامة�

للمساهم�ن
وضـع�سياسـات�ومعـاي���وإجراءات�وا��ة�ومحـددة�للعضـو�ة�فـي�مجلـس�اإلدارة،�ووضـعها�موضـع�

التنفيذ��عد�إقرار�ا��معية�العامة�لها.
٣/٢٢

مل��مة مجلس�اإلدارة

وضع�سياسة�مكتو�ة�تنظم�العالقة�مع�أ��اب�المصا���وفق�أح�ام�الئحة�ا��وكمة،�و�جب�أن�
�غطي�-�ش�ل�خاص-�اآل�ي:

آليات��عو�ض�أ��اب�المصا������حالة�ان��اك�حقوقهم�ال���تقرها�األنظمة�وتحم��ا�العقود.

وآليات��سو�ة�الش�اوى�أو�ا��الفات�ال���قد�ت�شأ�ب�ن�الشركة�وأ��اب�المصا��.

وآليـات�مناسـبة�إلقامـة�عالقـات�جيـدة�مـع�العمـالء�والمـوردين�والمحافظـة�علـى�سـر�ة�المعلومـات�
المتعلقة���م.

٤/٢٢

مل��مة مجلس�اإلدارة
وضع�السياسات�واإلجراءات�ال���تضمن�تقيد�الشركة�باألنظمة�واللوائح�وال��امها�باإلفصاح�عن�

المعلومات�ا��وهر�ة�للمساهم�ن�وأ��اب�المصا��،�والتحقق�من�تقيد�اإلدارة�التنفيذية���ا.
٥/٢٢

مل��مة مجلس�اإلدارة
وصالحيا��ا� ال��نة� مدة� ف��ا� يحدد� بقرارات� عنھ� من�ثقة� متخصصة� ��ان� �شكيل�
ومسؤوليا��ا،وكيفية�رقابة�المجلس�عل��ا،�ع���أن�يتضمن�قرار�ال�شكيل��سمية�األعضاء�وتحديد�

مهامهم�وحقوقهم�وواجبا��م،�مع�تقييم�أداء�وأعمال�هذه�ال��ان�وأعضا��ا
١٣/٢٢�و٥٠�و٦٠�و٦٠/أ�و٦٤



٨٨

التعليق ا��هة�المسؤولة التفصيل
المادة�من�الئحة
حوكمة�الشر�ات

مل��مة مجلس�اإلدارة
المهام� تحديد� ذلك� ��� بما� وتطو�رها،� الشركة� �عمل� المتعلقة� الداخلية� السياسات� اعتماد�

واالختصاصات�والمسؤوليات�المو�ولة�إ���المستو�ات�التنظيمية�المختلفة
١/٢٣

مل��مة مجلس�اإلدارة

اعتمـاد�سياسـة�مكتو�ـة�وتفصيليـة�بتحديـد�الصالحيـات�المفوضـة�إلـى�اإلدارة�التنفيذيـة�وجـدول�
يوضـح�تلـك�الصالحيـات،�وطر�قـة�التنفيـذ�ومـدة�التفو�ـض،�ولمجلـس�اإلدارة�أن�يطلـب�مـن�اإلدارة�

التنفيذيـة�رفـع�تقار�ـر�دور�ـة��شـأن�ممارسـا��ا�للصالحيـات�المفوضـة
٢/٢٣

مل��مة مجلس�اإلدارة �عي�ن�الرئ�س�التنفيذي ٢٥

مل��مة مجلس�اإلدارة وضـع�الهيـا�ل�التنظيميـة�والوظيفيـة�للشـركة�ورفعهـا�إلـى�مجلـس�اإلدارة�للنظـر�فـي�اعتمادهـا ٥/٢٦

مل��مة مجلس�اإلدارة
منـح�للعامل�ن،مثـل�الم�افـآت�الثابتـة،�والم�افـآت�المرتبطـة�

ُ
اقتـراح�سياسـة�وأنـواع�الم�افـآت�التـي�ت

بـاألداء،والم�افـآت�فـي�شـ�ل�أسـهم
١٠/٢٦

مل��مة مجلس�اإلدارة
سياسـة�مكتو�ـة�ووا��ـة�للتعامـل�مـع�حـاالت��عـارض�المصالـح�الواقعـة�أو�المحتمـل�وقوعهـا�
التـي�يمكـن�أن�تؤثـر�فـي�أداء�أعضـاء�مجلـس�اإلدارة�أو�اإلدارة�التنفيذيـة�أو�غ��هـم�مـن�العامليـن�فـي�

الشـركة�عنـد��عاملهـم�مـع�الشـركة�أو�مـع�أ��ـاب�المصالـح�اآلخر�ـن
٤٣

مل��مة مجلس�اإلدارة �عييـن�مديـر�وحـدة�أو�إدارة�المراجعـة�الداخليـة�أو�المراجـع�الداخلـي�واقتـراح�م�افآتـھ ٥٥/ب/٤�و٧٤

مل��مة
ا��معية�العامة�

للمساهم�ن

بنـاء�علـى�اقتـراح�مـن�مجلـس�اإلدارة�–�الئحـة�عمـل���نـة� تصـدر�ا��معيـة�العامـة�للشـركة�–�
الم�افـآت�وال��شـيحات�علـى�أن��شـمل�هـذه�الالئحـة�ضوابـط�وإجـراءات�وخطـة�عمـل�ال��نـة،�
ومهامهـا،�وقواعـد�اختيـار�أعضا��ـا،�وكيفيـة�ترشـيحهم،�ومـدة�عضو���ـم،�وم�افآ��ـم،�وآليـة��عييـن�

أعضا��ـا��شـ�ل�مؤقـت�فـي�حـال�شـغور�أحـد�مقاعـد�ال��نـة�

٦٠/ب�و٦٤/ب

مل��مة
ا��معية�العامة�

للمساهم�ن

اإلدارة� مجلـس� أعضـاء� لم�افـآت� وا��ـة� سياسـة� بإعـداد� وال��شـيحات� الم�افـآت� ��نـة� تقـوم�
وال��ـان�المن�ثقـة�عـن�المجلـس�واإلدارة�التنفيذًيـة،�ورفعهـا�إلـى�مجلـس�اإلدارة�للنظـر�ف��ـا�تمهيـدا�
العتمادهـا�مـن�ا��معيـة�العامـة،�عـل�أن�يـراع�فـي�تلـك�السياسـة�اتبـاع�معاييـر�ترتبـط�بـاألداء،�

واإلفصـاح�ع��ـا،والتحقـق�مـن�تنفيذهـا

١/٦١

مل��مة
��نة�الم�افآت�

وال��شيحات

اإلدارة� وظائف� وشغل� اإلدارة� مجلس� لعضو�ة� المطلو�ـة� والمؤهـالت� للقـدرات� وصـف� إعـداد�
التنفيذية

٣/٦٥

مل��مة مجلس�اإلدارة �شـر�إعـالن�ال��شـح�لعضو�ـة�مجلـس�اإلدارة�فـي�الموقـع�االلك��ونـي�للشـركة ٨٦

مل��مة مجلس�اإلدارة
سياسـات�أو�إجـراءات�ي�بعهـا�أ��ـاب�المصالـح�فـي�تقديـم�شـ�اواهم�أو�اإلبـالغ�عـن�الممارسـات�

المخالفـة
٨٤

مل��مة مجلس�اإلدارة سياسة�للسلوك�الم���والقيم�األخالقية ٨٦

مل��مة مجلس�اإلدارة
اإلفصـاح� متطلبـات� مـع� يتفـق� بمـا� اإلشـرافية� وأنظمتـھ� وإجـراءات� لإلفصـاح� مكتو�ـة� سياسـات�

الـواردة�فـي�نظـام�الشـر�ات�ونظـام�السـوق�الماليـة
٨٩

مل��مة مجلس�اإلدارة �شـر�تقر�ـر���نـة�المراجعـة�فـي�الموقـع�االلك��ونـي�للشـركة ٩١/ب

مل��مة مجلس�اإلدارة قواعـد�حوكمـة�خاصـة�بالشـركة�ال�تتعـارض�مـع�األحـ�ام�اإللزاميـة ٩٤

المصدر:�الشركة



٨٩

العقود الجوهرية  ٨-١٠
عقود وتعامالت األطراف ذات العالقة١-٨-١٠

ال�يوجد�لدى�الشركة�عقود�و�عامالت�مع�أطراف�ذات�عالقة�و�شمل�ذلك�أعضاء�مجلس�اإلدارة�والمساهم�ن�وكبار�التنفيذي�ن�واقار��م.

عقود وتعامالت ذات صلة باألصول العقارية ٢-٨-١٠

١-�العقارات�المملوكة�للشركة�

تمتلك�الشركة�عدد�من�األرا����وذلك�ع���النحوالتا��:

تفاصيل�األرا����المملوكة�من�قبل�الشركة):�٥٧جدول�رقم�(

مالحظة رقم�الصك المالك الموقع المساحة نوع�العقار

٣/٤٥٦ شركة�تبوك�للتنمية�الزراعية ���المروج�الثا�ي����مدينة�تبوك ٦٦٠م٢ أرض

صدر�قرار�معا���وز�ر�الب�ئة�والمياه�والزراعة�رقم�
(٤٤٠/١٠٥٧/٦٩٣١٦٧)�بتار�خ�١٤٤١/٠٩/١٧هـ�
�بأن�

ً
بخصوص�تمليك�الشركة�هذه�األرض.�علما

الشركة�اآلن�بانتظار�مصادقة�المقام�السامي�
الستخراج�صك�الملكية�لهذه�األرض.

- شركة�تبوك�للتنمية�الزراعية
شمال�تبوك�غرب�سكة�ا��ديد�

وإسفلت�تبوك�–�حالة�عمار
٢١٢,٤٨٧٫٣١٠م٢ أرض

صدر�قرار�معا���وز�ر�الب�ئة�والمياه�والزراعة�رقم�
(٤٤٠/١٠٥٧/٦٩٣١٦٧)�بتار�خ�١٤٤١/٠٩/١٧هـ�
�بأن�

ً
بخصوص�تمليك�الشركة�هذه�األرض.�علما

الشركة�اآلن�بانتظار�المقام�السامي�الستخراج�صك�
الملكية�لهذه�األرض.

- شركة�تبوك�للتنمية�الزراعية
شمال�تبوك�شرق�سكة�ا��ديد�

وغرب�إسفلت�تبوك�–�حالة�عمار
٢,٢٥٩,٥٨٠م٢ أرض

المصدر:�الشركة

�بأن�القيمة�الدف��ية�لعقارات�شركة�تبوك�وحدها�
ً
وكمـا�بتار�ـخ�هـذه�ال�شـرة�فقد�بلغـت�القيمـة�الدف��يـة�لعقارات�شركة�تبوك�وشر�ا��ا�التا�عة�مبلـغ�١٩٥,٠٩٨,٥٠٤ر�ال.�علما

�بأنھ�يوجد�حقوق�متصلة�ببعض�هذه�العقارات�عبارة�عن�رهن،�ولمز�د�من�التفاصيل�راجع�بند�«القروض�وال�سهيالت�االئتمانية»����قسم�
ً
بلغت�١٠٣,٧٠٨,٣٦٤�ر�ال.�علما

«المعلومات�القانونية»�من�هذه�ال�شرة.�

٢-�عقود�إيجار�العقارات

يو���ا��دول�التا���م��ص�للعقارات�ال���قامت�الشركة�باس�ئجارها:

تفاصيل�العقارات�المستأجرة�من�قبل�الشركة):�٥٨جدول�رقم�(

مالحظاتقيمة�االيجارالمدةالمستأجرالمؤجرتار�خ�العقدنوع�العقارالعقار

فرع�تبوك
أرض�إلقامة�
مقر�للشركة

من�١٤٠٥/٠٦/١٥ه

ح���١٤١٥/٠٦/١٦هـ
الشركةأمانة�تبوك

١٠
سنوات�

٧٠,٠٠٠�ر�ال�
ً
سنو�ا

�للعقد�الذي�اطلعنا�عليھ،�فإن�هذا�العقد�
ً
وفقا

منت������تار�خ�١٤١٥/٠٦/١٥هـ.�ونص�العقد�ع���أنھ�
اليتجدد�اال�بموافقة�ا��هات�المختصة.

ع���الرغم�من�عدم�وجود�خطاب/اتفاقية�تجديد،�إال�
أن�الشركة�أفادت�بأن�هذا�العقد�مازال�ساري�ولكن�

لم�تقدم�الشركة�أي�إفادة�بخصوص�مدة�التجديد�
وقيمة�االجرة�السنو�ة.�

فرع�الر�اض
م�اتب�

إدار�ة
من�٢٠٢٠/٠٨/٠١م�ح���

٢٠٢١/٠٧/٣١م
أثال�للتطو�ر�

واالس�ثمار
الشركة

سنة�
واحدة

األجرة�السنو�ة�
١١٥,٩٥٠�ر�ال

فرع�جدة
م�اتب�

إدار�ة

من�٢٠٢٠/١٢/١٥م

ح���٢٠٢١/١٢/١٤م

المفهوم�
ا��ديد�

ألعمال�البناء�
المحدودة�

١٠٠,٠٨٧�ر�ال�سنةالشركة

فرع�مطار�األم���
سلطان�بن�

عبدالعز�ز����
مدينة�تبوك

نقطة�بيع�
لمنتجات�

الشركة

من�٢٠١٩/٠٩/٢٠م�

ح���٢٠٢٢/٠٩/١٩م

الهيئة�العامة�
للط��ان�

المد�ي
٣٠,٠٠٠�ر�ال٣�سنواتالشركة

هذا�العقد�عبارة�عن�تجديد�لعقد�ايجار�سابق،�
وقد�تم�إعداد�عقد�التجديد�هذا�من�قبل�الهيئة�

العامة�للط��ان�المد�ي�وقامت�شركة�تبوك�بالتوقيع�
عليھ،و�انتظار�التوقيع�عليھ�من�قبل�الهيئة.
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مالحظاتقيمة�االيجارالمدةالمستأجرالمؤجرتار�خ�العقدنوع�العقارالعقار

أرض�زراعيةأرض�السودان
من�٢٠١٥/٠٨/٠١م�ح���

٢٠٢١/٠٨/٠١م
ح�ومة�

السودان
٧�سنوات�الشركة�

٣٠,٠٠٠�جنيھ�
سودا�ي

توجد�مبالغ�ايجار�ة�مستحقة�لم�يتم�سدادها�من�
قبل�شركة�تبوك�تطالب���ا�السلطات�المحلية�

بالوالية�الشمالية�(محلية�القولد)�عبارة�عن�مبلغ�
١,٠٥٠,٠٠٠�جنية�سودا�ي�(�ساوي:�٨٧,٥٠٠�ر�ال�
سعودي).�ووفقا�للمادة�(٥)�من�عقد�االيجار�فإنھ�

يجوز����ومة�السودان�اس��داد�حيازة�االرض�
وماعل��ا�دون�دفع��عو�ض�للشركة�م���ما�اخلت�

الشركة��سداد�االجرة.

المصدر:�الشركة

القروض والتسهيالت االئتمانية: ٣-٨-١٠
فيما�ي���نبذة�حول�اتفاقيات�ال�سهيالت�والقروض�ال���حصلت�عل��ا�الشركة�وال���ما�زالت�قائمة�كما�بتار�خ��شر�هذه�ال�شرة:

تفاصيل�القروض�وال�سهيالت�االئتمانية�):�٥٩جدول�رقم�(

مالحظاتالتفاصيلا��هة�المقرضة

صندوق�التنمية�الزراعية

تم�توقيع�هذه�االتفاقية�ب�ن�شركة�تبوك�وصندوق�التنمية�الزراعية�  -١
بتار�خ�٢٠٢٠/٠٤/١٦م.

قيمة�هذا�القرض�١٠,٠٠٠,٠٠٠�ر�ال�مستحقة�السداد�دفعة�واحدة�  -٢
بتار�خ�٢٠٢٢/٠٤/١٦م.

�للمادة�(٦)�من�االتفاقية،�فإن�الشركة�ملزمة�بتقديم�ضمان�بقيمة�
ً
وفقا

١٢,٠٠٠,٠٠٠�ر�ال�لهذا�القرض.�وقد�قدمت�الشركة�ح���االن�ضمان�
عبارة�عن�سند�ألمر�بقيمة�١٠,١٧٠,٠٠٠�ر�ال.

�طالب�صندوق�التنمية�الزراعية�بتار�خ�١٤٤١/٨/١٢هـ�من�الشركة�برهن
قيمة� ما�عادل� برهن� الصندوق� طالب� كما� الشركة،� أصول� من� جزء�
القرض�من�أرض�الشركة����حال�صدور�صك�ملكية�األرض،�وعليھ�

�عهدت�الشركة�بتقديم�ضمان�ن�إضافي�ن�لهذا�القرض�عبارة�عن:

١� رهن�أصول�للشركة�(مبا�ي)�بقيمة�٤٠,٩١١,٠٣٣�ر�ال.�ولم�تو���-
الشركة�م���سوف�تقوم�بتقديم�هذا�الرهن.�

٢� رهن�ما��عادل�قيمة�القرض�من�أرض�الشركة����حالة�صدور�صك�-
ملكية�األرض.

صندوق�التنمية�الزراعية

تم�توقيع�هذه�االتفاقية�ب�ن�شركة�تبوك�وصندوق�التنمية�الزراعية�  -١
بتار�خ�١٤٣٢/١٢/٠٣هـ.

السداد� مدة� ر�ال،� هو١,٥٩٨,٥٩٤� القرض� لهذا� االجمالية� القيمة�  -٢
���١٠�سنوات��سدد�عن�طر�ق�١٠�أقساط��سدد�آخر�قسط�بتار�خ�

١٤٤٤/١٢/٠٣هـ.

المبلغ�المتبقي�من�القرض�هو٧٩٩,٢٩٥�ر�ال�تمثل�قيمة�٥�أقساط.  -٣

�تار�خ منذ� عل��ا� المستحقة� األقساط� �سداد� تقم� لم� الشركة�
١٤٤٠/١٢/٠٣هـ�وح���االن.�

�إن�تخلف�الشركة�عن�سداد�أي�قسط�مستحق�قد��عرض�الشركة
إلم�انية�المطالبة،�من�قبل�الصندوق،��سداد��امل�المبلغ�المتبقي����
ذمة�الشركة�دفعة�واحدة�وذلك�عمال�ً�بالفقرة�(٢)�من�المادة�(٩)�من�

االتفاقية.�

�وفقا�للمادة�(٥)�من�االتفاقية�فإن�الشركة�ملزمة�بتقديم�ضمان�بقيمة
١,٥٩٨,٥٩٤�ر�ال�لهذا�القرض.�

.لم�تقدم�الشركة�أي�مس�ند�يفيد�نوع�الضمان

�ت��يد ثالجات� عن� عبارة� أصول� برهن� قامت� قد� بأ��ا� الشركة� أفادت�
(كضمان�لهذا�القرض)�تبلغ�قيم��ا�٤٣,٠٠٠,٠٠٠�ر�ال�سعودي.�

صندوق�التنمية�الزراعية

تم�توقيع�هذه�االتفاقية�ب�ن�شركة�تبوك�وصندوق�التنمية�الزراعية�  -١
بتار�خ�١٤٣١/١١/٠٩هـ.

القيمة�االجمالية�لهذا�القرض�هو١٨,٤٠١,٤٠٤�ر�ال،�مدة�السداد����١٠  -٢
سنوات�من�خالل�١٠�أقساط��سدد�آخر�قسط�بتار�خ�١٤٤٢/١١/٠٩هـ.�

المبلغ�المتبقي�من�القرض�هو٥,٩٩٨,٣٣٢�ر�ال�تمثل�قيمة�٤�أقساط.  -٣

�تار�خ منذ� عل��ا� المستحقة� األقساط� �سداد� تقم� لم� الشركة�
١٤٣٩/١١/٠٩هـ�وح���االن.�

�إن�تخلف�الشركة�عن�سداد�أي�قسط�مستحق�قد��عرض�الشركة
إلم�انية�المطالبة،�من�قبل�الصندوق،��سداد��امل�المبلغ�المتبقي����
ذمة�الشركة�دفعة�واحدة�وذلك�عمال�ً�بالفقرة�(٢)�من�المادة�(٩)�من�

االتفاقية.�

�وفقا�للمادة�(٥)�من�االتفاقية�فإن�الشركة�ملزمة�بتقديم�ضمان�بقيمة
١٨,٤٠١,٤٠٤�ر�ال�لهذا�القرض.�

.لم�تقدم�الشركة�أي�مس�ند�يفيد�نوع�الضمان

�ت��يد ثالجات� عن� عبارة� أصول� برهن� قامت� قد� بأ��ا� الشركة� أفادت�
(كضمان�لهذا�القرض)�تبلغ�قيم��ا�٤٣,٠٠٠,٠٠٠�ر�ال�سعودي.
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مالحظاتالتفاصيلا��هة�المقرضة

الصندوق�السعودي�للتنمية

تم�توقيع�هذه�االتفاقية�ب�ن�شركة�رخاء�لالس�ثمار�الزرا���والتنمية�  -١
بتار�خ� للتنمية� السعودي� والصندوق� العر�ية)� مصر� (جمهور�ة�

٢٠٠٩/٠١/٠٥م.�وتم��عديل�هذه�االتفاقية�بتار�خ�٢٠١٩/٠٧/٣١م.

قامت�شركة�تبوك�بضمان�هذا�القرض�المقدم�من�الصندوق�السعودي�  -٢
للتنمية�لصا���شركة�رخاء�لالس�ثمار�الزرا���(و���شركة�تملك�ف��ا�
�بأن��سبة�تحمل�شركة�تبوك�من�

ً
شركة�تبوك�ما�س�تھ�٢١٫٦٢٪)�علما

هذا�القرض�تمثل�١٨٫٨٥٪�من�إجما���قيمة�القرض.�

إعادة� تم� وقد� ر�ال.� هو١٠٠,٠٠٠,٠٠٠� القرض� لهذا� االسا���� المبلغ�  -٣
�لالتفاقية�المعدلة�الموقعة�بتار�خ�٢٠١٩/٠٧/٣١م،�

ً
جدولة�المبلغ�وفقا

ليصبح��عد�ا��دولة�٩٣,٤٥٥,٧٤٩٫٩٨�ر�ال.�

�لالتفاقية�المعدلة�يتم�سداد�مبلغ�١٠,٠٠٠,٠٠٠�مليون�فور�توقيع�
ً
وفقا  -٤

االتفاقية�المعدلة�المشار�ال��ا�أعاله.�ع���أن�يتم�سداد�با���المبلغ�ع���
(١٦)�قسط��سدد��ش�ل�نصف�سنوي��ستحق�أول�قسط�م��ا�بتار�خ�
قسط� �ل� ومبلغ� ٢٠٢٧/٤/٣٠م� بتار�خ� قسط� واخر� ٢٠١٩/١٠/٣١م�

هو٥,٢١٥,٩٨٤�ر�ال.

�اشارة�إ���خطاب�الصندوق�لشركة�رخاء�بتار�خ�٢٠١٩/٨/٢٩م�والذي
ر�ال.� �١٠,٠٠٠,٠٠٠ والبالغة� المقدمة� الدفعة� سداد� بالتأخر��� يفيد�
ونظرا�الن�التخلف�عن�سداد�الدفعة�المقدمة�أو�أي�قسط�آخر��عطي�
الصندوق�ا��ق�بالمطالبة�ب�امل�المبلغ�بحيث�ت�ون�جميع�االقساط�
�وذلك�عمال�بالبند�١-٣�من�االتفاقية�

ً
غ���المسددة�حالة�االداء�فورا

�ألن�شركة�تبوك�تضمن�ما�س�تھ�١٨٫٨٥٪�من�قرض�
ً
المعدلة.�ونظرا

شركة�رخاء�فان�ال��ا����سداد�مستحقات�الصندوق�قد�يرتب�أعباء�
مالية�حالة�ع���شركة�تبوك.

المصدر:�الشركة

�.كـر�أعـاله،�ال�يوجـد�لـدى�الشـركة�أي�قـروض�أو��سـهيالت�بنكيـة�ولـم�تبـرم�أي�اتفاقيـات�إيجـار�تمو�لـي�مـع�أي�مـن�البنـوك�السـعودية�أو�غ���السـعودية
ُ
باسـت�ناء�مـا�ذ

�،مـن�أي�نـوع�ألعضـاء�مجلـس�إدار��ـا�وأ��ـا�لـم�تقـدم�أي�ضمانـات�ألي�قـروض�ألعضـاء�مجلـس�اإلدارة�أو�موظف��ـا�مـع�الغيـر�
ً
�نقديـا

ً
كمـا�تؤكـد�الشـركة�بأ��ـا�لـم�تقـدم�قرضـا

ولـم�تفتـح�أي�اعتمـادات�بنكيـة.�كمـا�ان�الشـركة�لـم�تمنـح�قروضـا�ألي�مـن�الموظفيـن�باسـت�ناء�الدفعـات�المقدمـة�علـى�الراتـب�والتـي�تح�سـب�مـن�بـدل�السـكن�و/
أوالنقـل�بحسـب�عقـد�العمـل.

العقود والتعامالت المتعلقة بالموردين والموزعيين والعمالء ٤-٨-١٠
أهم الموردين:

�عتمد�الشركة����عالق��ا�مع�معظم�الموردين�الرئ�س�ن�ع���أوامر�الشراء�المباشر�دون�وجود�اتفاقيات�أو�عقود،�حيث�أنھ�باست�ناء�شركة�أرام�و،�فقد�أفادت�الشركة�بأ��ا�ال�
ترتبط��عقود�مع�الموردين�المذ�ور�ن����القائمة�أدناه،�و�تم�التعامل�معهم�بواسطة�أوامر�الشراء�المباشرة.�وفيما�ي���قائمة�بالموردين�الرئ�سي�ن�للشركة�والمواد�ال���يتم�

تور�دها�وتمثل��سبة�الموردين�الرئ�سي�ن�٤٢٫٣٪�من�إجما���واردات�الشركة�لعام�٢٠١٩م�وقيم��ا:

الموردون�الرئ�سيون�للشركة�لعام�٢٠١٩م):�٦٠جدول�رقم�(

القيمة�(ر�ال�سعودي) المواد اسم�المورد م

٩,٥٣١,٠٦٠ مواد�ب��ولية أرام�و ١

٤,١٨٤,٦٤٧ وكيل�ك��بلر�معدات�زراعية�وقطع�غيار شركة�الزاهد�لل��اكتور�والمعدات�الثقيلة ٢

٢,٨٠٩,٩٣٤ وكيل�حراثات�ومعدات�ري�وقطع�غيار شركة�ا��ر�ف�التجار�ة ٣

٩٧٦,٨٩٣ أسمدة سابك ٤

٩٤٤,٥٥٣ اسمدة�وكيماو�ات مؤسسة�ع���محمد�الرشيد ٥

المصدر:�الشركة

أهم الموزعين:

�بأن�الشركة�ترتبط�مع��عض�هؤالء�الموزع�ن��عقود�سر�ة����ح�ن�أن�البعض�اآلخر�مازالت�الشركة�مستمرة�بالتعامل�معهم�
ً
القائمة�أدناه�تو���أهم�الموزع�ن�ا��ال�ن،�علما

�أن��عض�الموزع�ن�قام�
ً
ع���الرغم�من�ان��اء�العقود�الموقعة.�إن�االتفاقيات�الموقعة�مع�موز���الشركة�تتضمن�شرط�تقديم�ضمانات�مالية�من�الموزع�ن�للشركة،�علما

بتقديم�ضمانات�بموجب�هذه�العقود،�تتمثل��سندات�ألمر،����ح�ن�أن��عض�الموزع�ن�لم�يقدم�هذه�الضمانات�للشركة�ح���تار�خھ.

الموزعون�الرئ�سيون�للشركة�لعام�٢٠١٩م):�٦١جدول�رقم�(

الدولة �سبة�المبيعات االسم م

المملكة�العر�ية�السعودية� ٪٦٫٥٠ مؤسسة�واحة�الفاكهة�للتجارة ١

المملكة�العر�ية�السعودية� ٪٣٫٧٩ شركة�وسم�المعا���للمقاوالت ٢

المملكة�العر�ية�السعودية� ٪٢٫٥٠ مؤسسة�محمد�عبداللھ�آل�الشيخ ٣

المملكة�العر�ية�السعودية� ٪٢٫٢٢ فهد�عبداللھ�آل�جلفان ٤

المملكة�العر�ية�السعودية� ٪١٫٧٩ غرم�صا���الغامدي ٥

المصدر:�الشركة



٩٢

أهم العمالء:

بحسب�إفادة�الشركة�فإ��ا��عتمد����عالق��ا�مع�عمال��ا�الرئ�س�ن�ع���البيع�المباشر�دون�وجود�اتفاقيات�أو�عقود.�

�بإجما���مبيعات�الشركة:
ً
وفيما�ي���قائمة�بأهم�عمالء�الشركة�و�سبة�المبيعات�ال���تمت�لهم�مقارنة

العمالء�الرئ�سيون�للشركة�لعام�٢٠١٩م):�٦٢جدول�رقم�(

الدولة �سبة�المبيعات االسم م

المملكة�العر�ية�السعودية� ٪٤٫٧١ فهد�عثمان�ع���المو��� ١

المملكة�العر�ية�السعودية� ٪٣٫٩٦ مؤسسة�سليمان�سعيد�ا��ابري�التجار�ة� ٢

المملكة�العر�ية�السعودية� ٪٣٫٠٢ مؤسسة�محمد�ع���الرشيد ٣

المملكة�العر�ية�السعودية� �٪٢٫٦٨ الشركة�السعودية�لالنماء�الزرا�� ٤

المملكة�العر�ية�السعودية� ٪٢٫٤٧ عبدالرحمن�محمد�ابراهيم�النمر� ٥

المملكة�العر�ية�السعودية� ٪١٫٦٨ مؤسسة�خالد�محمد�عبداللھ�الهقاص� ٦

المصدر:�الشركة

التقاضي  ٩-١٠
القضايا المرفوعة من أو على شركة تبوك للتنمية الزراعية:١-٩-١٠

يوجد��عـض�الدعـاوى�المرفوعة�من�أو�ع���الشركة�والتـي��شـأت�فـي�سـياق�ممارسـة�الشركة�ل�شـاطا��ا�سواًء�مـع��عـض�عمال��ـا�أو�مورد��ا�أو�العامليـن�لد��ـا.�

�ش�ل�الدعاوى�المرفوعة�من�الشركة،�ح���تار�خھ،�عدد�٦�قضايا�وال���بلغت�مبالغ�المطالبة�ف��ا�٤٥,٢٨٠,٦٥٨�ر�ال.����ح�ن�بلغت�الدعاوى�المرفوعة�ع���الشركة،�ح���
تار�خھ،�عدد�٨�قضايا�وال���بلغت�مبالغ�المطالبة�ف��ا�٦,٢٥٤,١٥٠ر�ال.

ا��داول�أدناه��عطي�م��ص�للقضايا�المرفوعة�من�أو�ع���الشركة:�

القضايا�المرفوعة�من�قبل�الشركة):�٦٣جدول�رقم�(

حالة�الدعوى�ح���تار�خ�٠٦/٠٨�/١٤٤٢هـمبلغ�المطالبة�صفة�المد���عليھالمد���عليھ�المد���تار�خ�ورقم�القضية�#

١
٤١٤٠٨٥١١٧٢�بتار�خ�

١٤٤١/٠٧/١٥هـ

شركة�تبوك�
للتنمية�

الزراعية�

مؤسسة�مروة�
محمود�عبداللھ�
الهالل�التجار�ة

+

مروة�محمود�
عبداللھ�الهالل�

عميل�تجاري
٣٣٠٫٠٠٠�ر�ال�
بموجب�شيك�

صدر�حكم�من�محكمة�التنفيذ�ب�امل�المبلغ�
لصا���شركة�تبوك،�ولكن�لم�يتم�استالم�المبلغ�

ح���االن.�

٢
٤٠١٠١٤١٠٠٠٤٨٠٥٢�بتار�خ�

١٤٤١/١٠/١١هـ

شركة�تبوك�
للتنمية�

الزراعية�

مروة�محمود�
عبداللھ�الهالل�

عميل�تجاري
١,٢٠٠٫٠٠٠�ر�ال�
بموجب�سند�ألمر

صدر�حكم�من�محكمة�التنفيذ�ب�امل�المبلغ�
لصا���شركة�تبوك،�ولكن�لم�يتم�استالم�المبلغ�

ح���االن�

٣
٤٠١٠١٤١٠٠٠١٥٢٢٧�بتار�خ�

١٤٤١/٠٨/١٨هـ

شركة�تبوك�
للتنمية�

الزراعية�

مروة�محمود�
عبداللھ�الهالل�

+

مؤسسة�فكرة�وطن�
التجار�ة

عميل�تجاري
٣٠٠٫٠٠٠�ر�ال�

بموجب�سند�المر�

صدر�حكم�من�محكمة�التنفيذ�ب�امل�المبلغ�
لصا���شركة�تبوك،�ولكن�لم�يتم�استالم�المبلغ�

ح���االن.

١٣٨٣�بتار�خ�١٤٤٢/٠٤/٢٥هـ٤
شركة�تبوك�

للتنمية�
الزراعية�

شركة�السالم�
الدولية�المحدودة�

عميل�تجاري

٢,٦٩٤,٠٦٨�ر�ال�
وأ�عاب�محاماة�
١٠٠٫٠٠٠�ر�ال

مجموع�مبلغ�المطالبة�
هو

(٢,٧٩٤,٠٦٨�ر�ال)

صدر�حكم�ابتدا�ي�من�المحكمة�التجار�ة�بجدة�
الدائرة�الثانية�ب�تار�خ�١٤٤٢/٠٤/٢٥هـ�بإلزام�

شركة�السالم�الدولية�المحدودة�بأن�تدفع�
لشركة�تبوك�٢٫٤٩٤٫٠٦٨�ر�ال�ومبلغ�١٥٠٫٠٠٠
ر�ال�قيمة�أ�عاب�المحاماة.�ولم�يت���ح���االن�

ما�اذا��انت�المد���عل��ا�ستقوم�بدفع�المبالغ�
المح�وم���ا�أو�س�تقدم�باست�ناف�ع���ا��كم.



٩٣

حالة�الدعوى�ح���تار�خ�٠٦/٠٨�/١٤٤٢هـمبلغ�المطالبة�صفة�المد���عليھالمد���عليھ�المد���تار�خ�ورقم�القضية�#

٣٠٤٥�بتار�خ�١٤٤١/١٠/٢٥هـ٥
شركة�تبوك�

للتنمية�
الزراعية�

أعضاء�مجلس�
االدارة�السابق�

لشركة�شرق�اسيا�
للتنمية�واالس�ثمار�

الزرا���

أعضاء�مجلس�إدارة�
شركة�تا�عة

١٠٫٨٥٦٫٦٠٠�ر�ال

صدر�حكم�ابتدا�ي�بايقاف�دعوى�المسئولية�
ع���اعضاء�مجلس�ادارة�شركة�شرق�اسيا�من�

قبل�المحكمة����ن�البت����الدعوى�المرفوعة�
من�شركة�شرق�اسيا�ع���السيد�محمد�عبداللھ�

الراج��.�

وقد�تقدمت�شركة�تبوك�باست�ناف�ا��كم�
االبتدا�ي�الصادر�بوقف�الدعوى.�ولم�يصدر�أي�

حكم�من�محكمة�االست�ناف���ذا�ا��صوص�
ح���تار�خھ.

هذا�ونظرا�لصدور�حكم�محكمة�االست�ناف�
���الدعوى�المرفوعة�من�شركة�شرق�اسيا�

ع���السيد�محمد�عبداللھ�الراج��،�فإنھ�من�
المتوقع�أن�يتم�است�ناف�النظر����الدعوى�

المرفوعة�من�شركة�تبوك�ع���اعضاء�مجلس�
االدارة�السابق�لشركة�شرق�اسيا.�

٦-
شركة�تبوك�

للتنمية�
الزراعية

أحمد�حس�ن�
العمري

شر�ك����شركة�
تا�عة�(شركة�مصادر�

األعالف�الزراعية)

٢٩,٨٠٠٫٠٠٠�ر�ال�
سعودي

بموجب�اتفاقية�الشراكة�بتار�خ�
١٤٤٠/٠٥/٢٣هـ�(الموافق�٢٠١٩/٠١/٢٩م)،�

قامت�شركة�تبوك�وأحمد�العمري�بتأس�س�
شركة�مصادر�االعالف�الزراعية���ل�تجارى�

رقم�٤٠٣٠٣٢٥٦٤٧�الصادر�من�جدة�بتار�خ�
١٤٤٠/٠٦/٢٢هـ،�ع���ان�تقوم�شركة�تبوك�

بدفع�مبلغ�١٨٫٠٠٠٫٠٠٠�ر�ال�وتمثل�٦٠٪�من�
راس�المال�الشركة�وقد�دفعت�شركة�تبوك�

المبلغ،�و�قوم�أحمد�العمري�بالتنازل�عن�
ال��خيص�رقم�(٥١٠٠)�وتار�خ�١٤٣٣/١١/٠٨هـ�

للشركة�(شركة�مصادر�االعالف�الزراعية)�ونقل�
ملكية�المصنع�المملوك�لھ�تحت�مس���فرع�

مؤسسة�مصنع�احمد�حسن�العمرى�للصناعة�
��ل�تجارى�رقم�٤٠٣٠٢١٢٦٠٥�وتار�خ�

١٤٣٢/٠٦/١٤هـ،�لذا�ت�ون�ال�سبة�٦٠٪�لشركة�
تبوك�بحصص�عددها�٧٥٠�حصة�من�راس�

المال�(تبلغ�ا��صة�الواحدة�ألف�ر�ال،�وإجما���
عدد�ا��صص�١٫٢٥٠�حصة)�و��ون�ألحمد�

العمري�٥٠٠�حصة�تمثل�٤٠٪�من�رأس�المال.

والشركة����طور�رفع�دعوى�ع���المد���عليھ�
لدى�ا��هة�القضائية�صاحبة�االختصاص.�
للمطالبة�باس��داد�مبلغ�١٨,٠٠٠,٠٠٠�ر�ال�

المدفوع�للمد���عليھ�إضافة�إ���١٠,٠٠٠,٠٠٠
ر�ال�عبارة�عن��عو�ض�عن�المنفعة�الفائتة�

إضافة�إ���١,٨٠٠,٠٠٠�ر�ال�أ�عاب�تقا���.

٤٥,٢٨٠,٦٥٨�ر�المجموع�المبالغ

المصدر:�الشركة



٩٤

القضايا�المرفوعة�ع���الشركة):�٦٤جدول�رقم�(

المد���تار�خ�ورقم�القضية#
صفة�
المد���

حالة�الدعوى�ح���تار�خ�١٤٤٢/٠٦/٠٨هـمبلغ�المطالبة�المد���عليھ�

١
١٤٤٠

بتار�خ�١٤٤٠/٠٢/٠٨هـ

الشركة�االهلية�
لالستقدام�

مورد�
شركة�تبوك�

للتنمية�
الزراعية�

٦٦١,٢٤٩�ر�ال

وأ�عاب�محاماة

٤٠,٠٠٠�ر�ال�

(مجموع�المطالبة

٧٠١,٢٤٩�ر�ال)

صدر�حكم�من�محكمة�االست�ناف��عدم�االختصاص�
النو��،�ولم�يت���ح���االن�حول�ما�إذا�قامت�المدعية�

برفع�الدعوى�أمام�جهة�قضائية�اخرى�أم�ال.�

٢-
شركة�ساعد�

العالمية�
لالستقدام�

مورد
شركة�تبوك�

للتنمية�
الزراعية�

٣٩٤٫٩٠٧�ر�ال
تم�إحالة�الدعوى�إ���رئ�س�المحكمة�العامة����تبوك�للبت�

���موضوع�االختصاص�النو��.�ولم�يصدر�أي�حكم�من�
رئ�س�المحكمة���ذا�ا��صوص�ح���تار�خھ.

٣
٤١١٠٤٣٨٠٣

بتار�خ�١٤٤١/٠١/١٩هـ

المهندس�/�سعد�
السواط

موظف�
سابق

شركة�تبوك�
للتنمية�
الزراعية

١٫٩٥٧٫٩٥٨�ر�ال

باإلضافة�إ���تنازل�الشركة�
عن�سيارة�لكزس�ال�اكس�

٥٧٠�موديل�٢٠١٣م

صدر�ف��ا�حكم�ابتدا�ي�بإلزام�الشركة�بدفع�مبلغ�
١٫٢٠٧٫٩٥٨�والتنازل�عن�السيارة.

وقد�أيدت�محكمة�اإلست�ناف�ا��كم�الصادر���الدعوى،�
وعليھ�فقد�قامت�الشركة��سداد�مبلغ�١٫٢٠٧٫٩٥٨�ر�ال����

١٤٤٢/٠٤/١٤هـ�(الموافق�٢٠٢٠/١١/٢٩م)�ونقل�ملكية�
السيارة�محل�ال��اع.

هذا�وقد�قامت�شركة�تبوك�بتقديم�طلب�نقض�ل��كم�
المؤ�د�لدى�المحكمة�العليا�بتار�خ�١٤٤٢/٠٣/٣٠هـ.�هذا�

ولم�يصدر�أي�حكم�من�المحكمة�العليا���ذا�ا��صوص�
ح���تار�خھ.

٤
٤١١١٦١١٦٨

بتار�خ�١٤٤١/٠٤/٠٧هـ
مروان�الغر�ض�

موظف�
سابق

شركة�تبوك�
للتنمية�
الزراعية

١٤٢٫١٦٦ر�ال�

صدر�ف��ا�حكم�ابتدا�ي�بإلزام�الشركة�بدفع��امل�مبلغ�
المطالبة.

وقد�قامت�الشركة�باالست�ناف�ع���ا��كم�االبتدا�ي�ولم�
يصدر�بذلك�حكم�ح���تار�خھ.

٥
٤١١٢٣٧٤٠٩

بتار�خ�١٤٤١/٠٤/٢٠هـ

مهند�سليم�
حموده

موظف�
سابق

شركة�تبوك�
للتنمية�

الزراعية�
١٩٩,٠٤٨�ر�ال

صدر�حكم�ابتدا�ي�من�المحكمة�العمالية�الدائرة�الثانية�
ب�بوك�بتار�خ�١٤٤٢/٠٥/١٩هـ�بإلزام�شركة�تبوك�بأن�

تدفع�للمد���١٧٫٥١٦�ر�ال�عبارة�عن�أجور�متأخرة�ومبلغ�
١٤٫٣٧٠�ر�ال�عبارة�عن�إجازات�غ���مستخدمة�و١٠٫٥١٣

ر�ال�عبارة�عن�م�افأة���اية�ا��دمة،�لي�ون�إجما���المبلغ�
٤٢٫٣٩٩�ر�ال.

وقد�أفادت�الشركة�بأ��ا�بصدد�است�ناف�ا��كم�االبتدا�ي.

٦
١٩٣

بتار�خ�١٤٤١/٠٥/٢٠هـ

شركة�الشرقية�
لصناعة�الكرتون

مورد
شركة�تبوك�

للتنمية�
الزراعية

٦٥٨٫٨٢٢ر�ال

صدر�حكم�ابتدا�ي�لصا���المدعية�بإلزام�الشركة�بدفع�
�امل�المبلغ�ونظرا�النقضاء�المدة�النظامية�لالست�ناف�ولم�

تتقدم�شركة�تبوك�بطلب�است�ناف�فقد�اك�سب�ا��كم�
القطعية.

وقد�أفادت�الشركة�بأنھ�قد�تم�تقسيط�المبلغ�وتم�سداد�
٤٣٥,٠٠٠�ر�ال�سعودي�ح���تار�خھ،�وسوف��سدد�المبلغ�

المتبقي�وهو٢٢٣,٨٢٢�ر�ال�سعودي����الر�ع�الثا�ي�من�
عام�٢٠٢١م.

٧
٧٦٣

بتار�خ�١٤٤٠/١١/٢٥هـ

�شركة�المدخالت�
الزراعية

مورد
شركة�تبوك�

للتنمية�
الزراعية

١,٩٣٨,٦٦٣�ر�ال

صدر�حكم�ابتدا�ي�لصا���المدعية�بإلزام�الشركة�بدفع�
�امل�المبلغ�ونظرا�النقضاء�المدة�النظامية�لالست�ناف�ولم�

تتقدم�شركة�تبوك�بطلب�است�ناف�فقد�اك�سب�ا��كم�
القطعية.

٨
(٣٨/١٢)

بتار�خ�١٤٣٨/٠٦/٠٩هـ

الهيئة�العامة�
للز�اة�والدخل

جهة�ح�ومية
شركة�تبوك�

للتنمية�
الزراعية

٦٩٦,٣٣٧�ر�ال�

صدر�قرار�من���نة�االع��اض�الز�و�ة�االبتدائية�االو���
متعلق�بالر�ط�الز�وي�عن�االعوام�٢٠٠٥م�وح���٢٠١٢م.�

قد�قامت�الشركة�بتقديم�اع��اض�لدى�ال��نة�االست�نافية�
الز�و�ة�الضر��ية�بالر�اض.�وقد�صدر�قرار�ال��نة�

اإلست�نافية�األو���لمخالفات�ومنازعات�ضر�بة�الدخل�
رقم�٨٦-٢٠٢٠-IR�وتار�خ�١٤٤٢/٠٢/٢٣هـ�(الموافق�

٢٠٢٠/١٠/١٠م).�

وقد�أفادت�الشركة�بأ��ا�ستقوم��سداد�المبلغ�دفعة�
واحدة�حال�صدور�رقم�السداد�من�الهيئة�العامة�للز�اة�

والدخل.

مجموع�
المبالغ

٦,٢٥٤,١٥٠�ر�ال�

المصدر:�الشركة



٩٥

القضايا المرفوعة من أو على الشركات التابعة السعودية لشركة تبوك للتنمية الزراعية:٢-٩-١٠
أفادت�الشركة�بأن�أغلب�شر�ا��ا�التا�عة�ل�س�لد��ا�أي�قضايا�سواء�مرفوعة�م��ا�أو�عل��ا.�والشر�ات�ال���يوجد�لد��ا�قضايا����ع���النحوالتا��:

 :شركة شرق آسيا للتنمية واإلستثمار الزراعي
بخالف�الدعوى�المرفوعة�من�قبل�شركة�تبوك�ع���أعضاء�مجلس�إدارة�شركة�شرق�آسيا�للتنمية�واالس�ثمار�الزرا���فقد�أفادت�شركة�تبوك�بأ��ا�لم�تتمكن�من�ا��صول�

ع���أي�إفادة�من�قبل�شركة�شرق�آسيا�بخصوص�القضايا�المرفوعة�م��ا�أو�عل��ا.

:شركة آفاق الغذاء المحدودة
أفادت�شركة�تبوك�بأن�هناك�ثالث�قضايا�مرفوعة�من�قبل�شركة�آفاق�الغذاء�المحدودة�(بصف��ا�مدعية)�ع���ثالثة�من�عمال��ا�التجار��ن،�و�بلغ�إجما���مبلغ�المطالبات�
���الدعاوى�الثالث�ما�قيمتھ�١٩٦,٠٠٠�ر�ال�سعودي.�كما�أن�هناك�قض�تان�مرفوعتان�ع���شركة�آفاق�الغذاء�المحدودة�(بصف��ا�مد���عل��ا)�إحداهما�من�عميل�تجاري�

واألخرى�من�مؤجر،�و�بلغ�إجما���مبلغ�المطالبات����الدعو��ن�ما�قيمتھ�٢٠٣,٠٠٠�ر�ال�سعودي.

:شركة الخليج التقنية للطاقة المستدامة
أفادت�شركة�تبوك�بأنھ�ال�يوجد�دعاوى�مرفوعة�من�شركة�ا��ليج�التقنية�للطاقة�المستدامة�(بصف��ا�مدعية)�ولكن�هناك�دعو��ن�مرفوعت�ن�ع���شركة�ا��ليج�التقنية�
للطاقة�المستدامة�(بصف��ا�مد���عل��ا)�من�موظف�ن�سابق�ن�لدى�الشركة،�و�بلغ�إجما���مبلغ�المطالبات����الدعو��ن�٤١٩,٠٢٨�ر�ال�سعودي.�وقد�أفادت�شركة�تبوك�بأ��ا�

قد�قامت�بدفع�نصف�المبالغ�المح�وم���ا،����ح�ن�أن�المتبقي�س�تم�دفعھ�من�قبل�الشر�ك�اآلخر�(شركة�األم�ن�للتنمية�والتجارة).

العالمات التجارية  ١٠-١٠
�عتمـد�الشـركة�فـي��سـو�ق�خدما��ـا�ومنتجا��ـا�علـى�اسـمها�التجـاري�المسـجل�فـي�سـجلها�التجـاري�والـذي�ينعكـس�فـي�شـعارها،�والـذي�يدعـم�أعمالهـا�ومركزهـا�التنافسـي،�

�فـي�السـوق�بيـن�العمـالء.�و�وضـح�ا��ـدول�أدنـاه�العالمـات�التجار�ـة�للشـركة.
ً
�وا��ـا

ً
و�منحهـا�تم��ا

العالمات�التجار�ة):�٦٥جدول�رقم�(

رقم�الشهادةش�ل�العالمة
فئة�
العالمة

المنتجات
ال����شملها�الفئة

الشركة�
المالكة

��اية�ا��مايةبداية�ا��مايةتار�خ�ال���يل

٤٤/١٤٤٧٢٩

ال��وم�واألسماك�و��وم�
الدواجن�والصيد،�

خالصات�ال��م،�فواكھ�
وخضروات�محفوظة�

ومجففة�ومطهوة،�هالم�
(جي��)�ومر�يات�وفواكھ�

مطبوخة�بالسكر،�البيض�
والل�ن�ومنتجات�األلبان،�
الز�وت�والدهون�المعدة�

لأل�ل،األغذية�المحفوظة�
والمخالالت.

شركة�تبوك�
للتنمية�
الزراعية

١٤٤٤/٠٣/١٣هـ١٤٣٤/٠٣/١٤هـ١٤٣٤/٠٨/٠٧هـ

٩٦/١٤٤٢٣٠

ال�ن�والشاي�
وال�ا�اووالسكر�واألرز�

والتابيو�ا�والساجووال�ن�
االصطنا��،�الدقيق�

والمستحضرات�المصنوعة�
من�ا��بوب�وا�����

وال�س�و�ت�والفطائر�
وا��لو�ات�وا��لو�ات�
المث��ة،�عسل�النحل�

والعسل�األسود،�ا��م��ة،�
الم���وا��ردل�وا��ل،�

ال��ارات�والتوابل�والصلصة�
والمكرونة،�الث��.

شركة�تبوك�
للتنمية�
الزراعية

١٤٤٤/٠٣/١٣هـ١٤٣٤/٠٣/١٤هـ١٤٣٤/٠٧/٢٢هـ



٩٦

رقم�الشهادةش�ل�العالمة
فئة�
العالمة

المنتجات
ال����شملها�الفئة

الشركة�
المالكة

��اية�ا��مايةبداية�ا��مايةتار�خ�ال���يل

٩٥/١٤٤٢٣١

ا��اصالت�الزراعية�
ومنتجات�ال�سات�ن�

والغابات�والغالل�غ���
الواردة����فئات�أخرى،�

ا��يوانات�ا��ية،�الفواكھ�
وا��ضروات�الطازجة،�

البذور�والنباتات�والزهور�
الطبيعية،�المواد�الغذائية�

ا��اصة�با��يوانات،�
الشع���والقمح.

شركة�تبوك�
للتنمية�
الزراعية

١٤٤٤/٠٣/١٣هـ١٤٣٤/٠٣/١٤هـ١٤٣٤/٠٧/٢٢هـ

٤٥/١٤٤٧٣٦
خدمات�التأم�ن�والتمو�ل�

وا��دمات�المالية�
وا��دمات�العقار�ة.

شركة�تبوك�
للتنمية�
الزراعية

١٤٤٤/٠٣/١٣هـ١٤٣٤/٠٣/١٤هـ١٤٣٤/٠٨/٠٧هـ

٥٧/١٣١١٢٩

ال��وم�واألسماك�و��وم�
الدواجن�والصيد،�

خالصات�ال��م،�فواكھ�
وخضروات�محفوظة�

ومجففة�ومطهوة،�هالم�
(جي��)�ومر�يات�وفواكھ�

مطبوخة�بالسكر،�البيض�
والل�ن�ومنتجات�األلبان،�
الز�وت�والدهون�المعدة�

لأل�ل،األغذية�المحفوظة�
والمخالالت.

شركة�تبوك�
للتنمية�
الزراعية

١٤٤٢/٠٧/١٦هـ١٤٣٢/٠٧/١٧هـ١٤٣٣/٠٢/٢٣هـ

٢٦/١٣١٥٣٠

ال�ن�والشاي�
وال�ا�اووالسكر�واألرز�

والتابيو�ا�والساجووال�ن�
االصطنا��،�الدقيق�

والمستحضرات�المصنوعة�
من�ا��بوب�وا�����

وال�س�و�ت�والفطائر�
وا��لو�ات�وا��لو�ات�
المث��ة،�عسل�النحل�

والعسل�األسود،�ا��م��ة،�
الم���وا��ردل�وا��ل،�

ال��ارات�والتوابل�والصلصة�
والمكرونة،�الث��.

شركة�تبوك�
للتنمية�
الزراعية

١٤٤٢/٠٧/١٦هـ١٤٣٢/٠٧/١٧هـ١٤٣٣/٠٣/٠٥هـ

٥٦/١٣١١٣١

ا��اصالت�الزراعية�
ومنتجات�ال�سات�ن�

والغابات�والغالل�غ���
الواردة����فئات�أخرى،�

ا��يوانات�ا��ية،�الفواكھ�
وا��ضروات�الطازجة،�

البذور�والنباتات�والزهور�
الطبيعية،�المواد�الغذائية�

ا��اصة�با��يوانات،�
الشع���والقمح.

شركة�تبوك�
للتنمية�
الزراعية

١٤٤٢/٠٧/١٦هـ١٤٣٢/٠٧/١٧هـ١٤٣٣/٠٢/٢٣هـ

٦٠/١٣١١٢٩

ال��وم�واألسماك�و��وم�
الدواجن�والصيد،�

خالصات�ال��م،�فواكھ�
وخضروات�محفوظة�

ومجففة�ومطهوة،�هالم�
(جي��)�ومر�يات�وفواكھ�

مطبوخة�بالسكر،�البيض�
والل�ن�ومنتجات�األلبان،�
الز�وت�والدهون�المعدة�

لأل�ل،األغذية�المحفوظة�
والمخالالت.

شركة�تبوك�
للتنمية�
الزراعية

١٤٤٢/٠٧/٠٩هـ١٤٣٢/٠٧/١٠هـ١٤٣٣/٠٢/٢٣هـ



٩٧

رقم�الشهادةش�ل�العالمة
فئة�
العالمة

المنتجات
ال����شملها�الفئة

الشركة�
المالكة

��اية�ا��مايةبداية�ا��مايةتار�خ�ال���يل

٥٨/١٣١١٣٠

ال�ن�والشاي�
وال�ا�اووالسكر�واألرز�

والتابيو�ا�والساجووال�ن�
االصطنا��،�الدقيق�

والمستحضرات�المصنوعة�
من�ا��بوب�وا�����

وال�س�و�ت�والفطائر�
وا��لو�ات�وا��لو�ات�
المث��ة،�عسل�النحل�

والعسل�األسود،�ا��م��ة،�
الم���وا��ردل�وا��ل،�

ال��ارات�والتوابل�والصلصة�
والمكرونة،�الث��.

شركة�تبوك�
للتنمية�
الزراعية

١٤٤٢/٠٧/٠٩هـ١٤٣٢/٠٧/١٠هـ١٤٣٣/٠٢/٢٣هـ

٥٩/١٣١١٣١

ا��اصالت�الزراعية�
ومنتجات�ال�سات�ن�

والغابات�والغالل�غ���
الواردة����فئات�أخرى،�

ا��يوانات�ا��ية،�الفواكھ�
وا��ضروات�الطازجة،�

البذور�والنباتات�والزهور�
الطبيعية،�المواد�الغذائية�

ا��اصة�با��يوانات،�
الشع���والقمح.

شركة�تبوك�
للتنمية�
الزراعية

١٤٤٢/٠٧/٠٩هـ١٤٣٢/٠٧/١٠هـ١٤٣٣/٠٢/٢٣هـ

١٤٢٦٠٠٨٧٩٢٩

ال��وم�واألسماك�و��وم�
الدواجن�والصيد،�

خالصات�ال��م،�فواكھ�
وخضروات�محفوظة�

ومجففة�ومطهوة،�هالم�
(جي��)�ومر�يات�وفواكھ�

مطبوخة�بالسكر،�البيض�
والل�ن�ومنتجات�األلبان،�
الز�وت�والدهون�المعدة�

لأل�ل،األغذية�المحفوظة�
والمخالالت.

شركة�تبوك�
للتنمية�
الزراعية

١٤٤٦/٠٢/١٠هـ١٤٣٦/٠٢/١١هـ١٤٢٧/٠٢/٢٥هـ

١٤٢٦٠٠٨٧٣٣١

ا��اصالت�الزراعية�
ومنتجات�ال�سات�ن�

والغابات�والغالل�غ���
الواردة����فئات�أخرى،�

ا��يوانات�ا��ية،�الفواكھ�
وا��ضروات�الطازجة،�

البذور�والنباتات�والزهور�
الطبيعية،�المواد�الغذائية�

ا��اصة�با��يوانات،�
الشع���والقمح.

شركة�تبوك�
للتنمية�
الزراعية

١٤٤٦/٠٢/١٠هـ١٤٣٦/٠٢/١١هـ١٤٢٧/٠٢/٢٦هـ

٤١/١٣٢٧٣١

ا��اصالت�الزراعية�
ومنتجات�ال�سات�ن�

والغابات�والغالل�غ���
الواردة����فئات�أخرى،�

ا��يوانات�ا��ية،�الفواكھ�
وا��ضروات�الطازجة،�

البذور�والنباتات�والزهور�
الطبيعية،�المواد�الغذائية�

ا��اصة�با��يوانات،�
الشع���والقمح.

شركة�تبوك�
للتنمية�
الزراعية

١٤٤٢/٠٧/١٦هـ١٤٣٢/٠٧/١٧هـ١٤٣٣/٠٣/٢٦هـ

المصدر:�الشركة



٩٨

التأمين  ١١-١٠
تحتفظ�الشركة�بوثائق�تأم�ن��غطي�أنواع�مختلفة�من�المخاطر�ال���قد�تتعرض�لها،�وقد�تم�إبرام�هذه�الوثائق�مع�شركة�التعاونية�للتأم�ن.�

يو���ا��دول�التا���التفاصيل�الرئ�سية�لوثائق�التأم�ن�ال���تحتفظ���ا�الشركة.

التفاصيل�الرئ�سية�لوثائق�التأم�ن�ال���تحتفظ���ا�الشركة):�٦٦جدول�رقم�(

مدة�التغطيةا��د�االق����لمبلغ�التأم�نرقم�الوثيقةنوع�التغطية�التأمي�يةم

٥٠٠,٠٠٠�ر�ال�سعودي١٨٠٧٠٠٢٥تأم�ن�ط��١
من�٢٠٢٠/٠١/٢٤م

ح���٢٠٢١/٠١/٢٣م.

٦٠٨٧٠٠التأم�ن�ع���ال��ن�البحري٢

٢,٠٠٠,٠٠٠�ر�ال�سعودي�لل��نة�الواحدة

و
ُ
٣٠,٠٠٠,٠٠٠�ر�ال�سعودي�سنو�ا

من�٢٠٢٠/٠١/٠١م

ح���٢٠٢٠/١٢/٣١م.

٤٨١,٢٨٤,٩٤٨�ر�ال�سعودي٦٠٤٩٦٠تأم�ن�ع���ممتل�ات�الشركة٣
من�٢٠٢٠/٠١/٠١م

�ح���٢٠٢٠/١٢/٣١م.

٦٠٤٩٥٧تأم�ن�النقود٤

�التأم�ن�ع���النقود�أثناء�نقلها�١٠٠,٠٠�ر�ال�سعودي�لعملية�النقل
الواحدة.�

و

.٢٤,٠٠٠,٠٠٠�ر�ال�سعودي�سنو�ا

�النقود�المحفوظة����خزنة����مقر�الشركة�٥٠,٠٠٠�ر�ال�سعودي
����ل�مرة.

النقود�المحفوظة����مقر�الشركة�ولكن�ل�ست����خزنة�١٤٠,٠٠٠
ر�ال�سعودي�����ل�مرة.

من�٢٠٢٠/٠١/٠١م

ح���٢٠٢٠/١٢/٣١م.

١٠,٠٠٠,٠٠٠�ر�ال�سعودي١٦٣١٩٩٧١تأم�ن�شامل�تجاري�ع���سيارات�الشركة٥
من�٢٠٢٠/٠١/٠١م

ح���٢٠٢٠/١٢/٣١م.

.٦٠٤٩٥٥تأم�ن�ع���األمانة٦
ً
٣٥٠,٠٠٠�ر�ال�سعودي�سنو�ا

من�٢٠٢٠/٠١/٠١م

ح���٢٠٢٠/١٢/٣١م.

٧
تأم�ن�ع���فرع�شركة�تبوك�الواقع����مطار�

األم���سلطان�بن�عبدالعز�ز����تبوك�(تأم�ن�ضد�
المسؤولية�ع���تزو�د�الطائرات�بالوقود)

٣,٧٥٠,٠٠٠�ر�ال�سعودي٦٠٤٩٥٩
من�٢٠٢٠/٠١/٠١م

ح���٢٠٢٠/١٢/٣١م.

المصدر:�الشركة

المعلومات الجوهرية التي تغيرت منذ موافقة الهيئة على آخر نشرة إصدار أسهم  ١٢-١٠
فيما�ي���م��ص�ألبرز�المعلومات�ال����غ��ت�منذ�موافقة�الهيئة�ع���آخر��شرة�إصدار�أسهم�حقوق�األولو�ة�وال���صدرت�بتار�خ�١٤٣٦/٠٣/١٥هـ�(الموافق�٢٠١٥/٠١/٦م):

١� رأس�مال�الشركة:�-

�بتار�خ�١٤٤١/٠٧/٢٣هـ�(الموافق�٢٠٢٠/٠٣/١٨م)�وافقـت�ا��معيـة�العامـة�غيـر�العاديـة�علـى�توصيـة�مجلـس�اإلدارة�بتخفيض�رأس�المـال�(ب�سبة�٤٦٫٢٧٤٪�من
رأس�مال�الشركة)�من�(٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠)�أر�عمائة�وخمسون�مليون�ر�ـال�إلـى�(٢٤١,٧٦٧,٠٠٠)�مائت�ن�وواحد�وأر�عون�مليون�وسبعمائة�وسبعة�وستون�ألف�ر�ـال�
و�التالـي�تخفيض�أسـهم�الشـركة�مـن�(٤٥,٠٠٠,٠٠٠)�خمسة�وأر�ع�ن�مليون�سـهم�إ���(٢٤,١٧٦,٧٠٠)�أر�عة�وعشر�ن�مليون�ومائة�وستة�وسبع�ن�ألف�وسبعمائة�
سهم�وذلـك�مـن�خـالل�إلغاء�(٢٠,٨٢٣,٣٠٠)�عشر�ن�مليون�وثمانمائة�وثالثة�وعشر�ن�ألف�وثالثمائة�سهم�من�أسهم�الشركة.�والشركة�بصدد�اإلن��اء�من�اإلجراءات�

النظامية�(موافقة�وزارة�التجارة)�ا��اصة�بتعديل�النظام�األسا����للشركة�وال��ل�التجاري�ليعكس�هذا�التخفيض.

٢� الهيـ�ل�التنظيمـي:�تـم��عديلـھ�بتار�ـخ�٢٠١٩/١٠/١٠م�وإضافة�ادارة�االبحاث�والتطو�ر�ع���ان�يفعل�عند�عودة�الشركة�للر�حية،�ليصبـح�وفـق�مـا�هـومبيـن�فـي�هـذه�-
�راجـع�قسـم(٤)�«الهي�ل�التنظيمي�للشركة»).�

ُ
ال�شـرة(لمز�د�من�التفاصيل�فضـال

٣� �مع�نظام�الشر�ات�ا��ديد،�وقد�تم�إجراء�آخر�تحديث�للنظام�األسا����للشركة�بتار�خ�١٤٤٢/٠٣/٠١هـ�-
ً
النظام�األسا���:�تم��عديل�النظام�األسا����وتحديثھ�تماشيا

(الموافق�٢٠٢٠/١٠/١٨م).

٤� القوائم�المالية:�تم��عديل�طر�قة�إعدادها����عام�٢٠١٧م�لتصبح�وفق�المعاي���الدولية�إلعداد�التقار�ر�المالية.-

٥� اإلدارة�العليا:�إجراء��عض�التعديالت�أهمها��عي�ن�رئ�س�تنفيذي�جديد�ورئ�س�جديد�للقطاع�الما��.�-

٦� ا��سائر�الم��اكمة:�تبلغ�ما��س�تھ�١٩٪�من�رأس�المال�وفق�القوائم�المالية�الغ���مدققة�كما����٢٠٢٠/٠٦/٣٠م.-

٧� �بال�شغيل�واإلنتاج�كما����٢٠١٩/١٢/٣١م�وتم�التحفظ�عليھ�بتقر�ر�-
ً
قيمة�األصول:�لم�تقم�الشركة�بإعداد�دراسة�الهبوط����قيمة�الموجودات�المتعلقة�مباشرة

مراجع�حسابات�الشركة�بالقوائم�المالية�السنو�ة�المدققة�لعام�٢٠١٩م،�وقد�قامت�الشركة�بإعداد�تلك�الدراسة�من�مكتب�مستقل�-�شركة�سليمان�عبداللھ�
ا��را����(ا��را����وشر�اه�محاسبون�ومراجعون�قانونيون)�-�بتار�خ�٢٠٢٠/٠٧/١٩م�و�ناًء�عليھ�فقد�تم�حذف�هذا�التحفظ�بالقوائم�المالية�الغ���مدققة�للستة�

�بال�شغيل�واإلنتاج.
ً
أشهر�األو���من�عام�٢٠٢٠م،�ولم�ي�ب�ن�من�خالل�الدراسة�إنخفاض�قيمة�موجودات�الشركة�المتعلقة�مباشرة
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٨� استخدام�متحصالت�طرح�أسهم�حقوق�أولو�ة�لعام�٢٠١٥م:�بلـغ�إجمالـي�المتحصـالت�التـي�حصلـت�عل��ـا�الشـركة�فـي�آخـر�عمليـة�إصـدار�أسـهم�حقـوق�أولو�ـة�-
بتار�ـخ�١٤٣٦/٠٣/١٥هـ�(الموافق�٢٠١٥/٠١/٠٦م)�مبلـغ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠�ر�ـال�سـعودي.

حيـث�قامـت�الشـركة�بز�ـادة�رأس�مالهـا�من�٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠�مائت�ن�مليون�ر�ـال�إلـى�٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠�أر�عمائة�وخمسون�مليون�ر�ـال�سـعودي�عـن�طر�ـق�إصـدار�أسـهم�حقـوق�
أولو�ـة��عـدد�٢٥,٠٠٠,٠٠٠�خمسة�وعشرون�مليون�سـهم�وقيمـة�اسـمية�(١٠)�ر�ـاالت�للسهم�و�ب�ن�ا��دول�التا���استخدامات�متحصالت�االكتتاب�الفعلية�و�سب��ا�ومبالغ�

و�سبة�االنحراف�وأسباب�اإلنحراف�ل�ل�مشروع�أو�بند�كمل�ي��:

أسباب�اإلنحراف�وموقف�
المشروع�/�البند

�سبة�اإلنفاق�
الفع���لإلنفاق�
المخطط�لھ

�سبة�
االنحراف

مبلغ�االنحراف
(ر�ال�سعودي)

اإلستخدام�
الفع��

�(ر�ال�سعودي)

المبلغ�المعلن�
(ر�ال�سعودي)

الوصف م

اس�بدال�المشروع�المذ�ور�بمشروع�
شركة�مصادر�األعالف��س�ب�فرص�

الر�حية�األع���
٪٥٩ ٪٤١- ١٠,٨٣٨,٠١١ ١٥,٨٥١,٣٠٥ ٢٦,٦٨٩,٣١٦

إ�شاء�مصنع�إلنتاج�
األعالف�المركبة�***

١

الرتفاع�ت�لفة�المشروع�وعدم�جدواه�
���ظل�ظروف�السوق�والمنافسة

واس�بدال�المشروع�المذ�ور�
بمشروع�شركة�مصادر�األعالف�

�س�ب�فرص�الر�حية�األع��

٪٣٧ ٪٦٣- ١٠,٥٥٩,١٨٣ ٦,١٤١,٢٣٤ ١٦,٧٠٠,٤١٧ إ�شاء�معصرة�ز�تون** ٢

اس�بدال�المشروع�المذ�ور�بمشروع�
شركة�آفاق�الغذاء��س�ب�فرص�

الر�حية�األع��
٪٢٣ ٪٧٧- ٢٩,٦٣٥,٤٩٨ ٨,٩٦٥,٩٤٤ ٣٨,٦٠١,٤٤٢

إ�شاء�مصنع�إلنتاج�
أصا�ع�البطاطس�

ا��اهزة***
٣

ل�شوء�إش�الية�قانونية�خارجة�عن�
سيطرة�الشركة�متعلقة�بحيازة�ارض�

حل��عد
ُ
المشروع�الزرا���وال���لم�ت

٪١٧ ٪٨٣- ١١٥,٧٦٤,٥٠٥ ٢٤,٤١٤,٥١٣ ١٤٠,١٧٩,٠١٨
مشروع�شركة�تبوك�

إلنتاج�المحاصيل�
بجمهور�ة�السودان****

٤

ال�ينطبق�(تم�صرفھ�كما�هومخطط�
لھ)

٪١٠٠ ٪٠٫٠ ٠ ١١,٨٢٩,٨٠٧ ١١,٨٢٩,٨٠٧ أغراض�العامة* ٥

فرص�الر�حية�أع������المشروع� ٪١٠٠ ٪١٠٠- ٢٨,٥٠٠,٠٠٠- ٢٨,٥٠٠,٠٠٠ -
مشروع�شركة�آفاق�

الغذاء�بالشراكة�ب�سبة�
***�٪٥٠

٦

فرص�الر�حية�أع������المشروع ٪١٠٠ ٪١٠٠- ١٨,٧٥٠,٠٠٠- ١٨,٧٥٠,٠٠٠ -
مشروع�شركة�مصادر�

األعالف�بالشراكة�
***�٪٦٠

٧

تمو�ل�راس�المال�العامل�واالنفاق�
ع���خطة�االنتاج�الزرا��

٪١٠٠ ٪١٠٠- ١١٩,٥٤٧,١٩٧- ١١٩,٥٤٧,١٩٧ -
أعمال�الشركة�

ال�شغيلية****
٨

�غطية�ت�اليف�تحديث�نظام�
تخطيط�الموارد

٪١٠٠ ٪١٠٠- ١,١٠٠,٠٠٠ ١,١٠٠,٠٠٠ - نظام�تخطيط�الموارد ٩

انخفاض�ا�عاب�االس�شارات�عًما��ان�
�لھ�����شرة�اإلصدار

ً
مقدرا

٪٩٣ ٪٧ ١,١٠٠,٠٠٠ ١٤,٩٠٠,٠٠٠ ١٦,٠٠٠,٠٠٠ مصروفات�الطرح ١٠

٪١٠٠ ٪١٠٠ ٪٠٫٠ - ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠ اإلجما��

*�األغراض�العامة��شمل�المتطلبات�المالية�ألعمال�الشركة�اليومية�والمصار�ف�اإلدار�ة�والعمومية�والمصار�ف�ال�شغيلية.

**�بتار�خ�٢٠١٨/٠٥/٠٦م�قررت�ا��معية�العامة�الغاء�مشروع�مجمع�الز�تون�المدرج�ضمن�مبالغ�ز�ادة�رأس�المال����عام�٢٠١٥م،�وتفو�ض�مجلس�اإلدارة�بتوز�ع�المبلغ�المخصص�لھ�ع����عض�المشروعات�المدرجة�

���اس��اتيجية�الشركة�لألعوام�٢٠١٧م�-٢٠٢١م.�

***�بتار�خ�٢٠١٩/٠٦/٢٠م�قررت�ا��معية�العامة�اس�بدال�مشروع�األعالف�المركبة�المدرج�ضمن�مبالغ�ز�ادة�رأس�المال����عام�٢٠١٥م�بمشروع�شركة�مصادر�األعالف�الزراعية�بالشراكة�ب�سبة٦٠٪،�واس�بدال�مشروع�

إ�شاء�مصنع�إلنتاج�أصا�ع�البطاطس�ا��اهزة�المدرج�ضمن�مبالغ�ز�ادة�رأس�المال����عام�٢٠١٥م�بمشروع�شركة�آفاق�الغذاء�بالشراكة�ب�سبة�٥٠٪.

****�بتار�خ�٢٠٢٠/٠٣/١٨م�قررت�ا��معية�العامة�تفو�ض�مجلس�اإلدارة����إعادة�توجيھ�أي�مبالغ�مصدرها�ز�ادة�رأس�المال�ال���تمت����عام�٢٠١٥م�للدخول����مشار�ع�اس�ثمار�ة�أخرى�أو�استغاللها����ال�شاط�ال�شغي���

للشركة�حسب�ما�يراه�مجلس�االدارة�محققا�لمص��ة�الشركة،�يذكر�أن�الشركة�صرف��ا����أعمال�الشركة�ال�شغيلية����السنوات�٢٠١٥م�و٢٠١٦م�و٢٠١٧م�و٢٠١٨م،�والمبلغ�هو١١٩,٥٤٧,١٩٧�ر�ال�سعودي�وتم�صرفها�
كما����ا��دول�أدناه:�

المبلغ�المدفوع
(مليون�ر�ال�سعودي)

الوصف م

٩٫٤ ود�عة����بنك�الر�اض ١

١٠٫٣ الز�اة�لعام�٢٠١٦م�و٢٠١٧م ٢

٢٫٦ مصروفات�المجلس�وال��ان ٣

٤٣٫٠ مصار�ف�ا��دمات�مثل�قطع�الغيار�والصيانة�والتأم�ن�الط��� ٤

٤٠٫٦ موردين�المواد�مثل�األسمدة�والمواد�الكيمائية�والب��ولية� ٥



١٠٠

المبلغ�المدفوع
(مليون�ر�ال�سعودي)

الوصف م

٥٫٦ مدفوعات�ورسوم�ح�ومية ٦

٨٫١ رواتب�ومستحقات���اية�ا��دمة ٧

١١٩٫٦ اإلجما��

بال�سبة�للبنود����ا��دول�أعاله�ا��اصة�بأعمال�الشركة�ال�شغيلية،�لم�تقم�الشركة�بالتعديل�ع���المبالغ�المدفوعة�إال�ود�عة�الشركة����بنك�الر�اض،�اس��جعت�الشركة�
الود�عة،�و��ا�تم�سداد�قرض�بنك�الر�اض�بمبلغ�٦٫٠٤٢٫٩٤٢�ر�ال�سعودي�والبا���مبلغ�٣٫٣٠٤٫٥٢٧�ر�ال�سعودي�تم�صرفها�ع���تور�د�مواد�ب��ولية.

تفاصيل المشاريع التي تم اإلستبدال بها 

األثر�الما���المضاف�ألعمال
الشركة�ح���تار�خ�٢٠٢٠/٠٩/٣٠م

�سبة�اإلنجاز�لتلك�المشار�ع تار�خ�اإلس�بدال الوصف م

خسارة�(هبوط�بالقيمة)�بمبلغ�٣٫٤١٣٫٤٩٦�ر�ال�سعودي ٪١٠٠ ٢٠١٩/٠٦/٢٠م مشروع�شركة�آفاق�الغذاء�بالشراكة�ب�سبة�٥٠٪� ١

خسارة�(هبوط�بالقيمة)�بمبلغ�٤١٢٫٢٣٣�ر�ال�سعودي ٪١٠٠ ٢٠١٩/٠٦/٢٠م مشروع�شركة�مصادر�األعالف�بالشراكة�ب�سبة٦٠٪� ٢

٩� �بأن�-
ً
تملك�االرض:�صدر�قرار�معا���وز�ر�الب�ئة�والمياه�والزراعة�رقم�(٤٤٠/١٠٥٧/٦٩٣١٦٧)�بتار�خ�١٤٤١/٠٩/١٧هـ�بخصوص�تمليك�الشركة�قطع���أرض.�علما

الشركة�اآلن�بانتظار�مصادقة�المقام�السامي�الستخراج�صك�الملكية�لألرض�ن.�و���عبارة�عن�التا��:�قطعة�األرض�رقم�١�من�األرض�الواقعة�ع����عد�٥٣�كم�شمال�
تبوك�غرب�سكة�ا��ديد�وأسفلت�تبوك�–�حالة�عمار�والبالغة�مساح��ا�٢١٢,٤٨٧,٣١٠�م���مر�ع،�وقطعة�األرض�رقم�٢�من�األرض�الواقعة�ع����عد�٥٣�كم�شمال�

تبوك�شرق�سكة�ا��ديد�وغرب�أسفلت�تبوك�–�حالة�عمار�والبالغة�مساح��ا�٢,٢٥٩,٥٨٠�م���مر�ع،

إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة فيما يتعلق بالمعلومات القانونية  ١٣-١٠
إضافة�إ���اإلقرارات�األخرى�المشار�إل��ا����هذه�ال�شرة،�يقر�أعضاء�مجلس�اإلدارة�بما�ي��:�

١� بأن�اإلصدار�ال�يخالف�األنظمة�واللوائح�ذات�العالقة����المملكة�العر�ية�السعودية.-

٢� �ف��ا.-
ً
أن�ال�يخّل�اإلصدار�بأي�من�العقود�أو�االتفاقيات�ال���ت�ون�الشركة�طرفا

٣� أنھ�تم�اإلفصاح�عن�جميع�المعلومات�القانونية�ا��وهر�ة�المتعلقة�بالشركة�����شرة�اإلصدار.�-

٤� قة�بالدعاوى�القضائية»����قسـم�«عوامل�المخاطرة»�وكذلك�بند�«التقا���»����قسم�«المعلومات�القانونية»�مـن�-
ّ
باسـت�ناء�مـاورد�فـي�بند�«المخاطر�المتعل

�فـي�أعمـال�الشـركة�أو�
ً
هـذه�ال�شـرة�فـإن�الشـركة،�أو�أي�من�شر�ا��ا�التا�عة،�ل�سـت�خاضعـة�ألّي�دعـاوى�أو�إجـراءات�قانونيـة�قـد�تؤثـر�بمفردهـا�أو�بمجملهـا�جوهر�ـا

شر�ا��ا�التا�عة�أو�فـي�وضعهـما�المالـي.

٥� قة�بالدعاوى�القضائية»����قسـم�«عوامل�المخاطرة»�وكذلك�بند�«التقا���»����قسم�«المعلومات�القانونية»�من�هذه�-
ّ
باست�ناء�ما�ورد����بند�«المخاطر�المتعل

ال�شرة،�فإن�أعضـاء�مجلـس�إدارة�الشـركة�أو�أعضاء�مجلس�إدارة�شر�ا��ا�التا�عة�ل�سـوا�خاضعيـن�ألّي�دعـاوى�أو�إجـراءات�قانونيـة�قـد�تؤثـر�بمفردهـا�أو�بمجملهـا�
�فـي�أعمـال�الشـركة�أو�شر�ا��ا�التا�عة�أو�فـي�وضعهـما�المالـي.

ً
جوهر�ـا
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التعهد بتغطية االكتتاب-  ١١
أبرمـت�الشـركة�ومتعهـد��غطيـة�االكتتـاب�شركة�الوساطة�المالية�(وساطة��اب�تال)�اتفاقيـة��عهـد�بتغطيـة�اكتتـاب�خمسة�عشر�مليون�(١٥,٠٠٠,٠٠٠)�سـهم�عـادي،��سـعر�(١٠)�

عشرة�ر�ـاالت�سـعودية�للسـهم�الواحـد،�تمثـل�١٠٠٪�مـن�أسـهم�حقـوق�األولو�ـة�المطروحـة�لالكتتـاب�(«اتفاقيـة�التعهـد�بتغطيـة�االكتتـاب»).

متعهد التغطية  ١-١١
شركة�الوساطة�المالية�(وساطة��اب�تال)
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info@wasatah.com.sa�:ال��يد�اإللك��و�ي

ملخص اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب  ٢-١١
�لشروط�وأح�ام�اتفاقية�التعهد�بتغطية�االكتتاب،�فإنھ:

ً
طبقا

١� خصـص�لمتعهـد�التغطيـة�جميـع�أسـهم�حقـوق�األولو�ـة�المتعهـد�بتغطي��ـا�فـي�هـذا�-
ُ
صـدر�وت

ُ
تتعهـد�الشـركة�لمتعهـد�التغطيـة�أنـھ�فـي�تار�ـخ�التخصيـص�سـوف�ت

االكتتـاب،�والتـي�لـم�يتـم�االكتتـاب���ـا�مـن�قبـل�المسـاهم�ن�المسـتحق�ن�كأسـهم�إضافيـة�وذلـك��سـعر�االكتتـاب.

٢� يتعهـد�متعهـد��غطيـة�االكتتـاب�للشـركة�بأنـھ�فـي�تار�ـخ�التخصيـص،�سـوف�يقـوم��شـراء�األسـهم�المُتعهـد�بتغطي��ـا�فـي�هـذا�االكتتـاب،�والتـي�لـم�يتـم�االكتتـاب���ـا�مـن�-
قبـل�المسـاهم�ن�المسـتحق�ن�كأسـهم�إضافيـة�وذلـك��سـعر�االكتتـاب.

٣� يتقا����متعهد�التغطية�مقابل�مادي�محدد�لقاء��عهده�بالتغطية�والذي�س�تم�دفعھ�من�متحصالت�االكتتاب.-



١٠٢

اإلعفاءات -  ١٢
لم�تقم�الشركة�بتقديم�أي�طلب�إعفاء�إ���هيئة�السوق�المالية�فيما�يتعلق�بالطرح.



١٠٣

المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه-  ١٣
تقدمـت�الشـركة�بطلـب�لهيئـة�السـوق�الماليـة�ل�سـجيل�وطـرح�األسـهم�ا��ديـدة،�وإلـى�شـركة�السـوق�الماليـة�السـعودية�(تـداول)�إلدراج�األسـهم�ا��ديـدة.�وقد�تـم�الوفـاء�ب�افـة�

المتطلبـات�بموجـب�قواعـد�طـرح�األوراق�الماليـة�واالل��امـات�المسـتمرة�وقواعـد�اإلدراج.

يجـب�علـى�جميـع�المسـاهم�ن�المسـتحق�ن�وحملـة�ا��قـوق�المك�سـبة�ومقدمـي�العـروض�قـراءة�شـروط�و�عليمـات�االكتتـاب��عنايـة�تامـة�قبـل�االكتتـاب�اإللك��ونـي�أو�تقديـم�
طلـب�االكتتـاب�مـن�خـالل�الوسـيط�أو��عبئـة�نمـوذج�الطـرح�المتبقـي.�حيـث��عتبـر�تقديـم�طلـب�االكتتـاب�أو�توقيـع�و�سـليم�نمـوذج�الطـرح�المتبقـي�بمثابـة�موافقـة�وقبـول�

بالشـروط�واألحـ�ام�المذكـورة.

الطرح  ١-١٣
�عتبـر�الطـرح�ز�ـادة�فـي�رأس�مـال�الشـركة�عـن�طر�ـق�إصـدار�أسـهم�حقـوق�أولو�ـة�بقيمـة�مائة�وخمسون�مليون�(١٥٠,٠٠٠,٠٠٠)�ر�ـال�سـعودي،�مقسـمة�إلـى�خمسة�عشر�مليون�

(١٥,٠٠٠,٠٠٠)�سـهم�عـادي،�بقيمـة�اسـمية�قدرهـا�(١٠)�عشرة�ر�ـاالت�سـعودية�للسـهم�الواحـد،�وسـعر�طـرح�بقيمـة�(١٠)�عشرة�ر�ـاالت�سـعودية�للسـهم�الواحـد.

كيفية التقدم بطلب االكتتاب في أسهم حقوق األولوية (األسهم الجديدة)  ٢-١٣
يتعيـن�علـى�المسـاهم�ن�المقيديـن�والراغبيـن�فـي�االكتتـاب�فـي�أسـهم�حقـوق�األولو�ـة�تقديـم�طلـب�االكتتـاب�أثنـاء�فتـرة�االكتتـاب�عـن�طر�ـق�المحفظـة�االسـ�ثمار�ة�فـي�منصـات�
التـداول�التـي�يتـم�مـن�خاللهـا�إدخـال�أوامـر�البيـع�والشـراء،�إضافـة�إلـى�إم�انيـة�االكتتـاب�مـن�خـالل�أي�وسـائل�أخـرى�يوفرهـا�الوسـيط�وأميـن�حفـظ�األسـهم�فـي�المملكـة�خـالل�

فتـرة�االكتتـاب.�وفـي�حـال�وجـود�فتـرة�طـرح�متبقيـة�فيمكـن�أيضـا�خاللهـا�تقديـم�طلبـات�اكتتـاب�آليـة�أسـهم�متبقيـة�مـن�قبـل�المؤسسـات�االسـ�ثمار�ة�فقـط.

بالمشاركة����االكتتاب�فإن�المكت�ب�يقر�بما�ي��:

.الموافقة�ع���اكتتابھ����الشركة��عدد�األسهم�المو��ة����طلب�االكتتاب

.أنھ�قد�اطلع�ع����شرة�اإلصدار�هذه�وع����افة�محتو�ا��ا�ودرسها�وفهم�مضمو��ا

.الموافقة�ع���النظام�األسا����للشركة�والشروط�الواردة�����شرة�اإلصدار�هذه

.أنھ�لم��سبق�لھ�التقدم�لالكتتاب����نفس�األسهم�لهذا�الطرح�لدى�الوسيط،�وللشركة�ا��ق����رفض��افة�الطلبات����حال�تكرار�طلب�االكتتاب

.قبولھ�األسهم�المخصصة�بموجب�طلب�االكتتاب،�وقبولھ��افة�شروط�و�عليمات�االكتتاب�الواردة����الطلب�و����شرة�اإلصدار�هذه

.ضمان�عدم�إلغاء�أو��عديل�الطلب��عد�تقديمھ�للوسيط

طلب االكتتاب  ٣-١٣
علـى�الشـخص�المسـتحق�الـذي�يرغـب�بممارسـة��امـل�حقـھ�واالكتتـاب�فـي�جميـع�أسـهم�حقـوق�األولو�ـة�التـي�يحـق�لـھ�االكتتـاب�ف��ـا�أن�يقـوم�باالكتتـاب�عـن�طر�ـق�المحفظـة�

االسـ�ثمار�ة�فـي�منصـات�التـداول�التـي�يتـم�مـن�خاللهـا�إدخـال�أوامـر�البيـع�والشـراء�أو�مـن�خـالل�أي�وسـائل�أخـرى�يوفرهـا�الوسـيط�وأميـن�حفـظ�األسـهم.

يحسـب�عـدد�األسـهم�التـي�يحـق�للشـخص�المسـتحق�االكتتـاب�ف��ـا�بحسـب�عـدد�حقـوق�األولو�ـة�التـي�يملكهـا.�أمـا�مبلـغ�االكتتـاب�الـذي�يتعيـن�علـى�المكتتـب�دفعـھ�فيحسـب�
بضـرب�عـدد�حقـوق�األولو�ـة�المراد�االكتتاب���ا�قبـل���ايـة�فتـرة�االكتتـاب�فـي�(١٠)�عشرة�ر�ـاالت�سـعودية.

مرحلة التداول واالكتتاب وفتËرة الطرح المتبقي  ٤-١٣
يتعيـن�علـى�المسـاهم�ن�المسـتحق�ن�والراغبيـن�فـي�االكتتـاب�فـي�أسـهم�حقـوق�األولو�ـة�تقديـم�طلـب�االكتتـاب�أثنـاء�فتـرة�االكتتـاب�والتـي�تبـدأ�بيوم�اإلثن�ن�١٤٤٢/٠٨/٣٠هـ�

(الموافق�٢٠٢١/٠٤/١٢م)�وتن��ـي�بيوم�ا��م�س�١٤٤٢/٠٩/١٠هـ�(الموافق٢٠٢١/٠٤/٢٢م).

وافقت�ا��معية�العامة�غ���العادية�المنعقدة�بتار�خ�١٤٤٢/٠٨/٢٤هـ�(الموافق�٢٠٢١/٠٤/٠٦م)�ع���قرار�مجلس�اإلدارة�بز�ادة�رأس�مال�الشـركة�عن�طر�ق�إصدار�أسـهم�
حقـوق�أولو�ـة.�و�موجـب��شـرة�اإلصـدار�هـذه�سـ�تم�طـرح�خمسةعشرمليون�(١٥,٠٠٠,٠٠٠)�سـهم�عـادي�لالكتتـاب�فـي�أسـهم�حقـوق�األولو�ـة�والتـي�تمثـل�حوا���(٦٢٫٠٤٪)�مـن�
رأس�مـال�الشـركة�قبـل�االكتتـاب�و�سـعر�طـرح�يبلـغ�(١٠)�عشرة�ر�ـاالت�سـعودية�للسـهم�الواحـد،�و�قيمـة�اسـمية�قدرهـا�(١٠)�عشرة�ر�ـاالت�سـعودية�للسـهم�الواحـد،�و�قيمـة�
طـرح�إجماليـة�تبلـغ�مائة�وخمسون�مليون�(١٥٠,٠٠٠,٠٠٠)�ر�ـال�سـعودي،�وسـ�تم�إصـدار�األسـهم�ا��ديـدة�ب�سـبة�سـهم�واحـد�لـ�ل�حـق�مـن�حقـوق�األولو�ـة.�وسـي�ون�االكتتـاب�
فـي�أسـهم�حقـوق�األولو�ـة�المطروحـة�للمسـاهم�ن�المقيديـن�فـي�سـجل�المسـاهم�ن�فـي�الشـركة�فـي���ايـة�ثانـي�يـوم�تـداول�يلـي�ا�عقـاد�ا��معيـة�العامـة�غيـر�العاديـة�بتار�ـخ�
١٤٤٢/٠٨/٢٦هـ�(الموافق�٢٠٢١/٠٤/٠٨م)،�وللمسـتحق�ن�ممـن�قامـوا��شـراء�حقـوق�األولو�ـة�خـالل�فتـرة�تـداول�حقـوق�األولو�ـة،�بمـن�ف��ـم�المسـاهم�ن�المقيديـن�الذيـن�

.
ً
قامـوا��شـراء�حقـوق�أولو�ـة�إضافيـة�بجانـب�ا��قـوق�التـي�يمل�و��ـا�أصـال

و���حال�عدم�ممارسـة�حقوق�األولو�ة�ا��اصة�باألشـخاص�المسـتحق�ن�بحلول���اية�فتـرة�االكتتاب،�سـوف�تطرح�األسـهم�المتبقية�(الناتجة�عن�عدم�ممارسـة�تلك�ا��قوق�
أو�بيعها�من�قبل�األشـخاص�المسـتحق�ن)�ع���المؤسسـات�االسـ�ثمار�ة�من�خالل�طرحها����فتـرة�الطرح�المتبقي.

سـي�ون�بإمـ�ان�المسـاهم�ن�المقيديـن�تـداول�حقـوق�األولو�ـة�التـي�تـم�إيداعهـا�فـي�المحافـظ�عبـر�شـركة�السـوق�الماليـة�السـعودية�(تداول).�و�عتبـر�هـذه�ا��قـوق�حـق�مك�سـب�
��ميـع�المسـاهم�ن�المقيديـن�فـي�سـجالت�الشـركة���ايـة�ثانـي�يـوم�تـداول�يلـي�ا�عقـاد�ا��معيـة�العامـة�غيـر�العاديـة�ا��اصـة�بز�ـادة�رأس�المـال.�و�عطـي��ل�حـق���املـھ�أحقيـة�
ممارسـة�االكتتـاب��سـهم�واحـد�جديـد،�وذلـك��سـعر�الطـرح.�وسـ�تم�إيـداع�حقـوق�األولو�ـة��عـد�ا�عقـاد�ا��معيـة.�وسـتظهر�ا��قـوق�فـي�محافـظ�المسـاهم�ن�المقيديـن�تحـت�رمـز�

جديـد�خـاص�بحقـوق�األولو�ـة�وسـ�تم�حي��ـا�إشـعار�المسـاهم�ن�المقيديـن�بإيـداع�ا��قـوق�فـي�محافظهـم.



١٠٤

وسي�ون�ا��دول�الزم���ل�سلسل�وتفصيل�عملية�طرح�أسهم�حقوق�األولو�ة��التا��:

١� تار�خ�األحقية:���اية�تداول�يوم�ا�عقاد�ا��معية�العامة�غ���العادية�يوم�الثالثاء�١٤٤٢/٠٨/٢٤هـ�(الموافق�٢٠٢١/٠٤/٠٦م).-

٢� مرحلة�التداول�واالكتتاب:�تبدأ�مرحلة�التداول�واالكتتاب����يوم�اإلثن�ن�١٤٤٢/٠٨/٣٠هـ�(الموافق�٢٠٢١/٠٤/١٢م)،�ع���أن�ت�ت���فتـرة�التداول����يوم�اإلثن�ن�-
١٤٤٢/٠٩/٠٧هـ�(الموافق�٢٠٢١/٠٤/١٩م)،�و�ستمر�فتـرة�االكتتاب�ح�����اية�يوم�ا��م�س�١٤٤٢/٠٩/١٠هـ�(الموافق٢٠٢١/٠٤/٢٢م).

٣� �مـن�يـوم�الثالثاء�١٤٤٢/٠٩/١٥هـ�(الموافق�٢٠٢١/٠٤/٢٧م)،�و�سـتمر�حتـى�السـاعة�السـاعة�ا��امسة�-
ً
فتـرة�الطـرح�المتبقـي:�تبـدأ�من�الساعة�العاشرة�صباحـا

مسـاًء�مـن�يـوم�األر�عاء�١٤٤٢/٠٩/١٦هـ�(الموافق�٢٠٢١/٠٤/٢٨م)،�وسـ�تم�خـالل�هـذه�الفتـرة�طـرح�األسـهم�المتبقيـة�علـى�عـدد�مـن�المسـ�ثمر�ن�ذوي�الطا�ع�
المؤسسـي�(و�شـار�إل��م�بـ�«المؤسسـات�االسـ�ثمار�ة»)�ع���أن�تقوم�تلك�المؤسسـات�االسـ�ثمار�ة�بتقديم�عروض�شـراء�األسـهم�المتبقية.�وسـ�تم�تخصيص�األسـهم�
المتبقية�للمؤسسـات�االسـ�ثمار�ة�ذات�العرض�األع���ثم�األقل�فاألقل�(شـرط�أن�ال�يقل�عن�سـعر�الطرح)ع���أن�يتم�تخصيص�األسـهم�بالتناسـب�علـى�المؤسسـات�
االسـ�ثمار�ة�التـي�تقـدم�نفـس�العـرض،�أمـا�بال�سـبة�لكسـور�األسـهم�فسـ�تم�إضاف��ـا�لألسـهم�المتبقيـة�ومعامل��ـا�بالمثـل.�وسـوف�يكـون�سـعر�االكتتـاب�فـي�األسـهم�
ا��ديـدة�التـي�لـم�يكتتـب���ـا�فـي�هـذه�الفتـرة�بحـد�أدنـى�سـعر�الطـرح،�وإذا��ان�سـعر�األسـهم�غيـر�المكتتـب���ـا�أعلـى�مـن�سـعر�الطـرح�يـوزع�الفـرق�(إن�وجـد)�كتعو�ـض�

��ملـة�حقـوق�األولو�ـة�الذيـن�لـم�يقومـوا�باالكتتـاب�بحقوقهـم�ب�سـبة�مـا�يملكـون�مـن�حقـوق.

٤� التخصيـص�ال��ائـي�لألسـهم:�سـ�تم�تخصيـص�األسـهم�لـ�ل�مسـ�ثمر�بنـاًء�علـى�عـدد�ا��قـوق�التـي�مارسـها��شـ�ل�مكتمـل�و��يـح،�أمـا�بال�سـبة�لمسـتحقي�كسـور�-
األسـهم،�فسـ�تم�جمـع�كسـور�األسـهم�وطرحهـا�علـى�المؤسسـات�االسـ�ثمار�ة�خـالل�فتـرة�الطـرح�المتبقـي.�وسـوف�يتـم��سـديد�إجمالـي�سـعر�طـرح�األسـهم�المتبقيـة�
للشـركة،�وتـوزع�باقـي�متحصـالت�بيـع�األسـهم�المتبقيـة�وكسـور�األسـهم�بـدون�اح�سـاب�أّي�رسـوم�أو�اسـتقطاعات�(بمـا�يتعـدى�سـعر�الطـرح)�علـى�مسـتحق��ا��ل�حسـب�

مـا��سـتحقھ�فـي�موعـد�أقصـاه�يـوم�األحد�١٤٤٢/٠٩/٢٠هـ�(الموافق�٢٠٢١/٠٥/٠٢م).

٥� تـداول�األسـهم�ا��ديـدة�فـي�السـوق:�سـ�بدأ�تـداول�األسـهم�المطروحـة�لالكتتـاب�فـي�نظـام�(تداول)عنـد�اسـتكمال��افـة�اإلجـراءات�المتعلقـة�ب�سـجيل�األسـهم�-
المطروحـة�وتخصيصها.

لقد�تقدمت�الشركة�بطلب�إ���هيئة�السوق�المالية�ل���يل�وطرح�األسهم�ا��ديدة�كما�تقدمت�الشركة�بطلب�إ���شركة�السوق�المالية�السعودية�(تداول)�لقبول�إدراجها.

التخصيص ورد الفائض  ٥-١٣
ستقوم�الشركة�ومدير�االكتتاب�بفتح�حساب�أمانة�يتم�إيداع�متحصالت�االكتتاب�فيھ.

يتـم�تخصيـص�أسـهم�حقـوق�األولو�ـة�علـى�األشـخاص�المسـتحق�ن�بنـاًء�علـى�عـدد�ا��قـوق�التـي�مارسـوها��شـ�ل�مكتمـل�و��يـح.�أمـا�بال�سـبة�لمسـتحقي�كسـور�األسـهم،فسـ�تم�
جمـع�كسـور�األسـهم�وطرحهـا�علـى�المؤسسـات�االسـ�ثمار�ة�خـالل�فتـرة�الطـرح�المتبقـي،�وسـوف�يتـم��سـديد�إجمالـي�سـعر�طـرح�األسـهم�المتبقيـة�للشـركة،�وتـوزع�باقـي�متحصـالت�
بيـع�األسـهم�المتبقيـة�وكسـور�األسـهم�إن�وجدت�(بمـا�يتعـدى�سـعر�الطـرح)�علـى�مسـتحق��ا��ٌل�بحسـب�مـا��سـتحقھ�فـي�موعـد�أقصـاه�يـوم�ا��م�س�١٤٤٢/١٠/١٥هـ�(الموافق�

٢٠٢١/٠٥/٢٧م).�وفـي�حـال�تبقـي�أسـهم��عـد�ذلـك�غيـر�مكتتـب�ف��ـا�فسـيقوم�متعهـد�التغطيـة��شـراء�تلـك�األسـهم�ا��ديـدة�المتبقيـة�وسـتخصص�لـھ.

و�توقـع�اإلعـالن�عـن�العـدد�ال��ائـي�لألسـهم�التـي�تـم�تخصيصهـا�لـ�ل�شـخص�مسـتحق�دون�أي�عمـوالت�أو�اسـتقطاعات�مـن�مديـر�االكتتـاب�وذلـك�بقيدهـا�فـي�حسـابات�المكتت�يـن.�
و�جـب�علـى�األشـخاص�المسـتحق�ن�االتصـال�بالوسـيط�الـذي�تـم�تقديـم�طلـب�االكتتـاب�مـن�خاللـھ�ل��صـول�علـى�أيـة�معلومـات�إضافيـة.�وسـوف�يتـم�اإلعـالن�عـن�نتائـج�

التخصيـص�فـي�موعـد�أقصـاه�يـوم�األحد�١٤٤٢/٠٩/٢٠هـ�(الموافق�٢٠٢١/٠٥/٠٢م).

�فـي�
ً
�أو�جزئيـا

ً
سـ�تم�رد�الفائـض�(باقـي�متحصـالت�عمليـة�الطـرح�بمـا�يتجـاوز�سـعر�الطـرح)�(إن�وجد)،�ومبلغ�التعو�ض�(إن�وجد)�لألشـخاص�المسـتحق�ن�الذيـن�لـم��شـار�وا��ليـا

االكتتـاب�بأسـهم�حقـوق�األولو�ـة�مـن�دون�أي�اسـتقطاعات�فـي�موعـد�أقصـاه�يـوم�ا��م�س�١٤٤٢/١٠/١٥هـ�(الموافق�٢٠٢١/٠٥/٢٧م).

نشرة اإلصدار التكميلية  ٦-١٣
يتعيـن�علـى�الشـركة�أن�تقـدم�إلـى�الهيئـة��شـرة�إصـدار�تكميليـة،�وذلـك�حسـب�متطلبـات�قواعـد�طـرح�األوراق�الماليـة�واالل��امـات�المسـتمرة،�إذا�علمـت�الشـركة�فـي�أي�وقـت�

�عـد�تار�ـخ��شـر��شـرة�اإلصـدار�هـذه�وقبـل�اكتمـال�الطـرح�بـأٍي�مـن�اآلتـي:

.وجود��غي���مهم����أمور�جوهر�ة�واردة����هذه�ال�شرة

.ظهور�أي�مسائل�مهمة��ان�يجب�تضمي��ا����هذه�ال�شرة

و�جوز�للمس�ثمر�الذي�اكت�ب����األسهم�ا��ديدة�قبل��شر��شرة�اإلصدار�التكميلية�أن�يل���أو��عدل�اكتتابھ����هذه�األسهم�قبل�ان��اء�فتـرة�الطرح.



١٠٥

تعليق أو إلغاء الطرح  ٧-١٣
�بتعليـق�الطـرح�إذا�رأت�أن�الطـرح�يمكـن�أن�ي�تـج�عنـھ�إخـالل�بنظـام�السـوق�الماليـة�أو�لوائحـھ�التنفيذيـة�أو�قواعـد�السـوق.�

ً
لهيئـة�السـوق�الماليـة�فـي�أي�وقـت�أن�تصـدر�قـرارا

كمـا�أنـھ�س�تم�إلغاء�الطـرح�فـي�حـال�عـدم�موافقـة�ا��معيـة�العامـة�غيـر�العاديـة�علـى�أي�مـن�تفاصيـل�الطـرح.

يو���الش�ل�التا���آلية�تداول�واكتتاب�حقوق�األولو�ة�المتداولة:

الش�ل�رقم�(٢):�آلية�تداول�واكتتاب�حقوق�األولو�ة�المتداولة

أسئلة وأجوبة عن حقوق األولوية   ٨-١٣

ما���حقوق�األولو�ة؟

هـي�أوراق�ماليـة�قابلـة�للتـداول��عطـي�حاملهـا�أحقيـة�االكتتـاب�فـي�األسـهم�ا��ديـدة�المطروحـة�عنـد�اعتمـاد�ز�ـادة�رأس�المـال،�وهـوحـق�مك�سـب���ميـع�المسـاهم�ن�المالكيـن�
لألسـهم�يـوم�ا�عقـاد�ا��معيـة�العامـة�غيـر�العاديـة�ا��اصـة�بز�ـادة�رأس�المـال�والمقيديـن�فـي�سـجل�مسـاه���الشـركة�لـدى�مركـز�اإليـداع�ب��ايـة�ثانـي�يـوم�تـداول�يلـي�تار�ـخ�ا�عقـاد�

ا��معيـة�العامـة�غيـر�العاديـة.�و�عطـي��ل�حـق���املـھ�أحقيـة�االكتتـاب�فـي�سـهم�واحـد،�وذلـك��سـعر�الطـرح.

لمن�تمنح�حقوق�األولو�ة؟

��ميع�حملة�األسهم�المقيدين������ل�مساه���الشركة�ب��اية�ثا�ي�يوم�تداول�ي���تار�خ�ا�عقاد�ا��معية�العامة�غ���العادية.

م���يتم�إيداع�حقوق�األولو�ة؟

�عـد�ا�عقـاد�ا��معيـة�العامـة�غيـر�العاديـة�وموافق��ـا�علـى�ز�ـادة�رأس�المـال�مـن�خـالل�طـرح�أسـهم�حقـوق�أولو�ـة،�وتـودع�حقـوق�األولو�ـة�كأوراق�ماليـة�فـي�المحافـظ�ا��اصـة�
بالمسـاهم�ن�فـي�سـجل�مسـاه���الشـركة�لـدى�مركـز�اإليـداع�ب��ايـة�ثانـي�يـوم�تـداول��عـد�ا�عقـاد�ا��معيـة�العامـة�غيـر�العاديـة،�وسـتظهر�األسـهم�فـي�محافظهـم�تحـت�رمـز�جديـد�

خـاص�بحقـوق�األولو�ـة،�ولـن��سـمح�بتـداول�هـذه�ا��قـوق�أو�االكتتـاب�ف��ـا�إال�عنـد�بدايـة�ف��تـي�التـداول�واالكتتـاب.

كيف�يتم�إشعار�المس�ثمر�بحقوق�األولو�ة�بإيداع�ا��قوق����المحفظة؟

يتـم�اإلشـعار�عـن�طر�ـق�اإلعـالن�فـي�موقـع�تـداول�وكذلـك�عـن�طر�ـق�خدمـة�(تداوالتـي)�المقدمـة�مـن�قبـل�شـركة�مركـز�إيـداع�األوراق�الماليـة�ورسـائل�نصيـة�قصيـرة�ترسـل�عـن�
طر�ـق�شـر�ات�الوسـاطة.

كم�عدد�حقوق�األولو�ة�ال���سيحصل�عل��ا�المساهم�المقيد؟

�عتمـد�العـدد�علـى��سـبة�مـا�يملكـھ��ل�مسـاهم�فـي�رأس�المـال�بحسـب�سـجل�مسـاه���الشـركة�لـدى�مركـز�اإليـداع�ب��ايـة�ثانـي�يـوم�تـداول��عـد�ا�عقـاد�ا��معيـة�العامـة�غيـر�
العاديـة.

ما�هومعامل�األحقية؟

هـوالمعامـل�الـذي�يمكـن�للمسـاهم�ن�المقيديـن�مـن�خاللـھ�معرفـة�عـدد�حقـوق�األولو�ـة�المسـتحقة�لهـم�مقابـل�األسـهم�التـي�يمتل�و��ـا�ب��ايـة�ثانـي�يـوم�تـداول��عـد�ا�عقـاد�
�

ً
ا��معيـة�العامـة�غيـر�العاديـة،�و�حسـب�هـذا�المعامـل�بقسـمة�عـدد�األسـهم�ا��ديـدة�علـى�عـدد�األسـهم�ا��اليـة�للشـركة،�وعليـھ�فـإن�معامـل�األحقيـة�هـو(٠٫٦٢٠)�حـق�تقر�بـا

�لذلـك،�إذا��ان�مسـاهم�مقيـد�يملـك�(١,٠٠٠)�ألف�سـهم�فـي�تار�ـخ�األحقيـة�فسـيخصص�لـھ�(٦٢٠)�حـق�
ً
لـ�ل�سـهم�(١)�واحـد�مملـوك�للمسـاهم�المقيـد�فـي�تار�ـخ�األحقيـة،�ووفقـا

مقابـل�مـا�يملكـھ�مـن�أسـهم.

هل�سيختلف�اسم�ورمز�تداول�هذه�ا��قوق�عن�اسم�ورمز�أسهم�الشركة؟

�عم،�حيث�س�تم�إضافة�ا��ق�المك�سب�إ���محافظ�المس�ثمر�ن�تحت�اسم�السهم�األص��،�و�إضافة��لمة�حقوق�أولو�ة،�إضافة�إ���رمز�جديد�لهذه�ا��قوق.



١٠٦

ما����قيمة�ا��ق�عند�بداية�تداولھ؟

سـعر�االفتتـاح�ل��ـق�سـي�ون�الفـرق�بيـن�سـعر�إغـالق�سـهم�الشـركة�فـي�اليـوم�السـابق�إلدراج�ا��ـق�وسـعر�الطـرح�(قيمـة�ا��ـق�اإلرشـادية).�فعلـى�سـ�يل�المثـال،�إذا��ان�سـعر�
إغـالق�سـهم�الشـركة�فـي�اليـوم�السـابق�خمسة�عشر�(١٥)�ر�ـال�سـعودي،�وسـعر�الطـرح�عشرة�(١٠)�ر�ـاالت�سـعودية،�فـإن�السـعر�االفتتاحـي�ل��ـق�سـي�ون�خمسة�(٥)�ر�ـاالت�

سـعودية.

من�هوالمساهم�المقيد؟

هوأي�مساهم�يظهر������ل�مساه���الشركة�ب��اية�ثا�ي�يوم�تداول��عد�ا�عقاد�ا��معية�العامة�غ���العادية.

هل��ستطيع�المساهمون�المقيدون�االكتتاب����أسهم�إضافية؟

�عم،��ستطيع�المساهمون�المقيدون�االكتتاب����أسهم�إضافية�من�خالل�شراء�حقوق�جديدة�عن�طر�ق�السوق����فتـرة�التداول.

هـل�مـن�الممكـن�أن�يفقـد�المسـاهم�أحقيتـھ�فـي�االكتتـاب�حتـى�لـو�ان�لـھ�حـق�حضـور�ا��معيـة�العامـة�غيـر�العاديـة�والتصو�ـت�علـى�ز�ـادة�رأس�المـال�عـن�
طر�ـق�طـرح�أسـهم�حقـوق�أولو�ـة؟

�عم،�يفقد�المساهم�أحقيتھ����االكتتاب����حال�قام�ب�يع�أسهمھ����يوم�ا�عقاد�ا��معية�العامة�غ���العادية�أو�قبلها�بيوم�عمل.

كيف�تتم�عملية�االكتتاب؟

�إلـى�إم�انيـة�االكتتـاب�مـن�خـالل�
ً
يتـم�تقديـم�طلبـات�االكتتـاب�عـن�طر�ـق�المحفظـة�االسـ�ثمار�ة�فـي�منّصـات�التـداول�التـي�يتـم�مـن�خاللهـا�إدخـال�أوامـر�البيـع�والشـراء،�إضافـة

أي�وسـائل�أخـرى�يوفرهـا�الوسـيط�للمسـ�ثمر�ن�وأميـن�حفـظ�األسـهم.

هل�يمكن�لل��ص�المستحق�االكتتاب����أسهم�أك���من�ا��قوق�المملوكة�لھ؟�

ال�يمكن�لل��ص�المستحق�االكتتاب����أسهم�أك���من�ا��قوق�المملوكة�لھ.

���حال�امتالك�أسهم�الشركة�من�خالل�أكثـر�من�محفظة�اس�ثمار�ة،����أي�محفظة�يتم�إيداع�حقوق�األولو�ة؟

سـ�تم�إيـداع�حقـوق�األولو�ـة�فـي�نفـس�المحفظـة�المـودع���ـا�أسـهم�الشـركة�المرتبطـة�با��قـوق.�فعلـى�سـ�يل�المثـال،�إذا��ان�مسـاهم�يملـك�(١,٠٠٠)�ألف�سـهم�فـي�الشـركة�
.�عليھ�

ً
علـى�النحـوالتا���(٨٠٠)�سـهم����المحفظة�(أ)�و(٢٠٠)�سـهم����المحفظة�(ب)،�فإن�مجموع�ا��قوق�ال���سـتودع�(٤١٤)�حق�ع���اعتبار�أن�ل�ل�سـهم�(٠٫٤١٤)�حق�تقر�با

فسـ�تم�إيـداع�(٣٣١)�حـق�فـي�المحفظـة�(أ)�و(٨٣)�حـق�فـي�المحفظـة�(ب).

هل�يحق���ملة�شهادات�األسهم�االكتتاب�والتداول؟

�عـم،�يحـق��َ�َملـة�شـهادات�األسـهم�االكتتـاب،�لك��ـم�لـن��سـتطيعوا�التـداول�إال��عـد�إيـداع�الشـهادات�فـي�محافـظ�إلك��ونيـة�عـن�طر�ـق�ا��هـات�المسـتلمة�أو�شـركة�مركـز�إيـداع�
األوراق�الماليـة�(«إيـداع»)،�وإحضـار�الوثائـق�الالزمـة.

�إضافية�تداولها�مرة�أخرى؟
ً
هل�يحق�لمن�اش��ى�حقوقا

يحق،�يحق�لھ�بيعها�وشراء�حقوق�أخرى�خالل�ف��ة�التداول�فقط.

هل�باإلم�ان�بيع�جزء�من�حقوق�األولو�ة؟

�عم،�بإم�ان�المس�ثمر�بيع�جزء�من�هذه�ا��قوق�واالكتتاب�با��زء�المتبقي.

م����ستطيع�المساهم�االكتتاب����حقوق�االولو�ة�ال���اش��اها�خالل�ف��ة�تداول�ا��قوق؟

�عد�ان��اء��سو�ة�شراء�ا��قوق�(و���يومي�عمل)،�ع���أن�يتم�االكتتاب����حقوق�األولو�ة�خالل�ف��ة�االكتتاب.

هل��ستطيع�صاحب�حقوق�األولو�ة�البيع�أو�التنازل�عن�ا��ق��عد�انقضاء�فتـرة�التداول؟

ال،�ال�يمكن�ذلك.��عد�انقضاء�فتـرة�التداول�ي�بقى�لمالك�ا��ق�فقط�ممارسـة�ا��ق����االكتتاب�بأسـهم�حقوق�األولو�ة�أو�عدم�ممارسـة�ذلك.�و���حال�عدم�ممارسـة�ا��ق�
يمكن�أن�يخضع�المس�ثمر�ل��سارة�أو�االنخفاض����قيمة�محفظتھ�االس�ثمار�ة.

ماذا�يحدث���قوق�األولو�ة�ال���لم�يتم�بيعها�أو�ممارسة�االكتتاب�ف��ا�خالل�فتـرة�التداول�ومرحلة�االكتتاب؟

طـرح�األسـهم�ا��ديـدة�المتبقيـة�الكتتـاب�ينظمـھ�مديـر�االكتتـاب،�و�تـم�اح�سـاب�قيمـة�التعو�ـض�(إن�
ُ
فـي�حـال�عـدم�االكتتـاب�ب�امـل�األسـهم�ا��ديـدة�خـالل�فتـرة�االكتتـاب،�ت

�أن�المسـ�ثمر�قـد�ال�يحصـل�علـى�أي�مقابـل�إذا�تـم�البيـع�فـي�فتـرة�الطـرح�المتبقـي��سـعر�الطـرح.
ً
وجـد)�لمالـك�ا��قـوق��عـد�خصـم�سـعر�االكتتـاب.�علمـا

من�لھ�األحقية����حضور�ا��معية�العامة�غ���العادية�والتصو�ت�ع���ز�ادة�رأس�مال�الشركة�عن�طر�ق�طرح�أسهم�حقوق�أولو�ة؟

يحـق�للمسـاهم�المالك�للسهم�قبل�يوم�ن�من�ا�عقاد�ا��معية�العامة�غ���العادية�والمُقيـد�فـي�سـجل�مسـاه���الشـركة�لـدى�مركـز�اإليـداع��عـد���ايـة�يـوم�تـداول�يـوم�ا��معيـة�
العامـة�غيـر�العاديـة�حضـور�ا��معيـة�العامـة�غيـر�العاديـة�والتصو�ـت�علـى�ز�ـادة�رأس�مـال�الشـركة�عـن�طر�ـق�طـرح�أسـهم�حقـوق�أولو�ـة.



١٠٧

م���يتم��عديل�السهم�ن�يجة�لز�ادة�رأس�مال�الشركة�عن�طر�ق�طرح�أسهم�حقوق�أولو�ة؟�

يتم��عديل�سعر�السهم�عن�طر�ق�السوق�قبل�بداية�تداول�اليوم�التا���ليوم�ا�عقاد�ا��معية�العامة�غ���العادية.

لوقام�مس�ثمر��شراء�األوراق�المالية����يوم�ا�عقاد�ا��معية�فهل�يحق�لھ�ا��صول�ع���حقوق�األولو�ة�الم��تبة�ع���ز�ادة�رأس�مال�المصدر؟

�عـم،�حيـث�أنـھ�سـ�تم�قيـد�المسـ�ثمر�فـي�سـجل�مسـاه���الشـركة��عـد�يومـي�عمـل�مـن�تار�ـخ�شـراء�األسـهم�(أي�ب��ايـة�تـداول�ثانـي�يـوم�تـداول�يلـي�يـوم�ا�عقـاد�ا��معيـة�العامـة�
غيـر�العاديـة)،�مـع�العلـم�بـأن�حقـوق�األولو�ـة�سـتمنح���ميـع�حملـة�األسـهم�المقيديـن�فـي�سـجل�مسـاه���الشـركة�ب��ايـة�ثانـي�يـوم�تـداول�يلـي�تار�ـخ�ا�عقـاد�ا��معيـة�العامـة�غيـر�

العاديـة.�ولكـن�لـن�يحـق�لـھ�ا��ضـور�أو�التصو�ـت�فـي�ا��معيـة�العامـة�غيـر�العاديـة�ا��اصـة�بز�ـادة�رأس�المـال.

إذا��ان�لدى�المس�ثمر�أكثـر�من�محفظة�مع�أكثـر�من�شركة�وساطة،�كيف�س�تم�اح�ساب�ا��قوق�لھ؟

سـ�تم�توز�ـع�نصيـب�المسـ�ثمر�علـى�المحافـظ�التـي�يملكهـا�المسـ�ثمر،�بحسـب��سـبة�الملكيـة�الموجـودة�فـي��ل�محفظـة،�وفـي�حـال�وجـود�كسـور�سـ�تم�تجميـع�تلـك�الكسـور،�
�أو�أكثـر�يتـم�إضافـة�الرقـم�ال��يـح�إلـى�المحفظـة�التـي�يملـك�ف��ـا�المسـ�ثمر�أكبـر�كميـة�مـن�ا��قـوق.

ً
���يحـا

ً
وإذا�أكملـت�رقمـا

ما���ف��ات�التداول�واالكتتاب؟

يبـدأ�تـداول�واكتتـاب�ا��قـوق�فـي�الوقـت�ذاتـھ�حتـى�ان��ـاء�التـداول�فـي�اليـوم�السـادس،�ب�نمـا��سـتمر�االكتتـاب�حتـى�اليـوم�التاسـع�وذلـك�حسـب�مـا�هـومذكـور�فـي�هـذه�ال�شـرة�
وإعالنـات�الشـركة.

هل�يمكن�االكتتاب�خالل�عطلة���اية�األسبوع؟

ال،�ال�يمكن�ذلك.�

هل��ستطيع�عامة�المس�ثمر�ن�من�غ���المساهم�ن�المقيدين�االكتتاب����أسهم�حقوق�األولو�ة؟

�عم،�وذلك��عد�إتمام�شراء�حقوق�األولو�ة�خالل�فتـرة�التداول.

مساعدة إضافية:

فـي�حـال�وجـود�أي�استفسـارات،�الرجـاء�التواصـل�مـع�الشـركة�علـى�ال��يـد�اإللك��ونـي�tadco@tadco-agri.com.�وألسـباب�قانونيـة،�ستقوم�الشركة�بتقديـم�المعلومـات�الـواردة�
فـي�هـذه�ال�شـرة�فقط�ولـن�يكـون�بمقدورهـا�تقديـم�المشـورة��شـأن�األسـس�الموضوعيـة�إلصـدار�ا��قـوق�أو�تقديـم�أي�نوع�من�المشـورة�الماليـة�أو�الضر��يـة�أو�القانونيـة�أو�

االسـ�ثمار�ة.

�راجع�قسم�«المعلومات�المتعلقة�باألسهم�وأح�ام�الطرح�وشروطھ»�و�قية�المعلومات�الواردة����هذه�ال�شرة.
ً
ولمز�د�من�المعلومات�عن�شروط�وأح�ام�االكتتاب،�فضال

القرارات والموافقات التي ستطرح األسهم بموجبها  ٩-١٣
أو����مجلـس�إدارة�الشـركة����اجتماعھ�المنعقد�بتار�ـخ�١٤٤٢/٠٤/٢٢هـ�(الموافق�٢٠٢٠/١٢/٠٧م)�بز�ـادة�رأس�المـال�من�خالل�طرح�أسـهم�حقـوق�أولو�ـة�بقيمـة�مائة�

وخمسون�مليون�(١٥٠,٠٠٠,٠٠٠)�ر�ـال�سـعودي،�وذلك��عد�ا��صول�ع���جميع�الموافقات�النظامية�الالزمة�وموافقة�ا��معية�العامة�غ���العادية.

وفـي�تار�ـخ�١٤٤٢/٠٨/٢٤هـ�(الموافق�٢٠٢١/٠٤/٠٦م)،�وافقـت�ا��معيـة�العامـة�غيـر�العاديـة�للشـركة�علـى�ز�ـادة�رأس�مـال�الشـركة�مـن�خـالل�إصـدار�أسـهم�حقـوق�أولو�ـة،�
و�تمثـل�االكتتـاب�فـي�خمسة�عشرمليون�(١٥,٠٠٠,٠٠٠)�سـهم�عـادي��سـعر�طـرح�يبلـغ�(١٠)�عشرة�ر�ـاالت�سـعودية�للسـهم�الواحـد،�و�قيمـة�اسـمية�قدرهـا�(١٠)�عشرة�ر�ـاالت�
سـعودية،�وذلـك�لز�ـادة�رأس�مـال�الشـركة�مئتان�وواحد�وأر�عون�مليون�وسبعمائة�وسبعة�وستون�ألف�(٢٤١,٧٦٧,٠٠٠)�ر�ـال�سـعودي،�إلـى�ثالثمائة�وواحد�و�سعون�مليون�
وسبعمائة�وسبعة�وستون�ألف�(٣٩١,٧٦٧,٠٠٠)�ر�ـال�سـعودي،�وز�ـادة�عـدد�األسـهم�مـن�أر�عة�وعشرون�مليون�ومائة�وستة�وسبعون�ألف�وسبعمائة�(٢٤,١٧٦,٧٠٠)�سـهم�

عـادي�إلـى��سعة�وثالثون�مليون�ومائة�وستة�وسبعون�ألف�وسبعمائة�(٣٩,١٧٦,٧٠٠)�سـهم�عـادي.

وافقـت�شـركة�السـوق�الماليـة�السـعودية�(تـداول)�علـى�طلـب�إدراج�األسـهم�ا��ديـدة�بتار�ـخ�١٤٤٢/٠٥/٢٨هـ�(الموافق�٢٠٢١/٠١/١٢م)،�كمـا�تمـت�الموافقـة�علـى��شـر��شـرة�
اإلصـدار�هـذه�و�افـة�المسـ�ندات�المؤ�ـدة�التـي�طلب��ـا�الهيئـة�وذلـك�بتار�ـخ�إعال��ـا�فـي�موقـع�الهيئـة�يـوم�١٤٤٢/٠٦/٢٦هـ�(الموافق�٢٠٢١/٠٢/٠٨م).

بنود متفرقة  ١٠-١٣
�سـي�ون�طلـب�االكتتـاب�و�افـة�الشـروط�واألحـ�ام�والتعهـدات�ذات�العالقـة�ملزمـة�ولمنفعـة�أطرافهـا�وخلفا��ـم�والمتنـازل�م��ـم�لصا��هـم�ومنفـذي�الوصايـا�ومديـري�التـر�ات�
�فـي�هـذه�ال�شـرة،�فإنـھ�ال�يتـم�التنـازل�عـن�الطلـب�أو�عـن�أي�حقـوق�أو�مصالـح�أو�ال��امـات�ناشـئة�عنـھ،�أو�التفو�ـض�

ً
والورثـة.�و�شـ��ط�أنـھ�فيمـا�عـدا�مـا�جـرى�النـص�عليـھ�تحديـدا

��ـا�ألي�مـن�األطـراف�المشـار�إل��ـم�فـي�هـذه�ال�شـرة�دون�ا��صـول�علـى�موافقـة�كتابيـة�مسـبقة�مـن�الطـرف�اآلخـر.

�لهـا.�وقـد�يتـم�توز�ـع��شـرة�اإلصـدار�هـذه�باللغتيـن�
ً
تخضـع�هـذه�التعليمـات�والبنـود�وأي�اسـتالم�لنمـاذج�طلبـات�االكتتـاب�أو�العقـود�الم��تبـة�عل��ـا�ألنظمـة�المملكـة�وتفسـر�طبقـا

العر�يـة�واإلنجل��يـة،�وفـي�حالـة�التعـارض�بيـن�النـص�العر�ـي�والنـص�اإلنجليـزي،��عمـل�بالنـص�العر�ـي�ل�شـرة�اإلصـدار.

إفادة عن أي ترتيبات قائمة لمنع التصرف في أسهم معينة  ١١-١٣
ال�يوجد�أي�ترت�بات�قائمة�لمنع�التصرف����أي�أسهم.



١٠٨

التغير في سعر السهم نتيجة لزيادة رأس المال-  ١٤
إن�سـعر�اإلغـالق�لسـهم�الشـركة�فـي�يـوم�ا��معيـة�العامـة�غيـر�العاديـة�هـو�(٣٨٫٤٠)�ر�ـال�سـعودي�ومـن�المتوقـع�أن�يصـل�إلـى�(٢٧٫٥٥)�ر�ـال�سـعودي�فـي�افتتاحيـة�اليـوم�الـذي�
يليـھ�وهـذا�التغييـر�يمثـل�انخفـاض�ب�سـبة�(٢٨٫٢٦٪).�وفـي�حـال�عـدم�اكتتـاب�أٍي�مـن�حملـة�األسـهم�المقيديـن�فـي�سـجل�مسـاه���الشـركة�لـدى�مركـز�اإليـداع�فـي���ايـة�ثانـي�يـوم�

تـداول�يلـي�تار�ـخ�ا�عقـاد�ا��معيـة�العامـة�غيـر�العاديـة،�فـإن�ذلـك�سـيؤدي�إلـى�انخفـاض��سـبة�ملكي��ـم�فـي�الشـركة.

طريقة احتساب سعر السهم نتيجة لزيادة رأس المال كالتالي:

أوًال: احتساب القيمة السوقية للشركة عند اإلغالق في يوم الجمعية العامة غير العادية

عـدد�األسـهم�فـي���ايـة�يـوم�ا��معيـة�العامـة�غيـر�العاديـة�X�سـعر�اإلغـالق�لسـهم�الشـركة�فـي�يـوم�ا��معيـة�العامـة�غيـر�العاديـة�=�القيمـة�السـوقية�للشـركة�عنـد�اإلغـالق�فـي�يـوم�
ا��معيـة�العامـة�غيـر�العاديـة.

ثانيًا: احتساب سعر السهم في افتتاحية اليوم الذي يلي يوم الجمعية العمومية غير العادية

(القيمـة�السـوقية�للشـركة�عنـد�اإلغـالق�فـي�يـوم�ا��معيـة�العامـة�غيـر�العاديـة�+�قيمـة�األسـهم�المطروحـة)�/�(عـدد�األسـهم�فـي���ايـة�يـوم�ا��معيـة�العامـة�غيـر�العاديـة�+�عـدد�
األسـهم�المطروحـة�لالكتتـاب)�=�سـعر�السـهم�المتوقـع�فـي�افتتاحيـة�اليـوم�الـذي�يلـي�يـوم�ا��معيـة�العامـة�غيـر�العاديـة.



١٠٩

التعهدات الخاصة باالكتتاب-  ١٥

نبذة حول طلب وتعهدات االكتتاب  ١-١٥
�لمـا�يلـي:

ً
يمكـن�االكتتـاب�باسـتخدام�منصـات�التـداول�أو�مـن�خـالل�أّي�وسـائل�أخـرى�يوفرهـا�الوسـيط�للمسـ�ثمر�ن.�وسـ�تم�االكتتـاب�باألسـهم�ا��ديـدة�علـى�مرحلـة�واحـدة�وفقـا

١� س�تاح����هذه�الفتـرة���ميع�المساهم�ن�المقيدين�والمس�ثمر�ن�ا��دد�االكتتاب����األسهم�ا��ديدة.-

٢� �جديـدة�ف�سـتاح�لـھ�االكتتـاب���ـا��عـد�ان��ـاء�فتـرة��سـو���ا�-
ً
سـ�تاح�للمسـاهم�المقيـد�االكتتـاب�مباشـرة��عـدد�أسـهمھ�خـالل�فتـرة�االكتتـاب،�وفـي�حـال�شـراءه�حقوقـا

(يومـي�عمـل).

٣� س�تاح�للمس�ثمر�ن�ا��دد�االكتتاب����األسهم�ا��ديدة��عد��سو�ة�عملية�شراء�ا��قوق�مباشرة�(يومي�عمل).-

٤� �عـن�طر�ـق�المحفظـة�االسـ�ثمار�ة�فـي�منصـات�وتطبيقـات�التـداول�التـي�يتـم�مـن�خاللهـا�إدخـال�أوامـر�البيـع�والشـراء�باإلضافـة�إلـى�االكتتـاب�-
ً
سـ�تاح�االكتتـاب�إلك��ونيـا

فـي�القنـوات�والوسـائل�األخـرى�المتوفـرة�لـدى�الوسـيط.

�عطي��ل�حق�من�حقوق�األولو�ة���املھ�أحقية�االكتتاب��سهم�واحد�جديد،�وذلك��سعر�الطرح.�و�قر�المكت�ب����األسهم�ا��ديدة�بالتا��:

١� قبولھ��افة�شروط�و�عليمات�االكتتاب�الواردة�����شرة�اإلصدار�هذه.-

٢� بأنھ�قد�اطلع�ع����شرة�اإلصدار�هذه�وع����افة�محتو�ا��ا�ودرسها��عناية�وفهم�مضمو��ا.-

٣� قبولھ�للنظام�األسا����للشركة.-

٤� التعهد��عدم�إلغاء�أو��عديل�طلب�االكتتاب��عد�تنفيذه.-

عمليات التخصيص  ٢-١٥
يتم�تخصيص�أسـهم�حقوق�األولو�ة�ع���األشـخاص�المسـتحق�ن�بناًء�ع���عدد�ا��قوق�ال���مارسـوها��شـ�ل�مكتمل�و��يح.�أما�بال�سـبة�لمسـتحقي�كسـور�األسـهم،�
فسـ�تم�جمع�كسـور�األسـهم�وطرحها�ع���المؤسسـات�االسـ�ثمار�ة�خالل�فتـرة�الطرح�المتبقي،�وسـوف�يتم��سـديد�إجما���سـعر�طرح�األسـهم�المتبقية�للشـركة،�وتوزع�با���
متحصالت�بيـع�األسـهم�المتبقيـة�وكسـور�األسـهم�(بمـا�يتعـدى�سـعر�الطـرح)�علـى�مسـتحق��ا��ل�بحسـب�مـا��سـتحقھ�فـي�موعـد�أقصـاه�يـوم�ا��م�س�١٤٤٢/١٠/١٥هـ�(الموافق�

٢٠٢١/٠٥/٢٧م).�و���حال�تبقي�أسـهم��عد�ذلك�غ���ُمكت�ب�ف��ا�فسـيقوم�متعهد�التغطية��شـراء�تلك�األسـهم�ا��ديدة�المتبقية�وسـتخصص�لھ.

و�جـب�علـى�األشـخاص�المسـتحق�ن�االتصـال�بالوسـيط�الـذي�تـم�االكتتـاب�مـن�خاللـھ�ل��صـول�علـى�أيـة�معلومـات�إضافيـة.�وسـوف�يتـم�اإلعـالن�عـن�نتائـج�التخصيـص�فـي�
موعـد�أقصـاه�يـوم�األحد�١٤٤٢/٠٩/٢٠هـ�(الموافق�٢٠٢١/٠٥/٠٢م).

شركة السوق المالية السعودية (تداول)  ٣-١٥
تـم�تأسـ�س�نظـام�تـداول�فـي�عـام�٢٠٠١م�كنظـام�بديـل�لنظـام�معلومـات�األوراق�الماليـة�اإللك��ونـي،�و�ـدأ�تـداول�األسـهم�اإللك��ونـي�فـي�المملكـة�عـام�١٩٩٠م.�تتـم�عمليـة�
التـداول�مـن�خـالل�نظـام�إلك��ونـي�مت�امـل�ابتـداًء�مـن�تنفيـذ�الصفقـة�وان��ـاًء�ب�سـو���ا.�و�تـم�التـداول��ل�يـوم�عمـل�مـن�أيـام�األسـبوع�مـن�يـوم�األحـد�حتـى�يـوم�ا��م�ـس�علـى�
،�و�تـم�خاللهـا�تنفيـذ�األوامـر.�أمـا�خـارج�هـذه�األوقـات�ف�سـمح�بإدخـال�األوامـر�و�عديلهـا�وإلغا��ـا�مـن�السـاعة�٩:٣٠

ً
�وحتـى�السـاعة�٣�عصـرا

ً
فتـرة�واحـدة�مـن�السـاعة�١٠�صباحـا

.
ً
�وحتـى�السـاعة�١٠�صباحـا

ً
صباحـا

�وهـي�األوامـر�المشـتملة�علـى�
ً
�للسـعر.�و�شـ�ل�عـام�تنفـذ�أوامـر�السـوق�أوال

ً
و�تـم�تنفيـذ�الصفقـات�مـن�خـالل�مطابقـة�آليـة�لألوامـر،�و�تـم�اسـتقبال�وتحديـد�أولو�ـة�األوامـر�وفقـا

�لتوقيـت�اإلدخـال.
ً
أفضـل�األسـعار،�وتل��ـا�األوامـر�محـددة�السـعر،�وفـي�حـال�إدخـال�عـدة�أوامـر�بنفـس�السـعر�فإنـھ�يتـم�تنفيذهـا�وفقـا

يقـوم�نظـام�تـداول�بتوز�ـع�نطـاق�شـامل�مـن�المعلومـات�مـن�خـالل�قنـوات�مختلفـة�أبرزهـا�موقـع�تـداول�علـى�اإلن��نـت،�و�تـم�توفيـر�بيانـات�السـوق��شـ�ل�فـوري�لمـزودي�
�خـالل�يومـي�عمـل�حسـب�(٢+T)�و��بغـي�علـى�الشـركة�اإلفصـاح�عـن�جميـع�القـرارات�والمعلومـات�المهمـة�

ً
المعلومـات�المعروفيـن�مثـل�«رو�تـرز».�وتتـم��سـو�ة�الصفقـات�آليـا

بال�سـبة�للمسـ�ثمر�ن�عبـر�نظـام�«تـداول».�و�تولـى�نظـام�تـداول�مسـؤولية�مراقبـة�السـوق،���ـدف�ضمـان�عدالـة�التـداول�وكفـاءة�عمليـات�السـوق.

تداول أسهم الشركة في سوق األسهم السعودي  ٤-١٥
تـم�تقديـم�طلـب�لـدى�الهيئـة�ل�سـجيل�وطـرح�أسـهم�حقـوق�األولو�ـة�فـي�سـوق�األسـهم�السـعودية�وطلـب�لـدى�السـوق�الماليـة�(تـداول)�إلدراجهـا�وتمـت�الموافقـة�علـى��شـرة�

اإلصـدار�هـذه�وتـم�الوفـاء�بالمتطلبـات��افـة.

ومـن�المتوقـع�اعتمـاد�ال�سـجيل�و�ـدء�التـداول�فـي�أسـهم�حقـوق�األولو�ـة�فـي�سـوق�األسـهم�السـعودية��عـد�االن��ـاء�مـن�عمليـة�التخصيـص�ال��ائـي�ألسـهم�حقـوق�األولو�ـة،�وسـوف�
�علـن�عـن�ذلـك�فـي�حينـھ�فـي�موقـع�تـداول�اإللك��ونـي.�و�عتبـر�التوار�ـخ�المذكـورة�فـي�هـذه�ال�شـرة�مبدئيـة�و�مكـن��غي��هـا�بموافقـة�هيئـة�السـوق�الماليـة.

و�الرغـم�مـن�أن�األسـهم�القائمـة�مسـجلة�فـي�سـوق�األسـهم�السـعودية�وأن�الشـركة�مدرجـة�أسـهمها�فـي�السـوق�الماليـة�(تداول)،�إال�أنـھ�ال�يمكـن�التـداول�فـي�األسـهم�ا��ديـدة�إال�
�التـداول�فـي�األسـهم�ا��ديـدة�قبـل�اعتمـاد�عمليـة�التخصيـص.

ً
�تامـا

ً
�عـد�اعتمـاد�التخصيـص�ال��ائـي�لألسـهم�وإيداعهـا�فـي�محافـظ�المكتت�يـن.�و�حظـر�حظـرا

يتحمـل�المكت�بـون�ومقدمـوالعـروض�فـي�الطـرح�المتبقـي�الذيـن�يتعاملـون�فـي��شـاطات�التـداول�المحظـورة�هـذه�المسـؤولية�ال�املـة�ع��ـا�ولـن�تتحمـل�الشـركة�أي�مسـؤولية�
قانونيـة�فـي�هـذه�ا��الـة.



١١٠

المستندات المتاحة للمعاينة-  ١٦
سـت�ون�المسـ�ندات�التاليـة�متاحـة�لالطـالع�عل��ـا�فـي�المقـر�الرئ�ـس�لشركة�تبوك�للتنمية�الزراعية�والواقـع�فـي�مدينـة�تبوك،�حـي�عمار،�المملكـة�العر�يـة�السـعودية،�وذلـك�
�مـن�أول�يـوم�عمـل��عـد�تار�ـخ�الدعـوة�ال�عقـاد�ا��معيـة�العامـة�

ً
�وحتـى�السـاعة�٤�مسـاًء،�اعتبـارا

ً
خـالل�أيـام�العمـل�الرسـمية�مـن�األحـد�إلـى�ا��م�ـس�مـا�بيـن�السـاعة�٨�صباحـا

�قبـل�موعـد�ا�عقـاد�اجتمـاع�ا��معيـة�العامـة�غيـر�العاديـة.�وسـ�بقى�هـذه�المسـ�ندات�متاحـة�للمعاينـة�حتـى���ايـة�الطـرح.
ً
غيـر�العاديـة،�علـى�أن�ال�تقـل�تلـك�الفتـرة�عـن�١٤�يومـا

المستندات الخاصة بالتأسيس ونظام الشركة  ١-١٦
.ال��ل�التجاري

.���النظام�األسا

الموافقات المتعلقة بأسهم زيادة رأس المال  ٢-١٦
.قرار�مجلس�اإلدارة�بالتوصية�بز�ادة�رأس�المال

.ة�من�إعالن�موافقة�هيئة�السوق�المالية�ع���طرح�أسهم�حقوق�األولو�ة���

.موافقة�شركة�السوق�المالية�السعودية�(تداول)�ع���إدراج�أسهم�حقوق�األولو�ة

*.قرار�ا��معية�العامة�غ���العادية�بالموافقة�ع���ز�ادة�رأس�المال

�للمعاينة����المقر�الرئ�����للشركة����مدينة�تبوك�وذلك�باليوم�التا���لتار�خ�اتخاذ�القرار.
ً
*�سي�ون�قرار�ا��معية�العامة�غ���العادية�للشركة�بالموافقة�ع���ز�ادة�رأس�المال�متاحا

التقارير والخطابات والمستندات  ٣-١٦
.اتفاقية�التعهد�بالتغطية�واتفاقية�إدارة�االكتتاب

�الموافقـات�ا��طيـة�مـن�قبـل�المس�شـار�المالـي�ومديـر�االكتتـاب�ومتعهـد�التغطيـة�والمس�شـار�القانونـي�والمحاسـبون�القانونيـون�علـى�اسـتخدام�أسـما��م�وشـعارا��م
وإفادا��ـم�ضمـن��شـرة�اإلصـدار.




