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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

31
2013ديسمرب 

م ومن هذا املنطلق أود أن 16/02/2014م هو أول عام فعيل للرشكة بعد التحول إىل رشكة مساهمة عامة بتاريخ 2014يعترب عام 
أتقدم بالشكر لكل من ساهم 

ومستشارنا املايل (فالكم).

األخوة مساهموا الرشكة السعودية للتسويق "أسواق املزرعة"

األوىل عن ارتفاع مبيعات الفروع (أسواق %، ناتج بالدرجة 20138.29لقد كان عام 
20.74

تناداً إىل الخطط استمراراً لتحسن نتائج الرشكة اس2014%. ونتطلع أن يكون عام 24.3
واإلسرتاتيجيات والسياسات املوضوعة من مجلس إدارة الرشكة، لتحسن املبيعات وزيادة األرباح والتي سوف تأتيكم تفاصيلها يف هذا 

التقرير.

ر. 
2014واستناداً إىل ذلك فإن الرشكة تتطلع لعام 

الجغرايف، وزيادة الطاقة اإلنتاجية وتخفيض تكلفتها وتطوير وزيادة عدد من املنتجات. 

"أسواق املزرعة" نحو إنجاز مشاريعها الرائدة حيث تم التوقيع عىل وقد تم تحقيق تقدماً ملموساً يف سعي الرشكة السعودية للتسويق

إىل 15) وترتاوح مدة العقود من 2م2,206ة حي قرطب-2م2200حي السويدي -2م4,568الصحافةحي موزعة عىل النحو (2م8,974
م، والفرع املتبقي سيبدء 202014

م.2015تشغيله يف العام املقبل 

ها مساهمونا لنا. وسنواصل العمل لتحقيق عام آخر من ويف الختام، أود أن أعرب عن عظيم شكري ملجلس اإلدارة و للثقة التي منح

الجودة.

رئيس مجلس اإلدارة

املهندس/ حازم فائز األسود
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نبذة عن الرشكة)1
هـ 02/01/1399) بتاريخ 2050006430الرشكة السعودية للتسويق (أسواق املزرعة) سجلت بالسجل التجاري يف الدمام بالرقم (

02/12/1978(املوافق 
املواد الغذائية واملواد االستهالكية املنزلية، وقد تم افتتاح أول فرع تابع للرشكة يف مجال البيع بالتجزئة الرئييس للرشكة يف تجارة

لجهود املبذولة من إدارة الرشكة يف وكنتيجة لم)، 1979هـ (املوافق لشهر أكتوبر عام 1399(أسواق املزرعة) يف شهر ذي القعدة عام 
وتنويع أنشطتهاوضع الخطط التطويرية وإمكانية 

) فرع للبيع بالتجزئة تحت اسم "أسواق املزرعة".45()1
) فرع ميني ماركت املزرعة.20()2
جده).–الرياض –ع ملبيعات الجملة (الدمام ) فرو 3()3
4()7
بلبنان.)5

3,000يفوق عدد موظفي الرشكة يف الوقت الحايل 
) 10) سهم مدفوعة بالكامل بقيمة اسمية (25,000,000() ريال سعودي مقسم إىل250,000,000ويبلغ رأس مال الرشكة الحايل (

رياالت للسهم الواحد.
إنجازات الرشكة)2

95,411مبلغ وبلغ صايف الربح % من العام املايض، 8.74وبنسبة سعوديمليار ريال1,626الرشكة لتصل ملبلغ ايرادات
.م2012عن عام %20.74بزيادة قدرهامليون ريال سعودي 

 فروع جديدة للرشكة يف مناطق موزعة عىل أنحاء اململكة العربية السعودية وتحديداً فرع ألسواق املزرعة يف مدينة افتتاح
زيادة عىل الفروع املتوقع افتتاحها 

"باإلضافة إىل افتتاح مدينة ترفيه جدة)،–األحساء –عرعر –م يف (حائل 2014األول من السنة الحالية النصفخالل 
، وافتتاح ميني ماركت املزرعة يف مدينة الخرب.(جده) من نوعها يف الرشكةمساحة  يف املنطقة الغربيةهي األكربو املغامرات"

 حيث يعترب سوق مدينة الرياض هو األكرب يف اململكة 3توقيع
م.2014

 هـ).21/02/1435م (املوافق 24/12/2013بتاريخ العامأسهم الرشكة لإلكتتاب% من 30موافقة هيئة سوق املال عىل طرح
 الصعوبات التي واجهت العديد من الرشكات يف اململكة خالل بالرغم من % 30تحقيق نسبة السعودة املطلوبة بحوايل

لتحقيق خطط التوسع املستقبلية.
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أهم املؤرشات املالية الرئيسية )3

20092010201120122013البيان
%5.9%5.3%5.3%5.5%5.1العائد عىل اإليرادات

18.2%19.5%19.2%19.1%24.3%
%10.3%8.9%8.7%7.8%6.7العائد عىل األصول

19.7%14.1%22.2%19.4%8.7%
56.8%23.8%18.9%18.4%20.7%

3.82.82.73.23.82ريال سعودي-ربح السهم 

رؤية الرشكة)4
يف مجال تجارة التجزئة الحديثة، من خالل منح عمالئها متعة التسوق، ولتكون بجدارة االختيار مميزتتطلع الرشكة إىل تويل موقع 

رسالة الرشكة)5
تسعى الرشكة إىل الوفاء بكافة التزاماتها تجاه 

اسرتاتيجية العمل)6

بنسبة جيدةو زيادتها يراداتها لنمو إ لرشكة، وتطمح الرشكة إىل املحافظة عىل املعدل السنوي اوالتي تحقق أهداف 
اواألسايس واملتمثل

بالرتكيز عىل تخفيض عام للتكاليف، وزيادة كفاءة التشغيل 
املتوفر لدى الرشكة.ERPوالحصول عىل بيانات ومعلومات من نظام 

من املنتجات املتنوعةمن تغطية كامل احتياجات العمالء تنويع املنتجات واألصناف التي تبيعها لتتمكن الرتكيز عىل
، باإلضافة إىل ذات الجودة العالية والسعر املنافس بالتنسيق مع املوردين امل

غذائية و 

والتنسيقإرتفاع معدالت الربحية، وينعكس ذلك عىل 
ة 

مثل النرشات األسبوعية والعروض.

حقوق توزيع حرصية ملنتجات تحمل عالمات تجارية مرموقة تصنعها رشكات أجنبيةالرشكةلك
EMSAرشكة التوزيع الحرصي ملنتجات

ة املفضلة واملرغوبة لدى املستهلك، وتنفرد الرشكة بحق توزيع منتجات كايزر األملانية املتخصصة يف بجودتها العالية وتنوعاتها املختلف
صناعة قوالب الكيك وأدوات الخبز بجودة عالية.
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م2013م وحتى 2010ملخص النتائج املالية للرشكة للفرتة من )7
بيان إيرادات وأرباح الرشكة -1

البيان
20092010201120122013

بآالف الرياالت السعودية
899,1221,025,7801,253,1421,495,6671,626,343االيرادات

1,272,286- 1,196,481- 1,017,416- 821,413- 703,394- تكلفة اإليرادات
195,728204,367235,726299,186354,057

264,444- 230,754- 173,765- 149,701- 151,175- مصاريف إدارية وعمومية وتسويقية ومالية
44,55354,66661,96168,43289,613الربح من العمليات

1,8242,8627,76813,6849,046إيرادات أخرى
46,37757,52869,72982,11698,659صايف الدخل قبل الزكاة ورضيبة الدخل

3,248- 3,097- 2,977- 1,392- 1,038- الزكاة ورضيبة الدخل
45,33956,13666,75279,01995,411صايف الربح

1,626مليون ريال إىل 1,025
ريال .مليون95مليون إىل 56مليون ريال ، وكذلك قفزت أرباح الرشكة خالل تلك السنوات من 

8.7أي بزيادة قدرها 2012مليون ريال سعودي عن العام املايض 2013131هذا وقد زادت إيرادات العام املايل 
%.20.7أي بزيادة قدرها 2012مليون ريال عن العام املايض 201316أرباح العام املايل 

8(

ريال سعودي31/12/20131,848,334مومباي والبالغ رصيده يف - صندوق مدينة الطاقة نايف

الحديثة يف هذا القطاع
هكتار .1600متكاملة، وتقام املدينة عىل مساحة 

31/12/20138,635,339ريال سعودي

وهي عبارة 
مليون ريال سعودي نتيجة حركة البيع والرشاء خالل العام .8.6مليون ريال سعودي إىل 10.7م  من 2013ديسمرب 31
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2009 2010 2011 2012 2013

195,728 204,367
235,726

299,186

354,057

45,339 56,136 66,752 79,019
95,411

)بآالف الریاالت( مجمل الربح 

)بآالف الریاالت( صافي الربح 

مليون إىل 45من سنوات املاضية4الرشكة خاللقفزت أرباح -
%19.3سنويل95

مليون ريال 201355العام املايل مجمل الربح يف زاد-
%   18.3قدرها أي بزيادة 2012عن العام املايض 

2009 2010 2011 2012 2013

899,122
1,025,780

1,253,142

1,495,667
1,626,343

ز)بآاللف الرياالت ( ايرادات النشاط 

مليون ريال 1,626إىل مليون ريال899زادت اإليرادات من - 
16.8%

دي مليون ريال سعو 2013131زادت إيرادات العام املايل 
%8.7بزيادة قدرها يأ 2012عن العام املايض 
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البيان
20092010201120122013

بآالف الرياالت السعودية
املوجودات

363,230405,818456,634524,439552,464
296,699318,223307,880361,862376,687
659,929724,041764,514886,301929,151

املطلوبات
277,951324,160293,851384,752448,207

131,901112,407122,46086,82688,311املطلوبات طويلة االجلمجموع 
409,852436,567416,311471,578536,518

120,000200,000250,000250,000250,000رأس املال
25,62731,23637,89245,76955,283احتياطي نظامي
104,17555,92059,803118,18986,925األرباح املدورة

249,802287,156347,695413,958392,208
659,654723,723764,006885,536928,726

275318508765425

659,929724,041764,514886,301929,151املسيطرة

2013يف عام أنشطة الرشكة 

ثل أنشطة أخرى مو يتمثل النشاط الرئييس للرشكة يف البيع بالتجزئة والجملة يف املواد الغذائية، اإلستهالكية، 
إقامة وتشغيل املدن الرتفيهية، و إدارة املجمعات التجارية، وتشغيل اإلسرتاحات (مخبز وقهوة)، تم اعداد الجدول أدناه لتلخيص مدى تأث

املغامرات مبيعات الجملةأسواق املزرعةالبيان
(ترفيهي)

رشكة الينابيع 
املجموع(سينزيو)

1,428,58382,08034,62265,10015,9581,626,343اإليرادات
254,58635,05922,95429,94811,510354,057مجمل الربح
59,43116,06015,0342,2162,67095,411صايف الربح
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مليون ريال ، وزادت األصول 929مليون ريال إىل 660
551مليون ريال إىل 360الثابتة خالل تلك السنوات من 

مليون ريال .378مليون ريال إىل 321من 

0

250,000

500,000

750,000

1,000,000

2009 2010 2011 2012 2013

األصول واإللتزامات

األصول الثابتة إجمالي الموجودات إجمالي المطلوبات

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

2009 2010 2011 2012 2013

249,802
287,156

347,695

413,958
392,208

مليون ريال إال أنها انخفضت يف السنة 414مليون ريال إىل 250
.2013مليون نتيجة لتوزيع االرباح خالل عام 392الخامسة إىل 
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باأللف)(األرقام لتوزيع الجغرايف إليرادات الرشكة، والرشكات التابعة لها ا



2013مبيعات املنطقة
%14,10473.09املنطقة الرشقية
%58219.34املنطقة الغربية
%72,7944.71املنطقة الجنوبية
%44,1702.86املنطقة الوسطى

%1,545,285100املجموع

إيرادات رشكة الينابيع الصافية للوكاالت والتجارة املحدودة

2013مبيعات املنطقة
%14,10488.38املنطقة الرشقية
%5823.65املنطقة الغربية
%1,2717.97املنطقة الجنوبية

%15,958100املجموع
% و ترتكـز بقيـة اإليـرادات يف املنطقـة الغربيـة والجنوبيـة مـن 88املنطقةالرشقية الجزء األكرب من إيرادات رشكة الينابيع بنسـبة 

اململكة.

 لبنان)–الرشكة السعودية للتجارة والتسويق (رشكة قابضة

2013مبيعات املنطقة
65,099100%

م٢٠١٣التوزيع الجغرايف إليرادات لعام 

املنطقة الرشقية
املنطقة الغربية
املنطقة الجنوبية
املنطقة الوسطى
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9(

املعمول بها
باعداد وعرض القوائم 

املالية املوحدة وهذا ما أكده تقرير مراقب حسابات الرشكة عن القوائم املالية للرشكة .

31/12/2013

ة اسمية ) سهم مدفوعة بالكامل بقيم25,000,000) ريال سعودي مقسم إىل (250,000,000(31/12/2013ويبلغ رأس مال الرشكة يف 
) رياالت للسهم الواحد.10(

املساهمون يف الرشكة قبل وبعد االكتتاب (املساهمون البائعون)

% من رأس املال للفرتة الالحقة لنهاية 30قامت هيئة سوق املال باملوافقة عىل طلب الرشكة للطرح االويل بنسبة 24/12/2013يف 
و يوضح الجدول التايل 2013السنة املالية 

املساهمون الحاليون

بعد االكتتابقبل االكتتاب

رأس املالعدد األسهم
رأس املالعدد األسهمالنسبة(ريال السعودي)

النسبة(ريال السعودي)

%13,125,000131,250,00052.50%18,750,000187,500,00075.00حازم فائز األسود
1,250,00012,500,0005.00%875,0008,750,0003.50%

%875,0008,750,0003.50%1,250,00012,500,0005.00ماهر حازم األسود
%875,0008,750,0003.50%1,250,00012,500,0005.00طارق حازم األسود
%875,0008,750,0003.50%1,250,00012,500,0005.00محمد حازم األسود

%437,5004,375,0001.75%625,0006,250,0002.50لينه حازم األسود
%437,5004,375,0001.75%625,0006,250,0002.50هال حازم األسود

%7,500,00075,000,00030.00%000.00املكتتبون
%25,000,000250,000,000100.00%25,000,000250,000,000100.00املجموع


الرشكة.

 بالرشكة من ناحية يقر مجلس إدارة الرشكة بعدم وجود أي مصالح ألعضاء مجلس اإلدارة يف أسهم وأدوات دين خاصة
% من أسهم الرشكة.3.50أزواجهم وأوالدهم القرص

نتائج املراجعة السنوية
من إدارة الرقابة الداخليةتفصح الرشكة السعودية للتسويق بأنه ال يوجد أي نتائج جوهرية
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2013الزكاة والرضائب املستحقة / املسددة عام )10
ريال بيانها 3,247,579مبلغ 20132013/12/31بلغت مجمل الزكاة والرضائب املستحقة واملسددة عام 

كالتايل :
ريال سعوديريال سعوديبيـــــــــــــــــــــــــــــان

20131,729,560زكاة مستحقة لعام 
1,512,037عن سنوات سابقة2013زكاة مسددة عام 

20133,241,597مجموع الزكاة املسددة واملستحقة عام 
5,982رضائب مستحقة عن عمليات رشكات تابعة يف لبنان

20133,247,579

2013للعام)باآللف( البنكيةوالتسهيالتالقروض)11

البنك بيـــــان
السعودي 
الفرنيس

البنك 
السعودي 
الهولندي

مرصف 
بنك مرصف بنك الرياضالراجحي

الخليج 
الدويل

البنك 
االهىل 
التجاري

البنك 
املجموعالسعودي 

سحب عىل 
5,0005,00017,000--2,000--5,000املكشوف

20,00050,00030,00020,00065,00080,00050,000-315,000

281,301-----70,487110,814100,000قرض متوسط األجل

-------15,00015,000

4,43412,000--10,00020,00015,000-61,434

8,56610,000------18,566

5,000------2,0003,000رشاء عمالت أجنبية
أصل مجموع
110,487185,814130,00022,00075,000100,00070,00020,000713,301القرض

الرصيد يف 
2012/12/3135,404108,270--15,000---158,674

358,507-32,00094,00082,000-36,507102,00012,000املستخدم

324,135-27,00059,00072,000-27,087127,04812,000املسدد
الرصيد يف 

2013/12/3144,82483,222--20,00035,00010,000-193,046
إنتهاء صالحية 

جارى2014/02/12التسهيالت
جارى2014/11/202014/04/102014/08/28التجديد

2014/02/202014/04/21التجديد
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أعضاء مجلس اإلدارة)12

/ق) وتاريخ 198) سنوات تبدأ اعتباراً من تاريخ صدور القرار الوزاري رقم (5
) 4م) بإعالن تحول الرشكة إىل رشكة مساهمة مقفلة من أربعة (08/04/2012هـ (املوافق 16/05/1433

ام 
وال يوجد أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة يشغل حاليا منصب يف رشكات مساهمة أخرى.الرشكات.

أعضاء مجلس اإلدارة الحايل:

نسبة الحالةاملنصبالجنسيةالسناالسمم
امللكية

تاريخ 
العضوية

هـ16/5/1433%52.50تنفيذيرئيس مجلس اإلدارةسعودي68حازم بن فائز األسود1

الرئيس التنفيذي سعودي42ماهر حازم فائز األسود2
هـ16/5/1433%3.50تنفيذيوالعضو املنتدب

هـ16/5/1433%3.50تنفيذيعضو مجلس إدارةسعودي40طارق حازم فائز األسود3
هـ16/5/1433%3.50تنفيذيمجلس إدارةعضو سعودي29محمد حازم فائز األسود4

:  م2012، 2011، 2010
201020112012البيان

أعضاء مجلس اإلدارة
أعضاء اللجان

3,171,0004,664,0005,100,000
3,171,0004,664,0005,100,000

.م2013لعام 
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13(

للتسويق أو أسواق املزرعة) كرشكة ذات مسؤولية محدودة وقد تم تسجيلها يف تأسست الرشكة السعودية للتسويق (مركز املزرعة 
م).02/12/1978هـ (املوافق 02/01/1399) وتاريخ 2050006430السجل التجاري يف مدينة الدمام بالرقم (

:
ريال سعودي إىل 120,000,000من م)، قرر الرشكاء يف الرشكة زيادة رأس مالها07/03/2010هـ املوافق (21/03/1431بتاريخ .1

ريال سعودي لكل حصة، وقد تم استيفاء الزيادة حينها 10حصة بقيمة 20,000,000ريال سعودي مقسم إىل 200,000,000
80,000,000والبالغة 

نسبة امللكيةقيمة الحصة (ريال سعودي)عدد الحصص النقديةاملالك
%18,000,00010180,000,00090حازم فائز األسود

2,000,0001020,000,00010%
20,000,000200,000,000100%

ريال سعودي، 250,000,000ليصبح م)، قرر الرشكاء يف الرشكة زيادة رأس مالها08/08/2011هـ املوافق (12/11/1432بتاريخ .2
ريال سعودي من حساب دفعات مقدمة من الرشكاء، وتم توزيع 50,000,000

نسبة امللكيةقيمة الحصة (ريال سعودي)عدد الحصص النقديةاملالك
%22,500,00010225,000,00090حازم فائز األسود

2,500,0001020,000,00010%
25,000,000250,000,000100%

18/02/2012هـ املوافق (26/03/1433بتاريخ .3

10مية وتحويل الحصص فيها إىل أسهم بقيمة اس
التايل: 

نسبة امللكيةالقيمةعدد األسهماملساهم
%18,750,000187,500,00075.00حازم فائز األسود

1,250,00012,500,0005.00%
%1,250,00012,500,0005.00ماهر حازم األسود
%1,250,00012,500,0005.00طارق حازم األسود
%1,250,00012,500,0005.00محمد حازم األسود
%625,0006,250,0002.50لينه حازم األسود
%625,0006,250,0002.50هال حازم األسود

%25,000,000250,000,000100.00اإلجمــايل
م)، بإعالن تحويل الرشكة من 08/04/2012هـ املوافق (16/05/1433/ق) بتاريخ 198وزير التجارة والصناعة رقم (وقد صدر قرار معايل 

) سهم مدفوعة 25,000,000) ريال مقسم إىل (250,000,000رشكة ذات مسؤولية محدودة إىل رشكة مساهمة مقفلة برأس مال قدره (
) رياالت للسهم الواحد10بالكامل بقيمة اسمية (

السعودي).
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الشــركـــات التــابعـة)14

ذات مسؤولية محدودة–رشكة الينابيع الصافية للوكاالت والتجارة املحدودة 
محدودة، وقد سجلت بالسجل التجاري يف الدمام م) كرشكة ذات مسؤولية 2003هـ) (1424تأسست رشكة الينابيع الصافية يف عام (

م)، ويتمثل نشاطها الرئيس يف إقامة وإدارة وتشغيل املطاعم 23/05/2004هـ) املوافق (04/04/1425) بتاريخ (2050045816بالرقم (
ة هي صاحبة حق االمتياز واالسرتاحات والوكاالت التجارية بعد تسجيلها يف وزارة التجارة والصناعة، وتعترب رشكة الينابيع الصافي

) املالكة للعالمة التجارية "سينزيو" (مخبز CINNAROL; BAKERIES LIMITEDالحرصي ملنتجات رشكة سينارول بايكريز ليمتد (
(WETZEL’S PRETZELS LLC)وقهوة) ورشكة ِوتزيلز بريتزلز إل إل يس 

) فرع 13) فرع تابع من خالل الوكالء داخل اململكة، وعدد (19) فرع موزعة عىل مناطق اململكة، باإلضافة إىل عدد (21(الصافية 
لوكالء خارج اململكة.

) حصة متساوية القيمة قيمة كل حصة ألف 1,000) ريال مقسم إىل ألف (1,000,000ويبلغ رأس مال رشكة الينابيع الحايل مليون  (
) ريا1,000(

املحدودة:نسب ملكية رشكة الينابيع الصافية للوكاالت والتجارة 

لبنان–الرشكة السعودية للتسويق والتجارة (ش.م.ل) رشكة قابضة 

)، ويتمثل نشاط الرشكة يف امتالك وتشغيل 1900803بالرقم (م) 21/11/2006هـ (املوافق 29/10/1427

ل)، وتتمثل إيرادات الرشكة القابضة 

لبنان.–%) من أسهم الرشكة القابضة 99.95(
ريال 20,00075,000غ عرشين ألف (–وقد تم تحديد رأس مال الرشكة السعودية للتسويق والتجارة 

ريال سعودي) وموزعة عىل النحو التايل: 13,75) سهم قيمة السهم الواحد (20,000سعودي) مقسم إىل عرشين ألف (

نسب امللكية يف الرشكة السعودية للتسويق والتجارة (القابضة) بلبنان
بة امللكيةنسعدد األسهماملساهمونم
%19,99099.95الرشكة السعودية للتسويق (مركز املزرعة للتسويق)1
250.025%
%50.025حازم بن فائز األسود3

20,000100%

الرشكة السعودية للتسويق والتجارة (ش.م.ل)
الرشكة السعودية للتسويق والتجارة هي رشكة 

)، ويحتوي عىل2م50,000
86

نسبة امللكيةعدد الحصصالرشيكم
%90090الرشكة السعودية للتسويق (أسواق املزرعة)1
%10010حازم بن فائز بن خالد األسود2

1,000100%
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رشكة % من أسهم ال99.97
السعودية للتسويق ش.م.ل.

ريال 300,000,000720,000
ريال سعودي) وموزعة كالتايل:10,00024) سهم قيمة السهم الواحد (30,000سعودي) مقسم إىل (

امللكية يف الرشكة السعودية للتسويق والتجارة (ش.م.ل)نسب
نسبة امللكيةعدد األسهماملساهمونم
%29,99099.967سامكو لبنان–الرشكة السعودية للتسويق والتجارة (القابضة) 1
%50.0167حازم بن فائز األسود2
%50.0167زاهر شاتيال3

30,000100%

مجلس اإلدارة)15

ألنظمة واللوائح بايهدف مجلس إدارة الرشكة إىل تنفيذ وتطبيق جميع الخطط واإلسرتاتيجيات املرسومة من قبل املجلس، و اإللتزام 
م 2013عقد مجلس إدارة الرشكة يف العام فقد و تنفيذا لذلك ، الخاصة بالرشكةوالئحة الحوكمةاملنصوص بها يف النظام األسايس

لجدول التايل حضور ويوضح لكم ا، والقروض التي تم الحصول عليها، 2(
أعضاء املجلس:

م)12/11/2013(2م)27/03/2013(1اسم العضو
√√حازم فائز األسود
√√ماهر حازم األسود
√√طارق حازم األسود

√√حازم األسودمحمد 

16(

م، وتم حضور جميع أعضاء 30/07/2013عقدت الرشكة جمعية عمومية

.املوفقة عىل العقود مع األطراف ذت العالقة
 اإلتفاقيات املربمة مع مطعم دار الكرم و وكالة الفضاء (مؤسسات ذات عالقة).املوافقة عىل
31/12/2013.م
) 50املوافقة عىل تعديل املادة
.املوافقة عىل توزيعات أرباح
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التطلعات املستقبلية للرشكة)17

التوسع الجغرايف
بتغطية كافة أنحاء املناطق املستهدفة، وذلك يف اململكة العربية السعوديةتسعى الرشكة إىل استمرارية توسعها عىل املستوى الجغرايف

الخدمات، حيث أن الرشكة سرتكز خالل فرتة الثالث سنوات القادمة عىل إعداد كافة الخطط والدراسات الال 

الالزمة للتوسع يف املنطقة الغربية (جدة)، وذلك بهدف زيادة مبيعاتها وبالتايل زيادة حصتها من السوق.
رشكة

الربحية واملحافظة عىل مستوى سنويا18%
سنويا % 18

8تاح تسعى الرشكة إىل افت)1
22فرع، وفروع امليني ماركت 53م، ليصبح مجموع فروع "أسواق املزرعة" 2014

فروع.8املغامرات 
2(

املحافظةعىل قاعدة العمالء وكسب عمالء جدد.  
3(

تشكيل فريق عمل يساعد يف الب

.األدوات املنزلية بغرض تلبية احتياجات العمالء
نظراً للنجاح امللحوظ الذي حققت)4

األطفال)، سينزيو (مخبز وقهوة) التابعة إىل رشكة الينابيع الصافية وا
عىل زيادة 2014%، باإلضافة إىل بعض املحالت التجارية متنوعة األنشطة، وعليه سوف تعمل الرشكة خالل سنة 90بنسبة 

اسات الالزمة عدد املجمعات التجارية وإمكانية توزيعها عىل املناطق املستهدفة، وذلك من خالل إعداد اإلحصائيات والدر 
.لتقدير احتياجات املناطق املراد تغطيتها

5(

أن تكون ذات جودة عالية وسعر منافس، وعادة ما تتميز هذه املنتجات بهامش ربح مرتفع، وأيضاً الرتكيز عىل زيادة 
.

6(

وذلك من خالل دراسة املناطق املس
.
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تنمية املوارد البرشية)18

إىل تطبيق السياسات التالية.

I.سياسة التدريب والتطوير

اسرتاتيجية التواصل املستمر معهم وتلمس والوقوف عىل احتياجاتهم وتوطيد العالقة معهم بغية كسب والئهم للرشكة، كذلك 
تنسق الرشكة مع الجهات ذات العالقة واملختصة بتدريب وتطوير وتأهيل املوارد البرشية وتحرص عىل إقامة دورات التدريب 

الداخيل للم

II.سياسات السعودة
الواجب الوطني بسعودة الوظائف وتطبيق كافة قواعد وأحكام اهتمت الرشكة السعودية للتسويق منذ تأسيسها ومن منطلق 

والتي وضعتها يف مصاف الرشكات الكربى العاملة يف قطاع البيع )%30السعودة، حيث نجحت يف الوصول إىل نسبة سعودة بلغت (
امج نطاقات يف وزارة بالتجزئة والجملة، وتم تصنيف الرشكة بالدرجة املمتازة وحصولها عىل اللون األخرض حسب تصنيف برن

2013) موظف سعودي حتى عام (786

مت بها الرشكة إبرامها لعدة اتفاقيات اسرتاتيجية منها خمسة عرش اتفاقية مع صندوق تنمية املوارد البرشية يف املبادرات التي قا
الدمام وجدة واألحساء وكذلك برنامج طاقات التابع لربنامج حافز والغرفة التجارية الصناعية ومركز امللك فهد بجدة والكليات 

–واملعاهد الصحية والتعليمية والصناعية 
.. إلخ).- الصحف 

شهادات شكر وتقدير من برنامج طاقات التابع لربنامج (حافز) ومن 
بعض املؤسسات الحكومية األخرى.

اريتهم يف العمل.
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ملخص نواحي القوة واملزايا التنافسية للرشكة)19
I..كفاءة فريق اإلدارة

لديها يتمتعون بخربات تزيد عن الـعرشين عاماً من العمل يف 

II..ايف
تهدف الرشكة إيل زيادة منافذ البيع والتوسع الجغرايف يف مناطق ومدن اململكة التي تتمتع بكثافة سكانية عالية ومستوى 

فروع يف أماكن 3معييش مرتفع، و تتوجه الرشكة حاليا إىل الرتكيز عىل املنطقة الوسطى (الرياض) و تتطلع إىل افتتاح 
عمالء أكرب وزيادة ثقة املوردين بالرشكة.اسرتاتيجية تهدف إىل تكوين قاعدة

III..توظيف التقنيات ومواكبة تطورها
وجود البنية التحتية ألنظمة تقنية املعلومات والتي تواكب ما تم الوصول له من التقنية الحديثة يف أنظمة البيع ومراقبة 

عىل املخزون وحسابات املوردين ابةERB(أوراكلوإدارة املخزون، وتستخدم الرشكة نظام
.واملبيعات وأعداد الحسابات بالرسعة الالزمة

IV.

يسها، ومكنها كذلك من االستحواذ واملحافظة عىل حصة جيدة من سوق التموينات الغذائية يف اململكة 
العربية السعودية وخصوصاً يف املنطقة الرشقية، الجنوبية، والغربية وتسعى الرشكة إىل زيادة الوعي املعريف وكسب ثقة 

نطقة الوسطى.العمالء يف جميع أنحاء اململكة العربية السعودية وخاصة امل
V..الكفاءة التسويقية

وتسويقها من خالل الحمالت التسويقية والرتويجية خالل العام التي تظهر مقياساً ملدى تقبل املستهلك للمنتجات الجديدة 
ثم التخطيط وفقاً لهذه التحليالت بغرض تلبية احتياجات العميل ومتطلباته.ومن

ه، 

العناية بالعمالء

ن 
.
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البلس كارد برنامج(Plus Card)
برنامجتقدم الرشكة لعمالئها 

الرشاء املتكررة التي يقوم بها العميل. وتتيح خدمة البلس كارد للعمالء الحصول عىل خصومات فورية وتخفيضات عىل السلع وفق 
ض تقوية وتوطيد العالقة مع العمالء وحصولهم عىل املزايا التي تتميز 

.بها الرشكة مقارنة بالرشكات املنافسة
خدمة النقل للعمالء

من خالل سعي الرشكة إىل بذل مجهوداتها يف سبيل كسب رضا وثقة العمالء فقد قامت بتقديم خدمة النقل للعمالء الذين يسكنون 
أسواق املزرعة وذلك بواسطة فروعاملجمعات السكنية أو ا
.حافالت خاصة بالرشكة

VI.

مواص

زيادة ربحية الرشكة.
VII. املخزون والعالقة مع املوردين

كفاءة 

1(

مبادرات منها التعاقد 
بالتربع لصالح الجمعية بفروقات الحساب عند التبضع من األسواق التابعة للرشكة.

البالستيك) الصديقة للبيئة للحفاظ عىل بيئة وتهدف الرشكة إىل التشجيع يف املحافظة عىل البيئة من خالل إستخدام األدوات (أكياس 
سليمة وصحية.



19

تعامالت األطراف ذات العالقة)20

I.مؤسسة األسود للتجارة واملقاوالت
أبرمت الرشكة بصفتها طرف مستأجر وقبل تحولها إىل رشكة مساهمة مقفلة عدة عقود إيجار مع مؤسسة األسود للتجارة واملقاوالت 

هـ والتي 21/01/1398) والصادر من الدمام بتاريخ 2050005395–كطرف مؤجر 
14زم بن فائز األسود، ويبلغ عدد هذه العقود أربعة عرش (

هذه العقود:

اإليجارات الحالية التي أبرمتها الرشكة كطرف مستأجر مع مؤسسة األسود للتجارة واملقاوالت كطرف مؤجر:
نهاية العقد مبلغ اإليجار 2املساحة م املوقع النوع املؤجر م

م27/10/2014 2,000,000 2492 2الجبيل  املزرعة  سوبر ماركت مؤسسة االسود 
للتجارة واملقاوالت

1

م27/10/2014 100,000 105 حارة ثرمد الجبيل مستودع مؤسسة االسود 
للتجارة واملقاوالت

2

م31/12/2016 150,000 324 3الجبيل  املزرعة  سوبر ماركت مؤسسة االسود 
واملقاوالتللتجارة 

3

م12/07/2014 3,600,000 2899 5الظهران املزرعة  سوبر ماركت مؤسسة االسود 
للتجارة واملقاوالت

4

هـ30/08/1438 165,000 982 14الدمام  مزرعة  سوبر ماركت مؤسسة االسود 
للتجارة واملقاوالت

5

م30/12/2016 200,000 771 17الدمام املزرعة  سوبر ماركت االسود مؤسسة 
للتجارة واملقاوالت

6

م30/12/2016 750,000 2,241 18الدمام املزرعة  سوبر ماركت مؤسسة االسود 
للتجارة واملقاوالت

7

م31/12/2015 750,000 2979 19الدمام املزرعة  سوبر ماركت مؤسسة االسود 
للتجارة واملقاوالت

8

م31/12/2015 450,000 1,284 21الجبيل املزرعة  ماركتسوبر مؤسسة االسود 
للتجارة واملقاوالت

9

م30/12/2016 240,000 525 31الجبيل املزرعة  سوبر ماركت مؤسسة االسود 
للتجارة واملقاوالت

10

م30/12/2016 210,000 874 32الجبيل املزرعة  سوبر ماركت مؤسسة االسود 
للتجارة واملقاوالت

11

هـ15/10/1434 120,000 146 البيت االنيقالجبيل     ميني ماركت مؤسسة االسود 
للتجارة واملقاوالت

12

هـ15/10/1434 68,000 80 الجبيل    عالء الدين ميني ماركت مؤسسة االسود 
للتجارة واملقاوالت

13

م30/12/2015 1,100,000 3213 العاب مؤسسة االسود 
للتجارة واملقاوالت

14
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وتؤكد إدارة الرشكة عىل أن جميع العقود والتعامالت مع األطراف ذات العالقة 

) من نظام الرشكات، وافق مجلس اإلدارة بتاريخ 69وبعد تحول الرشكة إىل رشكة مساهمة مقفلة، والتزاما بأحكام املادة (
ليها يف الجدول أعاله والتي لرئيس مجلس اإلدارة مصلحة فيها دون أن يكون املشار إ14وحتى 1م عىل عقود اإليجار من 15/05/2012

هـ 22/09/1434
م).  30/07/2013(املوافق 

II.ودةرشكة الينابيع الصافية للوكاالت والتجارة املحد

% من الحصص فيها، كطرف مستأجر. ويبلغ عدد هذه العقود 10
453,000) عقود، ومجموع 6سبعة (

ييل تفاصيل هذه العقود:
عقود اإليجار الحالية التي أبرمتها الرشكة كطرف مؤجر مع رشكة الينابيع الصافية للوكاالت والتجارة املحدودة كطرف مستأجر:

نهاية العقدمبلغ اإليجارحةاملسااملوقعالنوعم
م6040,00012/07/2014مجمع ناف بالظهرانمحل1
م2640,00001/07/2023مجمع الظهران بالخربمحل2
م1218.00002/11/2022صفوىمحل3
م10787.00031/12/2014األحساءمحل4
م166115,00031/12/2031الخفجيمحل5
م7575,00005/07/2016حفر الباطنمحل6

م عىل عقود اإليجار املذكورة يف الجدول أعاله والتي لرئيس مجلس اإلدارة مصلحة فيها 15/05/2012وقد وافق مجلس اإلدارة بتاريخ 

م).29/09/2012هـ (املوافق 13/11/1433

) ثالثة عقود إيجار بصفتها مستأجر مع مؤسسة األسود للتجارة 3

ية العقدنها مبلغااليجار املساحة املوقع النوع املؤجر م
م01/05/2014 50,000 34 الجبيل كشك مؤسسة األسود 

للتجارة واملقاوالت
1

م28/02/2015 60,000 80 الجبيل محل مؤسسة األسود 
للتجارة واملقاوالت

2

م30/06/2014 35,000 14 الجبيل محل مؤسسة األسود 
للتجارة واملقاوالت

3
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) من نظام الرشكات، وافق مجلس اإلدارة بتاريخ 69وبعد تحول الرشكة إىل رشكة مساهمة مقفلة، والتزاما بأحكام املادة (
املشار إليها يف الجدول أعاله والتي لرئيس مجلس اإلدارة مصلحة فيها دون أن يكون 3وحتى 1م عىل عقود اإليجار من 15/05/2012

هـ 22/09/1434
م).30/07/2013(املوافق 

III.مؤسسة األسود الكرتوميكانيك ومطعم ومشويات الكرم ومؤسسة زينة األطفال للمالبس الجاهزة
ة األسود الكرتوميكانيك ومطعم ومشويات الكرم ومؤسسة زينة عقود اإليجار الحالية التي أبرمتها الرشكة كطرف مؤجر مع مؤسس

األطفال للمالبس الجاهزة:
نهاية العقدمبلغ اإليجاراملساحةاملوقعالنوعاملستأجرم
م2530,00031/12/2015الدماممكاتبم/األسود الكرتو ميكانيك1
م795100,00031/12/2014الخالديةمستودعم/األسود الكرتو ميكانيك2
م8158,40031/12/2023الخفجيمطعممطعم ومشويات الكرم3

91األحساءمحلمؤسسة زينة االطفال للمالبس الجاهزة4
نسبة من 
املبيعات 

%20حددت بـ 
م31/12/2013

86الخفجيمحلمؤسسة زينة االطفال للمالبس الجاهزة5
نسبة من 
املبيعات 

%20حددت بـ 
م31/12/2013

حفر محلمؤسسة زينة االطفال للمالبس الجاهزة67
50الباطن

نسبة من 
املبيعات 

%20حددت بـ 
م31/12/2013

مساحة داخل أسواق مؤسسة زينة االطفال للمالبس الجاهزة7
55الدوحة5املزرعة رقم 

نسبة من 
املبيعات 

%20حددت بـ 
م31/12/2013

م عىل عقود اإليجار املذكورة يف الجدول أعاله والتي لرئيس مجلس اإلدارة مصلحة فيها 15/05/2012وقد وافق مجلس اإلدارة بتاريخ 

م.29/09/2012هـ املوافق 13/11/1433

فرع مؤسسة األسود للتجارة واملقاوالت وهي –م مع وكالة الفضاء للسفر والسياحة 27/03/2013عقد اتفاق بتاريخ 

لفضاء بتقديم خدمات حجز تذاكر السفر الداخيل والدويل ملوظفي الرشكة ويتم تسوية 
.مليون ريال سعودي2,846م مبلغ 2013، وتبلغ مجموع التعامالت مع الرشكة يف عام املستحقات نهاية كل شهر ميالدي

رع مؤسسة األسود للتجارة واملقاوالت وهي ف–م مع مطعم ومشويات دار الكرم 27/03/2013

بعمل املطاعم عىل أن 
، وتبلغ مجموع التعامالت مع الرشكة يف عام يدفع املطعم مستحقات الرشكة خالل شهر من تاريخ استالمه كشوفات الحساب املعتمدة

ألف ريال سعودي.393م مبلغ 2013
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مجلس اإلدارة بتاريخ ) من نظام الرشكات، وافق69وبعد تحول الرشكة إىل رشكة مساهمة مقفلة، والتزاما بأحكام املادة (
م عىل عقود اإلتفاق املشار إليها أعاله والتي لرئيس مجلس اإلدارة مصلحة فيها دون أن يكون له حق التصويت عليها، 15/05/2012

م).30/07/2013هـ (املوافق 22/09/1434

) من الئحة حوكمة 18) من نظام الرشكات، واملادة (70) و(69

العادية.
.
 وبخالف ما ذكر أعاله، فإنه ال يوجد حالياً أية تعامالت تجارية مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي أو اإلدارة

5 %
هذه التعامالت، وال توجد أية صالحيات تعطي أي منهم حقا للتصويت عىل هذه التعامالت.
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ملخص عوامل املخاطرة)21

املايل: 


من املحافظة تتمكن الرشكةوالنتائجاملالية واألوضاع

جذب املوظف
منهم العمل لدى الرشكة.


عض املنتجات. حيث أن 

ع قاعدة يعىل تنوقدرتهاعالقاتهايف املحافظة عىل أخفقت الرشكةفإذا 


) مورد، هذا باإلضافة إىل 20تعتمد

، ويف حال توقف العمل مع هؤالء املوردين أو عدم توفر لهاالرشكات التابعةتعلق بالرشكة و 
املنتجات والخدمات من املوردين، أو عدم النجا 

التشغيلية.


عمالئهاإىل املنتجاتبيع عىلالقدرةيعتمد أداء الرشكة ورشكاتها التابعة عىل 

شهدها السوق املحيل.


خالل تقييد التطور أو قاعدة العمالء أو تقييد العمليات أو املبيعات أو املنتجات أو زيادة الفرصة ملنافسة إضافية.
اتها التابعة بأن تعديل خدماتهم ومنتجاتهم أو عملياتهم الزماً أو مستحسناً وذلك من أجل بناًء عليه فقد تعترب الرشكة ورشك

.نظم املعلومات اإلدارية
تعترب نظم املعلومات وقاعدة البيانات عنرص أسايس يف تشغيل وإدارة مرافق الرشكة ورشكاتها التابعة بشكل عام، وتظهر 

والتي تستقبل اآلالف من العمالء بصورة يومية. وعليه، فقد للرشكة
التشغيلية واملالية تحت نظام حاسب آيل موحد العمليات) إلدارة وتشغيل ERP(اكلبإستخدام نظام أور الرشكة إدارةقامت

ال تضمن نجاحها يف تحقيق ذلك يف كل األوقات نتيجًة أن الرشكةالتابعة. إال الرشكاتومتكامل وتسعى إىل تطبيق ذلك عىل 
لعدة عوامل منها عىل سبيل املثال ال الحرص ترتيب األولوية يف رصف نفقات الرشكة أو توافر التحديثات أو التعديالت التي 

ل هذه النظم. تحتاجها يف السوق أو نتيجة لعدم حصولها عىل استشارة فنية صحيحة من الجهات املوردة أو املشغلة ملث
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بالغ الفعلية املستحقة لها من عمالئها.مقدرتها عىل تحصيل امل
ح.

العالمات القدرةعىل - - التابعة والرشكاتيعتمد الوضع التنافيس للرشكة 
أو يف بعض - الحقوق قدرة الرشكةواملسجلة لدى السلطات املعنية. إن عدم بالرشكةالخاصة التجارية
- الحاالت 

واج منتجات املوردين التي ترتبط معهم الرشكة نتيجة انتشار البضائع املقلدة التي تعترب أقل كلفة 

املبيعات
.السعودة

30
ملة والتجزئة، ونسبة السعودة الحالية املطلوبة من 31/12/2012

24الرشكة هي 
حتى تاريخ 

إصدار هذه النرشة نسبة السعودة املطلوبة، فهي تصنف ضمن النطاق األخرض.
وعىل الرغم من ذلك فقد تقوم وزارة العمل بزيادة نسبة متطلبات السعودة يف املستقبل أو أن يصعب عىل الرشكة 

ونتائجها املالية عىل نحو سلبي.
.املواقع املستأجرة

الرشكاتتستأجر الرشكة و 
عىل تجديد عقود اإليجار ألي من املواقع أو املحالت قد يؤثر سلب

2015% من عقود املواقع املؤجرة ستنتهي يف عام 42وجدير بالذكر أن حوايل 
لتابعة االرشكات

التابعة قد تنجح يف تجديد العقود ملدة جديدة الرشكات

.حقوق اإلمتياز والتمثيل التجاري
والرشكاتكة ترتبط الرش 

تتأثر مبيعات الرشكة وإيراداتها سلباً جراء عدم مقدرة الرشكة عىل األجنبية مانحة األمتياز ذلك. وعليه، فإنه من املمكن أن
ل هذه العقود.تجديد هذه العقود أو إذا تم فسخها ألي سبب من األسباب. وملزيد من املعلومات حو 
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املخاطر املتعلقة بالسوق)22
.اقتصاد اململكة واالقتصاد العاملي

يعتمد أداء الرشكة ورشكاتها التابعة 

ونتائجها املالية.

.العوامل السياسية
سياسية كان لها األثر عىل دول املنطقة ككل، واستمرار هذه 

رشكاتها التابعة. 

.املنافسة
سة. وعىل الرغم من أن الرشكة تعمل باستمرار عىل 
زيادة حصتها يف السوق والحفاظ عىل عمالئها إال أنه من املمكن أن تؤدي املنافسة مع الرشكات األخرى إىل خفض حصة 

.تكاليف التمويل
يف حال ارتفاع

.عضوية منظمة التجارة العاملية
م. وقد سمح هذا للرشكات األجنبية 2005ديسمرب 11منظمة التجارة العاملية يف انضمت اململكة العربية السعودية إىل 

تجارة الجملة وبيع التجزئة، وقد يؤدي ذلك إىل خفض حصة الرشكة يف والرشكات األجنبية التي تعمل يف مجال التوزيع يف
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سياسة توزيع األرباح )23
لإلكتتاب العام

.ويف السنوات التي تليها

الرشكة، والوضع 

.ع لرشوط معينة وردت يف النظام األسايس للرشكةاألرباح يخض
وتعتزم الرشكة توزيع أرباح حسب اإلحتياجات املالية للرشكة وخطط التوسع املستقبلية، حيث ينوي مجلس إدارة الرشكة زيادة 

رأس املال مستقبال.

آلية توزيع األرباح
نوزع أرباح الرشكة الصافية السنوية بعد خصم جميع املرصوفات ال

%) من األرباح الصافية لتكوين إحتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ 10يجنب ()1
اإلحتياطي املذكور نصف رأس املال.

ية لتكوين احتياطي % من األرباح الصاف5يجوز للجمعية العامة العادية بناء عىل إقرتاح مجلس اإلدارة أن تجنب )2
إتفاقي وتخصيصه لغرض من أغراض معينة.

% من رأس املال املدفوع عىل األقل.5)3
% من الباقي ملكافأة مجلس اإلدارة بحيث ال تتعدى يف جميع األحوال الحدود 10يخصص بعدما تقدم نسبة ال تتجاوز )4

القصوى املسموح 
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حوكمة الرشكة)24

فصل ملسئوليات ومهام مجلس اإلدارة واإلدارة 

.الواردة يف الئحة حوكمة الرشكات الصادرة عن هيئة السوق املالية

هذا وقد قامت الرشكة بإعداد نظام
التزام الرشكة بكافة بنودها.

3يتكون مجلس إدارة الرشكة من أربعة أعضاء تَُعيِّنهم الجمعية العامة العادية ملدة ال تزيد عن (
هـ (املوافق 16/05/1433/ق) وتاريخ 198) خمس سنوات تبدأ اعتباراً من تاريخ صدور القرار الوزاري رقم (5ملدة (أول مجلس إدارة

م) بإعالن تحول الرشكة إىل رشكة مساهمة مقفلة.08/04/2012
) ثالثة أعضاء 3) سبعة أعضاء عن طريق ت7) أربعة أعضاء إىل (4وتعتزم الرشكة زيادة عدد أعضاء مجلس اإلدارة الحايل من (

ا.

بإقرتاحوقد قام مجلس إدارة الرشكة 
وذلك وفقاً ملتطلبات الئحة حوكمة الرشكات اإلدراج

الصادرة عن هيئة السوق املالية واللوائح التنظيمية املعتمدة للرشكة.

 لجنة املراجعة

عامة. وسوف تشمل مسؤوليات وواجبات ال
هذه اللجنة ما ييل:




رشكة بشأن القوائم املالية السنوية ومتابعة القرارات التي تم مراجعة املالحظات التي يقدمها املراجعون الخارجيون لل
اتخاذها يف ضوء تلك املالحظات.

.مراجعة القوائم املالية السنوية واملرحلية قبل رفعها إىل مجلس اإلدارة
 ة إليها من مجلس

اإلدارة.
.دراسة نظام املراجعة وإعداد تقرير مكتوب عنها وتوصيات بشأنها
.مراجعة تقارير املراجعة ومتابعة تنفيذ التوصيات الواردة فيها
.دراسة خطة املراجعة مع مراجع الحسابات الخارجي وإبداء املالحظات عليها
رأي فيها وتقديم التوصيات بشأنها ملجلس اإلدارة.دراسة السياسات املحاسبية املتبعة وإبداء ال

وسيتم،سنواتثالث) 3(ملدةالرشكةدارةإ مجلسقبلمنتعيينهميتماألقلعىلأعضاءثالثةمناملراجعةلجنةتتكونسو 
السوقهيئةعنالصادرةالرشكاتحوكمةالئحةملتطلباتوفقاً وذلك، اإلدارجتاريخمنأشهرستة) 6(خاللاملراجعةلجنةأعضاء
.للرشكةاملعتمدةالتنظيميةواللوائحاملالية
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لجنة الرتشيحات واملكافآت
تشمل مسؤوليات وواجبات لجنة الرتشيحات واملكافآت ما ييل:

.التوصية بالرتشيح لعضوية مجلس اإلدارة
 لعضوية مجلس اإلدارة وإعداد وصف للقدرات واملؤهالت املراجعة السنوية لالحتياجات املطلوبة من املهارات املناسبة

املطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة شامالً الفرتة الزمنية املطلوب تكريسها من قبل العضو لخدمة املجلس.

 تحديد جوانب القوة والضعف يف مجلس اإلدار
 التأكد بشكل سنوي من استقاللية أعضاء مجلس اإلدارة والتأكد من عدم وجود أي تضارب يف املصالح إذا كان عضو مجلس

اإلدارة يشغل عضوية مجلس إدارة رشكة أخرى.
وضع سياسات واضحة ملكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وك

،سنواتثالث) 3(ملدةالرشكةدارةإ مجلسقبلمنتعيينهميتماألقلعىلأعضاءثالثة) 3(منواملكافآتالرتشيحاتلجنةوستتكون
الرشكاتحوكمةالئحةملتطلباتوفقاً وذلك،اإلدراجتاريخمنأشهرستة) 6(خاللواملكافآتالرتشيحاتلجنةأعضاءوسيتم

.للرشكةاملعتمدةالتنظيميةواللوائحاملاليةالسوقهيئةعنالصادرة
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25(

I.
:الخصوصوجهوعىلبأسهمهم،املتصلةالحقوقكليكفل

للتوزيعالقابلةاألرباحتقاسميفالحق.
تصفيتهاعندالرشكةأصولتقاسميفالحق.
تعنيهمالتيالقراراتعىلأو بالوكالةوالتصويت شخصيااملناقشةيفالحقالعموميةالجمعياتحضوريفالحق.
امللكيةنقلأواإلحالةأوبالبيعباألسهمالترصفيفالحق.
تجاههم،املسئوليةدعاوىورفعاإلدارة،مجلسأعضاءأنشطةعىلاإلرشافيفالحق
الرشكةعنتخصهمومعلوماتمعلومات جوهريةإىلوالوصولواالستفسارالحصوليفمنتظمةوبصفةالطلبعندالحق

.التنفيذيةوالئحتهاملاليةالسوقهيئةمع نظاميتعارضالالرشكة،إرضاردون
مثل:الرشكة،يفجوهريةالقراراتبشأنفكاإطالععىليكونواوأنالقرارات،يفاملشاركةيفالحق

للرشكة.حاكمةوثائقأوالتأسيسعقدتعديالت
إضافية.أسهمبإصدار
الرشكةبيعفعلياعنهينتجأهم األصولأوكافةملكيةنقلمثلاعتياديةعمليات.

التيالتصويتإجراءاتذلكبالقواعدإبالغهميتموأنالعمومية،الجمعياتيفوالتصويتبفعاليةاملشاركةيفالحق
:بحيثالعمومية،الجمعيةتحكم

قبلالعموميةوجدولومقرتاريخحولأوانهايفوكافيةتزويديتم
اتخاذسيتمالتيباملسائليتعلقكافة املعلوماتوكذلكانعقادها،مناألقلعىل) يوما 30(ثالثون
.الجمعيةانعقادأثناءبشأنهاقرارات

بتزويدالرشكةتقومأنالعامة،العموميةالجمعيةمحرضعىلاالطالعمن
.انعقادهمن تاريخأيامعرشةخاللمحرضمنبنسخةالهيئة

II.املنصفةاملعاملة
كافةيُعامل، األجانبواملستثمريناألقليةمساهميذلكيفبإنصافكافةمعاملةعىلاإلدارةمجلسيحرص

كاناذااإلفصاحاملدراءوكباراالدارةمجلسمنيطلبذلكعىلعالوة.األسهمفئةنفسحاميلمن
.الرشكةعىلمبارشذاتمسألةأوعمليةأيةيفمبارشةأومبارشةماديةمصالحلديهم

تكونالأنعىلتحرصالعموميةالجمعيةخاللبأصواتهم،لإلدالءمنصفةمعاملةعىلالرشكةتحرص
.مكلّفةأوصعبةإجراءاتهناك

تكونعندماامليسءالتعامليقعو.ذاتيةمكاسبلتحقيقامليسءوالتعاملالداخيلالتداولملنعالالزمةالخطواتكافةالرشكةستتخذ
التداولاما.واملستثمرينبالرشكةللرضرالعالقةهذهواستغاللاملسيطرين،ذلكيفبالرشكة،وثيقةعالقةاألشخاصلدى

.الرشكةقبلمنمحظوربالطبعوهذامرشوعةبطريقةاملاليةالسوقهيئةألنظمةاستغالليتضمنفهوالداخيل
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اإلفصاح والشفافية )26

الجوهريةاألموركافةعناإلفصاحويضمنعىل،سيحرصاإلدارةمجلسأنمنالتأكدهووالشفافيةاإلفصاحسياسةمنالغرض
الرشكةتلتزمو .حوكمتهاانضباطومدىالرشكةوأداءاملايلاملركزأواملوقفذلكيفأوانها،ويفصحيحةبطريقةبالرشكةاملتعلقة

قدوالتيالعامةلدىأنشطتهامجاليفتطورات جوهريةأيةعندونالجمهور،وعموماملالسوقهيئةإبالغ
تاريخوإعالنتحديدبالرشكةأيضاتلتزمو التابعة.رشكاتهاأوللرشكةالعاماملساراملايل أوعىلمركزهاأووالتزاماتهاأصولهاتؤثرعىل
عىليُنرشإخطارعربوذلكاملحددالتاريخمناألقلعىل) يوما30(قبلالعموميةالجمعيةوجدولومكان
التقنيةاالتصالوسائلاستخدامويتمالسعودية،العربيةاململكةيفاالنتشارواسعتيويفاملاللسوقاملوقع

املتصلةوإجراءاتهاللرشكةاملسؤوليةبشأنسياساتهاعنالرشكة باإلفصاح، و تكونلتبليغالحديثة
.سنةكلاألقلعىلواحدةمرةوالبيئةواملجتمع

إقرارات إدارة الرشكة )27

تقر الرشكة السعودية للتسويق (أسواق املزرعة) بالتايل:
أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.-1
أن نظام الرقابة الداخلية أعد عىل أسس سليمة ونفذ بفعالية.-2
نشاطه.أنه ال يوجد أي شك يذكر يف قدرة املصدر عىل مواصلة-3

فاعلية نظام الرقابة الداخيل)28

نظام الرقابة الداخيل عىل املخزون ودقة إجراءات العمل.-1
اإلجراءات املتبعة بخصوص الحركات مع الدوائر األخرى نظام الرقابة عىل إدارة نظم املعلومات والتأكد من أن جميع -2

وإصدار التقارير الالزمة.
3-

كفاءة أعىل.الحصول عىل 
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أحكام ورشوط الئحة الحوكمة التي تم )29

الرشحال ينطبقتم اإللتزامالبند
√املادة الثالثة: الحقوق العامة 

املعلومات
√

√الجمعية العامة

√املادة السادسة: حقوق التصويت

√يف أرباح األسهم
املادة الثامنة: السياسات 

√واإلجراءات املتعلقة باإلفصاح
املادة التاسعة: اإلفصاح يف تقرير 

√مجلس اإلدارة
املادة العارشة: الوظائف األساسية 

√ملجلس اإلدارة
املادة الحادية عرش: مسؤوليات 

√مجلس اإلدارة
املادة الثانية عرش: تكوين مجلس 

3√اإلدارة
) األربع أشهر القادمة.4سوف تعقد خالل (

املادة الثالثة عرش: لجان مجلس 
√واستقالليتهااإلدارة 

لجنة الرتشيحات –
) األربعة أشهر 4واملكافآت) خالل الجمعية العامة املزعم انعقادها يف (

القادمة

√املادة الرابعة عرش: لجنة املراجعة
لجنة الرتشيحات –

) األربعة أشهر 4واملكافآت) خالل الجمعية العامة املزعم انعقادها يف (
القادمة

املادة الخامسة عرش: لجنة 
√الرتشيحات واملكافآت

لجنة الرتشيحات –
) األربعة أشهر 4واملكافآت) خالل الجمعية العامة املزعم انعقادها يف (

القادمة
√

املادة السابعة عرش: مكافآت أعضاء 
√مجلس اإلدارة وتعويضاتهم

املادة الثامنة عرش: تعارض املصالح 
√مجلس اإلدارةيف 
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