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 كلمة رئيس مجلس اإلدارة 
 
 المحترمين         السادة مساهمي الشركة السعودية للتسويق "أسواق المزرعة"              

 
  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،     

 
م والذي يتضمن البيانات المالية السنوية 2020يطيب لي أن أرحب بكم وأستعرض معكم تقرير مجلس اإلدارة السنوي لعام 

الشركة وذلك  للمحافظة على مكانة  الجهود  المزيد من  التركيز في مواصلة بذل  المالي حيث كان  المجمعة وأداء الشركة 
إنتهاج سياسة متوازنة من أجل تحقيق التوجهات االستراتيجية للشركة والتى ساهمت في تعزيز قدرات الشركة على تجاوز  ب

 هذه التحديات والعوائق واالستفادة من الفرص المتاحة .   
مرت بها المملكة م مرحلة هامة ومليئة بالتحديات التى واجهتها الشركة في ظل الظروف االقتصادية التى  2020مثٌل العام  

والعالم أجمع مما حتم على إدارة الشركة في الحفاظ على مكانتها االستراتيجية بإتخاذ إجراءات من أجل التحسن والمحافظة 
 على ميزة الشركة التنافسية للحد من تأثير جائحة كرونا .  

رد البشرية والعمل سعياً لتحقيق النمو كما يتضمن التقرير برامج الشركة في مجال المساهمات االجتماعية وأنشطة الموا 
 . المستدام انطالقاً من رؤية ورسالة الشركة 

نتوجه بالشكر والتقدير للسادة أعضاء مجلس االدارة واإلدارة التنفيذية ولمنسوبي الشركة على أدائهم ومجهوداتهم الطيبة   
سادة مساهمينا على ثقتهم ودعمهم لنا والذي هو بمثابة  في تنفيذ استراتيجية الشركة خالل العام الماضي كما أتقدم بالشكر لل

 داعم وحافز  لبذل المزيد .  
 وهللا ولي التوفيق ،،،،،                                                   

 
                                                                                                        

 رئيس مجلس اإلدارة                                                                                 

 المهندس/ حازم فائز األسود                                                                                                  
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  الشركة نشاط

 يتمثل نشاط الشركة السعودية للتسويق ) أسواق المزرعة ( حسب نظامها األساسي فيما يلي :
تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية واألواني المنزلية والكماليات وأدوات الزينة ولعب األطفال والمالبس واألقمشة   •

المنزلي   واألثاث  المكتبية  والمفروشات  األدوات  في  والتجارة  واإلستيراد  التجارية  والوكاالت  الكهربائية  والمعدات 
الزينة   المنظفات واألسمدة ونباتات  أنواع  الكهربائية والميكانيكية وقطع غيارها ومعداتها وجميع  والقرطاسية واألدوات 

 .  واألزهار وملحقاتها ومواد البناء والديكور وملحقاتها

 . للمباني )إصالح ـ إنشاء ـ هدم ـ ترميم(مقاوالت عامة  •

 .  مقاوالت األعمال الكهربائية والميكانيكية •

 .  مقاوالت أعمال المياه والصرف الصحي وصيانتها •

 .  إدارة وتشغيل وإمتالك المخابز •

 إدارة وتشغيل المطاعم . •

 .  إدارة وتشغيل وامتالك اإلستراحات •

 .  مطهيةتقديم خدمات اإلعاشة المطهية والغير  •

 .  مقاوالت أعمال الصيانة وتشغيل شبكات اإلتصاالت السلكية واإللكترونية والكهربائية والشبكات الهاتفية •

 . تجارة الجملة والتجزئة في الحاصالت الغذائية )خضروات ـ فواكه ـ بقول( •

 . الوكاالت التجارية •

 .  إقامة وتشغيل وإدارة المجمعات التجارية والسكنية •

 . ه والتسلية )إقامة وصيانة وتشغيل المدن والمراكز الترفيهية(خدمات الترفي •

 .ر تقديم خدمات التسويق لحساب الغي •

 . بيع وشراء وإستغالل األراضي والعقار لصالح الشركة •

 
 وتمارس الشركة ثالث أنشطة رئيسية هى : 

 
ً   أربعة وثمانون  وتدير الشركة سلسة تضم عددسلسلة متاجر لبيع المواد الغذائية بالتجزئة تمتلك   :  أسواق المزرعة   –  1  فرعا

من المملكة العربية السعودية والمنطقة الوسطى  الشمالية  ،  المتاجر تتركز في المنطقة الشرقية ، الغربية ، الجنوبية  هذه  من  
ات المنزلية المنتجات واألصناف من المنتجات الطازجة ، األصناف اإلستهالكية األخرى واألدو   تضم تشكيلة واسعة منو

عدد اثنى عشر   ، باإلضافة إلى مختلف متطلبات العمالء  ي توفروالت  بقاع العالم  مختلفإضافة لألصناف المستوردة من  
  . لخدمة ساكني هذه المجمعاتمجمعات سكنية مركز تسوق صغير ) ميني ماركت ( تقع داخل 

 

  ثالثة عشر تمتلك وتدير الشركة عدد    ،مدن ترفيهية أللعاب األطفال تقع داخل المجمعات التجارية  :    عالم المغامرات  –  2
 ً  . تم توزيعها جغرافياً على مستوى مناطق المملكة  فرعا

 

الجملة  –  3 وكالتين :    مبيعات  من  معظمها  ويتكون  اإلستهالكية  غير  للمواد  بالجملة  البيع  مجال  في  أيضاً  الشركة  تعمل 
( ، تتوزع حاليا ثالث منافذ بيع على  KAISER( وشركة كايزر األلمانية  )EMSAتين هي شركة إمزا األلمانية )معتمد

فتتاح فرع كانت البداية بإالدمام ، حيث    –جدة ، والمنطقة الشرقية    -الرياض ، والمنطقة الغربية    -مستوى المنطقة الوسطى  
 خرين .فتتاح الفرعين األإم ثم توالى 1980الدمام عام 
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  م2020أوالً: أداء وأنشطة الشركة خالل العام المالي 

 م2020حتى    م 2016للفترة من الشركة   نتائج أعمال  -1

 البيان

 م 2020 م 2019 م 2018 م 2017 م 2016

 بآالف الرياالت السعودية األرقام 

 1,863,271 1,580,925 1,563,912 1,605,881 1,676,990 اإليرادات 

 1,382,077- 1,106,590- 1,120,949- 1,163,015- 1,183,910- تكلفة اإليرادات 

 481,194 474,335 442,963 442,866 493,080       مجمل الربح

 406,260- 408,834- 435,743- 381,331- 389,529-     مصاريف إدارية وعمومية وتسويقية

 74,934 65,501 7,220 61,535 103,551 الربح من العمليات 

 54,871- 67,370- 22,149- 15,129- 9,465- مصاريف مالية 

 20,976 14,912 25,020 3,333 1,708 إيرادات أخرى

مخصص هبوط القيمة العادلة لالصول الثابتة 
    41,146-  والممتلكات 

 41,039 13,043 10,091 8,592 95,794 صافي الدخل قبل الزكاة 

 2,320- 2,733- 6,312- 1,808- 4,163- الزكاة  

 38,719 10,310 3,779 6,784 91,631 الدخل قبل احتساب الحصص غير المسيطرة 

 38,763 10,258 3,781 6,725 91,617 صافي الربح 
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 الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة )األرقام بآالف الرياالت( :   -2

 نسبة التغير (-التغيرات )+( أو ) م 2019 م 2020 البيان

 %17,86 282,346 1,580,925 1,863,271 اإليرادات 

 %24.90 275,487 1,106,590- 1,382,077- تكلفة اإليرادات 

 %1.45 6,859 474,335 481,194 مجمل الربح 

 %40.67 6,064 14,912 20,976 أخرى -إيردات تشغيلية 

 %0.63- 2,574- 408,834- 406,260- أخرى -مصروفات تشغيلية 

 %14.40 9,433 65,501 74,934 الربح التشغيلي 
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  م2020ملخص تفصيلي ألداء أنشطة الشركة عن عام    -3

 م ) األرقام بآالف الرياالت( 2020يوضح الجدول أدناه أنشطة الشركة الرئيسية وتأثيرها في حجم أعمال الشركة عن عام   

 نشاط عالم المغامرات  نشاط البيع بالجملة  نشاط البيع بالتجزئة  البيان
شركة الينابيع 

 )سينزيو(
 المجموع 

 38,763 330- 9,244- 5,245- 53,582 صافي الربح 

 % 100 %0.85- % 23.85- % 13.53- %138.23 النسبة 

 

 (آالف الرياالتالتابعة لها )األرقام ب ة والشرك  التوزيع الجغرافي إليرادات الشركة -4

، كما  (وعالم المغامرات ومبيعات الجملة  سواق المزرعةتشمل مبيعات ) فروع أ إيرادات الشركة السعودية للتسويق  ▪
 : موضح في الجدول أدناه

 

 يرادات النسبة من إجمالي اإل م 2020 إيرادات  المنطقة 

 % 62 1,142,715 المنطقة الشرقية 

 % 17 307,564 المنطقة الغربية 

 %8 146,167 المنطقة الجنوبية 

 %4 80,344 الشمالية المنطقة 

 %9 177,482 المنطقة الوسطى 

 % 100 1,854,272 المجموع 
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  الصافية للوكاالت والتجارة المحدودةإيرادات شركة الينابيع   ▪

 

    

 

المنطقة الجزء    تمثل  الينابيع بنسبةالشرقية  إيرادات شركة  الغربية  توزع  و ت   %74  األكبر من  المنطقة  بقية اإليرادات في 
 ة حيث أن المحالت التي تشغلها شركة الينابيع متواجد أغلبها في المنطقة الشرقية . من المملك والشمالية والجنوبية
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م 2020التوزيع الجغرافي إليرادات شركة الينابيع الصافية لعام 

المنطقة الشرقية المنطقة الغربية المنطقة الشمالية المنطقة الجنوبية

 اإليرادات النسبة من إجمالي  م 2020 إيرادات  المنطقة 

 % 74 6,651 المنطقة الشرقية 

 % 12 1,134 المنطقة الغربية 

 %8 703 الشمالية المنطقة 

 %6 511 المنطقة الجنوبية 

 % 100 8,999 المجموع 
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 م2020حتى  م 2016ملخص المركز المالي للشركة للفترة من    -5

 البيان

 م 2020 م 2019 م 2018 م 2017 م 2016

 بآالف الرياالت السعودية 

  صول األ

 1,374,071 1,431,658 740,890 844,907 850,113 صول غير المتداولة إجمالي األ

 899,955 831,017 854,331 724,876 643,611 صول المتداولة إجمالي األ

 2,274,026 2,262,675 1,595,221 1,569,783 1,493,724 صول إجمالي األ

  المطلوبات 

 731,837 801,413 172,176 287,104 202,665 المتداولة  غير إجمالي المطلوبات

 927,138 883,915 854,302 688,693 656,926 المتداولة  المطلوبات إجمالي

 1,658,975 1,685,328 1,026,478 975,797 859,591 إجمالي المطلوبات 

  حقوق المساهمين 

 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 رأس المال 

 96,761 92,884 91,859 91,480 85,567 احتياطي نظامي 

 68,048 34,177 26,650 52,279 98,398 األرباح المبقاه 

 614,809 577,061 568,509 593,759 633,965 حقوق المساهمين   إجمالي

وحقوق المساهمين قبل  المطلوبات إجمالي
 حقوق الملكية غير المسيطرة 

1,493,556 1,569,556 1,594,987 2,262,389 2,273,784 

 242 286 234 227 168 حقوق الملكية غير المسيطرة 

المطلوبات وحقوق المساهمين   إجمالي
 وحقوق الملكية غير المسيطرة 

1,493,724 1,569,783 1,595,221 2,262,675 2,274,026 
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 تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي  -6

 م وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي وذلك2020ديسمبر    31تم إعداد القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في     

 تماشياً مع متطلبات الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين . 

 نتائج المراجعة السنوية  -7

ليس هناك أي قصورهام في أنظمة الرقابة الداخلية وإنها فعالة  بأنه  ) أسواق المزرعة (  تفصح الشركة السعودية للتسويق   
 م .2020لمنع واكتشاف األخطاء وإنه لم يحدث أي خرق جوهري أو إخالل بأنظمة الرقابة الداخلية خالل العام 

 ستثمارات الشركة  إ - 8

 :كما يلي ستثمارات المتاحة للبيع ستثمارات من قيمة اإلاإلتتألف     
 

أسهم المحفظة    محفظة  هذه  قيمة  تبلغ  حيث  سيكو  شركة  قبل  من  تدار  البحرين  مملكة  في   355,740ببورصة  لاير 
 م . 31/12/2020
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 ) األرقام باأللف (  م 2020عام  التابعة عن   تهابيان بالقروض التي على الشركة والمديونية اإلجمالية للشركة وشرك  -9

ــ  ــ بيــ   ـان ـــــــــــــــــ

البنك 
السعودي  
 الفرنسي 

مصرف  
 ي الراجح

مصرف  
 االنماء 

بنك الخليج  
 الدولي 

البنك االهلى  
 التجاري

البنك 
السعودي  
 البريطاني 

بنك الكويت 
 المجموع  بالدبنك ال الوطني 

القصيرة   رصيد القروض
األجل في  

 م 31/12/2019

20,000 149,000 122,000 - 48,970 31,000 - - 370,970 

حد التسهيالت قصيرة  
 551,000 100,000 - 31,000 50,000 - 150,000 200,000 20,000 األجل 

 يوم 180حتى  يوم 60حتى  مدة القرض قصير األجل 
 120حتى 

 يوم 
- 

 90حتى 
 يوم 

 90حتى 
 يوم 

- 
 180حتى 

 يوم 
 

المستخدم من القروض  
قصيرة األجل خالل عام  

 م 2020
167,000 966,995 497,000 - 193,000 126,000 - 60,732 2,010,727 

المسدد من القروض  
قصيرة األجل خالل عام  

 م 2020

169,000 969,995 480,000 - 192,970 127,000 - - 1,938,965 

رصيد القروض قصيرة  
األجل في  

 م 31/12/2020

18,000 146,000 139,000 - 49,000 30,000 - 60,732 442,732 

رصيد القروض متوسطة  
األجل في  

 م 31/12/2019
47,222 - - 76,945 25,333 - 46,111 - 195,611 

  ضو أصل القر الغمب
متوسطة األجل حتى 

   م31/12/2020
100,000 - - 95,000 76,000 - 100,000 - 371,000 

القرض  فترة سداد 
  - سنوات  3 - سنوات  3 سنوات  3 - - سنوات  3 متوسط األجل  

المستخدم من القروض  
متوسطة األجل خالل عام  

 م 2020

- - - - - - - - - 

المسدد من القروض  
متوسطة األجل خالل عام  

 م 2020

33,333 - - 31,667 25,333 - 33,333 - 123,666 

رصيد القروض متوسطة  
األجل في  

 م 31/12/2020

13,889 - - 45,278 - - 12,778 - 71,945 

المديونية اإلجمالية  
للشركة في  

 م 31/12/2020
31,889 146,000 139,000 45,278 49,000 30,000 12,778 60,732 514,677 

المديونية اإلجمالية  
التابعة  تها للشركة وشرك

 م 31/12/2020في 
31,889 146,000 139,000 45,278 49,000 30,000 12,778 60,732 514,677 

انتهاء صالحية 
جاري   31/8/2021 30/11/2021 31/1/2022 التسهيالت

  16/6/2021 27/7/2021 31/8/2021 31/3/2021 التجديد

  سند ألمر سند ألمر سند ألمر سند ألمر سند ألمر سند ألمر سند ألمر سند ألمر الضمانات 
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 الشــركـــات التــابعـة  -10

 ذات مسؤولية محدودة –شركة الينابيع الصافية للوكاالت والتجارة المحدودة   •

م( كشركة ذات مسؤولية محدودة ، وقد سجلت بالسجل التجاري  2003هـ( )1424تأسست شركة الينابيع الصافية في عام )  -
نشاطها الرئيسي في    م( ، ويتمثل05/2004/ 23هـ( الموافق )04/04/1425)( بتاريخ  2050045816في الدمام بالرقم ) 

وتعتبر شركة الينابيع الصافية هي صاحبة حق اإلمتياز الحصري لمنتجات  ،    محالت تقديم المشروبات ) الكوفي شوب (
" )مخبز  ( المالكة للعالمة التجارية "سينزيو CINNAROLL BAKERIES LIMITEDشركة سينارول بايكريز ليمتد ) 

( فرع تابع من 23( فرع موزعة على مناطق المملكة ، باإلضافة إلى عدد )20وقهوة( ، وتمتلك شركة الينابيع الصافية )
 ، باإلضافة إلى فرع فارم فود بلبنان .  لكة( فروع لوكالء خارج المم5خالل الوكالء داخل المملكة ، وعدد )

( حصة متساوية القيمة قيمة كل  1,000( لاير مقسم إلى ألف )1,000,000)   يبلغ رأس مال شركة الينابيع الحالي مليون  -
 ( لاير تم توزيعها على الشريكين المؤسسين على النحو التالي :1,000حصة ألف )

  

 نسبة الملكية  عدد الحصص  الشريك  م

 % 90 900 الشركة السعودية للتسويق )أسواق المزرعة(  1

 % 10 100 حازم  فائز خالد األسود  2

 % 100 1,000 اإلجمالي  
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 ملخص نواحي القوة والمزايا التنافسية للشركة  -11

 الكفاءة التسويقية  ✓

محددة  عناصر  على  يعتمد  الذي  الواضح  بالتخطيط  وذلك  الجودة  عالية  تسويقية  سياسات  بتنفيذ  الشركة  إدارة  تقوم 
وتسعى الشركة   الءوالترويجية والتخطيط الدائم بغرض تلبية احتياجات العممن خالل الحمالت التسويقية  وذلك    ومرتبة

 :كذلك لمواكبة التغييرات في السوق لالرتقاء بكفاءة العمل التسويقي ويمكن تلخيص الخدمات المقدمة على النحو التالي

 المساهمات اإلجتماعية للشركة 

 تحرص الشركة على المشاركة اإلجتماعية من خالل تقديم عدة مبادرات تتمثل في اآلتي :  

الفطر ▪ زكاة  بمشروع  الحصرية  كأول 1441لعام    الموحد  الشراكة  الشرقية  بالمنطقة  البر  جمعية  مع  هـ 
  ية مشروع تطلقه الجمعية بهذا الحجم والزخم واألهمية مع جهة خاصة وذلك على مستوى المنطقة الشرق

 .  عدا محافظة األحساء

لعام   ▪ الفطر  زكاة  بمشروع  الحصرية  باأل1441الشراكة  البر  جمعية  مع  تطلقه    حساءهـ  مشروع  كأول 
   .  محافظة األحساء الجمعية بهذا الحجم والزخم واألهمية مع جهة خاصة وذلك على مستوى

  بالتعاون مع جمعية كنف الخيرية بالدمام . (  تبرع بالباقي)  برنامج ▪
   .  المعوقين بمحافظة األحساء لرعاية وتأهيل الخيرية بالتعاون مع الجمعية(  لهم الباقي دع)  برنامج ▪

 إيفاء .   –برنامج ) دع الباقي لهم ( بالتعاون مع الجمعية الخيرية لرعاية وتأهيل المعاقين بالمنطقة الشرقية  ▪
  . بمحافظة الجبـيل الكريم القرآن لتحفيظ  الخيرية بالتعاون مع الجمعية(  تبرع بالباقي)  برنامج ▪
  . بمحافظة جدة المنزلية الصحية للرعاية الوطنية  الخيرية بالتعاون مع المؤسسة(  تبرع بالباقي)  برنامج ▪
 ( بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات بعرعر .  برنامج ) تبرع بالباقي ▪

 عناية .   –برنامج ) تبرع بالباقي ( بالتعاون مع الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى بمدينة الرياض  ▪

 اقي ( بالتعاون مع جمعية البر بالمنطقة الشرقية .  برنامج ) تبرع بالب ▪

 برنامج ) تبرع بالباقي ( بالتعاون مع جمعية البر الخيرية بمحافظة الخرج .  ▪

 .  الصناعية بينبع الكريم القرآن لتحفيظ  الخيرية الجمعيةبرنامج ) تبرع بالباقي ( بالتعاون مع  ▪

   . لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة ضباء الخيرية جمعيةالبرنامج ) تبرع بالباقي ( بالتعاون مع  ▪

   . عسير  بمنطقة  األيتام لرعاية آباء جمعيةبرنامج ) تبرع بالباقي ( بالتعاون مع  ▪

 .   القطيف الخيرية للخدمات االجتماعية جمعيةبرنامج ) تبرع بالباقي ( بالتعاون مع  ▪

   . اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة الباحةبرع بالباقي ( بالتعاون مع  برنامج ) ت ▪

بالمنطقة الشرقية بعنوان ) سلة   اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهمتـنفيذ شراكة مع   ▪
 المزرعة الخيرية ( . 

 هـ .   1441المساهمة بدعم برامج وفعاليات مهرجان ربيع النعيرية بالتعاون مع محافظة النعيرية لعام  ▪

  هـ 1441جمعية البر بالمنطقة الشرقية لعام    دعم مشروع هدية األسرة ) سلة رمضان الغذائية ( بالتعاون مع ▪
 هـ . 1441ية فعاليات ومعرض اليوم العالمي للدفاع المدني بمحافظة الخفجي لعام استضافة ورعا ▪
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   الموارد البشرية  -12

لذلك تعمل جاهدة على  كل نجاح  لهي مصدر  بإعتبارها    الموارد البشرية  على التطوير المستمر إلدارةإدارة الشركة  تركز  
ءاً من بد  ةاالستراتيجيتحقيق أهداف الشركة  دارية الفعالة من أجل  اإلاستقطاب الكفاءات  ب  التنظيمية  هاتعزيز قدراتتطويرها و

االنسجام في العمل لرفع  من أجل تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في األداء وتحقيق  التخطيط واالختيار والتدريب والحوافز  
إعداد وتحرص على  الشركة على استقطاب الشباب من الجنسين من منطلق دعم أبناء الوطن  نتاجية لذلك تقوم  مستوى اإل

إرساء قيم الشركة والمعايير اإلنتاجية  بمهاراتهم وقدراتهم العملية من أجل    رتقاءاإل الخطط واالستراتيجيات التي تهدف إلى  
 أجل تحقيق هذه األهداف تقوم الشركة بتطبيق عدة سياسات منها :ومن 

 سياسة التدريب والتطوير   •

وذلك بهدف مواجهة الفنية    مومهاراته   مقدراتهوتحسين أداء الموظفين وتنمية     تطويرتعمل إدارة التدريب والتطوير على  
شركة تعريف الموظفين بأحدث التطورات الخاصة بنشاط الب   تهدف  كما  حتياجات المستقبليةاإل ومتطلبات الوظائف الحالية  

 : على النحو التاليوتفصيلها   م2020أن عدد البرامج التدريبية المقدمة خالل عام ومن خالل الجدول أدناه نجد 
 

 عدد الساعات  تدربين عدد الم   عدد الدورات البرامج 

 45 108 11 البرامج اإلدارية 

 881 127 30 البرامج الفنية 

 375 188 6 اللغة اإلنجليزية 

 1301 423 47 المجموع  

 السعودة ةسياس  •

أهداف رة  م وبلو2030وبما يحاكي رؤية المملكة    -أيدها هللا    - دارة الشركة حريصة للعمل وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة  إإن  
الكوادر السعودية بفروعنا المنتشرة على إستيعاب  جتماعية بالعمل على توطين الوظائف من خالل  وزارة العمل والشؤون اإل

تأهيل وتأهيلهم  تدريبهم  يتم  حيث  المملكة  السوق   مستوى  متطلبات  مع  يتماشى  ذلك    عالي  أجل  الشركة  إدارة  قامت  من 
التعاون مع كافة وستقطاب  تنويع مصادر اإلمن أجل  ل فريق مدرب ومؤهل  المشاركة بمعظم فعاليات التوظيف من خال ب

 .  الجهات الحكومية واألهلية والخيرية

وتعمل على  تطوير سياسات التوظيف ودراسة مؤشرات وإحصاءات سوق العمل المحلي بشكل دائم  كما تقوم إدارة الشركة ب  
 .  استشرافاً للمستقبل يهاموظف لإيجاد بيئة عمل احترافية بالتطوير والتدريب 

تميزت الشركة ببيئتها الجاذبة للموظفين لما تقدمه من حوافز   لكبمراجعة األجور بشكل مستمر لذوكذلك تقوم إدارة الشركة   
في السعي إلى تطوير بيئة العمل باستمرار لتكون بيئة   التي قد توجهنا وترشدنامهنية وتدريبية وقد نواجه بعض التحديات  

حسب برنامج نطاقات   اب السعودي فتُوجت هذه الجهود بالعديد من الجوائز ونتج عن ذلك تقييم كيانات الشركةجاذبة للشب
 الصادر من وزارة العمل كما هو بالجدول أدناه :

 

 النسبة  النطاق  القطاع 

 %34.68 أخضر متوسط  تجارة الجملة والتجزئة والمواد واألغذية واألثاث والسلع الزراعية 

 %33.50 أخضر متوسط  الترفيه والسياحة 

 %16.87 بالتيني متوسط  مقاوالت الصيانة والتشغيل 
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   م 2020خالل عام    إنجازات الشركةأهم  -13

لمزرعة في كالً من مدن تبوك والدمام ، ومدينة مالهي لألطفال ) جامبولين ( بمدينة  فرع ألسواق ا 2إفتتاح عدد  •
 حفر الباطن .

في   • النطاق  اإلستمرار  في  الشركة  تضع  سعودة  نسبة  تحقيق  إلى  أدى  مما  والمهام  الوظائف  من  العديد  توطين 
 األخضر .

 ذلك للمحافظة على تقديم أفضل الخدمات للعمالء.و بتجديد وتحديث عدد من الفروع القائمة الشركة قامت •

 اإلنترنت .العمل على نمو التسويق اإللكتروني عبر تطبيقات الجوال الذكية ومواقع  •

 التطلعات المستقبلية للشركة  -14

  التوسع الجغرافي 

لتعزيز تواجدها بالقرب   وذلكالجغرافي    التوسع  أهميةبالتركيز على    الشركة من خالل تنفيذ خططها المستقبلية  تقوم
رغبات   الشاملة التي تلبيلعمالئها والوصول إليهم وتقديم أفضل الخدمات بأعلى معايير الجودة   من القاعدة المتنامية

نوا  كا  يأتى تجسيداً إللتزامها في الوصول إلى عمالئها أينما الشركة أن التوسع المستمر في شبكة فروعكما  ،    عمالئها
والعمل على تجديد الفروع القائمة بإضافة التحسينات    فتتاح فروع جديدةحيث أن الشركة سوف تواصل تركيزها في إ  ،

 جودة الخدمة المقدمة لعمالئها . الالزمة للمحافظة على 

 تجدون أدناه جدول يوضح خطة الشركة التوسعية خالل الثالث سنوات القادمة :

 فروع عالم المغامرات  فروع أسواق المزرعة  السنة 

 2 3 م 2021

 2 4 م 2022

 2 4 م 2023

 

المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أى زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أى مستحقات أخرى ولم تسدد     -  15
   م 2020حتي نهاية عام 

 

 وصف موجز لها   بيان األسباب  

 م 2020 

 البيان 
المستحق حتى نهاية الفترة   

 المالية السنوية ولم يسدد 
 المسدد 

الدخل الزكاة على  إلزامية   الزكاة  3,619,733 2,252,429 

 الضريبة  35,313,863 11,819,061 الضريبة  إلزامية 

 15,314,003 1,342,712 اشتراكات  إلزامية 
المؤسسة العامة للتأمينات 

 اإلجتماعية 

 تكاليف تأشيرات وجوازات  1,422,919 - رسوم إلزامية 

 رسوم مكتب العمل  27,661,791 - رسوم إلزامية 
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 ً  م 2020 عام خالل  له التابعة واللجان  الشركة إدارة مجلس:    ثانيا

 وتصنيف أعضائه :  أعضاء مجلس اإلدارة -1

ام األساسي  ويمارس مجلس اإلدارة الحالي صالحياته بموجب النظ أعضاء    (  7  )  سبعة من    ييتكون مجلس إدارة الشركة الحال
اإلدارة الحالي متوافق مع التعليمات الواردة بالمادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من  ، كما أن تكوين مجلس  للشركة  

 الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية .

  : أعضاء مجلس إدارة الشركة الحاليبتصنيف  وفيما يلي قائمة
 

 تصنيف العضوية  المنصب  إسم العضو  م

 غير تنفيذي  رئيس مجلس اإلدارة  األسود  خالد حازم فائز 1

 تنفيذي  الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب  ماهر حازم فائز األسود  2

 تنفيذي  عضو مجلس إدارة  طارق حازم فائز األسود  3

 تنفيذي  عضو مجلس إدارة  محمد حازم فائز األسود  4

 مستقل  عضو مجلس إدارة  أيهم محمد عبدهللا اليوسف  5

 مستقل  عضو مجلس إدارة  عبدالقادر خليل عبدالقادر النمري 6

 مستقل  عضو مجلس إدارة  طالل حازم راجح ال غالب  7

 مستقل  عضو مجلس إدارة  احمد عبدهللا الزامل طالل  8

 مستقل  عضو مجلس إدارة  محمد سعد بطي الفراج  9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    م  وهي نفس فترة إنتهاء  20/03/2020والسيد / محمد سعد الفراج بتاريخ  تم انتهاء عضوية السيد / طالل احمد الزامل
م للتصويت والموافقة 19/03/2020عضوية مجلس اإلدارة للشركة للدورة السابقة ، وتم عقد جمعية عامة عادية بتاريخ  

م  20/03/2023هي في  م وتنت21/03/2020على إنتخاب مجلس إدارة جديد للشركة من بين المرشحين لدورة جديدة تبدأ من  
) مسلسل من رقم   أعاله  الموجودين بالجدول  الخمسة أعضاء  إنتخاب  إعادة  التصويت على  بين   5إلى رقم    1وتم  ( من 

مجلس  في    كأعضاء جدد  عبدالقادر خليل النمري والسيد / طالل حازم ال غالبالمرشحين لفترة جديدة وإنتخاب السيد /  
 ترة .للدورة الجديدة لنفس الف اإلدارة
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 الوظائف الحالية والسابقة والمؤهالت والخبرات لكل من أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين :  -2

 أعضاء مجلس اإلدارة  .أ

 الخبرات  المؤهالت  الوظائف السابقة  الوظائف الحالية  االسم  م

 حازم فائز خالد األسود  1

رئيس مجلس إدارة الشركة  -
 السعودية للتسويق 

الرئيس التنفيذي لمؤسسة  -
 األسود للتجارة والمقاوالت 

رئيس مجلس إدارة الشركة  -
السعودية للتسويق والتجارة  

 ش.م.ل ) شركة قابضة ( 
رئيس مجلس إدارة الشركة  -

السعودية للتسويق والتجارة  
 ش.م.ل 

مهندس مدني لدى الشركة السعودية لألبحاث  -
 والتنمية 

  كة إنترريدك أسود للمقاوالت مدير شر -

بكالوريوس هندسة مدنية 
جامعة القاهرة عام   –

 م 1968

عام في مجال   48خبرة 
المقاوالت والتجارة  
 واألعمال واإلدارة 

 ماهر حازم فائز األسود  2
الرئيس التنفيذي والعضو  
المنتدب للشركة السعودية  

 للتسويق 

مهندس معادن في وحدة هندسة المعادن في   -
 إدارة الخدمات اإلستشارية بشركة أرامكو 

  المدير العام للشركة السعودية للتسويق  -

بكالوريوس في هندسة 
المواد والمعادن من  

 –جامعة كولورادو 
الواليات المتحدة  

 م 1994األمريكية عام 

عام   23خبرة ألكثر من 
في مجال إدارة  

المشاريع والهندسة 
 وإدارة األعمال 

 فائز األسود طارق حازم   3
 رئيس العمليات التنفيذي 

وعضو مجلس إدارة تنفيذي 
 بالشركة السعودية للتسويق 

 رئيس المشتريات للشركة السعودية للتسويق

بكالوريوس في إدارة  
األعمال تخصص تسويق  

  -من جامعة كولورادو 
الواليات المتحدة  

 م 1998األمريكية عام 

عام في مجال   23خبرة 
 قطاع التجزئة 

 محمد حازم فائز األسود  4
 رئيس الخدمات المشتركة

وعضو مجلس إدارة تنفيذي 
 بالشركة السعودية للتسويق 

 مدير الحسابات للشركة السعودية للتسويق 

بكالوريوس إدارة   -
أعمال تخصص إدارة  

مالية من الجامعة اللبنانية 
األميركية في لبنان عام 

 م . 2007
ماجستير في إدارة   -

جامعة سيتي  األعمال من 
 م . 2008بلندن عام 

عام في مجال   13خبرة 
 التجزئة واألعمال 

 متقاعد عبدالقادر خليل النمري 5

نائب المدير العام ومدير المنطقة الشرقية   -
 بالبنك العربي .

مدير عام التشغيل والخدمات في شركة  -
 المجموعة العربية إحدى شركات مجموعة زينل 

رئيس شركة درة الخبر للترفية والسياحة .  -  

مستشار لمعالي الشيخ فيصل الشهيل رئيس  -
 مجلس إدارة مجموعة الشهيل التجارية .

مستشار صاحب السمو األمير جلوي بن عبد   -
منطقة نجرانالعزيز بن مساعد أمير   

بكالوريوس هندسة  -
مدنية جامعة البترول  

 والمعادن . 

ماجستير إدارة أعمال   -
 من أمريكا 

في مجال اإلدارة  
 واالقتصاد 

أيهم محمد عبد هللا  6
 اليوسف 

 مستشار مالي غير متفرغ  
 

 المشرف العام على صندوق التنمية العقاري -
 الماليةالرئيس التنفيذي لشركة البالد  -

 الرئيس التنفيذي لشركة رؤية كابتال باآلمارات  -

بكالريوس إدارة   -
صناعية من جامعة الملك 

فهد للبترول والمعادن 
 م 1993عام 

 ماجستير إدارة أعمال  -

في مجال االستشارات  
  28المالية ألكثر من 

 عام

مدير عام شركة نبته  طالل حازم ال غالب  7
 لإلستشارات المالية

توظيف االستثمارات المالية –جوليس بير بنك  -  

توظيف االستثمارات المالية   -بنك باريبا  -  

توظيف االستثمارات المالية -بنك ساب  -  

توظيف االستثمارات  -بيت التمويل الخليجي  -
  المالية 

بكالوريوس مالية  -
واستثمار جامعة أورجن 

 امريكا 
دورة تنفيذية في تطوير  -

العقارية من المشاريع 
 جامعة هارفرد 

في مجال توظيف  
االستثمارات المالية 

 وادارتها 
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 أعضاء لجنة المراجعة  .ب

 الخبرات  المؤهالت  الوظائف السابقة  الوظائف الحالية  االسم  م

  عبدالقادر عبدالقادر خليل 1
 متقاعد النمري

نائب المدير العام ومدير المنطقة الشرقية   -
 بالبنك العربي .

مدير عام التشغيل والخدمات في شركة  -
المجموعة العربية إحدى شركات مجموعة 

 زينل .

رئيس شركة درة الخبر للترفية والسياحة . -  

مستشار لمعالي الشيخ فيصل الشهيل رئيس   -
 مجلس إدارة مجموعة الشهيل التجارية . 

مستشار صاحب السمو األمير جلوي بن عبد  -
ة نجران العزيز بن مساعد أمير منطق  

بكالوريوس هندسة   -
مدنية جامعة البترول  

 والمعادن .

ماجستير إدارة أعمال   -
 من أمريكا

في مجال اإلدارة 
 واالقتصاد 

 عبدهللا خلف البنعلي  2

 

مدير ادارة مخاطر االئتمان  
الكويت   ببنك بالتكليف

 الوطني بالسعودية 

 

رئيس فريق بإدارة تمويل الشركات ببنك  -
الوطني بالسعودية الكويت   

العمل لدى بنك الرياض وبنك الجزيرة  -
والبنك السعودي لالستثمار في مجال تمويل 

 الشركات 

بكالوريوس هندسة   -
ميكانكية جامعة الملك 
فهد للبترول والمعادن 

م 1999عام   

دبلوم دراسات عليا  -
تخصص خدمات مالية  

جامعة بوسطن عام  
م 2007  

ماجستير دراسات   -
تصاد مالي ادارية واق 

جامعة بوسطن عام  
م 2010  

العمل لدى البنوك في  
 مجال تمويل الشركات 

 لؤى خليل ابوالشامات  3
مدير اول عالقات العمالء  
للشركات بالبنك العربي 

 الوطني 

العمل لدى البنك السعودي الفرنسي والبنك 
السعودي الهولندي والبنك األهلي التجاري 

تمويل  وبنك الكويت الوطني في مجال  
 الشركات 

ادارة   بكالوريوس -
االعمال جامعة سان 

م 2002فرانسيسكو عام  

ماجستير في االقتصاد   -
جامعة سان فرانسيسكو 

م 2007عام   

 

العمل لدى البنوك في  
 مجال تمويل الشركات 
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 أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات  .ت

 الخبرات  المؤهالت  الوظائف السابقة  الوظائف الحالية  االسم  م

أيهم محمد عبدهللا  1
 مستشار مالي غير متفرغ اليوسف 

المشرف العام على صندوق التنمية  
 العقاري

إدارة صناعية   وريوسبكال -
من جامعة الملك فهد للبترول  

 م1993والمعادن عام 
 ماجستير إدارة أعمال  -

في مجال االستشارات  
  28المالية ألكثر من 

 عام

 طارق محمود سليم الديب  2
مساعد مديرعام بنك  

 الجزيرة 

مدير حسابات بالبنك السعودي الهولندي  -
. 

 مدير حسابات بالبنك السعودي الفرنسي -

 إدارة أعمال  لوريوسبكا -
 ماجستير إدارة أعمال  -

في مجال الحسابات  
 التجارية 

 دخيل حامد  لؤي فهد   3

مدير ثروات أول بالبنك   -
 األهلي 

عضو بلجنة االستثمار   -
بشركة تشب العربية  

  للتأمين التعاوني 

مدير تطوير األعمال الشركة العربية  
   HSBCالمحدودة  

إدارة الصناعة   سبكالوريو
 والتسويق 

 االستثمارات البنكية 

 

 كبار التنفيذيين  .ث

 الخبرات  المؤهالت  الوظائف السابقة  الحالية الوظائف  االسم  م

 ماهر حازم فائز األسود  1
الرئيس التنفيذي والعضو  

للشركة السعودية   المنتدب
 للتسويق 

 
مهندس معادن في وحدة هندسة المعادن 
في إدارة الخدمات اإلستشارية بشركة  

 أرامكو
 

بكالوريوس في هندسة 
المواد والمعادن من جامعة 

الواليات   –كولورادو 
المتحدة األمريكية عام  

 م 1994

عام  23خبرة ألكثر من 
في مجال إدارة  

المشاريع والهندسة  
 وإدارة األعمال 

 طارق حازم فائز األسود  2
 رئيس العمليات التنفيذي 

عضو مجلس إدارة تنفيذي  و
 السعودية للتسويق  بالشركة

رئيس المشتريات للشركة السعودية  
 للتسويق 

بكالوريوس في إدارة  
األعمال تخصص تسويق  

  -من جامعة كولورادو 
الواليات المتحدة األمريكية  

 م 1998عام 

في مجال  عام  23خبرة 
 قطاع التجزئة 

 محمد حازم فائز األسود  3
 رئيس الخدمات المشتركة

عضو مجلس إدارة تنفيذي  و
 السعودية للتسويق  بالشركة

 للشركة السعودية للتسويقمدير الحسابات 

بكالوريوس إدارة أعمال  -
تخصص إدارة مالية من 

الجامعة اللبنانية األميركية  
 م .2007في لبنان عام 

ماجستير في إدارة   -
 –األعمال من جامعة سيتي 

 م . 2008لندن عام 

في مجال  عام  13خبرة 
 التجزئة واألعمال 

 سلمان اعجاز الرحمن  4
للشركة المدير المالي 

 السعودية للتسويق 

مراجع حسابات بشركة ديلويت آند توش  -
 بكر أبو الخير وشركاه 

 منسق مالي للشركة السعودية للتسويق  -

فى االقتصاد   بكالوريوس -
من جامعة باكستان عام 

 م 2004
عضو جمعية المحاسبين  -

القانونيين الباكستانية من 
 م 2011عام 

عام في مجال  16خبرة 
 المحاسبة والتدقيق 

 



 

 

 
28 

 م2020المنعقدة خالل عام   جتماعات مجلس اإلدارةإ -3

اإللتزام باألنظمة  ، و  يهدف مجلس إدارة الشركة إلى تنفيذ وتطبيق جميع الخطط واإلستراتيجيات المرسومة من قبل المجلس
فقد عقد مجلس إدارة الشركة  تنفيذا لذلك، و   واللوائح المنصوص بها في النظام األساسي والئحة الحوكمة الخاصة بالشركة

إجتماعات2020عام    في أربعة  الشركة  م  أعمال  نتائج  فيها  المالية  ، و  ناقش  ، والمعلومات والقوائم  المستقبلية  ، الخطط 
 : الجدول التالي حضور أعضاء المجلسويوضح لكم 

 اسم العضو 
 سجل الحضور 

 اإلجتماع األول 

 م 08/03/2020
 اإلجتماع الثاني

 م 08/06/2020
 اإلجتماع الثالث 

 م 08/2020/ 18
 اإلجتماع الرابع

 م 11/2020/ 10
 √  √  √  √  األسود  خالد حازم فائز

 √  √  √  √  ماهر حازم فائز األسود 

 √  √  √  √  طارق حازم فائز األسود 

 √  √  √  √  حازم فائز األسود   محمد

 √  √  √  √  أيهم محمد عبدهللا اليوسف 

 − − − √  أحمد عبد هللا الزامل طالل 

 − − − √  محمد سعد بطي الفراج 

 × × √  − عبدالقادر خليل عبدالقادر النمري

 √  √  √  − طالل حازم راجح ال غالب 

        م 14/05/2020تاريخ آخر إجتماع للجمعية العامة للشركة :  

        لم يكن ضمن أعضاء مجلس اإلدارة في هذا الوقت                 −                 غياب              ×                      رحضو  √                      

   م 2020تواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خالل عام   -4

  

 االسم 

 سجل الحضور  

 بتاريخ  األول اجتماع الجمعية 
 م 19/03/2020

 بتاريخ  الثاني اجتماع الجمعية
 م 14/05/2020

 √  √  حازم فائز خالد األسود  1

 √  √  ماهر حازم فائز األسود  2

 √  √  طارق حازم فائز األسود  3

 √  √  محمد حازم فائز األسود  4

 √  ×   أيهم محمد عبدهللا اليوسف  5

 − ×   طالل أحمد عبد هللا الزامل  6

 − ×   محمد سعد بطي الفراج  7

عبدالقادر النمريعبدالقادر خليل  8  −  √ 

 √  − طالل حازم راجح ال غالب  9

 

        لم يكن ضمن أعضاء مجلس اإلدارة في هذا الوقت                −            غياب             ×                     رحضو  √                      
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أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية   -5
 : والسابقة أو من مديريها موضحة كالتالي 

 اسم العضو 

أسماء الشركات التي يكون  
عضو مجلس اإلدارة عضوا  

في مجالس إدارتها الحالية أو  
 من مديريها 

داخل المملكة / 
 خارج المملكة 

الكيان القانوني  
) مساهمة 
مدرجة /  

مساهمة غير  
مدرجة / ذات  

لية  ؤو مس
 محدودة / .... ( 

أسماء الشركات  
التي يكون عضو  
مجلس اإلدارة  

في مجالس   عضوا
إدارتها السابقة أو  

 من مديريها 

داخل  
المملكة /  

خارج  
 المملكة 

الكيان القانوني  
) مساهمة 
مدرجة /  

مساهمة غير  
ذات    /مدرجة 

لية  ؤو مس
 محدودة / .... ( 

 حازم فائز األسود 

مؤسسة األسود للتجارة   -
 والمقاوالت 

الشركة السعودية للتسويق   -
والتجارة ش.م.ل ) شركة 

 قابضة (
الشركة السعودية للتسويق   -

 والتجارة ش.م.ل 

 داخل المملكة  -
خارج   -

 المملكة 
خارج   -

 المملكة 

 مؤسسة فردية  -
مساهمة غير  -

 مدرجة
مساهمة غير  -

 مدرجة

شركة اإلتحاد   -
التجاري للتامين  

 التعاوني 
بنك بيمو   -

 السعودي الفرنسي 

داخل  -
 المملكة 

 
خارج   -

 المملكة 

مساهمة  -
 مدرجة

 
مساهمة  -

 مدرجة

داخل المملكة  - شركة آى تي تي السعودية  ماهر حازم األسود    
ذات مسؤولية   -

  محدودة 
- - - 

 - - - - - - األسود طارق حازم 

شركة الينابيع الصافية للوكاالت   محمد حازم األسود 
 والتجارة المحدودة 

داخل المملكة  -   

 

ذات مسؤولية   -
  محدودة 

- - - 

 - - - - - - عبدالقادر خليل النمري

  تونتي وان نورث  طالل حازم ال غالب 
خارج   -

  المملكة 
 - - - مساهمة مقفلة -

هللا أيهم محمد عبد 
 اليوسف 

شركة إتحاد الخليج للتأمين   -
 التعاوني 

الشركة السعودية لتمويل   -
 المساكن

 
 داخل المملكة  -

 
  داخل المملكة  -

مساهمة  -
 مدرجة

 
 مساهمة مقفلة -

شركة كور   -
 للمقاوالت 

 
شركة رؤية  -

 كابيتال 

خارج   -
 المملكة 

 
خارج   -

 المملكة 

ذات مسؤولية   -
 محدودة 

ذات مسؤولية   -
  دودة مح
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وكبار التنفيذيين واللجان التابعة لمجلس اإلدارة   سياسة المكافآت بالشركة والمكافآت المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة -6
 :  م 2020خالل عام  

عنه   المنبثقة  ولجانه   ) المزرعة  أسواق   ( للتسويق  السعودية  الشركة  إدارة  مجلس  أعضاء  مكافآت  سياسة  الشركة  أعدت 
( من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية  61( من المادة )1واإلدارة التنفيذية وفقاً ألحكام الفقرة )

مجلس    م وروعى بالمكافآت الممنوحة ألعضاء11/12/2017، وتم الموافقة عليها من قبل الجمعية العامة للشركة بتاريخ  
 . للسياسة المعتمدة ، كما تؤكد الشركة على أنه اليوجد أى إنحراف جوهرى عن هذه السياسةمطابقتها    وكبار التنفيذيين  اإلدارة

وفيما يلي نورد آلية سياسة مكافآت أعضاء مجلس إدارة الشركة السعودية للتسويق ) أسواق المزرعة ( ولجانه المنبثقة  
 عنه واإلدارة التنفيذية وفقاً لما ورد بالسياسة :

 : أهداف المكافآت -أ 

من األهداف األساسية للشركة جذب الكفاءات المؤهلة من أجل العمل في المجلس واللجان المنبثقة منه واإلدارة التنفيذية وتركز  
الشركة في الحفاظ على األفراد المؤهلين الذين يؤمنون بقيم وأهداف الشركة وتحرص الشركة بحيث يتقاضى هؤالء األفراد الذين 

واإلدارة التنفيذية أفضل األجور في الحفاظ على عدالة داخلية واالستمرار في دفع المكافآت نظير    يعملون في المجلس واللجان
 آداءهم للحفاظ على سياسة تنافسية تتواكب مع قطاع العمل في شركات أخرى . 

 آلية المكافآت : -ب 

 انسجام المكافأة مع استراتيجية الشركة وأهدافها .  -

 أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية على العمل في إنجاح الشركة وتنميتها . تمنح المكافأة بهدف حث  -

 انسجام المكافأة مع طبيعة وحجم المخاطر بالشركة .  -

 استقطاب الكفاءات اإلدارية المؤهلة والمحافظة عليهم وتحفيزهم .  -

بشاغلها والمؤهالت العلمية والخبرات والمهارات  تحدد المكافأة بناء على مستوى الوظيفة والمهام والمسؤوليات المنوطة -
 ومستوى األداء .  

 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة : -ج 

( من النظام األساسي للشركة تتكون مكافأة مجلس اإلدارة من مكافآت وبدالت حضور ومزايا مالية أو  21حسب نص المادة )
 لكل عضو وفي حدود مانص عليه نظام الشركات ولوائحه. ( خمسمائة ألف لاير 500,000عينية بحيث التتجاوز مبلغ ) 

 :  مكافأة أعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس -د 

 ( خمسون ألف لاير للعضو الواحد .  50,000مكافأة سنوية قدرها )  -

 ( خمسة آالف لاير لكل عضو عن الجلسة الواحدة .   5,000بدل حضور اجتماعات اللجان )  -

 ة التنفيذية :مكافأة اإلدار -هـ 

 راتب أساسي يصرف شهرياً .  -

 بدل تعليم لألبناء . –بدل هاتف  –بدل سيارة  –بدل سكن  –بدالت تشمل على سبيل المثال ال الحصر  -

تأمين على الحياه تشمل ) إصابات العمل والعجز الجزئي  –تأمين طبي ولعائلته   –مزايا تامينية على سبيل المثال الالحصر  -
 الوفاه أثناء العمل ( .والكلي و
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 مكافأة نهاية الخدمة .   –سائق خاص  –تذاكر سفر سنوية  –مزايا تشمل أجازة سنوية  -

 مكافأة سنوية مرتبطة بمؤشرات األداء وفقاً للتقييم الذي يتم بهذا الخصوص .  -

 يتم اعتماد الخطط والبرامج والموجهات العامة لمكافآت كبار التنفيذيين من قبل لجنة المكافآت والترشيحات .  -

يقوم الرئيس التنفيذي بتنفيذ سياسة المكافآت للموظفين وكبار التنفيذيين في ضوء الخطط والبرامج والموجهات العامة التي  -
 تقرها لجنة المكافآت والترشيحات .

 ) األرقام بالريال السعودي (  م 2020كافآت والتعويضات المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة خالل عام الم -و

  

 المكافآت المتغيرة   المكافآت الثابتة 

 مكافأة 
 نهاية
 الخدمة 

 المجموع 
 الكلي 

 بدل
 مصروفات 
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 أوال: األعضاء المستقلين 

 - 155,000 - 150,000 - - - 150,000 - 5,000 - - - - 5,000 - طالل احمد الزامل  -1

 - 205,000 - 200,000 - - - 200,000 - 5,000 - - - - 5,000 -   *محمد سعد الفراج  -2

 - 235,000 - 200,000 - - - 200,000 - 35,000 - - - 15,000 20,000 - أيهم محمد اليوسف*   -3

عبدالقادر خليل   -4
 - 65,000 - 50,000 - - - 50,000 - 15,000 - - - 10,000 5,000 - النمري* 

 - 15,000 - - - - - - - 15,000 - - - - 15,000 - طالل راجح ال غالب  -5

 - 675,000 - 600,000 - - - 600,000 - 75,000 - - - 25,000 50,000 - المجموع 

 ثانيا: األعضاء غير التنفيذيين 

 - 170,000 - 150,000 - - - 150,000 - 20,000 - - - - 20,000 - حازم فائز األسود  -1

 - 170,000 - 150,000 - - - 150,000 - 20,000 - - - - 20,000 - المجموع 

 ثالثا: األعضاء  التنفيذيين 

 - 1,070,000 - 150,000 - - - 150,000 - 920,000 - 900,000 - - 20,000 - ماهر حازم األسود  -1

 - 1,046,000 - 150,000 - - - 150,000 - 896,000 - 876,000 - - 20,000 - طارق حازم األسود  -2

 - 890,000 - 150,000 - - - 150,000 - 740,000 - 720,000 - - 20,000 - محمد حازم األسود  -3

 - 3,006,000 - 450,000 - - - 450,000 - 2,556,000 - 2,496,000 - - 60,000  - المجموع 

 ألف لاير نظير عضويته في لجنة المكافآت والترشيحات .  50ألف لاير منها   200* تقاضى السيد / أيهم محمد اليوسف مكافأة دورية قدرها  

 . راجعةألف لاير نظير عضويته في لجنة الم  50ألف لاير منها  200* تقاضى السيد / محمد سعد الفراج مكافأة دورية قدرها 

 ألف لاير نظير عضويته في لجنة المراجعة . 50* تقاضى السيد / عبدالقادر خليل النمري مكافأة دورية قدرها 
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 م ) األرقام بالريال السعودي (2020المكافآت والتعويضات المدفوعة لكبار التنفيذيين خالل عام  -ز 

  

 المكافآت المتغيرة   المكافآت الثابتة 

 مكافأة 
 نهاية

 الخدمة 

 مجموع 
 مكافأة 

 التنفيذيين 
 عن المجلس 
 إن وجدت 

المجموع  
 الكلي  

تب 
روا

 

ت  
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 1,290,000 150,000 - 240,000 - - - - 240,000 900,000 - 300,000 600,000 ماهر حازم األسود  -1

 1,266,000 150,000 - 240,000 - - - - 240,000 876,000 - 300,000 576,000 طارق حازم األسود  -2

 1,060,000 150,000 - 190,000 - - - - 190,000 720,000 - 240,000 480,000 محمد حازم األسود  -3

عبدالجليل محمود   -4
 عطية

320,000 160,000 - 480,000 150,000 - - - - 150,000 1,303,840 - 1,933,840 

 237,800 - - 13,000 - - - - 13,000 224,800 - 56,800 168,000 سلمان اعجاز الرحمن  -5

 5,787,640 450,000 1,303,840 833,000 - - - - 833,000 3,200,800 - 1,056,800 2,144,000 المجموع 

 
 اإلضافة إلى المدير  كبار التنفيذيين بالشركة يتمثلون في ثالثة من أعضاء مجلس اإلدارة ) التنفيذيين ( من ضمنهم الرئيس التنفيذي ) ماهر حازم األسود ( ب

حالياً ، باإلضافة الى المكافآت والتعويضات ومكافأة نهاية الخدمة التي  ( أى يصبح عدد كبار التنفيذيين بالشركة أربعة    سلمان اعجاز الرحمن)    الحالي  المالي
 م . 08/2020/ 31حصل عليها المدير المالي السابق ) عبدالجليل محمود عطية ( حتى تاريخ 

 لريال السعودي ( ) األرقام با  م2020خالل عام  عضاء اللجانأل المدفوعة مكافآتال -ح 
  

  
 المكافآت الثابتة )عدا بدل 

 حضور الجلسات( 
 المجموع  بدل حضور الجلسات 

 أعضاء لجنة المراجعة 

 60,000 10,000 50,000 عبدالقادر خليل النمري  - 1

 50,000 - 50,000 محمد سعد الفراج  -2

 50,000 - 50,000 ماهر محمود الديب  -3

 20,000 20,000 - البنعلي عبدهللا خلف  -4

 20,000 20,000 - لؤى خليل ابوالشامات   -5

 200,000 50,000 150,000 المجموع 

 والترشيحات  أعضاء لجنة المكافآت

 65,000 15,000 50,000 أيهم محمد عبدهللا اليوسف  -1

 65,000 15,000 50,000 طارق محمود الديب  -2

 65,000 15,000 50,000 لؤى فهد دخيل -3

 195,000 45,000 150,000 المجموع 
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 وعلى ضوء ماسبق تؤكد إدارة الشركة السعودية للتسويق ) أسواق المزرعة ( مايلي : 

 التوجد أى ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين عن أى راتب أو تعويض.  •

 بموجبه أحد مساهمي الشركة السعودية للتسويق عن أى حقوق في األرباح .التوجد أى ترتيبات أو إتفاق تنازل  •

 التوجد أى إستثمارات أو إحتياطيات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة السعودية للتسويق .  •

 

 اللجان التابعة لمجلس اإلدارة :  -7

 لجنة المراجعة   -     

والتحقق من سالمة ونزاهة التقارير المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة  
 : ما يلي وتشمل مهام لجنة المراجعة بصفة خاصة

الرأي  • وإبداء  اإلدارة  مجلس  على  عرضها  قبل  للشركة  والسنوية  سنوية  الربع  األولية  المالية  القوائم  دراسة 

 افيتها .  والتوصية في شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشف

السنوي لمجلس اإلدارة والقوائم   • المجلس  تقرير  اذا كان  الفني بناء على طلب مجلس اإلدارة فيما  الرأي  ابداء 

المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز 

 .  للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها

 راسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية .د  •

مسائل التى يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول االلتزام في الشركة  أى  فيبدقة البحث  •

 أو مراجع الحسابات .  

 التقارير المالية .التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في  •

 دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها .  •

 في الشركة . وإدارة المخاطر دراسة ومراجعة نظم المراجعة الداخلية والمالية •

 الواردة فيها . دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات •

الداخلية • الداخلي وإدارة المراجعة  المراجع  أداء وأنشطة  لتحقق من توافر  ل  إن وجدت  الرقابة واإلشراف على 
وإذا لم يكن للشركة مراجع داخلي فعلى اللجنة    الموارد الالزمة وفعاليتها في أداء األعمال والمهام المنوطة بها

 اجة إلى تعيينه . تقديم توصيتها إلى المجلس بشأن مدى الح

 واقتراح مكافآته . أو المراجع الداخلي إدارة المراجعة الداخليةوحدة أو  التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين مدير •

من   • التحقق  بعد  آدائهم  وتقييم  أتعابهم  وتحديد  وعزلهم  الحسابات  مراجعي  بترشيح  اإلدارة  لمجلس  التوصية 

 التعاقد معهم . استقاللهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط 

التحقق من استقالل مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته ومدى فعالية أعمال المراجعة مع األخذ في االعتبار  •

 القواعد والمعايير ذات الصلة . 

مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله والتحقق من عدم تقديمه أعماال فنية أو إدارية تخرج عن نطاق   •
 إبداء مرئياتها حيال ذلك .أعمال المراجعة و
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 اإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة .  •

 بشأنها.  متابعة ما اتخذ  دراسة تقرير مراجع الحسابات ومالحظاته على القوائم المالية و •

 مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنها .  •

 الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة .التحقيق من التزام  •

مراجعة العقود والتعامالت المقترح أن تجريها الشركة مع األطراف ذوي العالقة وتقديم مرئياتها حيال ذلك الى  •
 مجلس اإلدارة .

تها بالخطوات التي  رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ اجراء بشأنها إلى مجلس اإلدارة وإبداء توصيا  •
 . يتعين اتخاذها

وفقا    - المراجعة  لجنة  تشكيل  المالية  الئحة حوكمة    لمتطلباتتم  السوق  الصادرة عن هيئة  الحوكمة  والشركات  الئحة 
 م علي النحو التالي :2020السعودية للتسويق وقد عقدت اللجنة أربع إجتماعات خالل عام  شركةبال الخاصة

 
 

 غياب       ×                                                حضور      √                               

 والترشيحات المكافآتلجنة  -   

  : ما يليوالترشيحات تشمل مسؤوليات وواجبات لجنة المكافآت 

عضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة التنفيذية ورفعها إلى ألمكافآت  سياسة واضحة  اعداد   •
األداء ترتبط ب  على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معاييرمجلس اإلدارة تمهيداً العتمادها من الجمعية العامة  

 واإلفصاح عنها والتحقق من تنفيذها .

 أى انحراف جوهري عن هذه السياسة.وسياسة المكافآت المعمول بها وبيان  الممنوحة    آتتوضيح العالقة بين المكاف •

 . تقييم مدى فعاليتها في تحقيق األهداف المتوخاه منها المراجعة الدورية لسياسة المكافآت و •

واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقا للسياسة  مجلس اإلدارة  التوصية لمجلس اإلدارة بمكافآت أعضاء   •
 المعتمدة.

 .  اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية •

مع مراعاه عدم  سات والمعايير المعتمدة  وإعادة ترشيحهم  وفقا للسيا  أعضاء فيهالتوصية لمجلس اإلدارة بترشيح   •
 ترشيح أى شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة باألمانة . 

 .  اعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة وشغل وظائف اإلدارة التنفيذية •

 تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه ألعمال مجلس اإلدارة .  •

تياجات الالزمة من المهارات والخبرات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة ووظائف اإلدارة المراجعة السنوية لإلح •
 التنفيذية. 

 اسم العضو 
 حضور اإلجتماع 

 اإلجتماع األول  الصفة 

 م 29/03/2020
 اإلجتماع الثاني

 م 07/06/2020
 اإلجتماع الثالث 

 م 17/08/2020
 اإلجتماع الرابع

 م 08/11/2020

 رئيس اللجنة  × × √  √  عبدالقادر خليل النمري

 عضو  √  √  √  √  عبدهللا خلف البنعلي 

 عضو  √  √  √  √  لؤى خليل ابوالشامات 
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 مراجعة هيكل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وتقديم التوصيات بشأن التغييرات الممكن اجراؤها. •

صالح إذا كان العضو  أى تعارض م التحقق بشكل سنوي من استقاللية األعضاء المستقلين وعدم وجود تعارض   •
 . يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى

 .  تنفيذين واألعضاء المستقلين وكبار التنفيذيينال غيرواألعضاء وضع وصف وظيفي لألعضاء التنفيذيين  •

 .  و كبار التنفيذيينأعضاء مجلس اإلدارة أحد أمركز  شغوروضع اإلجراءات الخاصة في حال  •

 . واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة مجلس اإلدارة في تحديد جوانب الضعف والقوة •

المكافآت والترشيحات وفقا    - المالية  الئحة حوكمة    لمتطلباتتم تشكيل لجنة  السوق  الئحة  والشركات الصادرة عن هيئة 
 م علي النحو التالي :2020السعودية للتسويق وقد عقدت اللجنة عدد ثالثة إجتماعات خالل عام  شركةبال الحوكمة الخاصة

 اإلجتماع األول  إسم العضو 
 م 2020- 17-02

 اإلجتماع الثاني
 م 2020- 14-04

 اإلجتماع الثالث 
 الصفة  م 2020- 30-12

 رئيس اللجنة   √  √  √  أيهم محمد اليوسف  

 عضو   √  √  √  طارق محمود الديب  

 عضو   √  √  √  لؤى فهد دخيل 
                 

         حضور   √       

المساهمين    -8 بمقترحات  علماً  التنفيذيين  غير  وبخاصة  أعضائه  إلحاطة  اإلدارة  مجلس  اتخذها  التي  اإلجراءات 

 وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها :

خالل إجتماعات الجمعية العامة للمساهمين بفتح باب المناقشة للمساهمين إلبداء ملحوظاتهم  يقوم مجلس إدارة الشركة من  

ومقترحاتهم حيال الشركة وتتم اإلجابة عن إسئلتهم وإستفساراتهم خالل الجمعية ويتم تضمين هذه األسئلة واإلجابات بمحضر 

إل اإلدارة  مجلس  أعضاء  على  ويتم عرضها  بكل جمعية  الخاص  هذه  اإلجتماع  توفير  يتم  وأيضا   ، اإلسئلة  بهذه  حاطتهم 

المحاضر بالموقع اإللكتروني للشركة ، وفي حال ورود أى إستفسارات عبر البريد اإللكتروني للشركة أو الهاتف يتم اإلشارة 

 إليها ومناقشتها خالل إجتماعات مجلس اإلدارة .
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 وحقوق المساهمين ثالثاً : رأس المال  

 رأس مال الشركة    -1

  مليون  45  سعودي وعدد أسهم الشركة  لاير  مليون  450  (  المزرعة  أسواق)    للتسويق  السعودية   الشركة  مال   رأس  يبلغ
 . ( رياالت للسهم الواحد10)تبلغ سمية  إسهم بقيمة 

 آخر ثالث تغيرات طرأت على رأس المال -2

أسواق المزرعة( كشركة ذات مسؤولية محدودة وقد تم تسجيلها في السجل التجاري تأسست الشركة السعودية للتسويق )  
 م(.02/12/1978هـ )الموافق 02/01/1399( وتاريخ 2050006430في مدينة الدمام بالرقم )

 : وفيما يلي عرض آلخر ثالث تغيرات طرأت على رأس مال الشركة وعلى حقوق الملكية فيها
)12/11/1432بتاريخ     - الموافق  مالها  م(08/2011/ 08هـ  رأس  زيادة  الشركة  في  الشركاء  قرر  ليصبح   ، 

لاير سعودي من حساب دفعات    50,000,000ستيفاء الزيادة بموجب تحويل مبلغ  إ، وقد تم    لاير سعودي   250,000,000
 : ، وتم توزيع الحصص كما يلي مقدمة من الشركاء

قيمة الحصة   النقدية عدد الحصص  المالك 
 نسبة الملكية  اإلجمالي )لاير سعودي(  )لاير سعودي( 

 % 90 225,000,000 10 22,500,000 حازم فائز األسود 

 % 10 25,000,000 10 2,500,000 سحر عبد الكريم المدني 

 % 100 250,000,000  25,000,000 اإلجمالي 
 

م على زيادة 16/10/2014هـ الموافق   22/12/1435تاريخ    المنعقدة فىبموجب موافقة الجمعية العامة غير العادية     -
مليون   350ى  مليون ريــال إل  250من  برفع رأس المال    رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية  قامت الشركة

  35,000,000)    ( سهم إلى  25,000,000من )الشركة  عدد أسهم    زادت  ، وبالتالي  %40وذلك بنسبة زيادة قدرها    ريــال
 .  ( سهم 10,000,000( سهم بزيادة قدرها ) 

على زيادة    م26/04/2016الموافق     هـ19/07/1437تاريخ    بموجب موافقة الجمعية العامة غير العادية المنعقدة فى    - 
مليون    450مليون ريــال إلى    350من  برفع رأس المال    قامت الشركةالشركة عن طريق منح أسهم مجانية  رأس مال  

قدرها  ل  ريــا زيادة  بنسبة  وبالتالي  %28.57وذلك  أسهم    زادت  ،  )الشركة  عدد  إلى35,000,000من  سهم   )    (
 .  ( سهم 10,000,000( سهم بزيادة قدرها )   45,000,000

 م2020التغيير في حصص الملكية لكبارالمساهمين خالل عام   -3

وما فوق وتغييرها   % 5يوضح الجدول التالي أسماء وعدد أسهم ونسبة ملكية المساهمين الرئيسيين بالشركة الذين يملكون  
  م2020خالل عام  

األسهم بداية عام   عدد إسم المساهم 
 م 2020

الملكية بداية عام   نسبة
 م 2020

األسهم نهاية عام  عدد 
 م 2020

الملكية نهاية عام  نسبة
 م 2020

 %53.37 24,017,716 %53.78 24,200,000 األسود  حازم فائز خالد
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 م2020التابعة خالل عام   ةاألسهم وأدوات الدين وتغيرها ألعضاء مجلس اإلدارة وأقربائهم في الشركة والشرك   -4

 

 اسم العضو 

 عدد أسهم الشركة السعودية للتسويق المملوكة والتي لهم مصلحة فيها 
أدوات  
الدين  
في 

بداية 
العام  

ونهاية 
 العام 

تصنيف  
 العضوية 

عدد األسهم  
بداية عام  

 م 2020

عدد األسهم  
نهاية عام  

 م 2020

نسبة 
 التغير

أسهم األقرباء 
بداية عام  

 م  2020

أسهم األقرباء 
نهاية عام  

 م  2020

نسبة 
التغير في 

ملكية  
 األقرباء  

 حازم فائز األسود  1
غير 
 تنفيذي 

 ال يوجد  % 14.09- 6,271,414 7,300,000 0.75%- 24,017,716 24,200,000

 ال يوجد  %3.58- 28,854,130 29,925,000 %8.89- 1,435,000 1,575,000 تنفيذي   األسود ماهر حازم  2

 ال يوجد  %3.61- 28,845,072 29,925,000 %8.31- 1,444,058 1,575,000 تنفيذي   طارق حازم األسود  3

 ال يوجد  %3.57- 28,856,774 29,925,000 %9.06- 1,432,356 1,575,000 تنفيذي   محمد حازم األسود  4

5 
عبدالقادر خليل  

 النمري
 ال يوجد  - - - % 100 48 - مستقل 

 ال يوجد  - - - % 100 100 - مستقل  طالل حازم ال غالب  6

7 
أيهم محمد عبدهللا 

 اليوسف 
 ال يوجد  - - - - 1,000 1,000 مستقل 

 

   أسهم خاصة بالشركة من ناحية أوالده ) أعضاء مجلس  لرئيس مجلس اإلدارة / حازم فائز األسود مصلحة في  يوجد
 اإلدارة التنفيذيين ( وزوجته وبناته . 

   مصلحة في أسهم خاصة بالشركة من ناحية والدهم رئيس مجلس اإلدارة   مجلس اإلدارة التنفيذيين  لكل من أعضاءيوجد
 . م وأخواتهم البناتحازم فائز األسود  ووالدته /

   شركة الينابيع الصافية للوكاالت    للشركة  ة التابعةالشرك  ةملكية في حص  اإلدارة / حازم فائز األسوديوجد لرئيس مجلس (
 وقد سبق اإلشارة إليها في هذا التقرير في الفقرة الخاصة بالشركات التابعة . والتجارة المحدودة (

   للشركة  التابعة    ةبالشرك  ة حصمصلحة في    الهوالمشار إليهم في الجدول أع  مجلس اإلدارة التنفيذيين  لكل من أعضاءيوجد
وقد   األسود  من ناحية والدهم رئيس مجلس اإلدارة / حازم فائز) شركة الينابيع الصافية للوكاالت والتجارة المحدودة (  

 سبق اإلشارة إليها في هذا التقرير في الفقرة الخاصة بالشركات التابعة .

 م2020التابعة خالل عام  ةوتغيرها لكبار التنفيذيين وأقربائهم في الشركة والشرك األسهم وأدوات الدين   -5

 التنفيذيين وأقربائهم بخالف أعضاء   تعود لكبار  والشركة التابعة للشركة  ال يوجد أي ملكية أسهم أو أدوات دين في الشركة
 أعاله . اإلشارة إليهم بالجدول الموجود ن بالشركة والسابق مجلس اإلدارة التنفيذي

  التابعة للشركة ، واليوجد لديه أى مصلحة في   ةاليملك المدير المالي للشركة وأقربائه أية أسهم في الشركة أو الشرك
 التابعة . ةأسهم أوأدوات الدين الخاصة بالشركة والشرك

   مصلحة في    األسود (  لكل من كبار التنفيذيين بالشركة ) ماهر حازم األسود ، طارق حازم األسود ، محمد حازم  يوجد
 م وأخواتهم البنات . من ناحية والدهم رئيس مجلس اإلدارة / حازم فائز األسود ووالدته بالشركة خاصة أسهم

   مصلحة في  لكل من كبار التنفيذيين بالشركة ) ماهر حازم األسود ، طارق حازم األسود ، محمد حازم األسود (  يوجد
وقد سبق اإلشارة إليها في هذا  جلس اإلدارة / حازم فائز األسودمن ناحية والدهم رئيس م  التابعة للشركة ةالشركة حص

     التقرير في الفقرة الخاصة بالشركات التابعة .
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 حقوق المساهمين   -6  

 للمساهمين  المنصفة المعاملة  -        

  ،   األجانب والمستثمرين األقلية مساهمي ذلك في بما بإنصاف المساهمين كافة معاملة على اإلدارة مجلس يحرص
وكبار  دارةاإل مجلس من يطلب ذلك على عالوة،    بمساواة  األسهم فئة نفس حاملي من  المساهمين كافة يُعامل كما

ذات  مسألة أو عملية أية في مباشرة  أوغير مباشرة مادية مصالح لديهم كان ذاإ عما  اإلفصاح التنفيذيين المدراء
 . الشركة على مباشر تأثير

، كما  العمومية الجمعية اجتماعات خالل ،  بأصواتهم لإلدالء للمساهمين منصفة معاملة على الشركة كما تحرص
 . للمساهمين فةمكل أو صعبة إجراءات هناك تكون ال أن على تحرص
التعامل  يقع و  ذاتية  مكاسب  لتحقيق المسيء والتعامل الداخلي التداول لمنع الالزمة الخطوات  كافة الشركة ستتخذ 

هذه   واستغالل  ،  المسيطرين المساهمين ذلك في بما ،  بالشركة وثيقة  عالقة  األشخاص لدى  تكون عندما المسيء
السوق   هيئة ألنظمة ستغاللإ ممارسات يتضمن فهو الداخلي التداول ما، أ  والمستثمرين بالشركة للضرر العالقة
 . الشركة قبل من محظور بالطبع وهذا مشروعة غير بطريقة المالية

 
 مرتبطة باألسهمالحقوق ال -
 

وإطالعهم على كافة التطورات المهمة   بأسهمهم المتصلة همحقوقميها ومساهتولي الشركة إهتمام خاص بحقوق  
 الخصوص :  وجه وعلى ،التي تحدث 

 الحصول على نصيبه من صافي األرباح التي يتقرر توزيعها نقداً او بإصدار أسهم . •
 الحصول على نصيبه من موجودات الشركة عند التصفية .  •
 صويت على قراراتها .حضور جمعيات المساهمين العامة أو الخاصة واإلشتراك في مداوالتها والت •
 التصرف في أسهمه وفق أحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية .  •

بنشاط   • الخاصة  والمعلومات  البيانات  ذلك  ويشمل  ووثائقها  الشركة  دفاتر  على  اإلطالع  وطلب  االستفسار 
شركة وال يتعارض مع نظام الشركات الشركة واستراتيجيتها التشغيلية واالستثمارية بما اليضر بمصالح ال

 ونظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية . 
 مراقبة أداء الشركة وأعمال مجلس اإلدارة . •

جمعيات   • قرارات  ببطالن  والطعن  مواجهتهم  في  المسؤولية  دعوى  ورفع  اإلدارة  مجلس  أعضاء  مساءلة 
 ظام الشركات ونظام الشركة األساسي . المساهمين العامة والخاصة وفق الشروط والقيود الواردة في ن 

 تقييد أسهمه في سجل المساهمين في الشركة . •

 طلب اإلطالع على نسخة من عقد التأسيس ونظامها األساسي .  •

 ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة وانتخابهم .  •

 

 حصول المساهم على المعلومات -     
الكاملة   • المعلومات  بتوفير  اإلدارة  من  يلتزم مجلس  المساهم  لتمكين  المضللة  والصحيحة وغير  والواضحة 

 ممارسة حقوقه على أكمل وجه وتقدم هذه المعلومات في الوقت المناسب ويجري تحديها بانتظام .

يجب أن تتسم وسيلة توفير المعلومات للمساهم بالوضوح والتفصيل وأن تتضمن بياناً بمعلومات الشركة التي  •
 م توفيرها لعموم المساهمين من ذات الفئة .يمكن الحصول عليها وأن يت

 يجب اتباع أكثر الوسائل فعالية في التواصل مع المساهمين وعدم التمييز في توفير المعلومات . •
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 التواصل مع المساهمين  -      
لألهداف  • المشترك  الفهم  على  مبنياً  يكون  والمساهمين  الشركة  بين  تواصل  تحقيق  اإلدارة  مجلس  يضمن 

 اإلستراتيجية للشركة ومصالحها .

المساهمين ومناقشتها   • آراء  اإلدارة على  التنفيذي على إطالع مجلس  اإلدارة والرئيس  يعمل رئيس مجلس 
 معهم .

مالم يكن  • للشركة  التنفيذية  أعمال اإلدارة  أو  اإلدارة  أعمال مجلس  التدخل في  المساهمين  اليجوز ألى من 
إ أو من  إدارتها  في مجالس  العادية ووفقاً عضواً  العامة  الجمعية  تدخله عن طريق  أو كان  التنفيذية  دارتها 

 الختصاصاتها أو في الحدود واألوضاع التي يجيزها مجلس اإلدارة .

 
 عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها :  - 7

عدد طلبات الشركة  
 لسجل المساهمين 

 الطلب أسباب  تاريخ الطلب 

م 19/03/2020 1 م 19/03/2020انعقاد جمعية عامة عادية بتاريخ    

م 19/03/2020 2 م2019اعداد تقرير مجلس اإلدارة عن عام    

م 14/05/2020 3 م 14/05/2020انعقاد جمعية عامة عادية بتاريخ    

م 06/08/2020 4  إجراءات الشركات  

م 31/12/2020 5 م2020اعداد تقرير مجلس اإلدارة عن عام    
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 سياسة توزيع األرباح رابعاً : 

 نتهاء عملية طرح األسهم إالتي تعلن عنها الشركة وذلك عقب تمنح األسهم حامليها الحق في الحصول على األرباح     

 . لإلكتتاب العام وفي السنوات التي تليها
نقدية للمساهمين بناًء على توصية  الرباح  األ  بصرفقرار  الإن الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة هي صاحبة  

، بما فيها أرباح    عتبار عند إصداره لهذه التوصية مختلف العوامل السائدة وقتهامن مجلس اإلدارة الذي يأخذ في اإل
، ونتائج    تفاقيات التمويل والدينإلها عملية توزيع األرباح بموجب    تخضع، والقيود التي    ، والوضع المالي  الشركة

ثمارات الشركة وشركاتها ستإ، وخطط التوسع ومتطلبات    حتياجات الشركة من النقد حالياً ومستقبالً إ، و  نشاطات الشركة
 . ساسي للشركةوتجدر اإلشارة إلى أن توزيع األرباح يخضع لشروط معينة وردت في النظام األ،  التابعة

وسيتم نقاش موضوع توزيع أرباح على مساهمي الشركة أو زيادة رأس المال خالل اإلجتماعات الدورية ألعضاء 
 مجلس إدارة الشركة وذلك حسب اإلحتياجات المالية للشركة وخطط توسعها . 

 
 آلية توزيع األرباح  -

 

 : المصروفات العمومية والتكاليف األخرى على الوجه اآلتيوزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع ت
 

العادية   العامة  لجمعيةأن تقرر ا  ، ويجوزللشركة    نظاميالحتياطي  اإل( من األرباح الصافية لتكوين  %10يجنب ) ( 1
 ( من رأس المال المدفوع .  %30) اإلحتياطي المذكور  وقف هذا التجنيب متى بلغ

حتياطي  إاألرباح الصافية لتكوين    صافي  من  %10ب  على إقتراح مجلس اإلدارة أن تجناً  للجمعية العامة العادية بناء ( 2
 . يخصص بما يعود بالنفع على الشركة فاقي إت

للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع    ( 3
ين ، وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشاء أرباح ثابتة قدر اإلمكان على المساهم

 مؤسسات إجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة مايكون قائماً من هذه المؤسسات . 

 يتخذ مجلس إدارة الشركة القرار المناسب فيما يتعلق بتوزيع األرباح على المساهمين . ( 4

 

 م2020نسب وإجمالي األرباح التي تم توزيعها خالل عام  -

   م 30/03/2020بتاريخ    على توصية مجلس اإلدارة  م 14/05/2020وافقت الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ  
في  ب المنتهية  المالية  السنة  عن  الشركة  مساهمي  على  أرباح  توزيع  األعباء  وذلك    م31/12/2019عدم  لمواجهة 

 .  م2020أرباح خالل عام  توزيع ، وعليه لم يتم ية والتمويلية للشركةالرأسمال
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 م 2020خالل عام  األطراف ذات العالقة مع تعامالتخامساً : ال

 مؤسسة األسود للتجارة والمقاوالت  •
 

مؤسسة    – مع مؤسسة األسود للتجارة والمقاوالت كطرف مؤجر  ر  عدة عقود إيجاأجرأبرمت الشركة بصفتها طرف مست
يديرها  هـ والتي يملكها و21/01/1398( والصادر من الدمام بتاريخ  2050005395سعودية بموجب السجل التجاري رقم )

ى مبالغ وأخذ موافقتها علويتطلب عرض هذه العقود على الجمعية العامة    فائز األسود  حازمالسيد /  رئيس مجلس اإلدارة  
، ويبلغ عدد هذه  دون أن يكون لرئيس مجلس اإلدارة حق التصويت عليها  م  2020التعامالت الخاصة بهذه العقود عن عام  

 :تعامالت هذه ال مبالغ وفيما يلي تفاصيل ،إيجار ود( عق9) تسعة العقود
 

 

 

 بداية العقد  مدة العقد  مالحظات 
مبلغ التعامل 

 خالل العام 

المساحة 
 2م

 م المؤجر  النوع  الموقع 

الدمام   982 181,500 م 19/07/2012 سنة  8.8 
 14المزرعة 

سوبر 
 ماركت

مؤسسة األسود للتجارة 
 والمقاوالت * 

1 

الدمام   771 242,000 م 01/01/2011 سنة  11.7 
 17المزرعة 

سوبر 
 ماركت

مؤسسة األسود للتجارة 
 والمقاوالت * 

2 

رأس تنورة   2,241 907,500 م 01/01/2011 سنة  11.8 
 18المزرعة 

سوبر 
 ماركت

مؤسسة األسود للتجارة 
 والمقاوالت * 

3 

من تاريخ  %10زيادة بمقدار 
م حتى  01/01/2021

 م  حسب العقد02/11/2022
صفوى   2,979 907,500 م 01/01/2011 سنة  11.9

 19المزرعة 

سوبر 
 ماركت

مؤسسة األسود للتجارة 
 والمقاوالت * 

4 

من تاريخ  %10زيادة بمقدار 
م حتى  01/01/2021

 م  حسب العقد11/01/2025
 1,284 544,500 م 01/01/2011 سنة 14

الجبيل 
 21المزرعة 

سوبر 
 ماركت

مؤسسة األسود للتجارة 
 والمقاوالت * 

5 

من تاريخ  %9.8زيادة بمقدار 
م حتى  09/03/2020

 م  حسب العقد08/03/2025
الجبيل  525 313,690 م 01/01/2011 سنة  14.2

 31المزرعة 

سوبر 
 ماركت

مؤسسة األسود للتجارة 
 والمقاوالت * 

6 

من تاريخ  %8.23زيادة بمقدار 
م حتى  09/03/2020

 حسب العقد  م08/03/2025
الجبيل  874 271,120 م 01/01/2011 سنة  14.2

 32المزرعة 

سوبر 
 ماركت

مؤسسة األسود للتجارة 
 والمقاوالت * 

7 

لاير عن المتر المربع   50زيادة بمقدار 
كل خمس سنوات من تاريخ  

م حتى نهاية العقد 26/05/2020
 م  حسب العقد20/07/2036بتاريخ 

الدمام   1,680 887,157 م 26/05/2015 سنة  21.2
 54المزرعة 

سوبر 
 ماركت

مؤسسة األسود للتجارة 
 والمقاوالت * 

8 

الدمام عالم   3,213 1,331,000 م 01/01/2011 سنة 10 
 المغامرات 

 العاب 
مؤسسة األسود للتجارة 

 والمقاوالت * 
9 
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 .  م2020لاير من مؤسسة األسود للتجارة والمقاوالت عن عام  3,592,200* تم الحصول على خصم بمبلغ  

العقود والتعامالت مع األطراف ذات العالقة تتم بشكل نظامي وقانوني وعلى أسس  الشركة على أن جميع  إدارة  وتؤكد 
 . وإيرادات الشركة، وال تؤثر بأي شكل من األشكال على أعمال  تجارية

 شركة الينابيع الصافية للوكاالت والتجارة المحدودة •

) شركة تابعة    عدة عقود إيجار مع شركة الينابيع الصافية للوكاالت والتجارة المحدودةمؤجرأبرمت الشركة بصفتها طرف    -
ويتطلب عرض    كطرف مستأجر ،    من الحصص فيها  %10األسود    فائز   حازم  /  السيد  ، والتي يمتلك رئيس مجلس اإلدارة(  

العامة   الجمعية  العقود على  العقود عن عام  هذه  الخاصة بهذه  التعامالت  دون أن يكون  م  2020وأخذ موافقتها على مبالغ 
 مبالغ هذه التعامالت:وفيما يلي تفاصيل    ،ود  ( عق9)  تسعةويبلغ عدد هذه العقود    لرئيس مجلس اإلدارة حق التصويت عليها ،

المساحة  الموقع  النوع  م
 2م

مبلغ التعامل 
 مالحظات  مدة العقد  بداية العقد  خالل العام 

ً  سنة 2 م 01/01/2011 44,000 60 مجمع ناف بالظهران  محل 1  يتجدد تلقائيا

ً  سنة 2 م 01/01/2011 33,000 26 مجمع الظهران بالخبر  محل 2  يتجدد تلقائيا

ً  سنة 2 م 15/02/2008 40,469 86.5 األحساء   محل 3  يتجدد تلقائيا

ً  سنة 2 م 13/08/2009 106,375 166 الخفجي  محل 4  يتجدد تلقائيا

  سنة 10 م 05/07/2011 69,375 75 حفر الباطن  محل 5

ً  سنة 2 م 17/06/2015 33,000 8.5 الخبر  محل 6  يتجدد تلقائيا

ً يتجدد  سنة 2 م 01/03/2015 201,905 360 الدمام   مكتب 7  تلقائيا

ً  سنة 2 م 01/09/2016 44,000 8 الجبيل  محل 8  يتجدد تلقائيا

ً  سنة 2 م 01/03/2017 44,000 56 ينبع  محل 9  يتجدد تلقائيا
 

 
تتم بشكل نظامي وقانوني وعلى أسس و العالقة  العقود والتعامالت مع األطراف ذات  الشركة على أن جميع  إدارة  تؤكد 

 من األشكال على أعمال وإيرادات الشركة.، وال تؤثر بأي شكل  تجارية
م مع شركة الينابيع الصافية للوكاالت والتجارة المحدودة ) شركة تابعة  01/01/2017  أبرمت الشركة عقد اتفاق بتاريخ  -
ه ، مدة هذا العقد سنة من تاريخ توقيع من الحصص فيها %10األسود  فائز حازم  / السيد والتي يمتلك رئيس مجلس اإلدارة( 

يتجدد تلقائياً بموجب هذا العقد تقوم شركة الينابيع الصافية للوكاالت والتجارة المحدودة بشراء مشتريات من فروع الشركة 
لاير سعودي ويتطلب عرض هذا العقد على الجمعية   90,410م بمبلغ  2020حيث بلغ مبلغ التعامل مع الشركة خالل عام  

تؤكد إدارة الشركة على ن أن يكون لرئيس مجلس اإلدارة حق التصويت عليه ، كما  دوالعامة وأخذ موافقتها على هذا العقد  
، وال تؤثر بأي شكل    أن جميع العقود والتعامالت مع األطراف ذات العالقة تتم بشكل نظامي وقانوني وعلى أسس تجارية

 . من األشكال على أعمال وإيرادات الشركة
م مع شركة الينابيع الصافية للوكاالت والتجارة المحدودة ) شركة تابعة  01/01/2017  أبرمت الشركة عقد اتفاق بتاريخ  -
، مدة هذا العقد سنة من تاريخ توقيعه  من الحصص فيها %10األسود  فائز حازم  / السيد والتي يمتلك رئيس مجلس اإلدارة( 

رة المحدودة بتوريد مواد غذائية إلى فروع الشركة يتجدد تلقائياً بموجب هذا العقد تقوم شركة الينابيع الصافية للوكاالت والتجا
لاير سعودي ويتطلب عرض هذا العقد على الجمعية   58,361م بمبلغ  2020حيث بلغ مبلغ التعامل مع الشركة خالل عام  

على تؤكد إدارة الشركة  دون أن يكون لرئيس مجلس اإلدارة حق التصويت عليه ، كما  العامة وأخذ موافقتها على هذا العقد  
، وال تؤثر بأي شكل    أن جميع العقود والتعامالت مع األطراف ذات العالقة تتم بشكل نظامي وقانوني وعلى أسس تجارية

 . من األشكال على أعمال وإيرادات الشركة



 

 

 
46 

عة  م مع شركة الينابيع الصافية للوكاالت والتجارة المحدودة ) شركة تاب30/03/2020  أبرمت الشركة عقد اتفاق بتاريخ  -
، مدة هذا العقد سنة من تاريخ توقيعه  من الحصص فيها %10األسود  فائز حازم  / السيد والتي يمتلك رئيس مجلس اإلدارة( 

يتجدد تلقائياً بموجب هذا العقد تقوم شركة الينابيع الصافية للوكاالت والتجارة المحدودة بتأمين عمال سعوديين وغير سعوديين 
لاير   189,859م بمبلغ  2020حسب الحاجة حيث بلغ مبلغ التعامل مع الشركة خالل عام    للعمل في بعض فروع الشركة

دون أن يكون لرئيس مجلس اإلدارة حق  سعودي ويتطلب عرض هذا العقد على الجمعية العامة وأخذ موافقتها على هذا العقد  
ألطراف ذات العالقة تتم بشكل نظامي وقانوني  تؤكد إدارة الشركة على أن جميع العقود والتعامالت مع االتصويت عليه ، كما  

 .  ، وال تؤثر بأي شكل من األشكال على أعمال وإيرادات الشركة وعلى أسس تجارية

مؤسسة األسود للتجارة والمقاوالت ووكالة الفضاء للسفر والسياحة ومؤسسة األسود  الكتروميكانيك ومؤسسة األسود   •
 دار الكرم  اعم التجارية ومط

مؤسسة األسود للتجارة والمقاوالت ووكالة  لكتروميكانيك ومع مؤسسة األسود ا  اإليجار الحالية التي أبرمتها الشركةعقود    
الفضاء للسفر والسياحة ومؤسسة األسود التجارية ومطاعم دار الكرم والتي لرئيس مجلس اإلدارة السيد / حازم فائز األسود  

لجمعية العامة وأخذ موافقتها على هذه العقود دون أن يكون لرئيس مجلس  مصلحة فيها ويتطلب عرض هذه العقود على ا
  :م 2020ومبالغ التعامالت التي تخص هذه العقود عن عام  وفيما يلي تفاصيل هذه العقود ،اإلدارة حق التصويت عليها 

 

 المساحة الموقع  النوع  المستأجر  م
 2م

مبلغ التعامل 
 مالحظات  العقد  مدة العقد  بداية خالل العام 

األسود  مؤسسة  1
 للتجارة والمقاوالت 

م 01/03/2015 270,050 478 الدمام  مكاتب    سنة 6 

األسود  ؤسسة م 2
 الكتروميكانيك 

  سنة 20 م 01/01/2005   126,000 795 الخالدية  مستودع 

 
،   العالقة تتم بشكل نظامي وقانوني وعلى أسس تجاريةوتؤكد إدارة الشركة على أن جميع العقود والتعامالت مع األطراف ذات      

 .  وال تؤثر بأي شكل من األشكال على أعمال وإيرادات الشركة

بتاريخ    - اتفاق  عقد  الشركة  والسياحة  27/03/2013أبرمت  للسفر  الفضاء  وكالة  مع  للتجا  –م  األسود  مؤسسة  رة  فرع 
هذا العقد سنة من تاريخ توقيعه    مدة  برئيس مجلس اإلدارة السيد / حازم فائز األسود ،  والمقاوالت وهي جهة ذات عالقة

ً تجدد تلقائيي للسفر   هذا العقد تقوم وكالة الفضاء  بموجب  ،  قبل شهر من تاريخ انتهائهما لم يخطر أحد الطرفين الطرف اآلخر    ا
  في الشركة ويتم تسوية المستحقات نهاية كل شهر ميالدي بتقديم خدمات حجز تذاكر السفر الداخلي والدولي لموظ   والسياحة

العقد خالل  التعامالت  مجموعبلغ  حيث    ، يتم أخذ    لاير سعودي   589,123  مبلغ  م2020عام    المترتبة علي هذا  وسوف 
 الجمعية العامة على قيمة هذه التعامالت في إجتماع الجمعية القادم . موافقة

رة والمقاوالت وهي  فرع مؤسسة األسود للتجا  –دار الكرم   اعمم مع مط 27/03/2013أبرمت الشركة عقد اتفاق بتاريخ    -
ً تلقائي  تجددي خ توقيعه  هذا العقد سنة من تاري   مدة  برئيس مجلس اإلدارة السيد / حازم فائز األسود ،  جهة ذات عالقة ما لم    ا

الكرم بكافة داراعم  م الشركة بتزويد مط يخطر أحد الطرفين الطرف اآلخر قبل شهر من تاريخ انتهائه. بموجب هذا العقد تقو
احتياجاته من المواد الغذائية الخاصة بعمل المطاعم على أن يدفع المطعم مستحقات الشركة خالل شهر من تاريخ استالمه  

 لاير   470,400  مبلغ  م2020  عام  خالل  العقد  هذا  علي  المترتبة  التعامالت  مجموع  بلغحيث    ،  الحساب المعتمدة  كشوفات
 .  القادم الجمعية إجتماع في تالتعامال  هذه قيمة علىالعامة  الجمعية موافقة أخذ يتم وسوف،  سعودي

رة والمقاوالت وهي  فرع مؤسسة األسود للتجا  –دار الكرم   اعمم مع مط 27/03/2013أبرمت الشركة عقد اتفاق بتاريخ    -
ً تلقائي  تجددي هذا العقد سنة من تاريخ توقيعه    مدة  برئيس مجلس اإلدارة السيد / حازم فائز األسود ،  جهة ذات عالقة ما لم    ا

ببعض  بتزويد الشركة    الكرمداراعم  مط   ميخطر أحد الطرفين الطرف اآلخر قبل شهر من تاريخ انتهائه. بموجب هذا العقد تقو
  بلغ حيث    ،  خالل شهر من تاريخ استالمه كشوفات الحساب المعتمدة  المطعممستحقات    الشركة  تدفعالمواد الغذائية على أن  

وتم الحصول على خصم بنسبة    سعودي  لاير  15,320  مبلغ  م2020  عام  خالل  العقد  هذا  علي  المترتبة  التعامالت  مجموع
لاير سعودي   12,256م  2020 سعودي ليصبح صافي المبلغ المترتب على هذا العقد خالل عام  لاير  3,064أى بقيمة    20%
 . القادم الجمعية إجتماع في تالتعامال  هذه قيمة علىالعامة  الجمعية موافقة أخذ يتم وسوف، 
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رة والمقاوالت وهي  فرع مؤسسة األسود للتجا  –دار الكرم   اعممع مط   م30/03/2020أبرمت الشركة عقد اتفاق بتاريخ    -
ً تلقائي  تجددي هذا العقد سنة من تاريخ توقيعه    مدة  برئيس مجلس اإلدارة السيد / حازم فائز األسود ،  جهة ذات عالقة ما لم    ا

انتهائه تاريخ  من  قبل شهر  اآلخر  الطرف  الطرفين  أحد  تقوم    ،  يخطر  العقد  هذا  عمال    كرمالداراعم  مط بموجب  بتأمين 
 العقد   هذا  علي  المترتبة  التعامالت  مجموع  بلغحيث    سعوديين وغير سعوديين للعمل في بعض فروع الشركة حسب الحاجة ،

  في  تالتعامال   هذه   قيمة  علىالعامة    الجمعية  موافقة  أخذ  يتم  وسوف ،    سعودي  لاير  553,887  مبلغ  م2020  عام  خالل
 . القادم الجمعية إجتماع

مؤسسة األسود للتجارة  م عقد تقديم خدمة اإلستشارات والصيانة والدعم الفني مع  01/01/2017مت الشركة بتاريخ  أبر  -
لعدد تسعة مجمعات تجارية بمدينتى الدمام    األسودفائز  حازم  السيد /من قبل رئيس مجلس اإلدارة  والمقاوالت والمملوكة  

 عام  خالل  العقد  هذا  علي  المترتبة  التعامالت  مجموع  تبلغ  كماوالجبيل مدة هذا العقد سنة من تاريخ توقيعه يتجدد تلقائياً ،  
  مالت التعا  هذه  قيمة  علىالعامة    الجمعية  موافقة   أخذ  يتم  وسوفلصالح الشركة ،    سعودي   لاير 1,242,000  مبلغ  م2020

 . القادم الجمعية إجتماع في

مؤسسة األسود للتجارة والمقاوالت  م عقد توريد وتركيب خاليا الطاقة الشمسية مع  02/02/2020مت الشركة بتاريخ  أبر  -
 والمقاوالتمؤسسة األسود للتجارة  بموجب هذا العقد تقوم    األسودفائز  حازم  السيد /من قبل رئيس مجلس اإلدارة  والمملوكة  

ما لم يخطر  بتوريد وتركيب خاليا الطاقة الشمسية لبعض فروع الشركة ، مدة هذا العقد سنة من تاريخ توقيعه يتجدد تلقائياً  
 خالل  العقد  هذا  علي  المترتبة  التعامالت  مجموع   تبلغ  كما،    من تاريخ انتهائه  ثالثة أشهرأحد الطرفين الطرف اآلخر قبل  

  إجتماع  في التعامالت هذه قيمة علىالعامة  الجمعية موافقة أخذ يتم  وسوف،   سعودي لاير 1,330,642 مبلغ م2020 عام
 . القادم الجمعية

بتاريخ  أبر  - الشركة  التجاريةم عقد توريد مع مؤسسة األ01/01/2011مت  برئيس مجلس    وهي جهة ذات عالقة  سود 
لصالح الشركة من مؤسسة األسود التجارية مدة هذا العقد سنة من  اإلدارة السيد / حازم فائز األسود عبارة عن مشتريات  

لاير  2,661,573  مبلغ  م2020  عام  خالل  العقد  هذا  علي  المترتبة  التعامالت  مجموع  تبلغ  كما تاريخ توقيعه يتجدد تلقائياً ،  
بضائع مع مؤسسة األسود كما بلغت اإليجارات المحصلة لصالح الشركة عن تأجير مساحات وجندوالت لعرض ، سعودي  

  التعامالت   هذه   قيمة  علىالعامة    الجمعية  موافقة  أخذ  يتم  وسوف  لاير سعودي ،  192,064م بمبلغ  2020التجارية خالل عام  
 . القادم الجمعية إجتماع في

( من 44والمادة )،    ( من نظام الشركات72( و)71لتزام الشركة بتنفيذ أحكام المادتين )إكما يؤكد أعضاء مجلس اإلدارة  
 :لي مع األطراف ذات العالقة كما ي الئحة حوكمة الشركات فيما يتعلق بالعقود

 . جتماع الجمعية العامة إيتم التصويت على جميع العقود مع األطراف ذات العالقة في  •
الشروط التجارية ى  ، والتعامل مع األطراف ذات العالقة بناء عل  يؤكد أعضاء مجلس اإلدارة عدم منافسة أعمال الشركة •

 .السائدة 
أو  كبار التنفيذيين، فإنه ال يوجد حالياً أية تعامالت تجارية مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو  وبخالف ما ذكر أعاله •

من أقاربهم من له أو لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة من   ى، أو أ  أو أكثر من أسهم الشركة  % 5من يمتلك حصة  
 .  لتصويت على هذه التعامالتفي امنهم حقا  ياً وال توجد أية صالحيات تعطي أ،  هذه التعامالت
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 المخاطر التي تتعرض لها الشركة   سادساً : 

للسياسات المعتمدة ويهدف النشاط اإلداري بالشركة إلى  تستمد إدارة المخاطر توجيهاتها من قبل اإل تحديد  دارة العليا وفقاً 
 وقياس المخاطر التى تواجه الشركة والعمل على التقليل من أي أثر يهدد الشركة وأخذ التدابير الالزمة للحد من تلك المخاطر

 : والتي وهى

   مخاطر االقتصاد  -1

سلباً على  قتصادي والتى قد تؤثر  قتصادية من خالل دراسة السوق والوضع اإلحاطة بالمتغيرات اإلتحرص إدارة الشركة اإل
 . على اإلحاطة بهذه التغييرات الشركة  عملأعمال الشركة وأرباحها ونتائجها المالية لذلك ت

 مخاطر المنافسة  -2

يرات التنافسية في السوق وذلك عبر إتخاذ قرارات يتعد المنافسة في قطاع التجزئة قوية لذلك تسعى الشركة على مواكبة التغ
ستمرارية حيث تقوم بتطوير وتحديث الفروع القائمة وافتتاح فروع جديدة  العليا للشركة لضمان اإلدارة  استراتيجية من قبل اإل

 في مواقع جيدة وتكون أكثر جاذبية للعمالء للمحافظة على قدرتها التنافسية . 

 مخاطر قانونية  -3

ها أومن خاللها ومدى توائمها مع  تحرص إدارة الشركة والشركات التابعة على دراسة البيئة القانونية التي تعمل الشركة في
طبيعة أعمال الشركة من خالل إدارة قانونية حرصت على تطويرها لمواكبة المتغيرات التشريعية والقانونية  سواء قوانين  

 .  القانونيةات عمل أو ضرائب والتى  قد تكون عرضه للتغيير

 مخاطر الموارد البشرية  -4

وتأهيل الكوادر البشرية بتدريب  الوصول إلى األهداف االستراتيجية  من أجل    خطط التطويريةالإدارة الشركة برسم    تقوم
طويلة وهم أصحاب مؤهالت وكفاءة عالية عمل  على موظفين لهم سنوات  الوطنية واستقطاب الكوادر المميزة والمحافظة  

 وكذلك تحرص إدارة الشركة على تقديم المحفزات لدعم استمرارية وكفاءة الموظفين .   

 ر التقنية مخاط -5

هي المخاطر المتعلقة بالعمليات التشغيلية المرتبطة بالبرامج التقنية فتقوم الشركة بالتطوير الدائم ألنظمة المعلومات اإلدارية  
 ودعم البنية التقنية . 

 مخاطر التوزيع والتوريد  -6

تعد المنافسة في قطاع التجزئة قوية لذلك تعمل الشركة وشركاتها التابعة في الحفاظ على عدد من موزعين رئيسيين لسلع 
مورديها  على عدد من الموزعين لتوزيع بعض المنتجات وتسعى الشركة على تنويع قاعدة    اعتمادهاوخدمات إضافة إلى  

   تقبلية . ال تتأثر سلباً على أعمالها المس موزعيها حتىو

 مخاطر التمويل   -7

في حال إرتفاع تكاليف التمويل بصورة كبيرة خاصة في حالة نمو حجم التمويل ، ستكون الشركة عرضةً إلحتمال تكبد  
تكاليف تمويل مرتفعة ، وهذا األمر قد يؤثر سلباً على ربحية الشركة المستقبلية لذلك تحرض الشركة على التفاوض مع عدة 

 أفضل األسعار كلفة لمحاولة تخفيف أثر هذه المخاطر .  بنوك للحصول على
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 واإلفصاح والشفافية وتأكيدات مجلس اإلدارة  حوكمة الشركة سابعاً : 
 حوكمة الشركة    -1

 

لمسئوليات ومهام مجلس    • بما في ذلك من فصل  الشركات  تبني معايير متقدمة في حوكمة  الشركة في  تتمثل سياسة 
كما ستلتزم    ،  واإلدارة التنفيذية والسياسات التي تضمن عمل مجلس إدارة الشركة بما يحقق مصالح للمساهمين،  اإلدارة  

عمالً بمبدأ اإلفصاح    كمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق الماليةالشركة بكافة األحكام اإللزامية الواردة في الئحة حو
ة في شركإدارة ال  تؤثر على طريقةوبالتالي  لشركة  لتعتبر الحوكمة جزءاً ال يتجزأ من القيم األساسية  والشفافية حيث  

،  ها وأدائ ها اهة أعمالبأن تطبيق أعلى المعايير في الحوكمة أمر جوهري لنزالشركة ؤمن وت باألطراف المعنية هاعالقت
عن  كما    المستدام  هاونمو اإلفصاح  بشأن  اإلدارة  مجلس  وضعها  التي  واإلجراءات  السياسات  بتنفيذ  الشركة  تلتزم 

للمتطلبات القانونية واللوائح المعمول فيها بما ال يتعارض مع   التطورات الهامة والبيانات المالية وتقارير األداء وفقاً 
 . الجهات ذات االختصاص التعليمات الواردة من

عالقتها مع    إنطالقاً من حرص الشركة على تعزيز  بها  ةخاصالحوكمة  ال  الئحة  تحديثبتقوم الشركة بشكل مستمر    •
وهذه الحوكمة متاحة على الموقع اإللكتروني   الصادرة عن هيئة السوق الماليةوإداركاً منها بأهمية الحوكمة    مساهميها

يق عمل للشركة مكون من رئيس المراجعة الداخلية والمستشار القانوني ومسؤول اإلتصال  للشركة ، كما أنه يوجد فر
عن هيئة السوق المالية يقومون بمهمة التحقق من إلتزام الشركة بقواعد حوكمة الشركة ومراجعة تحديثها وفقاً للمتطلبات  

لشركة على التطورات التي تحدث في مجال النظامية وأفضل الممارسات المطلوبة كما يتم إطالع أعضاء مجلس إدارة ا
 حوكمة الشركات .

يتمتع مجلس إدارة الشركة بصالحيات واسعة لرسم سياسات الشركة وأهدافها واستراتيجياتها واإلشراف على أعمالها    •
  . وتصريف شؤونها

وتم تعيين أعضاء كل من هاتين   والترشيحات  وهما لجنة المراجعة ولجنة المكافآت  ان تابعة لمجلس اإلدارةلجتم تشكيل    •
 .  وفقاً لمتطلبات الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية واللوائح التنظيمية المعتمدة للشركة اللجنتين
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 واألحكام التي لم تطبق وأسباب عدم التطبيقماتم تطبيقه من أحكام الئحة حوكمة الشركات  -2

قامت الشركة بتطبيق جميع األحكام الواردة في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية باستثناء األحكام  
 الواردة أدناه :

رقم المادة /  
 أسباب عدم التطبيق  نص المادة / الفقرة  الفقرة 

 استرشادية مادة  التقييم  41

 قامت الشركة بضم لجنة المكافآت مع لجنة الترشيحات في لجنة واحدة  تشكيل لجنة المكافآت  60

 قامت الشركة بضم لجنة المكافآت مع لجنة الترشيحات في لجنة واحدة  اجتماعات لجنة المكافآت  63

 الترشيحات في لجنة واحدة قامت الشركة بضم لجنة المكافآت مع لجنة  تشكيل لجنة الترشيحات  64

 قامت الشركة بضم لجنة المكافآت مع لجنة الترشيحات في لجنة واحدة  اجتماعات لجنة الترشيحات  67

اختصاصات لجنة إدارة   –تشكيل لجنة إدارة المخاطر    72 - 71 - 70
 إجتماعات لجنة إدارة المخاطر –المخاطر 

علماً بأن إدارة المراجعة الداخلية بالشركة تقوم   –مواد استرشادية 
 بالعديد من المهام الخاصة بإدارة المخاطر 

 2/ فقرة  85
تحفيز العاملين / برامج منح العاملين أسمهاً أو نصيباً  

من األرباح التي تحققها وبرامج التقاعد وتأسيس 
 صندوق مستقل لإلنفاق على تلك البرامج

 فقرة استرشادية 

تحفيز العاملين / إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في   3فقرة  / 85
 فقرة استرشادية  الشركة 

87 

تضع الجمعية العامة العادية بناًء على اقتراح من 
مجلس اإلدارة سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها  
واألهداف التي يصبوا المجتمع إلى تحقيقها بغرض 

 قتصادية للمجتمع . تطوير األوضاع اإلجتماعية واإل

 مادة استرشادية 

 تشيكل لجنة حوكمة الشركات  95

 
 مادة استرشادية 

الداخلية    - المراجعة  رئيس  من  مكون  للشركة  عمل  فريق  يوجد 
والمستشار القانوني ومسؤول اإلتصال عن هيئة السوق المالية يقومون 

الشركة   حوكمة  بقواعد  الشركة  إلتزام  من  التحقق  ومراجعة  بمهمة 
للمتطلبات النظامية وأفضل الممارسات المطلوبة كما يتم   تحديثها وفقاً 
في  تحدث  التي  التطورات  على  الشركة  إدارة  مجلس  أعضاء  إطالع 

 مجال حوكمة الشركات . 
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 اإلفصاح والشفافية  -3

 بما ، أوانها وفي صحيحة بطريقة  بالشركة المتعلقة الجوهرية كافة األمور عن اإلفصاح على مجلس إدارة الشركة يحرص

الشركة المالي المركز أو الموقف ذلك في تلتزم  ،  حوكمتها نضباط إ ومدى وأداء  ية المال سوق ال هيئة إبالغ الشركة  و 
 أصولها تؤثرعلى قد والتي العامة  لدى غيرالمعروفة أنشطتها مجال في تطورات جوهرية أية نع رتأخي دون رالجمهوو

 تاريخ وإعالن بتحديد و تلتزم أيضا الشركة ، التابعة شركاتها أو للشركة العام  المسار  المالي أوعلى مركزها أو  لتزاماتهاإو

ً (  21) إحدى وعشرون   قبل  العمومية الجمعية أعمال وجدول ومكان  عبر  وذلك جتماعلإل  التاريخ المحدد من األقل على  يوما

ة يومية  جريد  وفي ية السعودية ) تداول ( ، وموقع الشركة اإللكتروني ،المال سوق لل االلكتروني الموقع على يُنشر إعالن
 .  المساهمين لتبليغ الحديثة التقنية تصالاإل وسائل استخدام ويتم ، توزع في المنطقة التي فيها مركز الشركة الرئيسي

 
            مجلس اإلدارة إقرارات -4

 :بما يلي الشركة السعودية للتسويق )أسواق المزرعة(  مجلس إدارة قري

القابلة للتحويل الخاصة بالشركة   لحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويتأي مص  ال يوجد •   أو أدوات الدين 
بتلك الحقوق بموجب  إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم ( أبلغوا الشركة  مجلس    تعود ألشخاص ) عدا أعضاء

 م2020( من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة وأى تغيير في هذه الحقوق خالل عام  67المادة )
 اليوجد أى أسهم وأدوات دين صادرة للشركة التابعة . •

أن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده ، اليوجد توصية من لجنة المراجعة بش •
 ألنه يوجد لدى الشركة إدارة للمراجعة الداخلية .

اليوجد أى أدوات دين قابلة للتحويل وال أى أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها  •
 م واليوجد أى عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك .2020ام الشركة السعودية للتسويق أو منحتها خالل ع

أو   • للمساهمين  التصويت سواء  بأولوية خاصة في  تتمتع  أسهم  أو  امتياز  أسهم  للتسويق  السعودية  للشركة  اليوجد 
أعضاء مجلس اإلدارة وأن كل أسهم الشركة عبارة عن أسهم عادية متساوية القيمة األسمية ومتساوية في حقوق  

 ت وغيرها من الحقوق حسب النظام . التصوي

لم تقدم الشركة السعودية للتسويق أى قرض نقدي من أى نوع ألى من أعضاء مجلس إدارتها ، كما لم تضمن أى   •
 قرض عقده أحد من أعضاء مجلس إدارتها مع الغير . 

ية أو مذكرات حق اكتتاب  اليوجد أى حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقد •
 م .2020أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة السعودية للتسويق خالل عام 

اليوجد أى استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة السعودية للتسويق أو أياً من شركتها التابعة ألى أدوات دين  •
 م . 2020قابلة لإلسترداد تمت خالل عام  

 م .2020ن مراقب الحسابات طلباً لدعوة الجمعية العامة لإلنعقاد خالل عام لم يتم إستالم م •

 لم يقدم مراجع الحسابات خدمات إستشارية للشركة ولم يتلقى أى أتعاب بهذه الخصوص .  •

 اليوجد أى عمليات تعارض مصالح جوهرية بخالف ما تم اإلفصاح عنه . •

م 2020المال أو أكثر طلباً لدعوة الجمعية العامة لإلنعقاد خالل عام  من رأس    %5لم يتم إستالم من مساهمين يملكون   •
 أو إضافة بند أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية العامة عند إعداده . 

 اليوجد أى إجراء يؤدي إلى إعاقة استخدام المساهم لحقه في التصويت .  •

إلدارة ، واليوجد تعارض كذلك بشأن اليوجد تعارض مابين توصيات لجنة المراجعة بالشركة وقرارات مجلس ا •
 تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي .
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الحسابات خالل عام   • اإلدارة بتغيير مراجع  المعين من  2020التوجد توصية من قبل مجلس  الفترة  إنتهاء  م قبل 
 . أجلها

ب مكتوب بعقد اجتماعات طارئة من اثنين من األعضاء أو أكثر خالل عام  لم يتلقى رئيس مجلس اإلدارة أى طل •
 م .  2020

 اليوجد أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة . •

 اليتضمن تقرير مراجع الحسابات أى تحفظات على القوائم المالية السنوية .  •

وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي    م2020ديسمبر    31تم إعداد القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في   •
 تماشياً مع متطلبات الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين . وذلك

 . بالشكل الصحيح الشركة حساباتسجالت   ه تم إعدادأن •

 .  أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفعالية •

 .ا مواصلة نشاطهعلى  شركة يوجد أي شك يذكر في قدرة الأنه ال •

التوجد أى عقوبة أو جزاء أو تدبير إحترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من هيئة السوق المالية أو أى   •
 جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية . 

 
ة بالشركة ورأى لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة  الرقابة الداخليإجراءات  فاعلية  نتائج المراجعة السنوية ل  -5

 الداخلية  

تقوم إدارة المراجعة الداخلية بتنفيذ عمليات تدقيق دورية تشمل العديد من أنشطة العمليات التشغيلية واإلدارية والمالية   -  
ات والتأكد من مدى وكيفية التصرف مع أية  وذلك للتحقق من مدى كفاءة وفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية على تلك العملي

أو أقسامها بشكل عام ، وبناء على عمليات الفحص وتقييم مدى فعالية إجراءات الرقابة الداخلية     قد تواجه الشركة  مخاطر
التأكد من فعالية إجراءات الرقابة الداخلية المطبقة بالشركة بشكل مقبول وقيام   م2020بالشركة خالل العام   إدارة   فقد تم 

الشركة بعمل اإلجراءات التصحيحية الالزمة للمالحظات الواردة في تقارير المراجعة الداخلية ويتم متابعة المالحظات التي  
 ال تتم في نفس الفترة لحين االنتهاء من تنفيذها . 

اجعة الداخلية للشركة ومتابعة الذي يتم إعدادها من قبل إدارة المر  ةقامت لجنة المراجعة بدراسة التقارير الدورية والسنوي -
ولقد خطت الشركة خطوات إيجابية لتعزيز نظام الرقابة الداخلية لديها  ، تنفيذ التوصيات الواردة فيهم بشكل دوري ومستمر

للتأكد من كفاءته    ،  وبشكل معقول الداخلية بشكل مستمر  الرقابة  الداخلية بالشركة بفحص نظام  المراجعة  إدارة  كما تقوم 
 خالل من فاعلية نظام الرقابة الداخلية تدعيم ويتم،    يته والقيام بالمراجعات الالزمة لتقييم العديد من أعمال الشركةوفعال

 . الداخلي المراجع استقاللية وتعزيز الحوكمة مجال في الممارسات أفضل إرساء يدعم مما لجنة المراجعة وجود

واإلجراءات الكفيلة بتطوير وتحسين إجراءات وأنشطة الرقابة المرتبطة بالعديد من  كما تقوم إدارة الشركة بتبني السياسات 
وتوصيات المراجعة الداخلية لتدعيم فاعلية   ترحات، كما تقوم اإلدارة بوضع وتنفيذ خطط عمل لتنفيذ مق   مجاالت العمل لديها

  .نظام الرقابة الداخلية لديها

أنه ليس هناك أي قصورهام في أنظمة الرقابة الداخلية وإنها فعالة لمنع واكتشاف  وفي ضوء ما تم دراسته فإن اللجنة ترى   
 م .2020األخطاء وإنه لم يحدث أي خرق جوهري أو إخالل بأنظمة الرقابة الداخلية خالل العام 
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 ثامناً : كلمة الختام 

خالل التركيز على تنفيذ خططها اإلستراتيجية ، كما يتقدم أعضاء مجلس  تمكنت الشركة من تحقيق أهدافها لهذا العام من  
والبنوك   الحكومية  والجهات  والموظفين  الشركة  لمساهمي  بالشكر   ) المزرعة  أسواق   ( للتسويق  السعودية  الشركة  إدارة 

الشركة في التوسع  والموردين والعمالء وذلك لدعمهم وتعاونهم المستمر ، وسوف يتم العمل على تحقيق أهداف وخطط  
 ونمو المبيعات . 

    

 

 


