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  إدارة�شركة�أسواق�عبد�هللا�العثيمجلس�السنوي�	تقرير�ال

  الشركة�لسادة�مساهميا�ا	قدم�إ$ى

  م31/12/2015عن�السنة�ا	الية�ا	ن/.ية�-ي�
  

  

  ا8دارة��مجلستقرير�

  ا	ح>;م:ن�����      إ$ى�/�السادة�مساهمي�شركة�أسواق�عبد�هللا�العثيم

  م�31/12/2015للسنة�ا	الية�ا	ن/.ية�-ي
  

  سEم�عليكم�ورحمة�هللا�وبركاته�،،،ال
  

والــذي�يتضــمن��،م3�31/12/2015ــي�للعــام�ا/ــا1ي�ا/نت-ــ,تقريــره�الســنوي��بــ%ن�أيــديكميقــدم�ســواق�عبــد�هللا�العثــيم�أن�يســر�مجلــس�إدارة�شــركة�أ

 
ً
�وافيا

ً
وبعـض�التحلـيVت�ومؤشـرات��ةTسRSاتيجيا�JQاتوجها،�كما�يتطرق�إ1ى�التشغيLي�وا/ا1ي�داJKاأنشطة�الشركة�وتطورات�أعمالها،�وأعن��ملخصا

 �نشــطة�ا/ــوارد�البشــرية،أوبرامجهــا�3ــي�مجــال�ا/ســئولية�ا\جتماعيــة�و �،ا]داء
ً
مجزيــة�وتعزيــز�ريــادة�وعوائــد�نمــو�مســتدام��مــن�الشــركة�لتحقيــق�ســعيا

�من�رؤيتنا�ورسالتنا�3ي�توف%�Rمنتجات�عالية�الجودة�وبأسعار�تنافسية�تكون�3ي�متن
ً
  اول�الجميع.الشركة�انطVقا

  

�مــع�ا]نظمــة�الصــادرة�مــن�كافــة�الجهــات�ذات�العVقــة،�فــإن
ً
�مJtــا�بأهميــة�الشــفافية�وتوافقــا

ً
��واداركــا

ً
تكــون�عLــى�أن�مجلــس�ادارتكــم�يحــرص�جاهــدا

  �.ممارسات�الشركة�متوافقة�مع�Tئحة�حوكمة�الشركات�الصادرة�من�هيئة�السوق�ا/الية�ومتطلبات�اTفصاح�والشفافية
  

ا/ـــــــا1ي�ا/نت-ــــــــ,��عـــــــن�العـــــــام�الحســـــــابات�مراجـــــــعوتقريـــــــر�Jzـــــــا�ا/دققـــــــة�وا\يضـــــــاحات�ا/رفقـــــــة��الحســـــــابات�الختاميـــــــةهـــــــذا�التقريـــــــر�يصـــــــاحب�كمـــــــا�

حـــول�ا/علومـــات�ال~ـــ,�تضـــمJtا�هـــذا�التقريـــر�خـــVل�اTجتمـــاع��بـــالرد�عLـــى�استفســـارات�ا/ســـاهم%نمجلـــس�ا\دارة��ويتشـــرفهـــذا�،�م331/12/2015ـــي

  �.م2015لعام�لذا�التقرير�وعLى�القوائم�ا/الية�السنوية�للشركة�عLى�ما�ورد��Jzموافقة�الجمعيةم%ن،�كما�يأمل�السنوي�للجمعية�العامة�للمساه

 وهللا�و1ي�التوفيق،،
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�:KLMنبذة�عن�الشركة�ونشاطها�الرئي�:
ً
Vأو  

رئي�ــ�,�3ــي�صــناعة�ا]ســواق�ا/ركزيــة�وجملــة�ا/ســ�Jلك�3ــي�ا/ملكــة�العربيــة�الســعودية،�وقــدمت�الشــركة��تعت�ــ�Rشــركة�أســواق�عبــد�هللا�العثــيم�Tعــب

  تجربة�تسويقية�جيدة�من�خVل�ا]سعار�ا/نافسة،�والخدمات�ا/تم%�ة،�والجودة.

اTسـتثمار�نشـاط�الشـركة�ذلـك�تمـارس�انـب�وا1ـى�جويRSكز�نشاط�الشركة�الرئي�ـ�,�3ـي�مجـال�البيـع�بالجملـة�والتجزئـة�للمـواد�الغذائيـة�وا\سـ�VJكية�

 وسيتم�توضيح�تفاصيل�هذه�ا]نشطة�3ي�البيانات�القطاعية�البند�"�العقاري،
ً
  "�من�هذا�التقرير.سابعا

  

:�اس>;تيجية�وخطط�وقرارات�الشركة:
ً
  ثانيا

  :ا8طار�العام�Vس>;اتيجية�وخطط�الشركة  )أ

وقية�3ي�سـوق�ا/ـواد�الغذائيـة�واTسـ�VJكية�داخـل�ا/ملكـة�العربيـة�السـعودية�وذلـك�مـن�اTسRSاتيجية�العامة�للشركة�عLى�رفع�حص�Jا�الس�تنطوي 

شـاط�خVل�افتتاح�فروع�جديدة�أو�تطوير�فروعها�الحالية�لزيادة�مبيعاJQا،�وتنويع�استثماراJQا�بشكل�تكامLي�من�خVل�دخـول�أنشـطة�تكميليـة�للن

�بمـدن�مختلفــة�با/ملكــة�15م�عــدد�(2015جزئــة،�وقــد�افتتحـت�الشــركة�خــVل�عـام�الرئي�ـ�,،�وإدخــال�تقنيــات�جديـدة�متقدمــة�3ــي�تجـارة�الت
ً
)�فرعــا

،�142ليصبح�عدد�فروعها�ا/نتشرة�3ي�أنحاء�ا/ملكة�(
ً
�أنه�تم�)�فرعا

ً
مشـروع�بسبب�أعمال��بمدينة�الرياضفرع%ن�من�الفروع�القائمة��إغVقعلما

الشـركة�بمشـيئة�هللا�تعـا1ى�زيـادة��تتوقـعمـن�أجـل�تقـديم�خدمـة�أفضـل�لعمJKVـا،�كمـا��كمـا�تـم�توسـعة�وتطـوير�بعـض�الفـروع�القائمـةالنقل�العام،�

،�وال~,�يتوقع�لها�أن�تساهم�3ي�تعزيز�وزيـادة�مبيعـات�الشـركة�وادخـال�بمشيئة�هللا�تعا1ىفرع�جديد�)15(�م�بافتتاح2016عدد�فروعها�خVل�العام�

)�مليــون�ريــال�RS144اتيجية�الشــركة�دخــول�الســوق�ا/صــري�بحجــم�اســتثمار�يعــادل�(كمــا�تتضــمن�اســ�تقنيــات�جديــدة�ومتقدمــة�3ــي�تجــارة�التجزئــة.

  .الجملة�والتجزئة�3ي�ا/واد�الغذائية�تجارةسعودي�خVل�السنوات�الثVث�القادمة�Tستثماره�3ي�
 

  أهم�القرارات:  )ب

�نحـــو�تحقيـــق�أداء�مم%ـــ
ً
�لـــدور�مجلـــس�إدارة�الشـــركة�3ـــي�أداء�مســـئولياته�ومهامـــه،�وســـعيا

ً
باتخـــاذ��م�2015،�فقـــد�قـــام�ا/جلـــس�خـــVل�العـــام�تعزيـــزا

  العديد�من�القرارات�وا]عمال،�وال~,�من�أبرزها:

 اعتماد�التوجهات�اTسRSاتيجية�وا]هداف�الرئيسة�للشركة�وا\شراف�عLى�تنفيذها. �

 وضع�أهداف�ا]داء�ومراقبة�التنفيذ�وا]داء�الشامل�3ي�الشركة. �

 كة�وا]هداف�ا/الية�وإقرار�النتائج�ا/الية�وا/%�انيات.تحديد�الهيكل�الرأسما1ي�اTمثل�للشر  �

 م.2016للعام�ا/ا1ي��للشركةاعتماد�ا/وازنة�التقديرية� �

توسـعها�وانتشـارها�ورفـع�وبمـا�يسـاهم�3ـي�زيـادة��باغتنـام�الفـرص�الجيـدة�وا/ناسـبة�التوسع�3ي�مواقع�ومـدن�مختلفـة�خطةا/وافقة�عLى� �

 .حص�Jا�السوقية

مساهمة�سعودية�مقفلة�/زاولة�نشاطي�استقدام�العمالة�وتقديم��شركة-تأسيس�شركة�مع%ن�لVستقدام�3ي�/شاركة�اا/وافقة�عLى� �

 الخدمات�العمالية�وا/¡�لية�للقطاع%ن�العام�والخاص.

لعـــام�ا/ـــا1ي�بتوزيـــع�أربـــاح�نقديـــة�عـــن�ام�13/04/2015ا/نعقـــدة�بتـــاريخ��ا/وافقـــة�عLـــى�التوصـــية�للجمعيـــة�العامـــة�غ%ـــ�Rالعاديـــة�للشـــركة �

 .م2014

)�مليون�ريال�سعودي�خVل�السنوات�الثVث�القادمة�Tستثماره�3ي�144ا/وافقة�عLى�دخول�السوق�ا/صري�بحجم�استثمار�يعادل�( �

 .الجملة�والتجزئة�3ي�ا/واد�الغذائية�نشاطمجال�

 م.2014عمالها�عن�العام�أ ا/وافقة�عLى�اعتماد�التقرير�السنوي�للجن~,�ا/راجعة�والRSشيحات�وا/كافآت�عن� �

 للشركة�واعتمادها.والسنوية�ة�الثالثة�للجنة�ا/راجعة�بمراجعة�القوائم�ا/الية�ا]ولية�تا/وافقة�عLى�تجديد�تفويض�ا/جلس�لدرو  �

� � �ا/ا1ي �العام �من
ً
�إبتداءا �الدولية �/عاي%�Rا/حاسبة �التدري¤ي �التطبيق �خطة �م2016إعتماد �مع �للتوافق الهيئة��منالقرار�الصادر�،

 .السعودية�للمحاسب%ن�القانوني%ن

 ).Code Of Conducts(�وشركاJQا�التابعةالسلوك�ا/¥,�للشركة��اعتماد�تعديل�قواعد �

 ت�أعضاء�مجلس�ا\دارة�واللجان�بحيث�تتضمن�معاي%�Rترتبط�با]داء.مكافآ�سياسات�اعتماد�تعديل �

�اللج � �وأعضاء �رؤساء �وتسمية �له
ً
�رئيسا �تعي%ن �ا/جلس �لدورتأعتمد �وذلك �ا/جلس �أم%ن �وتعي%ن �الفرعية �بدات��الثالثة�هان وال~,

 م03/10/2015أعمالها�من��تاريخ�

� � �عLى �ا/وافقة �ا�ممثLيتعي%ن �ا/الية �السوق �هيئة �لدى �ا/جلسلشركة ��لدورة �الثالثة �أعمالها �بدات �وال~,
ً
�تاريخ�اعتبارا من

 م.03/10/2015
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ً
  ا	خاطر:�:�ثالثا

ومركزها�ا/ا1ي�ونتائجها�التشغيلية�وتدفقاJQا�النقدية�وتوقعاJQا�ا/ستقبلية�بشـكل�سـل¶,�3ـي�حالـة�تعرضـها�]ي�مـن�ا/خـاطر��قد�يتأثر�نشاط�الشركة

  التالية�أو�أي�مخاطر�أخرى�غ%�Rمعروفة�3ي�الوقت�الحاضر

د�ال·Jــا�نشــاطها،�وقــد�يتــأثر�إنفــاق�خــرى�ال~ــ,�يمتــالعربيــة�الســعودية�و3ــي�الــدول�ا] �يــرتبط�أداء�الشــركة�بالحالــة�اTقتصــادية�3ــي�ا/ملكــة �

ا/ؤسســـات�ا/اليـــة�ال~ـــ,��تتـــأثر ا]فـــراد�وا/ؤسســـات�والشـــركات�الـــذين�يمثلـــون�العمـــVء�ا/ســـ�Jدفون�بتلـــك�الحالـــة�اTقتصـــادية،�كمـــا�قـــد�

 تتعامل�معها�الشركة.

 القيمة�ا\يجارية.وارتفاع��راءً قيمة�العقارات�بيعا�وش�وال~,�قد�تؤثر�3يسوق�العقارات��ال~,�قد�تحدث�3يا/فاجئة�التغي%Rات� �

 عام. بشكل السعودي اTقتصاد مؤشرات عLى ا/ؤثرة العوامل من غ%Rها أو النفط أسعار 3ي ا/واتية غ%R التقلبات �

� T التقلبات فإن لذا الصرف، أسعار تقلب عن الناتجة ا]خطار بتغطية الشركة تقوم Rتـؤثر قـد الصـرف أسـعار 3ـي ا/واتيـة غ%ـ  
ً
 عLـى سـلبا

 نتائج�أداء�الشركة.

�عLى�نتائج�أداء�الشركة. �
ً
 التقلبات�3ي�أسعار�التمويل�تؤثر�سلبا

� .
ً
�وعا/يا

ً
 أخطار�ا/ضاربة�والتذبذب�3ي�أسعار�السلع�وا/واد�الخام�3ي�مجال�ا]غذية�محليا

 ��.ا/خاطر�ا/رتبطة�با/نافسة �

ليسـت�هنـاك�أيـة�ضـمانات�أو�تأكيـدات�بـأن�الشـركة�ستسـتطيع�كما�قد�تنشأ�لدى�الشركة�ال�Sامات�/صروفات�رأسمالية�مستقبلية،�و  �

وتنـتهج�الشـركة�سياسـات� تأم%ن�تلك�ا/صروفات�3ي�حال�احتياجها�لذلك�3ي�الوقت�ا/ناسـب�أو�بشـروط�مواتيـة�ومقبولـة�بالنسـبة�لهـا،

ســــواء�كانــــت�التســــويقية�أو�واجــــراءات�خاصــــة�بــــإدارة�ا/خــــاطر�وال~ــــ,�تضــــمن�ا/راجعــــة�ا/ســــتمرة�لكافــــة�اTنشــــطة�التشــــغيلية�للشــــركة�

 اTنتاجية.

ن�الشركة�كغ%Rهـا�مـن�الشـركات�العاملـة�3ـي�ا/ملكـة�عرضـة�للتـأثر�بـأي�إحيث��العVقة،التغ%Rات�غ%�Rا/واتية�3ي�ا]نظمة�والقوان%ن�ذات� �

 تغي%3�Rي�ا]نظمة�والقوان%ن.

 سيا¼�,�وا]م«,�3ي�ا/نطقة�ككل.التقلبات�السياسية�وا]منية،�حيث�تتأثر�الشركة�ضمن�قطاع�ا]عمال�بالوضع�ال �

�]ن�نسـبة�كب%ــRة�مـن�القــوى�العاملـة�بالشــركة�تنحصـر�3ــي�وظـائف�ُعّماليــة�بـالفروع�وا/ســتودعات�والـذي�يعتمــد� �
ً
تـوط%ن�الوظـائف،�نظــرا

�بشـــكل�كب%ـــ�RعLـــى�العمالـــة�الوافـــدة�ممـــا�قـــد�يصـــعب�إحVلهـــا�بأيـــدي�عاملـــة�وطنيـــة،�إ�Tأن�الشـــركة�و\يماJÁـــا�بـــدورها�بـــا/جتمع�
ً
وتعزيـــزا

لتوجهات�ا/ملكة�3ي�توط%ن�الوظائف�فإJÁا�تواصل�جهودهـا�الحثيثـة�مـن�أجـل�دعـم�مشـروع�تـوط%ن�الوظـائف�وتأهيـل�الكـوادر�الوطنيـة�

مـــن�خـــVل�عمليـــة�التـــدريب�والتوظيـــف،�ومـــنح�الشـــباب�والشـــابات�الســـعودي%ن�الفرصـــة�لتطـــوير�كفـــاءاJQم�العمليـــة�وا/Âـــ�,�عLـــى�مســـار�

 تقبلهم�ا/¥,.3ي�مس�واTزدهار التقّدم�
 

 
ً
  :�:�استثمارات�الشركةرابعا

 يوجد�لدى�الشركة�اTستثمارات�التالية:

�لحقوق�ا	لكية  )أ
ً
  :استثمارات�-ي�شركات�وفقا

�%13.65تســــتثمر�الشــــركة�3ــــي�شــــركة�عبــــد�هللا�العثــــيم�لVســــتثمار�والتطــــوير�العقــــاري�(شــــركة�مســــاهمة�ســــعودية�مقفلــــة)�بنســــبة�ملكيــــة� �

ريـال،�ويتمثـل�نشـاطها�ا]سا¼ـ�,�3ـي�إدارة�وتشـغيل�ا/جمعـات�وا/راكـز�التجاريـة�والعقاريـة�والRSف·Jيـة،�وقـد�بلــغ�85,000,000 وباسـتثمار�بلـغ�

م.�وبلـغ�نصـيب�2014ريـال�عـن�عـام��30,061,768ريـال�مقابـل� 32,306,403م�مبلـغ��2015نصـيب�الشـركة�مـن�ا]ربـاح�الصـافية�عـن�عـام�

 ريال.�27,625,000م�مبلغ�2015الشركة�من�ا]رباح�النقدية�ا/وزعة�خVل�عام�

�%25اســــتثمرت�الشــــركة�3ــــي�شــــركة�الوســــطى�للصــــناعات�الغذائيــــة�(شــــركة�ذات�مســــؤولية�محــــدودة)�بنســــبة�ملكيــــة�م�2015م�اخــــVل�عــــ �

،�وقــد�بلــغ�نصــيب�الشــركة�مــن�الخســائر�الصــافية�إدارة�وتشــغيل�ا/طــاعمريــال،�ويتمثــل�نشــاطها�ا]سا¼ــ�,�3ــي��25,000,000وباســتثمار�بلــغ�

 ريال.�651,142م�مبلغ���2015عن�عام
�   

 استثمارات�-ي�أوراق�مالية�متاحة�للبيع  )ب

ريال��3,400,000وباستثمار�بلغ��%6تستثمر�الشركة�3ي�شركة�ا/عامل�الوطنية�ا/حدودة�(شركة�ذات�مسؤولية�محدودة)�بنسبة�ملكية� �

� �العام �خVل �الشركة �تأسيس �تم �وتشغي2009وقد �إدارة �3ي ,��ا]سا¼ �نشاطها �ويتمثل �الغذائية�م، �با/واد �الخاصة �التحليل �معامل ل

�مدينة� �3ي �للشركة ,��ا/قر�الرئي� �ويقع �ا/جال، �هذا �3ي �الفنية �الخدمات �وتقديم �والبRSوكيماوية �البRSولية �والغاز�وا/واد وا]دوية

 ريال.��518,979مبلغ�م30/9/2014وقد�بلغ�نصيب�الشركة�من�الخسائر�ا/RSاكمة�للشركة�منذ�تأسيسها�وح~�Ê  الدمام.

ريال��565,658لدى�الشركة�محفظة�أسهم�لVستثمار�3ي�أسهم�الشركات�السعودية�أوراق�مالية�متاحة�للبيع�والبالغة�قيم�Jا�السوقية� �

 م.2014ريال�للعام��69,900مقابل�انخفاض�قدره�ريال��26,970م�حققت�ارتفاع�وقدره�31/12/2015كما�بتاريخ�
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صندوق�بيتك�لËصدارات�ا]ولية�الذي�يديره�بيت�التمويل�السعودي�الكوي~,�مقابل�اTشRSاك��لدى�الشركة�محفظة�أسهم�لVستثمار�3ي �

حققت�انخفاض�و م�31/12/2015ريال�كما�بتاريخ��9,073,700والبالغة�قيم�Jا�السوقية�ريال�مليون��10بمليون�وحدة�استثمارية�بقيمة�

 م�.2014للعام��يال�سعودير ��87,700مقابل�انخفاض�قدره�ريال��838,600قدره�3ي�قيم�Jا�

�بنسبة� � �محدودة) �مسؤولية �ذات �(شركة �والهرسك �البوسنة �جمهورية �3ي �لVستثمار�وا/سجلة �اوروبا �جنوب �شركة �3ي تستثمر�الشركة

� ��%18ملكية ��900وباستثمار�بلغ �يورو�(تعادل �وتطويرها��4.5ألف �العقارات �اTستثمار�بمجال �3ي �الشركة �نشاط �ويتمثل �ريال)، مليون

كما�تعمل�الشركة�عLى�تقديم�الخدمات�اTستشارية�ا/الية�والفنية�واTدارية�لقطاعات��،قطاع�السياÍي�و3ي�مجال�الطاقة�ا/تجددةوال

  ريال.�367,958م�مبلغ�2015وبلغ�نصيب�الشركة�من�ا]رباح�النقدية�ا/وزعة�خVل�عام��اTعمال�ا/ختلفة

  

 
ً
  م�:�2015وح2011��jkة�من�:�ملخص�النتائج�ا	الية�للشركة�للف>; �خامسا

  بيان�إيرادات�وأرباح�الشركة�:�(بآVف�الرياVت):  )أ
  

سبب�ا1ى�زيادة�ا/بيعات�والزيادة�3ي�الحوافز�ال،�ويعود�%3.6عام�السابق�وذلك�بارتفاع�قدره�مليون�ريال�لل�202,5مليون�ريال،�مقابل��209.8بلغ�الربح�التشغيLي�

 لتحقيق�ا]هداف�البيعية�السنوية.

  صا-ي�(بآVف�الرياVت):�–بيان�إيرادات�ومصاريف�أخرى��-

  2014  2015 البيان

 20,330 27,252 حصة�الشركة�-ي�صا-ي�أرباح�شركات�زميلة

  (230)  7 صا-ي�-�ع�أصول�ثابتةأرباح�وخسائر�بي

  4,407  6,490 أخرى،�صا-ي

  24,508  35,764 ا	جموع

  

  أهم�ا	ؤشرات�ا	الية�الرئيسية:�-

  2011  2012  2013 2014 2015 البيان

  %3.67  %4.14  %4.16  %4.05 3.79% العائد�ع|ى�ا8يرادات

  %28.25  %25.24  %23.90  %22.55 22.45% العائد�ع|ى�حقوق�ا	ساهم:ن

  %9.00  %9.74  %9.62  %9.11 8.47% العائد�ع|ى�ا{صول 

  %15.20  %4.10  11.56%  %14.70 14.93% معدل�نمو�ا	بيعات�

  )%7.30(  %14.40  %12.07  %11.57 7.49% معدل�نمو�صا-ي�ا{رباح

  3.34  3.82  4.28  4.77 5.13 *ريال�–ربح�السهم�

�السهم�عن��*� �احتساب�ربحية �الشركة�من�2013إ1ى��2011ا]عوام�من�تم�إعادة �رأس�مال �45مليون�سهم�إ1ى��22.5م�وذلك�]غراض�ا/قارنة�بسبب�زيادة

  م.2014أبريل��6مليون�سهم،�وال~,�تمت�ا/وافقة�عل·Jا�3ي�اجتماع�الجمعية�العامة�غ%�Rالعادية�بتاريخ�

  
  

 2011  2012  2013  2014  2015  البيان

 4,090,913 4,144,435 4,630,807 5,304,701  6,098,018  إيرادات�النشاط

 )3,767,768(  )3,420,289(  )3,837,724(  )4,380,775( (5,037,330) تكاليف�النشاط

 323,145 724,146  822,948  923,926 1,060,688 النشاط�مجمل�ربح

 )178,040( )578,932(�  (658,140)  )728,591( (859,962) مصاريف�إدارية�وعمومية�وتسويقية

 8,478 30,302  32,167  24,508 33,749 صا-ي�–إيرادات�ومصاريف�أخرى�

 )3,500( )3,750(�  (4,600)  )5,289( (5,323) الزكاة

 150,083 171,766  192,375  214,554 229,153 قبل�حقوق�ا	لكية�غ:;�ا	سيطرة�صا-ي�الربح

  0  0 130  225 1,723  حصص�ا	لكية�غ:;�ا	سيطرة�-ي�خسائر�الشركات�التابعة

 150,083 171,766  192,505  214,779 230,875 صا-ي�الربح
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  ا{صول�والخصوم�وحقوق�ا	ساهم:ن�(بآVف�الرياVت):  )ب

  2011  2012  2013  2014  2015 نالبيا

  460,437  465,154  568,647  786,143 1,200,772  موجودات�متداولة�

  942,621  941,053  1,011,167  1,219,385 1,451,977  مطلوبات�متداولة

  )482,184(  )475,899(  (442,520)  )433,242( (251,205)  رأس�ا	ال�العامل

  118,945  174,018  193,567  196,288 186,290  استثمارات�-ي�شركات�تابعة�أخرى 

  1,096,233  1,124,254  1,239,824  1,372,782 1,707,112  ا	وجودات�الثابتة�

  1,675,615  1,763,426  2,002,038  2,355,213 3,094,174  إجما$ي�ا	وجودات�

  942,621  941,053  1,011,167  1,219,385 1,451,977  ا	طلوبات�ا	تداولة��

  166,231  100,859  135,000  125,000 399,500  جلقروض�طويلة�ا{ 

  35,461  41,068  48,491  56,579 69,945  ا	طلوبات�ا{خرى 

  1,144,313  1,082,980  1,194,658  1,400,964 1,921,422  إجما$ي�ا	طلوبات

  225,000  225,000  225,000  450,000 450,000  رأس�ا	ال�ا	دفوع

  306,302  455,446  580,511  502,605 654,636  رباح�غ:;�ا	حققة�اVحتياطيات�وا{رباح�ا	دورة�وا{ 

  531,302  680,446  805,511  952,605 1,104,636  مجموع�حقوق�ا	ساهم:ن

  0  0  1,870  1,645 68,116  حقوق�ا	لكية�غ:;�ا	سيطرة

  1,675,615  1,763,426  2,002,038  2,355,213 3,094,174  مجموع�ا	طلوبات�وحقوق�ا	لكية
 

 

 



  

6  

  
  

 
  

  

 :التدفقات�النقدية�(بآVف�الرياVت)�  )ج

 2014 2015 السيولة�النقدية    
 374,471 215,923 التشغيلية�ا{نشطةالسيولة�النقدية�الواردة�من�

 (218,969) (397,022) اVستثمارية�اVنشطةالسيولة�النقدية�ا	ستخدمة�-ي�
 (82,344) 326,630 التمويلية�ا{نشطة�)ا	ستخدمة�-يالواردة�من�(السيولة�النقدية�

 73,159 145,531 -ي�النقد�الزيادة
 110,331 183,489 رصيد�النقد�-ي�بداية�السنة

 0 406  رصيد�النقد�ا	ضافة�من�توحيد�شركات�خEل�السنة

 183,489 329,426 رصيد�النقد�-ي��.اية�السنة
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ً
  :�التوزيع�الجغرا-ي�8يرادات�الشركة:سادسا

 :�(بآTف�الرياTت)�وتنقسم�اTيرادات�داخل�ا/ملكة�ا1ى�ا/ناطق�التالية �Tيوجد�للشركة�إيرادات�خارج�ا/ملكة�العربية�السعودية،�-
 

 ا/نطقة
2015 2014 

  النسبة  ا\يرادات  النسبة  ا\يرادات

 %72 3,783,775  %71  4,292,272 وسطىا/نطقة�ال

 %11 562,007 %10 634,132 ا/نطقة�الشرقية

 %8 434,925 %9 523,071 ا/نطقة�الجنوبية

 %7 360,428 %7 411,886 ا/نطقة�الشمالية

 %2 110,767 %3 174,442 ا/نطقة�الغربية

 %100 5,251,902 %100 6,035,802 ا/جموع

 

 
 
 



  

8  

 
ً
  ::�البيانات�القطاعيةسابعا

التجزئـة�بـا/واد�الغذائيـة�وتمـارس�الشـركة�نشـاطها�3ـي�ا/ملكـة�العربيـة�السـعودية،�با\ضـافة�الجملـة�و تRSكز�النشـاطات�الرئيسـية�للشـركة�3ـي�تجـارة�

م�لكــل�قطــاع�مــن�قطاعــات�ا]عمــال�(بــآTف�2014م�و2015ا/علومــات�ا/ختــارة�للســنت%ن�ا/ــاليت%ن��تــم�تلخــيص�بعــض�.اTســتثمار�العقــاري إ1ـى�قطــاع�

 الرياTت):

  ا	جموع  اVستثمار�العقاري   تجارة�التجزئة�والجملة ريال��ألفالبيان/�

2015  2014  2015  2014  2015  2014  

 5,251,902 6,035,802    -     -   5,251,902   6,035,802   ا	بيعات

 95,930 111,198  95,930   111,198     -     -  إيرادات�التأج:;

 1,358,442 1,694,956  492,908   467,994   865,533   1,226,962  صا-ي�ومعدات،ممتلكات�

 923,926 1,060,688  52,798   62,216   871,127   998,472  إجما$ي�الربح
  

  

  

 
ً
 لوطنية:�تنمية�ا	وارد�البشرية�ا�:ثامنا

� �الوظائف �توط%ن �3ي �لرؤي�Jا
ً
�وتحقيقا �البشرية، �ا/وارد �تنمية �3ي �لسياساJQا

ً
�وفقا �الشركة �تنتهجه �الذى �الفعال �الوط«, �للدور

ً
Tى�استكماLع� بناًء

�ا\ستقط �3ي �متطورة �أفكار�وأساليب �بتطبيق �الشركة �تقوم �ا/طلوبة، �التوط%ن �نسب �ولتحقيق �Jzا �تقوم �ال~, �التوسع �والتعي%ن�اسRSاتيجية اب

 لتحقيق�هذه�اTهداف�ا/نشودة�كالتا1ي�:�م�2015والتدريب،�وقد�اتبعت�الشركة�خطوات�إيجابية�خVل�العام�

  اTستمرار�3ي�تفعيل�وتحديث�ا/سار�الوظيفي�بما�يحقق�الطموحات�الوظيفية�للشباب�السعودي. •

�لرؤية�و  • �يتوافق�مع�طبيعة�وخصوصية�ا/رأة�3ي�العمل�عLى�توف%�Rفرص�عمل�حقيقية�للمرأة�للعمل�عن�بعد�وفقا زارة�العمل�بما

 ا/جتمع�السعودي.�

 وضع�برامج�وأنظمة�تحف%��مختلفة�لزيادة�معدTت�اTستقطاب�للشباب�السعودي�ورفع�معدTت�الوTء�واTنتماء. •

  تطبيق�برامج�التدريب�التعاوني�مع�الجامعات�وا/عاهد�ا/حلية.� •

  )�شاب�سعودي�بمختلف�الوظائف.1,476وق�تنمية�ا/وارد�البشرية�لتدريب�وتوظيف�(عقد�اتفاقيات�اسRSاتيجية�مع�صند •

 )�شاب�سعودي�خVل�إجازة�الصيف.�177التوظيف�الصيفي�ا/وسم,:�تم�توظيف�( •

�من�خVل�أكاديمية�العثيم�للتدريب�والتطوير�ال~,�أتمت�تدريب�عدد�( •
ً
 3,306إتاحة�فرص�التدريب�النظري�والعمLي�مجانا

ً
�)�متدربا

 م�،�وتأهيلهم�لسوق�العمل�3ي�قطاع�التجزئة.2015)�من�موظفي�الشركة�خVل�عام504)�من�خارج�الشركة�و�(2,802مJtم�(

�للعمل�3ي�فروع�مبيعات�التجزئة�بالشركة.� )2495تم�توظيف�( •
ً
 متدربا

  )�شاب�سعودي.2,811تم�خVل�العام�توظيف�( •

 
ً
 :�التسويق�والعناية�بالعمEء:�تاسعا

�تلم �سبيل �ا/ختلفة3ي �وا/واسم �والعطل �وا/ناسبات �الطلب �/وسمية
ً
�ومراعاة �قرب �عن �ا/س�Jلك �حاجات �تسويقية��،س �خطة �تصميم �تم فقد

� �التسويقية �الفعاليات �جميع �تنظم �عام��للشركةمتكاملة �طوال �الفعاليات �من �وغ%Rها �ميجا �ومهرجانات �ترويج �وحمVت �اسبوعية �مهرجانات من

�جم2015 �يوفر�للعمVء �مما �ا/ناسم �واحتياجاJQم �متطلباJQم �يع �ا] بة، �ويساعد �الجيد �اTستعداد �عLى �الشركة��لزيادةسواق �قامت �كما ا/بيعات،

جميع�وضمن�سياس�Jا�للتخفيف�عن�عمJKVا�آثار�اTرتفاع�ا/ستمر�3ي�أسعار�ا/واد�الغذائية�بتب«,�خطة�مهرجانات�اسبوعية�وموسمية�فعالة�تغطي�

من�خVلها�بمنح�ا/تسوق%ن�خصومات�حقيقية�وعروض�متم%�ة�تساهم�3ي�خفض�كلفة�ا/واد�اTس�VJكية�لÓسرة�من��انحاء�ا/ملكة،�حيث�تقوم

 مواد�غذائية�وأصناف�اللحوم�والخضار�والفواكه�وا/خبوزات�الطازجة�وكذلك�ا]جهزة�وا]دوات�ا/¡�لية�والكهربائية�وا\لكRSونية.

�لتوف%�Rا/ �الشركة �رسالة �من
ً
�أصناف�وانطVقا �تطوير�وتوسعة �سياسة �الشركة �تبنت �فقد �وسعر�مقبول �عالية �بجودة �للمس�Jلك �ا]ساسية واد

ساسية�وغ%Rها�من�ا/واد�اTس�VJكية�بنفس�جودة�العVمات�التجارية�العVمة�التجارية�ال~,�تقدم�للمس�Jلك�تشكيلة�واسعة�من�ا/واد�الغذائية�ا] 

� �وقد �بسعر�أقل. �ولكن ��\سRSتيجيةا�أعتمدتالعا/ية �عLى �الشركةالتسويقية �عVمات �الدائم�دعم �ونموها �تفوقها �وضمان وتعريف��،التجارية

�والفروع �العامة �ا]ماكن �3ي �التذوق �حمVت �خVل �من �Jzا �واTخبار�الصحفية��،ا/س�Jلك �اTجتماÕي �التواصل �ومواقع �ا/طبوعة �ا/واد �خVل ومن

  دوات�الRSويجية.وغ%Rها�من�ا] 



  

9  

فقد�قامت�الشركة��،العمVء�لدىة�ا/س�Jلك�3ي�أسواق�وفروع�الشركة�واضفاء�اللمسة�العصرية�اTحRSافية�عLى�الصورة�الذهنية�ولتحس%ن�تجرب

�بتطويع�وسائل�التواصل�اTجتماÕي�وال�Rيد�ن�لRSتدي�حلة�واحدة�عصرية�وعمليةبتطوير�الهوية�الداخلية�لكافة�فروعها�واTركا
ً
،�كما�قامت�ايضا

موقع�الشركة�ا\لكRSوني�لتكون�وسائل�فعالة�وبديلة�لËعVم�التقليدي�ا/كلف�ولضمان�الوصول�لجميع�شرائح�ا/س�Jلك%ن�ا/س�Jدف%ن�ا\لكRSوني�و 

  وبفعالية�جيدة�وتكلفة�أقل.

�مع�خطط�التوسعة�الطموحة�ال~,�تتبناها�
ً
ما�كان،�فقد�تبنت�مس�Jلك�حيثوالتمدد�3ي�جميع�أنحاء�ا/ملكة�الحبيبة�والوصول�لل�الشركةوتماشيا

  مسئولية�تعريف�ا/س�Jلك%ن�بالفروع�الجديدة�والRSويج�لها�وتسويقها�بما�يضمن�مبيعات�متم%�ة�لهذه�الفروع�من�اليوم�اTول.��عن�لتسويق�خطة�ل

3ي�بمفهوم�جديد�تم�إطVقها��كما�أستمرت�الشركة�3ي�عمليات�التطوير�عLى�الهوية�واÖلية�وا]نظمة�التشغيلية�لبطاقة�برنامج�الوTء�(اكتساب)�ال~,

الذي�سبق�إنشاؤه�3ي�فRSة�ماضية�وا/وقع��920000702مركز�التواصل�واTتصاTت�ا/تكامل�بالرقم�ا/وحد��ا/واصلة�3ي�تطويرم،�وتم�2011العام�

Vعم� �وخدمة �التواصل �عمليات �لتعزيز�وإدارة �التفاعلية �والرسائل �الذكية �لÓجهزة �اكتساب �وتطبيق �عLى�ا\ليكRSوني �والحفاظ �اكتساب �بطاقة ء

ا/قدمة�وتلبية�احتياجاJQم�ومتطلباJQم�وتقديم�أعLى�قيمة�للعمVء�وتفعيل��معرفة�رضاهم�عن�الخدماتالعVقات�من�خVل�استقبال�مVحظاJQم�و 

�ارتفاع وارتفاع�عدد�العمVء�ا/تسوق%ن�من�نسبة�اTشRSاك�بال�Rنامج،� البطاقات�عLى�مدار�اليوم،�وكانت�أبرز�نتائج�تطوير�هوية�اكتساب�وآلياJQا

� �عام �خVل �ال�Rنامج �2015أعضاء �إ1ى �Jzذا��%49.69م �خدماJQا �التطوير�3ي �من �مزيد �لعمل �جهودها �الشركة �وستوا1ي �العمVء، �عدد �إجما1ي من

ير�وتنسيق�العمل�ورفع�كفاءة�الخصوص�لتوف%�Rالسلع�اTس�VJكية�لعمJKVا�بمستوى�عال�من�الجودة�وإرضاJKم�بشكل�دائم�ومستمر�ومراقبة�وتطو 

  اTداء�والتحس%ن�ا/ستمر�لجودة�ا/نتج�والخدمة�ال~,�تقدم�لعمVئنا�الكرام.

 
ً
 :�تقنية�ا	علومات:�عاشرا

�فقدعLى�اسRSاتيجية�الشركة�وتوجهاJQا�ا/ستقبلية،��تؤمن�الشركة�بأهمية�دور�تقنية�ا/علومات�3ي�تطوير�ورفع�مستوى�ا]داء�3ي�الشركة،�وبناءً 

�النظا �كاملة �ترقية �تم �ومJtا �لدJØا، �العمل �كفائة �من �ترفع �وال~, �التوجهات �تلك �تدعم �ال~, �ا/شاريع �بالRSك%��عLى �ا/علومات �تقنية �ا/ا1ي�قامت م

حات�بواسطة�استخدام�ا/اس�ةا/ركزي�ات،�وأتمتة�عمليات�ا/ستودع2012والتجاري�والصناÕي�داينمكس�إ1ى�ا\صدار�الثالث�وا]حدث�من�نسخة�

التجاري%ن�وا/متلكات��،�ونظام�إدارة�عقود�ا/وردين\دارات�الخدميةلبعض�اتجارية�الوإطVق�نظام�ا/شRSيات�غ%�R،�الVسلكيةمن�خVل�الشبكات�

  والعقارات.

�و  ��تأسيستم �العثيم �لشركة �التحتية �البنية
ً
Vشام� �وا\دارية �ا/الية �با]نظمة �تم �كما � �المصر، �من �مزيد �(نظالطوير�تعمل �التقارير�الذكية )�BIم

�خدمة�الرسائل�التفاعلية�Tكتساب�وا/وارد�البشرية،�وإطVق�النسخة�الجديد ة�من�لقطاع�ا]عمال�وإتاحة�التقارير�عLى�ا]جهزة�الذكية�وإطVق

،�وبدء�التشغيل�الفعLي�لنظام�ا]جهزة�الذكيةالعثيم�عLى�اTنRSنت�مع�إطVق�التطبيق�الخاص�بأسواق�العثيم�لكل�من�عبد�هللا�أسواق�شركة�موقع�

�اTحتياطي �النسخ �إدارة �نظام �وتطبيق �الجديدة)، �الداخلية �(البوابة �كونكت �و �ة،العثيم �البشريةتطبيق �ا/وارد �إدارة �والصندوق��أنظمة واTنRSانت

السعة��توسعةع�العقارية،�با\ضافة�إ1ى�للباحث%ن�عن�ا/واق�ا]جهزة�الذكية،��وتطبيق�نظام�إدارة�العقار�مع�تطبيق�للشركات�التابعةواTستعاضة�

  التخزينية�/ركز�البيانات.

  عشر:�خطة�التحول�نحو�تطبيق�معاي:;�ا	حاسبة�الدولية:�الحادي

�و 
ً
�القانوني%ن�لقرارفقا �للمحاسب%ن �السعودية �ا/حاسبية��،الهيئة �والسياسات �ا]نظمة �لتطبيق �مبكرة �خطة �الشركة �إدارة �مجلس �أعتمد فقد

�وبد �"الشركة"�الدولية، �عLى �ا/طبقة �معاي%�Rا/حاسبة �مراجعة �إ1ى �الخطة �JQدف �حيث �نحو�ا/عاي%�Rالدولية، �التحول �لعملية �ا/رحLي �التطبيق ء

 R%ا/عاي� �تلك �لتطبيق �التدري¤ي �للتحول
ً
�تمهيدا �ا/عاي%�Rالدولية، �لتطبيق �نحو�التحول �حصوله �اTثر�ا/مكن �ومعرفة �التابعة"، بشكل��و"شركاJQا

  خذ�3ي�اTعتبار�جميع�العوامل�ا/ؤثرة،�وترتكز�الخطة�عLى�ما�يLي:مدروس�يأ

عمل�دراسة�ومقارنة�لكافة�معاي%�Rا/حاسبة�الدولية�ا/عتمدة�من�الهيئة�السعودية�للمحاسب%ن�القانوني%ن�وا/عاي%�Rال~,��Tتزال�تحت�  ) أ

 :كما�يLيالتابعة�حيث�ستكون�نتائج�ا/قارنة�الدراسة�من�قبل�الهيئة�ومقارن�Jا�با/عاي%�Rا/طبقة�لدى�الشركة�وشركاJQا�

��Êوا/عاي%�Rالدولية�ا/عتمدة�من� �Ýا�التابعة�وبحاجة�إ1ى�إعادة�دراسة�ونظر�وبما�يتماJQى�أنشطة�الشركة�وشركاLا/طبقة�ع�R%ا/عاي

ال�عملية�التحول�الهيئة�السعودية�للمحاسب%ن�القانوني%ن،�وسيتم�3ي�هذا�الخصوص�عمل�كافة�التوصيات�الواجب�اتخاذها�حي

 وبما�يتناسب�مع�ا/عاي%�Rالدولية�ا/عتمدة�من�الهيئة�السعودية�للمحاسب%ن�القانوني%ن.

�ا/الية� � �القوائم �ا/عاي%�RعLى �متطلبات �تطبيقات �تأث%Rات �Tحتساب �آلية �بوضع �بالشركة �ا/عني%ن �مع �بالتعاون �اTستشاري يقوم

 .مدةا/عاي%�Rالدولية�ا/عت�بما�يتفق�مع\ظهارها�



  

10  

 م.2015إعداد�قوائم�مالية�افRSاضية�لعام�  ) ب

�Öخر�تحديث�للمعاي%�Rالدولية�ا/عتمدة�من�الهيئة�السعودية�للمحاسب%ن�القانوني%ن�ح~�Êتاري  ) ج
ً
خ�إعداد�القوائم�ربع�السنوية�الVحقة�وفقا

Jا�مع�أنشطة�الشركة�حسب�ما�يتم�التوصل�خرى�ال~,�لم�تعتمد�من�الهيئة�وذلك�3ي�حدود�تماش·إعداد�هذه�القوائم�وا/عاي%�Rالدولية�ا] 

�لنطاق�العمل�ا/ذكور 
ً
 .اليه�وفقا

 دراسة�السياسات�ا/حاسبية�ا/تبعة�3ي�الشركات�التابعة�للشركة.  ) د

�ا]   ) ه �3ي �ا/طلوبة �والتعديVت �للتوقعات �ف«, �تحليل �وإصدار�التوصيات�إعداد �لها �التابعة �والشركات �للشركة �ا/الية �والسياسات نظمة

 شأJÁا.الVزمة�ب

عمل�ملخص�لكافة�نصوص�ا/عاي%�Rغ%�Rا/عتمدة/�وال~,��Tتنطبق�عLى�أنشطة�الشركة�وشركاJQا�التابعة�وتوضيح�آلية�تطبيقها�3ي�حال�  ) و

�أو�قررت�الشركة�تطبيقها�وبما�تسمح�به�الهيئة�السعودية�للمحاسب%ن�القانوني%ن.�إذا
ً
Vانطبقت�مستقب 

�سنوي  ) ز �الربع �ا/الية �للقوائم �دراسة �متطلبات�عمل �مع �تماش·Jا �من �والتأكد �مراجع�Jا �]غراض �ا/ع%ن �اTستشاري �قبل �من �والسنوية ة

 .%نالسعوديالقانوني%ن�ا/عاي%�Rالدولية�ا/عتمدة�من�قبل�هيئة�ا/حاسب%ن�

�للتوصيات�ال~,�يتم�التوصل�ال·Jا�وعرضها�عLى�إدارات�الشركة.  ) ح
ً
 تطوير�أدلة�السياسات�ا/الية�ا/طبقة�وفقا

�  ) ط �ا/عاي%�Rالسعودية�تدريب �وب%ن �بيJtا �الفروقات �الRSك%��عLى �مع �ا/عاي%�Rالدولية �وخيارات �متطلبات �عLى �الشركة �3ي �ا/عني%ن ا/وظف%ن

�فيما�يتعلق�با/عاي%�Rال~,�تنطبق�عLى�الشركة.
ً
  خصوصا

  

  :�القروض�وا	رابحات�:الثاني�عشر

  مرابحات�قص:;ة�ا{جل�  )أ

وذلك�لتمويل�(وجميعها�متوافقة�مع�الشريعة�ا\سVمية)�بنوك�محلية�عLى�شكل�مرابحات�قص%Rة�ا]جل��يوجد�لدى�الشركة�تسهيVت�مع�مجموعة

مليون�ريال�سعودي�،�وتفاصيلها�كما��270م�مبلغ�2015ديسم�31��Rرأس�ا/ال�العامل،�حيث�بلغ�الرصيد�غ%�Rا/ستخدم�من�هذه�ا/رابحات�كما�3ي�

  ):بآTف�الرياTت:�(القيمة�يLي

  البنك�العربي البيان
البنك�السعودي�

  الهولندي
  بنك�البEد  ا{ه|ي  سامبا

  50,000  75,000  75,000  40,000  50,000  حد�التسهيEت�قص:;ة�ا{جل

  ��-  18,000  ��-  -  -  31/12/2014التسهيEت�كما�-ي�

  -  -  -  -  20,061  31/12/2015التسهيEت�كما�-ي�

  04/09/2015  01/09/2016  26/03/2016  30/11/2016  01/06/2016  تاريخ�ان/.اء�اVتفاقية

  قص%Rة�ا]جل  قص%Rة�ا]جل  قص%Rة�ا]جل  قص%Rة�ا]جل  قص%Rة�ا]جل  نوع�التسهيEت

  يوم�180ح~�Ê  يوم�120ح~�Ê  يوم�90ح~�Ê  يوم��180ح~�Ê  يوم�90ح~�Ê  مدة�القرض

  تاريخ�أول�قسط
  

          

            11/01/2016  تاريخ�آخر�قسط

  تمويل�رأس�ا/ال�العامل  الغرض�من�القرض

  سند�]مر�  سند�]مر�  سند�]مر�  سند�]مر�  سند�]مر�  الضمانات
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 قروض�ومرابحات�طويلة�ا{جل: )ب

�مع�بعض�البنوك�ا/حلية�متوسطة�و يوجد�لدى�الشركة�قروض�ومرابحات� �مع�الشريعة�ا\سVمية)�طويلة�ا]جل �يLي�(متوافقة تفاصيلها�كما

  ):لرياTتابآTف�(القيمة�

  2سامبا�  ا{هلـى�  سامبا  4الهولندى�  3الهولندى�  2الهولندي�  1الهولندى�  البنك�العربي البيان

  184,400  106,000  75,000  112,000  88,000  100,000  100,000  75,000  إجما$ي�القرض

  9,220  17,667  50,000  16,800  -  30,000  80,000  45,000  ا{قساط�ا	سددة

ا	سدد�خEل�عام�

  م2015
20,000  20,000  20,000  -  16,800  20,000  17,667  9,220  

رصيد�القرض�-ي�

  م31/12/2015
30,249  20,137  70,552  88,550  95,927  25,166  88,877  176,292  

�–أرباح�القرض�

  مؤجلة
249  137  552  550  727  166  544  1,112  

  175,180  88,333  25,000  95,200  88,000  70,000  20,000  30,000  صا-ي�رصيد�القرض

  2015-08- 02  29/04/2015  25/04/2013  2015-03- 30  2015-10- 29  30/09/2014  13/11/2011  30/09/2013  تاريخ�القرض

  سنوات�5  سنوات�3  شهر�45  سنوات�5  سنوات�5  شهر�45  سنوات�5  شهر�45  مدة�القرض

  ربع�سنوي   ع�سنوي رب  ربع�سنوي   ربع�سنوي   ربع�سنوي   ربع�سنوي   ربع�سنوي   ربع�سنوي   طريقة�السداد

  9,220  8,833  5,000  5,600  4,400  5,000  5,000  5,000  ريال)�ألفالقسط�(

  2015-11- 02  30/07/2015  25/07/2013  2015-06- 28  2016-01- 27  30/12/2014  13/02/2012  27/12/2013  تاريخ�أول�قسط

  2020-04- 01  30/04/2018  09/01/2017  2020-01- 01  2020-07- 30  20/03/2017  17/10/2016  09/06/2017  تاريخ�آخر�قسط

  الغرض�من�القرض
تمويل�الفروع�

  الجديدة

تمويل�الفروع�

  الجديدة

تمويل�الفروع�

  الجديدة

تمويل�الفروع�

  الجديدة

تمويل�الفروع�

  الجديدة

تمويل�الفروع�

  الجديدة

تمويل�الفروع�

  الجديدة

تمويل�الفروع�

  � الجديدة

  سند�]مر  الضمانات
ضمانات�

  عقارية�

ات�ضمان

  عقارية

ضمانات�

  عقارية

ضمانات�

  عقارية
  سند�]مر

ضمانات�

  عقارية
  سند�]مر

  
  

  

 فيما�ي|ي�جدول�بمستحقات�القروض�(ريال�سعودي):و 

 2014 2015 ا	دة

 117,999,510 196,250,719 أقل�من�سنة

 100,000,000 147,231,333 من�سنة�إ$ى�سنت:ن

 25,000,000 252,286,666 أك�;�من�سنت:ن�إ$ى�خمس�سنوات

 242,999,510 595,750,719 ا	جموع
  

  

 عشر:�ا	دفوعات�النظامية�للجهات�الحكومية�(ريال�سعودي):�الثالث

� �النظامية �ا/دفوعات �بقيمة �مقارنة �يوضح �أدناه ��ا/دفوعةالجدول �أو�رقابية �نظامية �حكومية �لجهات �ا/ن�Jيت%ن �السنت%ن �خVل ديسم�331��Rي

  م:2014م�و2015

 2014 2015 بيان

 3,102,136 4,767,478 الزكاة�والضريبة

 20,968,381 22,030,228 مدفوعة- اVجتماعيةا	ؤسسة�العامة�للتأمينات�

 20,474,586 17,322,847 مدفوعة�-�تأش:;ات�وإقامات�ورسوم�رخص�العمل

 44,545,103  44,120,553  اVجما$ي
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  عشر:�بيان�بالشركات�التابعة:��الرابع

 يب%ن�الشركات�التابعة�ودولة�التأسيس�ونشاط�الشركة�ونسبة�ا/لكية�ورأسمالها:��الجدول�التا1ي
 

  اسم�الشركة  م
دولة�

  التأسيس
  نوع�النشاط�الرئيس

�Kkالدولة�ال

تمارس�ف�.ا�

  نشاطها

  نسبة�ا	لكية

(مباشرة�وغ:;�

  مباشرة)

  رأس�ا	ال

�للقيمة�
ً
وفقا

ا{سمية�ل�سهم�

  والحصص

  ريالمليون�  %100  السعودية  جارة�الجملة�والتجزئةت  السعودية  ها1ي�القابضة  )1

  ريالمليون�  %100 السعودية  تجارة�الجملة�والتجزئة  السعودية  ا/ركز�العالم,�للتسويق  )2

  ريال�مليون   %100 السعودية  است%Rاد�وتصدير  السعودية  الخدمات�السبع  )3

  ريال�مVي%ن�5  %100 السعودية  است%Rاد�وتصدير  السعودية  بيت�الوطن  )4

  الف�ريال�500  %100 السعودية  مقاوTت�عامة�وصيانة  السعودية  مرافق�التشغيل  )5

  الف�ريال�63  %100 تركيا  است%Rاد�وتصدير  تركيا  تركيا�-ها1ي�القابضة�  )6

  اTف�ريال�5  %100 البوسنة  الوساطة�وتقديم�الخدمات�التجارية  البوسنة  البوسنة�-ها1ي�القابضة�  )7

  ريال�مليون �4.91  %100 مصر  تجارة�الجملة�والتجزئة  مصر  م�مصرأسواق�العثي  )8

  مليون�ريال�20  %90 السعودية  نشاط�زراÕي�وحيواني  السعودية  ثمرات�القصيم  )9

  مليون�ريال�100  %55 السعودية  نشاط�صناÕي�وتجاري   السعودية  الرياض�للصناعات�الغذائية  )10

  مليون�ريال�100  %68 السعودية  العمالية�تقديم�الخدمات  السعودية  مع%ن�لVستقدام  )11
  

  

  عشر:�توزيع�ا{رباح:�الخامس

 :�سياسة�الشركة�-ي�توزيع�اVرباح .1

�للمـــــادة�(
ً
)�مـــــن�نظامهـــــا�ا]سا¼ـــــ�,�وذلـــــك�بعـــــد�خصـــــم�جميـــــع�46تتبـــــع�الشـــــركة�سياســـــة�3ـــــي�توزيـــــع�أرباحهـــــا�الصـــــافية�الســـــنوية�وفقـــــا

  ي:ا/صروفات�العمومية�والتكاليف�ا]خرى�عLى�النحو�التا1

)�مــن�ا]ربــاح�الصــافية�لتكــوين�احتيــاطي�نظــامي،�ويجــوز�للجمعيــة�العامــة�العاديــة�وقــف�هــذا�التجنيــب�م~ــ�Êبلــغ�%10يجنــب�(  ) أ

  اTحتياطي�ا/ذكور�نصف�رأس�ا/ال.

)�مـن�ا]ربـاح�الصـافية�لتكـوين�%20يجوز�للجمعية�العامة�العادية�بناًء�عLى�اقRSاح�مجلس�ا\دارة�أن�تجنـب�نسـبة��Tتتجـاوز�(  ) ب

  تياطي�اتفاáي�وتخصيصه�لغرض�أو�أغراض�معينة.اح

 .)�من�رأس�ا/ال�ا/دفوع�عLى�ا]قل%5يوزع�من�الباáي�بعد�ذلك�دفعة�أو1ى�للمساهم%ن�تعادل�(  ) ج
  

 

 

  م:�2015ا	خصصات�والتوزيعات�لعام� .2

 ا	بلغ/�ريال�سعودي النسبة�من�ا{رباح بيان

  481,175,991 - ا{رباح�ا	دورة�من�العام�السابق

  230,875,362  %100 رباح�الصافيةا{ 

  23,087,536  %10 احتياطي�نظامي

  78,750,000  %34 م2014للعام�توزيعات�ارباح�نقدية�

  610,213,817  %264 ا{رباح�ا	دورة�للعام�التا$ي
  

  

  �عشر:�الحوكمة�والشفافية:�السادس

�
ً
�مJtـــا�بأهميـــة�مســـتثمرJØا�وأصـــحاب�ا/صـــالح�وا/و مـــع�مســـاهم·Jا��لعVقـــات�الشـــركةتعزيـــزا

ً
�عLـــى�حقـــوقهم،�وايمانـــا

ً
الحوكمـــة�أنظمـــة�جتمـــع،�وحفاظـــا

�/بادJKا�ولعملية�الرقابة�الداخلية،�فقد�واصلت�الشركة�خVل�ا
ً
لعام�ا/ـا1ي�الصادر�من�هيئة�السوق�ا/الية�وا]نظمة�ا]خرى�ذات�العVقة،�وتعزيزا

عليـه�تـود�الشــركة�ظمـة�ا]خـرى�ذات�العVقـة�ودليــل�الحوكمـة�ا\داريـة�للشــركة،�إل�Sامهـا�بVئحـة�حوكمـة�الشــركات�الصـادر�مـن�الهيئــة�وا]ن�م2015

ا]نظمـة�ذات�وتقتضـ·Jا�ا/سـتثمرين�و جمهـور�الال~ـ,�JQـم�ال~ـ,�سـبق�تناولهـا�عـن�ا/علومـات��JKـا�ونتائجهـا�ا/اليـة�وأعمالهـابجانـب�أدا�أن�تفصح�كـذلك

  :يالعVقة�3ي�مجال�الحوكمة�والشفافية�وذلك�عLى�النحو�التا1
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  حقوق�ا	ساهم:ن�وآليات�التواصل�معهم:� .1

�من�حرصـها�وإهتمـام�الشـركة
ً
ورعاي�Jـا�لحقـوق�مسـاهم·Jا�وأصـحاب�ا/صـالح�وال~ـ,�تضـمJtا�النظـام�اTسا¼ـ�,�للشـركة،�فقـد�قامـت�الشـركة��إنطVقا

التطـــورات�ا/همـــة�ال~ـــ,��بكافـــة�رJØاكمـــا�تحـــرص�عLـــى�إطـــVع�مســـاهم·Jا�وجمهـــور�مســـتثم�بتضـــم%ن�تلـــك�الحقـــوق�ضـــمن�دليـــل�الحوكمـــة�ا\داريـــة�لهـــا،

ع�تحــدث،�حيــث�تقــوم�الشــركة�بنشــر�التقــارير�ا/اليــة�وا\عVنــات�وا/علومــات�الجوهريــة�ع�ــ�Rموقــع�الســوق�ا/اليــة�"تــداول"�والصــحف�اليوميــة�وموقــ

ك�مـــن�خـــVل�تـــوف%�Rقنـــوات�الشـــركة�ا\لكRSونـــي،�كمـــا�أن�الشـــركة�تعطـــي�أهميـــة�قصـــوى�للتواصـــل�مـــع�مســـاهم·Jا�وا\جابـــة�عLـــى�استفســـاراJQم�وذلـــ

  ا/ساهم%ن.شؤون�اتصال�مباشرة�ويتم�متابعة�التواصل�معهم�ع��Rإدارة�
  

 :�م31/12/2015كما�-ي��رأسمال�الشركة�وا{سهم�الحرة .2

 التوضيح  البيان

  ريال��450,000,000  رأس�ا	ال�ا	صرح�به�(ريال�سعودي)

 �45,000,000  (جميع�أسهم�الشركة�أسهم�عادية) عدد�ا{سهم�ا	صدرة
ً
 سهما

�لسجل�الشركة�بتداول �)Float sharesعدد�ا{سهم�الحرة�(
ً
 �31,600,878  وفقا

ً
 سهما

 ريال�450,000,000  رأس�ا	ال�ا	دفوع�(ريال�سعودي)

  ريال�10  القيمة�اVسمية�للسهم

  ريال�10  القيمة�ا	دفوعة�للسهم

  �قائمة�ا	ساهم:ن�الرئيسي:ن: .3

  :م2015فما�فوق�وتغ%Rها�خVل�العام��%5ونسبة�ملكية�ا/ساهم%ن�الرئيسي%ن�بالشركة�الذين�يملكون��بيان�بأسماء�وجنسية�وعدد�أسهم

�لقواعــد�
ً
أي�الشــركة�التســجيل�وا\دراج�الصــادرة�مــن�هيئــة�الســوق�ا/اليــة،�لــم�تتلــق�فيمــا�يتعلــق�بإشــعارات�ملكيــة�حصــص�كب%ــRة�مــن�ا]ســهم�وتغ%Rهــا�خــVل�العــام�طبقــا

  م،�وقد�أعتمدت�عLى�رصد�البيانات�أعVه�من�معلومات�السوق�ا/الية�السعودية�"تداول"2015إخطار�من�نوعه�من�كبار�ا/Vك�يفيد�تغ%�Rملكي�Jم�خVل�العام�

  

  رة�وكبار�التنفيذي:ن:�عشر:�اVفصاحات�ا	تعلقة�بتكوين�مجلس�ا8دا�السابع

  عضوي/.ا:��ا	ش>;ك:ن�-يتكوين�مجلس�ا8دارة�وتصنيف�أعضائه�والشركات�ا	ساهمة�  .أـ

الجمعيـة�العامـة�العاديـة�/ـدة��Tتزيـد�عـن��تنتخJãم)�أعضاء�8حددت�ا/ادة�السابعة�عشر�من�النظام�ا]سا¼�,�للشركة�تكوين�مجلس�اTدارة�من�(

�الثالثـةأعضـاء�ا/جلـس�لدورتـه��Tنتخـابية�العامة�غ%�Rالعاديـة�للشـركة�اتبـاع�اسـلوب�التصـويت�الRSاكمـ,�ثVث�سنوات،�هذا�وقد�اعتمدت�الجمع

يشــRSكون�3ــي��و/ــدة�ثــVث�ســنوات،�وفيمــا�يLــي�بيــان�بأســماء�وتصـنيف�أعضــاء�ا/جلــس،�وبيــان�بالشــركات�ا/ســاهمة�ال~ــ,�م03/10/2015اعتبـارا�مــن�

  عضوي�Jا�كما�يLي:

  عدد�ا{سهم الجنسية اسم�ا	ساهم م

 م2015بداية�

نسبة�ا	لكية�

 م2015بداية�

عدد�ا{سهم�

 م�2015.اية�

نسبة�ا	لكية�

  م��2015.اية

نسبة�التغ:;�

 م2015ب¬.اية�

 %0 %27,6 12,450,000 %27,6 12,450,000 سعودي شركة�العثيم�القابضة 1

 %0 %6 2,700,000 %6 2,700,000 سعودي عبدهللا�صالح�عLي�العثيم  2

  %100  %6.37  2,866,472  %0  0  سعودي  ا/ؤسسه�العامه�للتامينات�اTجتماعية  3
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  يشارك�-ي�عضوي/.ا�بيان�بالشركات�ا	ساهمة�ا{خرى�الKk  العضويةتصنيف�  اسم�العضو  م

  شركة�عبد�هللا�العثيم�لVستثمار�والتطوير�العقاري.:��غ:;�مدرجة -   غ%�Rتنفيذي  عبد�هللا�صالح�العثيم�(رئيس�ا/جلس)  .1

(ممثل�للمؤسسة�العامـة�للتأمينـات��بندر�ناصر�التميم,  .2

  *)اTجتماعية

  Tيوجد -   غ%�Rتنفيذي

  شركة�دار�الخيول�للمقاوTت�العامة.:��غ:;�مدرجة -   مستقل صالح�محمد�العثيم  .3

  Tيوجد -   مستقل  عبد�السVم�صالح�الراجäي  .4

 .شركة�العبيكان�للزجاج:��غ:;�مدرجة -   مستقل  عبد�العزيز�صالح�الربدي  .5

،��وTء�للتـــأم%ن-الشـــركة�الســـعودية�ا/تحـــدة�للتـــأم%ن�التعـــاوني:�مدرجـــة - 

شـــــركة�مجموعــــة�عبـــــد�ا/حســـــن�،�للصـــــناعات�تطــــورةشــــركة�تكـــــوين�ا/

  .شركة�الحمادي�للتنمية�وا\ستثمار،�الحك%�Rللسياحة�والتنمية

عثــــيم�لVســــتثمار�والتطــــوير�العقــــاري،�شــــركة�عبــــد�هللا�ال:��غ:ــــ;�مدرجــــة -   غ%�Rتنفيذي فهد�عبد�هللا�العثيم  .6

ركة�دار�الخيــــول�للمقــــاوTت�العامــــة،�شــــركة�بدايــــة�لتمويــــل�ا/نــــازل،�شـــ

  ركة�بيت�التمويل�السعودي�الكوي~,.ش

شـــــــركة�معـــــــ%ن�،�شـــــــركة�الريـــــــاض�للصـــــــناعات�الغذائيـــــــة:��غ:ـــــــ;�مدرجـــــــة -   تنفيذي  عبد�هللا�العثيم�العزيز عبد�  .7

  لËستقدام.

شـــــركة�عبــــــد�هللا�العثـــــيم�لVســــــتثمار�والتطويرالعقــــــاري،�:��غ:ـــــ;�مدرجــــــة -   تنفيذي يوسف�محمد�القفاري   .8

شـــــــــــركة�الريـــــــــــاض�،�بـــــــــــاتشـــــــــــركة�عبـــــــــــد�هللا�ســـــــــــعد�ابـــــــــــو�معطـــــــــــي�للمكت

  شركة�مع%ن�لËستقدام.ت�الغذائية،�للصناعا

لهـا�إ1ـى�أكæـ�Rمـن�ثمتغ%Rت�صفة�عضو�ا/جلس�ممثل�ا/ؤسسة�العامة�للتأمينـات�اTجتماعيـة�خـVل�العـام�مـن�مسـتقل�إ1ـى�غ%ـ�Rتنفيـذي�بسـبب�بلـوغ�ملكيـة�الجهـة�ال~ـ,�ي�*

  خVل�فRSة�عضويته.�من�رأسمال�الشركة�5%

  8دارة�وسجل�الحضور:إجتماعات�مجلس�ا  .بـ

 أعضـــــاء�مجلـــــس�ا\دارة�لدورتـــــه�الثالثـــــة�م�13/04/2015أنتخبـــــت�الجمعيـــــة�العامـــــة�/ســـــاهم,�الشـــــركة�3ـــــي�إجتماعهـــــا�ا/نعقـــــد�بتـــــاريخ�
ً
مـــــن��اعتبـــــارا

�للنظام�م،�و 03/10/2015
ً
�لدور�مجلس�اTدارة�ولرسم�الخطط�ومتابعة�تنفيذ�اسRSاتيجية�الشركة�وغ%Rها�من�ا/هام�وفقا

ً
�للشـركةا]سا¼�,�تعزيزا

،�ويوضــح�الجــدول�م2015)�اجتماعــات�خــVل�العــام�ا/ــا1ي�7(�للشــركة،�فقــد�عقــد�مجلــس�إدارة�الشــركة�ودليــل�الحوكمــةوTئحــة�حوكمــة�الشــركات�

  Tجتماعات�ا/جلس�خVل�العام:والسابقة�للدورة�الحالية��أدناه�سجل�حضور�أعضاء�مجلس�ا\دارة�
  

 

  اسم�العضو/�تاريخ�اVجتماع  م

  جتماعا8 
مرات�

  الحضور 
)1(  

  يناير�05

)2(  

  فG;اير�23

)3(  

  مايو�11

)4(  

7�;Gسبتم  

)5(  

7�;Gسبتم  

)6(  

09�;Gنوفم  

)7(  

15�;Gديسم  

  )7(  �  �  �  �  �  �  �  عبد�هللا�صالح�العثيم�  .1

  )3(  �  � �    *بندر�ناصر�التميم,  .2

  )7( �  � �  �  �  �  �  صالح�محمد�العثيم  .3

  )7(  � � �  �  � �  � جäيعبد�السVم�صالح�الرا  .4

  )6(  � � �  �  × �  � الربدي�صالحعبد�العزيز�  .5

  )7(  � � �  �  �  �  � فهد�عبد�هللا�العثيم  .6

  )3( � � �    *عبد�العزيز�عبد�هللا�العثيم  .7

  )7(  � � � � �  �  �  يوسف�محمد�القفاري   .8

  )2(   � × × �  **صباح�محمد�ا/طلق  .9

  )4(   � � � �  **عبد�هللا�عLي�الدبيèي  .10
 

  م.03/10/2015اعتبارا�من�أعضاء�تم�تعييJtم�للدورة�الثالثة�للمجلس��*

  م.02/10/2015أعضاء�أن�Jت�فRSة�عضوي�Jم�بتاريخ�*�*
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  كبار�التنفيذي:ن�بالشركة�:  .جـ

وكـذلك�يقـوم��،رهـا�مجلـس�ا\دارة�يقوم�الفريق�التنفيذي�بالشركة�بالتنسـيق�فيمـا�بيـJtم�لتسـهيل�متابعـة�وتنفيـذ�اTسـRSاتيجيات�والخطـط�ال~ـ,�يق

  �،�وفيما�يLي�بيان�بكبار�التنفيذي%ن�بالشركة:ركة�ومتابعة�تحقيق�مؤشرات�ا]داءبمتابعة�عمليات�الش

  ا	نصب  ا8سم  م

 الرئيس�التنفيذي يوسف�محمد�القفاري� )1

  رئيس�قطاع�التجزئة  عبد�العزيز�عبد�هللا�العثيم )2

  ئيس�التنفيذي�للشئون�ا/الية.نائب�الر   مروان�احمد�محمد�ابراهيم )3

 نائب�الرئيس�التنفيذي�للعمليات. Jzاء�الدين�بركات�الشربي«,� )4

  أم%ن�مجلس�اTدارة. بندر�سليمان�البح%Rي  )5

 وصف�{ي�مصلحة�-ي�أسهم�وأدوات�دين�الشركة:  .دـ

  مصلحة�تعود�{عضاء�مجلس�ا8دارة�وأزواجهم�وأوVدهم�القصر: .1

 اسم�من�تعود�له�ا	صلحة  م

  �.اية�العام� ية�العام�بدا

 صا-ي�التغ:;
نسبة�

  ا{سهم التغ:;
أدوات�

  الدين
  ا{سهم

أدوات�

  الدين

 %0  0  - 2,700,000 - 2,700,000 عبد�هللا�صالح�العثيم  .1

  %100 2,866,472  - 2,866,472   0  *�بندر�ناصر�التميم,  .2

 %0 0  - 1,000 - 1,000 صالح�محمد�العثيم  .3

  %0 0  -  41,660 -  41,660 لح�الراجäيعبدالسVم�صا  .4

 %0 0  - 2,000 - 2,000 عبدالعزيز�صالح�الربدي  .5

 %0 0  - 2,000 - 2,000 فهد�عبد�هللا�العثيم  .6

 %100 1,000  - 1,000  - 0  عبد�العزيز�عبد�هللا�العثيم  .7

 %0 0  - 2,000 - 2,000  يوسف�محمد�القفاري   .8
 

 

  

 

 العضو�*��� 
ً
Vجتماعيةلمؤسسة�العل�ممثTيمتلك�العضو�ا/مثل�أي�أسهم�3ي�الشركةلمؤسسةلتعود��ملكية�ا]سهمو �،امة�للتأمينات�ا�Tو�، 

 

 :مصلحة�تعود�لكبار�التنفيذي:ن�وأزواجهم�وأوVدهم�القصر .2

 اسم�من�تعود�له�ا	صلحة  م

  �.اية�العام� بداية�العام�

 نسبة�التغ:; صا-ي�التغ:;
  ا{سهم

أدوات�

  الدين
  ا{سهم

ات�أدو 

  الدين

 Jz 12,432 - 12,432 -  0  0%اء�الدين�بركات�الشربي«,  .1

 (ريال�سعودي):�2015مكافآت�أعضاء�مجلس�ا8دارة�وكبار�التنفيذي:ن�بالشركة�للعام�  .هـ

 البيان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء� أعضــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس� ا	جلـــــــــــــــــ

 التنفيذي:ن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء� أعضــــــــــــــــــــــ

ا	جلــــــــــــــــــس�غ:ـــــــــــــــــــ;�

 التنفيذي:ن

خمســــــــــة�مــــــــــن�كبــــــــــار�التنفيــــــــــذي:ن�ممــــــــــن�تلقــــــــــوا�

ات�مــــــــن�الشــــــــركة،�أع|ــــــــى�ا	كافــــــــأت�والتعويضــــــــ

يضـــــــــــــاف�الـــــــــــــ�.م�الـــــــــــــرئيس�التنفيـــــــــــــذي�وا	ـــــــــــــدير�

 ا	ا$ي�إن�لم�يكونا�من�ضم¬.م*

 5,102,228 0 1,505,880 الرواتب�والتعويضات�

 0  148,500 0 البدVت

 2,060,000 1,094,178 696,986 ا	كافآت�الدورية�والسنوية

́ية  0 0 0 الخطط�التحف:

 0 0 0 ع�بشكل�شهري�أو�سنوي أي�تعويضات�أو�مزايا�عينية�أخرى�تدف

 7,162,228 1,242,678 2,202,866 ا	جموع

كمـا�أن��ا\دارة،جميـع�مـا�حصـل�عليـه�ا]عضـاء�التنفيـذي%ن�3ـي�مجلـس�بمـا�فـ·Jم�الـرئيس�التنفيـذي�وا/ـدير�ا/ـا1ي�يشمل�ما�حصل�عليه�الخمسة�مـن�كبـار�التنفيـذي%ن�*�

�م�2015الواحـــد�للعـــام�الســـنوية�للعضـــو��ا/كافــــأةحيـــث�بلغـــت��،سياســـة�معتمـــدة�مـــن�ا/جلـــس�بنـــاًء�عLــــى�صـــرفهايـــتم�مكافـــأة�أعضـــاء�مجلـــس�ا\دارة�
ً
لنتــــائج�أداء�وفقـــا

�ريــال�)�ألــف�25لكـل�عضــو�(�–)�آTف�ريــال�عـن�كــل�جلســة،�ومكافــأة�اللجــان�3)�ألــف�ريــال�لكــل�عضـو�وبــدل�حضــور�بواقــع�(150بواقــع�(�الشـركة
ً
)�1,500ومبلــغ�(ســنويا

  .بدل�حضور�عن�كل�جلسة�ريال
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 معامEت�Vطراف�ذات�عEقة�:  .وـ

:
ً
Vدارة�أوVجلس�مصالح�أعضاء�مجلس�ا	جلس�/�عبد�هللا�صالح�العثيم،�وعضو�ا	تعلقة�برئيس�ا	فهد�عبد�هللا�العثيم�كما�ي|ي:��/وا  

  �:عقود�تأج%�Rواستئجار�مع�شركة�عبد�هللا�العثيم�لVستثمار�والتطوير�العقاري �)1

 طريقة�السداد مدة�العقد/�سنة بداية�ا8يجار 8يجاريةالقيمة�ا  وصف�العقد  نوع�العقد

 سنوي  20 01/06/2007 1,277,100 بريدة�سوبر�ماركت  استئجار

 سنوي  18 01/01/2009 219,600 ن�ومرافقسك  استئجار

 سنوي  20 01/01/2007 2,159,850 هاي��RاTحساء�  استئجار

 سنوي  20 01/03/2008 1,718,640 هاي��Rخريص�  استئجار

 سنوي  10 01/08/2009 572,880 �الربوة�ماركت  استئجار

 سنوي  1 01/04/2015 50,000 *مستودع�أرشيف  استئجار

 سنوي  1 01/02/2015 21,300 *أرشيف�اTدارة  استئجار

 سنوي  18 01/01/2011 1,922,400 هاي��Rالدمام�مول  استئجار

 نصف�سنوي  5 01/01/2012 1,086,000 فرع�بريدة� استئجار

 سنوي  5 01/01/2012 35,000 سكن�ومرافق ستئجارا

 نصف�سنوي  5 09/05/2012 900,000 فرع�عن%�ة استئجار

 نصف�سنوي  5 01/01/2015 742,500 �مكاتب�إدارية  تأج:;

 نصف�سنوي  1 01/10/2014 109,500  *مكاتب�إدارية  تأج:;

 نصف�سنوي  18 01/01/2011 34,932,000 مجمع�تجاري   تأج:;
  

 تأج%�Rواستئجار�مع�شركة�العثيم�القابضة:�عقود�)2

 طريقة�السداد مدة�العقد/�سنة بداية�ا8يجار القيمة�ا8يجارية  وصف�العقد  نوع�العقد

  سنوي   5  01/07/2006  10,000  *عVمة�تجاريةرسوم�  استئجار

 سنوي  نصف 5 01/01/2015 710,050 مكاتب�إدارية  تأج:;

 سنوي  نصف 1 01/01/2015 25,000 *سكنيةشقة�  تأج:;

 �د�هللا�العثيم�للسياحة�والRSفيه:عقود�تأج%�Rمع�شركة�عب�)3
  

  *�تجدد�بشكل�تلقائي�/دد�مماثلة.
  

:�مصالح�مع�عضو�مجلس�ا8دارة�السيد/�بندر�ناصر�التميمي�
ً
  ممثل�ا	ؤسسة�العامة�للتأمينات�اVجتماعية:�–ثانيا

  �سة�العامة�للتأمينات�اVجتماعية:عقد�تأج:;�مع�ا	ؤس�)1
  

  

  

 

 

  

  

 

 

 طريقة�السداد مدة�العقد/�سنة بداية�ا8يجار القيمة�ا8يجارية  وصف�العقد  نوع�العقد

 سنوي  نصف 5  01/01/2015 102,150 *صالة�ترفيه  تأج:;�

 سنوي  نصف 5 01/01/2010 417,225 *صالة�ترفيه تأج:;

 سنوي  نصف 10 1435/03/16هـ 1,000,000 صالة�ترفيه تأج:;

 سنوي  نصف 5 1428/04/06هـ 135,000 *صالة�ترفيه تأج:;

 طريقة�السداد مدة�العقد/�سنة بداية�ا8يجار القيمة�ا8يجارية  وصف�العقد  نوع�العقد

�,�  تأج:;ëستثماراراËسنوي  26  هـ16/01/1424 5,562,500 ل 
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  عشر:�لجان�مجلس�ا8دارة:�الثامن

الRSشـــيحات�وا/كافـــآت�وذلـــك�3ـــي�ســـبيل�تأســـيس�ثقافـــة�شـــفافية�ومهنيـــة�عLـــى�كافـــة��تعمـــل�بالشـــركة�لجنتـــان�فرعيتـــان�همـــا�لجنـــة�ا/راجعـــة�ولجنـــة

  كما�يLي:وتفاصيل�هذه�اللجان�م��03/10/2015اعتبارا�منوقد�تم�إعادة�تشكيل�تلك�اللجان�من�قبل�مجلس�ا\دارة�لدورته�الثالثة�,ا/ستويات،�

 لجنة�ا	راجعة: )1

اجعــة�الداخليــة�3ــي�الشــركة�ودراســة�نظــام�الرقابــة�الداخليــة�وتقــارير�ا/راجعــة�والتوصــية�/جلــس�لجنــة�ا/راجعــة�ا\شــراف�عLــى�إدارة�ا/ر �مــن�مهــام

ومتابعـة�أعمـالهم�ودراسـة�خطـة�ا/راجعـة�ومVحظـات�ا/حاسـب�القـانوني��م2015للعـام�ا/ـا1ي�ا\دارة�بتعي%ن�ا/حاسب%ن�القانوني%ن�وتحديـد�أتعـاJzم�

��ودراســة�السياســات�ا/حاســبية�ا/تبعــة�قبــل�عرضــها�عLــى�مجلــس�اTدارة،�ودراســة�القــوائم�ا/اليــة�ا]وليــة�والســنوية
ً
وإســتيفاءها�للمتطلبــات�وفقــا

حيــث�تــم�إعــادة�تشــكيل�اللجنــة�للــدورة�الحاليــة�للمجلــس�ال~ــ,�بــدات�بتــاريخ�،�بشــأJÁا�والتوصــية�/جلــس�ا\دارةللمعــاي%�Rا/حاســبية�ا/تعــارف�عل·Jــا�

  :م2015وإجتماعات�اللجنة�ال~,�تمت�خVل�العام��جدول�يب%ن�عضويةوفيما�يLي�ء،��م�بحيث�تتكون�من�أربعة�أعضا03/10/2015
  

 ا	نصب إسم�العضو م

  ا8جتماع�

)1(  

  يناير�20

)2(  

  أبريل�21

)3(  

  يوليو�14

)4(  

  أكتوبر�20

  عدد�مرات�الحضور 

  فهد�عبد�هللا�العثيم)1
ً
  )�4(  � �  �  � رئيسا

   صالح�محمد�العثيم)2
ً
  )4(  � �  �  �  عضوا

  *عبد�العزيز�النويصر)3
ً
  )1(  �  عضوا

   *خالد�محمد�الصليع)4
ً
  )1( �   عضوا

  د.�سعود�محمد�النمر**)5
ً
  )3(   �  �  �  عضوا

  

  م.03/10/2015تم�تعييJtم�بتاريخ�أعضاء���*

  م.302/10/2015ي��الثانية**�أن�Jت�عضويتة�بتاريخ�JÁاية�الدورة�
  

  ة�الداخلية�للشركة:نتائج�ا	راجعة�السنوية�لفعالية�إجراءات�الرقاب �

فحــص�أنظمــة�الرقابــة�الداخليــة�بالشــركة�والتأكــد�عــن�مــدى�فاعلي�Jــا،�كمــا�قامــت�بدراســة�بــالتحقق�مــن��م�2015قامــت�اللجنــة�خــVل�العــام

ة�ومراجعـــة�ا/خـــاطر�الرئيســــة�التشـــغيلية�وا/اليـــة�وا\داريــــة�ال~ـــ,�قــــد�تواجـــه�الشـــركة�وتحليلهــــا�والحلـــول�وا/عالجـــات�ا/طلوبــــة�لضـــمان�ســــVم

عمليات�الشـركة،�با\ضـافة�إ1ـى�دراسـة�جوانـب�الضـعف�والقـوة�3ـي�الرقابـة�الداخليـة،�حيـث�تمـت�عمليـة�ا/راجعـة�بطريقـة�دوريـة�ومسـتمرة،�

عمــال�وأنشــطة�اســته�تبــ%ن�أن�الفحــص�قــد�شــمل�كافــة�أمــن�خــVل�إطــVع�اللجنــة�عLــى�إنجــازات�إدارة�ا/راجعــة�الداخليــة�و3ــي�ضــوء�مــا�تــم�در 

/ختلفــة،�وأن�نتــائج�الفحــص�ال~ــ,�تمــت�]نظمــة�الرقابــة�الداخليــة�عLــى�مســتوى�الشــركة�واداراJQــا�وعملياJQــا�أظهــرت�أنــه��Tالشــركة�واداراJQــا�ا

�,�ا\فصاح�عنهÂيوجد�قصور�جوهري�3ي�أنظمة�الرقابة�الداخلية�يقت.  

  لجنة�ال>;شيحات�وا	كافآت: )2

يح�لعضــوية�ا/جلــس�وا/راجعــة�ا/ســتمرة�للمهــارات�ا/ناســبة�لعضــوية�مــن�مهــام�لجنــة�الRSشــيحات�وا/كافــآت�التوصــية�/جلــس�ا\دارة�بالRSشــ

وتحديد�جوانب�الضعف�والقوة�3ي�مجلس�ا\دارة�واقRSاح�معالج�Jـا�والتأكـد��،ا/جلس�ومراجعة�هيكل�مجلس�ا\دارة�ورفع�التوصيات�بذلك

أعضـاء�مجلـس�ا\دارة�وكبـار�التنفيـذي%ن�بمـا��بشكل�سنوي�من�استقVلية�ا]عضاء�ا/ستقل%ن�ووضع�سياسات�واضـحة�لتعويضـات�ومكافـآت

حيـــث�تـــم�إعـــادة�تشـــكيل�يعكـــس�ا]داء�ومراجعـــة�مخصصـــات�ومكافـــآت�العـــامل%ن�واعتمـــاد�وتقيـــيم�الخطـــط�والسياســـات�ا/تعلقـــة�بـــذلك،�،�

%ن�عضــــوية�وفيمــــا�يLــــي�جــــدول�يبــــأعضــــاء،����أربعــــةم�بحيــــث�تتكــــون�مــــن�03/10/2015اللجنــــة�للــــدورة�الحاليــــة�للمجلــــس�ال~ــــ,�بــــدات�بتــــاريخ�

  :م2015وإجتماعات�اللجنة�ال~,�تمت�خVل�العام�
  

 ا/نصب إسم�العضو م

 ا\جتماع

  )1(  عدد�مرات�الحضور 

  ف�Rاير�15

)2(  

05�Rنوفم�  

  العثيم�عبد�هللا�صالح)1
ً
  )�2(  �  � رئيسا

   *بندر�ناصر�التميم,)2
ً
  )1( �   عضوا

  هللا�العثيم�فهد�عبد)3
ً
  )2( � � عضوا

� بح%Rي بندر�سليمان�ال)4
ً
  )2(  �  � عضوا

*���
ً
  م.03/10/2015بتاريخ�باللجنة�تم�تعيينة�عضوا
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 عشر:�دور�الشركة�-ي�دعم�برامج�ا	سؤولية�اVجتماعية:��التاسع

�3ــي�مختلــف�أنشــطة�خدمــة�
ً
�وواســعا

ً
�متم%ــ�ا

ً
�مــن�دور�الشــركة�3ــي�مجــال�ا/ســئولية�اTجتماعيــة،�فقــد�أول�Jــا�عنايــة�فائقــة�وتقــوم�بــدورا

ً
إنطVقــا

  :مختلف�ا/جاTت،�حيث�قامت�با/ساهمة�ودعم�عدد�من�ال�Rامج�ومJtا وا/ستمرة�3ي جتمع،�وتقدم�العديد�من�ال�Rامج�الهادفةا/

تم�إنشاء�أكاديمية�العثيم�للتدريب�والتطوير�ا/جاني�تحت�إشراف�ا/ؤسسة�العامة�:��أكاديمية�العثيم�للتدريب�والتطوير�ا	جاني  )أـ

)��شاب�وشابة،�استفادت�41,205هـ،�واستطاعت�منذ�تأسيسها�وح~�Êتاريخه�أن�تدرب�وتؤهل�(1420ي�عام�للتدريب�التق«,�وا/¥,�3

مJtم�الشركة�وعدد�من�شركات�القطاع�الخاص،�كما�قامت�اTكاديمية�بعقد�عدد�من�الشراكات�ومJtا�شراكة�تدريب�ورعاية�أبناء�

بتدريب�عدد�  تدريب�ا]يتام�الذين�ترعاهم�الجمعية،�كما�قامت�ا]كاديميةالجمعية�الخ%Rية�لرعاية�ا]يتام�(إنسان)�وال~,�JQدف�إ1ى�

من�ذوي�ا\عاقة�وتوظيفهم�3ي�فروع�الشركة�ا/ختلفة،�با\ضافة�إ1ى�العديد�من�ال�Rامج�اTجتماعية�ال~,�JQدف�للمساهمة�3ي�خدمة�

�1,313,13,00مقارنة�بمبلغ��ريال���1,010,963.00م�مبلغ�2015ية�خVل�العاما/جتمع،�وقد�بلغ�حجم�انفاق�الشركة�لدعم�اTكاديم

  م.2014ريال�للعام�
 

�الوطنية  )بـ �والفعاليات �الخ:;ية �3ي��:الجمعيات �وا/شاركة �والخ%Rية �اTجتماعية �ا/شاريع �من �عدد �3ي �با/ساهمة �الشركة تقوم

� �الشركة �قامت �حيث �الوطنية، �وا/هرجات �الفعاليات �3ي �(بطابا/واصلة �خ%Rية �من�إصدار�بطاقات �لËقبال
ً
�نظرا (R%الخ� �سنابل قة

�للجمعيات�
ً
�مهما

ً
�خيارا �وتعد �السليم، �بالوجه �مستحق·Jا �إ1ى �النقدية �ت�RعاJQم �وصول �ولضمان �الت�Rع �عLى �الخ%�Rوحرصهم فاعLي

 الخ%Rية�ورجال�ال��Rوا\حسان�وفاعLي�الخ%�Rلتقديم�الدعم�للمحتاج%ن�وضمان�صرف�الت�Rع�عLى�اTحتياجات�ا]ساسية.
 

ا�قامت�الشركة�با/ساهمة�3ي�دعم�العديد�من�الجمعيات�الخ%Rية�من�خVل�تقديم�خصومات�لتلك�الجمعيات،�حيث�بلغ�حجم�كم

ريال��10,836,550,00مقارنة�بمبلغ��ريال�13,201,013.00م�مبلغ�2015الخصم�الذي�قدمته�الشركة�لتلك�الجمعيات�خVل�العام�

  ورعاية�بعض�الفعاليات�وا/هرجانات�الوطنية�3ي�معظم�مناطق�ا/ملكة.،�كما�قامت�الشركة�با/شاركة�م2014للعام�

�الهلل:  )جـ �ببا¸ي ��واصلت�التG;ع �تجزئة �شركة �كأول �الشركة �العام �2015خVل �مبادرJQا �3ي �م �الهلل �بباáي �الت�Rع �اطلق�Jا�مشروع ال~,

�مJtا�بتعزيز�وترسيم�2008من�خVل�نقاط�البيع�منذ�عام�و بطريقة�آلية�
ً
خ�ثقافة�ا/سؤولية�اTجتماعية�واTل�Sام�نحو�وذلك�ايمانا

�الرائدة �ا/شاريع �ويعت��Rمن �با/شروع �خاص �برنامج �تصميم �تم �وقد �وا/جتمع، �الوطن �قبل� خدمة �كب%�Rمن �باهتمام �تحظى وال~,

�استفاد �وقد �الشركة، � عمVء �عام �خVل �ا/شروع �هذا �ا/ملكة.  م2015من �مستوى �عLى �الخ%Rية �الجمعيات �من �تم� العديد وقد

مقارنة�بمبلغ��ريال��935,359.00مبلغ� العام�وقد�بلغ�اجما1ي�ت�Rع�العمVء�خVل�  إضافة�جمعيات�جديدة�3ي�إطار�توسيع�دائرة�النفع

 م.2014ريال�للعام��813,446,00

�تنفيذ�برنامج�صديق�ا/جتمع�زيارة�ا	ر�jL¹با	ستشفيات:  )دـ �تحت�رعاية�مدير�عام�الشئون�الصح31427ي�عام� بدأ ية�بالرياض�هـ

�من� �عدد �3ي �ا/نوم%ن Ê�ëللمر� �زيارJQا �الشركة �واصلت �حيث �الصناعية، �التجارية �بالغرفة Ê�ëا/ر� �أصدقاء �لجنة �مع وبالتعاون

ا/ستشفيات،�وقدمت�لهم�هدايا�بطاقات�شراء�من�أسواق�العثيم�إضافة�إ1ى�هدايا�رمزية�،�حيث�تأتي�هذه�ا/بادرة�3ي�إطار�برامج�

�درج �وال~, �ا/عنوية�ا/سؤولية �الروح �من �رفع �Jzدف �ا/ملكة �مستشفيات �مختلف �3ي �الزيارات �هذه �مثل �تنظيم �عLى �الشركة ت

�Êللمر ë�JQمعانا� �من �اTجتماÕي��موالتخفيف �الRSابط �من �تعزز �الزيارات �هذه �مثل �فإن �ذلك �عن Vفض� �والصحية، النفسية

��Êوكبار�السن،�ق�2000والتضامن�ا]خوي�الذي�يحث�عليه�ديننا�الحنيف،�كما�تم�تجه%��ëطعة�من�الصعيد�الطيب�خاص�با/ر

 حيث�يوفر�لهم�الRSاب�الطاهر�للتيمم�]داء�الصلوات�الخمس،�وتم�توزيعه�عLى�عدد�من�ا/ستشفيات�با/ملكة.

�التعاوني  )هـ �اكتساب �تحت��:برنامج �الخ%Rية �العثيم �ومؤسسة �اكتساب �مع �بالتضامن �الشركة �تبن�Jا �خ%Rية �مبادرة �أضخم �إطVق تم

Êالتعاوني)�مسم� �اكتساب �والصندوق�  (برنامج �الخ%Rية �والجمعيات �اTجتماÕي �الضمان �منتس¶, �مJtا �الفئات �من �العديد لخدمة

وذلك� الخ%Rي�وا/تقاعدين�وا/عاق%ن�وا/طلقات�وا]رامل�وا]يتام�وأبناء�وأسر�الشهداء�وا/فرج�عJtم�وذوي�الدخل�ا/حدود�وغ%Rهم

 م.2014ريال�للعام��2,030,014,00بلغ�مقارنة�بم�ريال 1,828,038 بمبلغ

�للعسكري:ن:  )وـ �ب�دعم �العام �خVل �الشركة �قامت �إ1ى �تصل �بنسبة �ا]من �ورجال �للعسكري%ن �خاص �خصم �قيمة��%10تقديم من

� �فروع �جميع �لدى �عبدهللامشRSياJQم �بمبلغ�أسواق �ا/ملكة �3ي ��ريال 843,916  العثيم �بمبلغ �للعام��3,568,405,00مقارنة ريال

 م.2014
 

  

  

  �إقرارات�ا	جلس�:العشرون

  :يقر�مجلس�ا8دارة�بما�ي|ي  )أ
عٌدت�أن�سجVت�الحسابات� )1

ُ
 بالشكل�الصحيح.�ا

عد�عLى�أسس�سليمة�وُنفذ�بفاعلية.� )2
ُ
 أن�نظام�الرقابة�الداخلية�أ

  أنه��Tيوجد�أي�شك�يذكر�3ي�قدرة�ا/صدر�عLى�مواصلة�نشاطه )3
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  �:وما�Vينطبقحة�حوكمة�الشركات�وما�لم�يتم�تطبيقه�:�ما�تم�تطبيقه�من�أحكام�Vئالحادي�والعشرون

 :بإستثناء�ما�ي|يالصادرة�من�هيئة�السوق�ا/الية��Tئحة�حوكمة�الشركات�عملت�الشركة�عLى�تطبيق�أحكام�

  

يــة�احتســاب�تــم�اعــداد�سياســة�مســتقلة�تــنظم�آلو لــم�يبــ%ن�نظــام�الشــركة�طريقــة�مكافــآت�أعضــاء�مجلــس�ا\دارة��:مــن�Vئحــة�الحوكمــة�17ا	ــادة�

,�لتكـــون�أكæــ�Rمرونـــة� ذلــك�ســبب�ويعـــود�،�وصــرف�مكافــآت�ا]عضـــاء�بحيــث�يســهل�تحـــديث�السياســة�دون�الحاجـــة�لتعــديل�نظــام�الشـــركة�ا]سا¼ــ

  � ال~,�ترتبط�بتقييم�مكافاة�العضو/جاراة�أي�مستجدات�عLى�ا]نظمة�وعLى�ا]وضاع�

يحــق�لهــا�بحسـب�نظــام�الشــركة�تعيــ%ن�ممثلــ%ن�لهــا�3ــي�مجلــس�ا\دارة�التصــويت�عLــى��لــم�تقــم�أي�جهــة�اعتباريــة�:مــن�Vئحــة�الحوكمــة(ط)�12ة�ا	ـاد.�

 .اختيار�ا]عضاء�اTخرين�3ي�مجلس�ا\دارة�لعدم�وجود�أي�شخصية�اعتبارية�لها�الحق�3ي�نظام�الشركة�بتعي%ن�ممثل%ن�لها�3ي�عضوية�ا/جلس�

ن�ا]شــخاص�ذوي�الصــفة�ا\عتباريــة�الــذين�يتصــرفون�بالنيابــة�عــن�غ%ــRهم�3ــي�ا/ســتثمرين�مــأي�مــن��لــم�يقــم�:مــن�Vئحــة�الحوكمــة��(د)��6 ا	ــادة

ا\فصـاح�عــن�سياســ�Jم�3ــي�التصــويت�وتصــوي�Jم�الفعLــي�3ــي�تقــاريرهم�السـنوية�وكــذلك�ا\فصــاح�عــن�كيفيــة�التعامــل�مــع�أي�تضــارب�للمصــالح�قــد�

  .�Tي�افصاح�او�افادة�مJtمكة�الشر تلقي�حيث�لم�تيؤثر�عLى�ممارسة�حقوقهم�ا]ساسية�الخاصة�بإستثماراJQم،�

  

  

و3ـــي�ختـــام�تقريرنـــا�هـــذا�،،�يتقـــدم�أعضـــاء�مجلـــس�إدارة�شـــركة�أســـواق�عبـــد�هللا�العثـــيم�بالشـــكر�والتقـــدير�/ـــوظفي�الشـــركة�وا/ســـاهم%ن�وا/ـــوردين�

توســـعاJQا�ا/ســـتقبلية�بمـــا�والبنـــوك�والجهـــات�الحكوميـــة�عLـــى�دعمهـــم�وتعـــاوJÁم،�وســـوف�تواصـــل�شـــركتكم�بـــإذن�هللا�تعـــا1ى�مســـ%Rة�النجـــاح�والنمـــو�و 

��Êمع�الخطط�وا]هداف�ا/رسومة�وما�يحقق�معدل�النمو�ا/ستمر�3ي�ا]رباح.Ýيتما  

  

  

  

 

  

  عبد�هللا�بن�صالح�العثيم

  رئيس�مجلس�ا8دارة


