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نبذة تاريخية عن أسواق عبد الله العثيم
هــي امتــداد لمؤسســة صالــح العثيــم التجاريــة، التــي أسســها فــي عــام 1376هـــ ) 1956م ( الشــيخ الراحــل/ صالــح العثيــم »يرحمــه 

اللــه »حيــث افتتحــت تلــك المؤسســة موقعهــا األول فــي قلــب منطقــة العمــل التجــاري آنــذاك بحلــة القصمــان فــي البطحــاء، وعملــت 

فــي تجــارة المــواد الغذائيــة وفــي عــام 1401هـــ/ 1980م تــم تأســيس شــركة أســواق عبــد اللــه العثيــم التجاريــة لتواصــل المســيرة فــي 

توســيع العمــل وفتــح مراكــز للبيــع بالجملــة والتجزئــة، وكانــت نقطــة التحــول الكبــرى فــي مســيرة الشــركة فــي العــام 1410هـــ/1990م 

ــة المســتهلك« علــى كافــة األســواق التابعــة  ــم تطبيــق نظــام »جمل عندمــا وصــل عــدد األســواق إلــى أربعــة عشــر ســوقًا، حيــث ت

للشــركة وبذلــك أصبحــت أســواق عبــد اللــه العثيــم مــن األســواق الرائــدة فــي هــذا المجــال، وفــي عــام 1412هـــ/1992م تــم افتتــاح 

مســتودعات كبيــرة بمعاييــر عاليــة فــي التخزيــن لدعــم نمــو وتطــور هــذه الشــركة بمراكزهــا المتعــددة، وقــد جهــزت هــذه المســتودعات 

بأحــدث أســاليب التخزيــن الجــاف والمبــرد، كمــا تــم زيــادة أســطول ســيارات التوزيــع لرفــع مســتوى الخدمــة المقدمة للعمالء، وتســهيل 

التعــاون مــع المورديــن، وتواصــل الشــركة اســتراتيجيتها التوســعية وزيــادة قاعــدة الفــروع علــى مســتوى المملكــة وفــق رؤيــة متكاملــة 

واهتمــام يتجــدد بتقديــم خدمــات متميــزة وشــاملة لــكل العمــالء.

رؤيتنا 
أن نكون سوق التجزئة المفضل واألكثر موثوقية.

رسالتنا
المســاهمة الفاعلــة فــي تحســين جــودة حيــاة عمالئنــا، موظفينــا، مســتثمرينا، ومجتمعنــا مــن خــالل قيــادة خطــط تطويــر قطــاع 

التجزئــة وبنــاء القــدرات أينمــا كنــا«.

قيمنا
 المسؤولية، الثقة، اإلتقان، األمانة، اإلحسان.

جودة منتجاتنا:
تهــدف شــركة أســواق عبــد اللــه العثيــم بالمملكــة العربيــة الســعودية إلــى توفيــر الســلع االســتهالكية لعمالئهــا بمســتوى عــاٍل 

ــق الهــدف  ــم ومســتمر لتحقي ــه بشــكل دائ ــل وإرضائ ــات العمي ــن بالوفــاء بمتطلب ــزام العاملي ــا والت مــن الجــودة والســالمة بالتزامه

ــك  ــى تل ــة الجــودة لخدماتهــا، و للوصــول إل ــز الصــدارة بمــا تقدمــه مــن مســتويات عالي المنشــود وهــو أن تظــل الشــركة فــي مرك

األهــداف انتهجــت الشــركة المنهــج العلمــي مــن خــالل تطويــر نظــام إدارة الجــودة والغــذاء اآلمــن مــن حيــث تنســيق العمــل ورفــع درجــة 

ــة وأنظمــة التدريــب الالزمــة، والشــراكة مــع المورديــن الموثــوق بهــم، والتنســيق  ــر المــوارد البشــرية، والتقني كفــاءة األداء، وتوفي

معهــم لتحقيــق التطويــر والتحســين المســتمر لجــودة المنتــج والخدمــة التــي تقــدم للعميــل. 

صديق المستهلك : 
حرصــًا مــن  شــركة أســواق عبداللــه العثيــم علــى رفــع مســتوى الوعــي بحقــوق المســتهلك وتحســين الخدمــات المقدمــة واالمتثال 

لألنظمــة واللوائــح وتحســين تجربــة العمــالء فقــد حــازت الشــركة علــى » شــهادة صديــق المســتهلك« الصــادرة مــن جمعيــة حمايــة 

المســتهلك.

نظرة عامة

شركة أسواق عبد الله العثيم
شركة مساهمة سعودية مدرجة في سوق المالية السعودية.

تواجد حالًيا في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية.

والمرتبــة  التجاريــة  العالمــة  فــي مؤشــر حصــة  الرابعــة  المرتبــة  احتلــت 
الســابعة عشــر مــن حيــث قيمــة العالمــة التجاريــة فــي المملكــة فــي عــام

2017م.

احتلت شركة أسواق عبدالله العثيم المرتبة 65 بين أفضل 100 شركة في 
الشرق األوسط من فوربس لعام 2021م.

ملكيــة  التســوق  ومراكــز  والجملــة  التجزئــة  هــي  للشــركة  الرئيســية  األنشــطة 
وتشغيل محالت السوبر ماركت والهايبر والمتاجر.

المــواد  مثــل تصنيــع وتوزيــع  القطاعــات  عــدة فــي مختلــف  لديهــا استثمــــارات 
الغذائية العامة والقوى العاملة. 

تســعى شــركة أســواق عبداللــه العثيــم مــن خــالل خطــط طموحــة لتقويــة موقعهــا فــي 
أذهــان العمــالء ، وعالمتهــا التجاريــة ، واالرتقــاء بتجربــة التســوق ، ممــا يعــزز مــن ريادتهــا 

في قطاع التجزئة السعودي
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فرع داخل المملكة وخارجها 
لتوفير مستلزمات العمالء 

بأفضل جودة وسعر ..
315

(بآالف الرياالت) ريال سعودي

(بآالف الرياالت)

التوطين
%47

ربحية السهم

3.33

% 7.14
النمو في
عدد الفروع

300,121
صافي الربح

% 11.14
النمو في

عمالء اكتساب

8,546,876
المبيعات

96
ريال سعودي

متوسط حجم سلة
التجزئة للعميل

أرقام تتحدث

مليون ريــال سعودي

مليون سهم
رأس المال

عدد األسهم

900
90

مليار ريال سعودي

القيمة السوقية

9.7

تاريخ اإلدراج

2008
عدد الموظفين

16ألف

تأسست عام 1956م
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أ. عبدالله صالح علي العثيم
رئيس مجلس اإلدارة

م. بدر حامد عبد الرزاق العوجان
نائب رئيس مجلس اإلدارة

أ.موفق منصور محمد جمال
عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

د. رائد عبد الله إبراهيم الحقيل
عضو مجلس اإلدارة

د. عبد الكريم حمد عبد الكريم النجيدي
عضو مجلس اإلدارة

أ.سعد إبراهيم سعد المشوح
عضو مجلس اإلدارة

أ. بندر ناصر حمد التميمي
عضو مجلس اإلدارة

أ.عبد العزيز عبد الله صالح العثيم
عضو مجلس اإلدارة

أ.محمد حسن إبراهيم الشهيل
عضو مجلس اإلدارة

أعضاء مجلس اإلدارة

التقرير السنوي 2021  | شركة أسواق عبدالله العثيم  11التقرير السنوي 2021  | شركة أسواق عبدالله العثيم  10



المسؤولية االجتماعيةعالقات المستثمريناألداء الماليحوكمة الشركةاإلطار االستراتيجيلمحة عن الشركة

نجاحـــات ونمـــو فـــي خدمـــة الوطـــن 
والمجتمـــع عبـــر تأســـيس مفاهيـــم إبداعيـــة 
رائـــدة في التعامل مـــع العمالء والموردين، 
ـــة  وإدخـــال تقنيـــات جديـــدة فـــي تجـــارة التجزئ
والجملـــة مـــن خـــالل فروعهـــا المنتشـــرة فـــي 

أنحـــاء الوطـــن.

كلمة رئيس
مجلس اإلدارة

أ. عبدالله صالح علي العثيم
رئيس مجلس اإلدارة

االفتتاحية

السادة مساهمي شركة أسواق عبد الله العثيم                    المحترمين

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

باألصالــة عــن نفســي ونيابــة عــن أخوانــي أعضــاء مجلس اإلدارة يســرنا أن نضع بيــن أيديكم التقرير 

الســنوي للعــام المالــي المنتهــي فــي 2021/12/31م، والــذي يلقــي الضــوء علــى نشــاطات الشــركة 

ــال  ــة وتوجهاتهــا االســتراتيجية، وحوكمــة الشــركة، وبرامجهــا فــي مج ــا المالي وأهــم إنجازاتهــا ونتائجه

المسئولية االجتماعية، وفي ظل مـــا يشـــهده المجتمـــع مـــن تحديـــات اقتصاديـــة أثـرت علـى تنافسـية 

الســـوق وســـلوك المســـتهلك اإلنفاقــي، والســيما جائحـــة كورونـــا التـــي أثــرت على األعمــال واألفراد 

واالقتصــاد ككل ومــع ذلــك ورغــم تلــك التحديــات حافظــت الشــركة علــى حصصهــا الســوقية فــي جميــع 

قطاعتها وعلى تحقيق أرباح سنويًا، باإلضافة إلــــى استغالل ميزاتهــــا التنافســــية وتواجدهــــا القــــوي 

فــــي األسواق المحليــــة واإلقليمية، كما تســـعى الشركة لدعــــــم أهــــــداف الرؤيــــــة الوطنيــــــة لعــــــام 

2030م، والموضوعــــات الرئيســــــية التــــــي تقــــــوم عليهــــــا الرؤيــــــة، »مجتمــــــع حيــــــوي، واقتصــــــاد 

مزدهــــــر، وأمــــــة طموحــــــة« بصــــــورة وثيقــــــة مــــع استراتيجيتها وتوجههــــا لتحقيــــق  أهدافها.

وإدراكًا منــا بأهميــة الشــفافية وتوافقــًا مــع األنظمــة الصــادرة مــن الجهــات ذات العالقــة، فــإن 

مجلــس إدارة الشــركة يحــرص جاهــدًا علــى أن تكــون ممارســات الشــركة متوافقــة مــع الئحــة حوكمــة 

ــات اإلفصــاح والشــفافية.  ــة ومتطلب ــة الســوق المالي الشــركات الصــادرة مــن هيئ

حيــث ُتعــد شــركة أســواق عبــد اللــه العثيــم مــن الشــركات المســاهمة الرائــدة فــي مجــال الحوكمــة، 

وبتطبيــق أفضــل الممارســات المعمــول بهــا فــي هــذا المجــال، وقــد حصلــت هــذه الجهــود المبذولــة 

ــر وعرفــان علــى المســتوى الوطنــي، حيــث ُصنفــت الشــركة ضمــن أفضــل )10( شــركات  علــى تقدي

ــة إدارة األعمــال فــي جامعــة  ــز حوكمــة الشــركات بكلي فــي مؤشــر حوكمــة الشــركات الصــادر عــن مرك

الفيصــل مــن بيــن شــركات القطاعــات غيــر الماليــة والمدرجــة أســهمها فــي الســوق الماليــة الســعودية 

»تــداول«، وســنواصل العمــل علــى رفــع قيمــة الشــركة، وتحقيــق النمــو للوصــول لطموحاتهــا.

وختامــًا فإننــي أتقــدم بخالــص الشــكر والتقديــر إلــى مســاهمي الشــركة علــى ثقتهــم التــي أولوهــا 

ــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة منــه، لمــا قدمــوه مــن  ــس اإلدارة، وكذلــك إلخوانــي أعضــاء مجل لمجل

الجهــود واإلرشــادات الحكيمــة، ولفريــق اإلدارة التنفيذيــة وموظفــي الشــركة الذيــن حرصــوا علــى 

التمّســك بقيــم الشــركة، وواصلــوا تقديــم أعلــى مســتويات لخدمــة عمالئهــا والمجتمــع ورفــع القيمــة 

المتحققــة لمســاهميها، فجميعهــم يــؤدون دورًا أساســيًا فــي مســيرة الشــركة ويســاهمون بشــكل 

ملمــوس فــي كتابــة قصــة نجاحهــا المســتمر.

والله ولي التوفيق،،
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فاعلـــة  بخطـــوات  الشـــركة  بـــادرت 
ـــز ســـالمة موظفيهـــا  تســـاهم فـــي تعزي
وعمالؤهـــا والمجتمـــع، كمـــا عـــززت مـــن 
إجراءاتهـــا وأنظمتهـــا لمواكبة التحول الرقمي 
واألتمتـــة واالرتقـــاء بخدماتهـــا اللوجســـتية 

ــارة اإللكترونيـــة. ــة التجـ وإطـــالق منصـ

كلمة الرئيس 
التنفيذي

أ. موفق منصور جمال
عضو مجلس اإلدارة

والرئيس التنفيذي

رسالة اإلدارة التنفيذية

السادة مساهمي شركة أسواق عبد الله العثيم                    المحترمين

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

ــم  ــه العثي ــد الل ــات والنمــو والتطــور لشــركة أســواق عب ــات والتحدي ــًا بالنجاح ــام 2021م مليئ كان ع

حيــث اســتطاعت الشــركة التكّيــف بمرونــة مــع الظــروف والمتغيــرات االقتصاديــة مســتفيدة مــن عناصــر 

قوتهــا وتميزهــا، وكان للتخطيــط االســتراتيجي دورًا أساســيًا فــي نجاحهــا نحــو تحقيــق نمــو مســتقبلي 

علــى الصعيديــن المالــي والتنفيــذي وذلــك مــن خــالل ســرعة االســتجابة وتحســين مســتويات التدفــق 

النقــدي ومواصلــة إيجــاد طــرق مبتكــرة وفاعلــة لتحســين كفــاءة سلســلة التوريــد وكافــة الخدمــات التــي 

تقدمهــا الشــركة. 

وقــد شــكلت المرونــة أساســًا ترتكــز عليــه قيــم الشــركة وهــي جــزء مــن منظومــة القيــم التــي نؤمــن 

بهــا وتدفعنــا اللتزامنــا الدائــم باإلضافــة إلــى مســؤوليتنا نحــو عمالؤنــا للمحافظــة علــى جــودة وريــادة 

خدماتنــا فــي قطــاع األغذيــة التــي شــكلت دليــاًل واضحــًا لنجــاح عمليــات الشــركة.

 وفــي مجــال الســالمة الصحيــة وبدعــم حكومتنــا الرشــيدة والتــي بذلــت جهــودًا واضحــة للتصــدي 

بــادرت الشــركة بخطــوات فاعلــة ومهمــة تســاهم فــي تعزيــز ســالمة موظفيهــا  لجائحــة كورونــا، 

وعمالؤهــا والمجتمــع ككل، كمــا عــززت الشــركة مــن إجراءاتهــا وأنظمتهــا لمواكبــة التحــول الرقمــي 

واألتمتــة واالرتقــاء بخدماتهــا اللوجســتية وإطــالق منصــة التجــارة اإللكترونيــة، هــذا وستســتمر جهــود 

اإلدارة التنفيذيــة فــي تنميــة أنشــطة الشــركة بإشــراف مجلــس اإلدارة. 

وال يفوتنــي أن أعبــر عــن امتنانــي لمجلــس إدارة الشــركة علــى الدعــم المســتمر الــذي يقدمــه 

ــم فــي مختلــف اإلدارات لمــا قدمــوه مــن جهــد  ــه العثي ــد الل ــي منســوبي شــركة أســواق عب ولزمالئ

ســاهم فــي تطويــر الشــركة وتحقيــق أهدافهــا، وستســتمر الشــركة بتركيــز كافــة جهودهــا علــى تنفيــذ 

ــم األفضــل.  ــا االســتراتيجية، وتقدي توجهاته

والله ولي التوفيق،،
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أواًل: استراتيجية وخطط وقرارات الشركة 

 أ( استراتيجية وخطط الشركة

بنــاًء علــى تطــورات ســوق المــواد الغذائيــة واالســتهالكية بمــا فيهــا ســلوكيات العمــالء والتوجهــات العالميــة خــالل عــام 2021م 

والتوقعــات المســتقبلية، قامــت الشــركة بتطويــر اســتراتيجية طموحــة تخــدم رؤيــة الشــركة تهــدف إلــى تقويــة وضعهــا التنافســي 

وانتشــارها االســتراتيجي داخــل المملكــة العربيــة الســعودية بمــا يتناســب مــع التوقعــات اإليجابيــة لنمــو الســوق.

كمــا تهــدف الشــركة إلــى اســتكمال رفــع حصتهــا الســوقية فــي ســوق المــواد الغذائيــة واالســتهالكية داخــل المملكــة العربيــة 

الســعودية مــن خــالل افتتــاح فــروع جديــدة، وتطويــر فروعهــا الحاليــة، وِبنــاء صــورة ذهنيــة ٌمحســنة تدعمهــا تجربــة عمــالء ٌمحدثــة عبــر 

قنــوات بيــع مختلفــة وتقنيــات جديــدة ومتقدمــة فــي مجــال تجــارة التجزئــة، هــذا وباإلضافــة إلــى تنويــع وتكامــل اســتثماراتها التــي 

ســوف تدعــم النشــاط الرئيســي بمــا يعــزز قــدرة الشــركة علــى تحســين وتنــوع إيراداتهــا وتحســين هيــكل تكاليفهــا.

وقــد أســفرت خطــط الشــركة التوســعية بنهايــة عــام 2021م عــن افتتــاح )24( فرعــًا بمــدن مختلفــة بالمملكــة العربيــة الســعودية 

وتــم إغــالق )2( فرعــان، ليصبــح عــدد فروعهــا المنتشــرة فــي أنحــاء المملكــة )272( فرعــًا لزيــادة فاعليــة شــبكة الفــروع وضمــان تحســين 

الخدمــة لعمالئنــا، كمــا تــم تطويــر بعــض الفــروع القائمــة مــن أجــل تقديــم خدمــة أفضــل، وتخطــط الشــركة بمشــيئة اللــه تعالــى لزيــادة 

عــدد فروعهــا خــالل العــام 2022م، والتــي يتوقــع لهــا أن تســاهم فــي زيــادة مبيعــات الشــركة وتعزيــز حصتهــا الســوقية بالمملكــة 

العربيــة الســعودية.

ــر،  ــدًا تحقيقــًا لمبيعــات أكث ــًا جدي ــاح )1( فرع ــة مــن خــالل افتت ــة مصــر العربي ــز عملياتهــا بجمهوري ــل، قامــت الشــركة بتعزي وبالمث

ــًا. ــروع )43( فرع ــدد الف ــان ليصــل ع ــي بلغــت )2( فرع وإغــالق األســواق منخفضــة األداء والت

 ب( أهم القرارات:

تعزيــزًا لــدور مجلــس إدارة الشــركة فــي أداء مســئولياته ومهامــه، وســعيًا نحــو تحقيــق أداء مميــز، فقــد قــام المجلــس خــالل العــام 

2021م باتخــاذ العديــد مــن القــرارات واألعمــال، والتــي مــن أبرزهــا:

1. اعتماد الخطط ووضع السياسات واألهداف والتوجهات االستراتيجية الرئيسة للشركة واإلشراف على تنفيذها ومنها:

• وضــع أهــداف األداء ومراقبــة التنفيــذ واألداء الشــامل فــي الشــركة، والتأكــد مــن توافــر المــوارد البشــرية والماليــة الالزمــة 

لتحقيقهــا.

• تحديد الهيكل الرأسمالي األمثل للشركة واألهداف المالية وإقرار النتائج المالية والميزانيات.

• اعتماد الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي 2022م.

• تحديث واعتماد السياسات الداخلية لتنظيم عمل الشركة.

• الموافقــة علــى خطــة التوســع فــي مواقــع ومــدن مختلفــة باغتنــام الفــرص الجيــدة والمناســبة وبمــا يســاهم فــي زيــادة 

توســعها وانتشــارها ورفــع حصتهــا الســوقية.

2. الدخــول فــي تحالــف مــع شــركة آالنــا الدوليــة، والشــركة المتحــدة لصناعــة األعــالف لالســتحواذ علــى إحــدى شــركتي المطاحــن 

للتخصيــص مــن قبــل المؤسســة العامــة للحبــوب.

3. توزيــع أربــاح نقديــة مرحليــة علــى مســاهمي الشــركة عــن النصــف األول للعــام 2021م بإجمالــي مبلــغ )180,000,000( مائــة 

اإلطار االستراتيجي
وثمانــون مليــون ريــال بواقــع )رياليــن( للســهم الواحــد وبنســبة )20 %( مــن رأس المــال.

4. التوصية للجمعية العامة لمساهمي الشركة بتعديل بعض مواد النظام األساسي للشركة.

5. التوصيــة للجمعيــة العامــة لمســاهمي الشــركة علــى تعديــل الئحــة عمــل لجنــة المراجعــة، والئحــة عمــل لجنــة المكافــآت 

والترشــيحات.

6. التوصيــة للجمعيــة العامــة لمســاهمي الشــركة بتشــكيل لجنــة المراجعــة وتحديــد مهامهــا وضوابــط عملهــا ومكافــآت أعضائهــا 

لمــدة )3( ســنوات اعتبــارًا مــن تاريــخ 2021/10/03م.

7. تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات ولمدة ثالث سنوات اعتبارًا من تاريخ 2021/10/03م.

8. تشكيل لجنة تنفيذية لمدة ثالث سنوات اعتبارًا من تاريخ 2021/10/03م. 

9. تعييــن رئيــس مجلــس اإلدارة، ونائــب رئيــس المجلــس، وأميــن ســر المجلــس، لــدورة المجلــس التــي بــدأت اعتبــارًا مــن تاريــخ 

2021/10/03م ولمــدة ثــالث ســنوات.

10. تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية، وشركة السوق المالية »تداول«، وشركة مركز إيداع لألوراق المالية:

11. الموافقة وبناًء على توصية اللجنة التنفيذية، على اعتماد مصفوفة الصالحيات والمسؤوليات المعّدلة.

12. الموافقة وبناًء على توصية لجنة المكافآت والترشيحات باعتماد خطط ونظام التعاقب الوظيفي للشركة. 

13. زيــادة عــدد أعضــاء لجنــة المكافــآت والترشــيحات لتتكــون مــن )4( أعضــاء وتعييــن المكــرم/ نبيــل عبــد العزيــز الفريح-عضــوًا مــن 

خــارج المجلس-فيهــا.

14. الموافقــة وبنــاًء علــى توصيــة لجنــة المكافــآت والترشــيحات بقبــول اســتقالة الرئيــس التنفيــذي المكــرم/ محســن صقــر حســين 

عــن منصــب الرئيــس التنفيــذي وتكليــف المكــرم/ موفــق منصــور جمــال رئيســًا تنفيذيــًا مكلفــًا للشــركة اعتبــارًا مــن 2021/12/17م.
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شركة عبدالله العثيم لالستثمار

شركة الرياض للصناعات الغذائية

شركة الخليج لطحن الدقيق الصناعية

شركة الوسطى للخدمات الغذائية 

تســتثمر الشــركة فــي شــركة عبداللــه العثيــم لالســتثمار )شــركة مســاهمة ســعودية مقفلــة( بنســبة ملكيــة )%13.65(، 
136,538,000ريــال، ويتمثــل نشــاطها األساســي فــي إدارة وتشــغيل المجمعــات  وتبلــغ القيمــة االســمية لالســتثمار 
والمراكــز التجاريــة والعقاريــة والترفيهيــة، وقــد بلــغ نصيــب الشــركة مــن األربــاح الصافيــة عــن عــام 2021م مبلــغ 29,426,906 
ريــال مقابــل 14,412,593 ريــال عــن عــام 2020م ، ولــم يتــم توزيــع أي أربــاح خــالل العــام 2021م فــي حيــن بلــغ نصيــب الشــركة 

مــن توزيعــات األربــاح فــي عــام 2020م عــن نتائــج عــام 2019م مبلــغ 13,653,850ريــال.

تســتثمر الشــركة فــي شــركة الريــاض للصناعــات الغذائيــة )شــركة مســاهمة ســعودية مقفلــة( بنســبة ملكيــة )55%(، مــن 
خــالل الشــركة التابعــة شــركة بيــت الوطــن وتبلــغ القيمــة االســمية لالســتثمار 44,000,000 ريــال، تتمثــل األنشــطة الرئيســية 
للشــركة إلقامــة المبانــي والمنشــآت الصناعيــة عليهــا واســتثمارها لصالــح الشــركة وتشــغيل وصيانــة وتطويــر المصانــع للغيــر 
وتســويق المنتجــات الغذائيــة واالســتهالكية واســتيراد وتصديــر المــواد الغذائيــة واالســتهالكية وقــد بلــغ نصيــب الشــركة مــن 

األربــاح الصافيــة عــن عــام 2021م مبلــغ 551,280 ريــال مقابــل ربــح 3,961,402 ريــال عــن عــام 2020م. 

 خــالل عــام 2021م بــدأت الشــركة تســتثمر فــي شــركة الخليــج لطحــن الدقيــق الصناعية-مشــروع مشــترك )شــركة ذات 
مســؤولية محــدودة( بنســبة ملكيــة )33%( وتبلــغ القيمــة االســمية لالســتثمار 50,000,000 ريــال وتتمثل األنشــطة الرئيســية 
ــق والمنتجــات  ــق وصناعــة األعــالف والتخزيــن بصوامــع الغــالل والدقي ــة وطحــن الحبــوب وصناعــة الدقي للشــركة فــي تعبئ

الزراعيــة وقــد بلــغ نصيــب الشــركة مــن األربــاح الصافيــة عــن عــام 2021م مبلــغ 549,999 ريــال.

تســتثمر الشــركة فــي شــركة الوســطى للخدمــات الغذائيــة )شــركة ذات مســؤولية محــدودة( بنســبة ملكيــة )%25( 
وباســتثمار بلــغ 25,000,000 ريــال، وقــد تــم تأســيس الشــركة خــالل عــام 2015م، ويتمثــل نشــاطها األساســي فــي إدارة 
وتشــغيل المطاعــم، وقــد بلــغ نصيــب الشــركة مــن أربــاح عــام 2021م مبلــغ 1,273,241 ريــال مقابــل ربــح بمبلــغ 1,187,734 

ــال لعــام 2020م. ري

ثانيًا: استثمارات الشركة

 أ( استثمارات في شركات وفقًا لحقوق الملكية:

1

3

2

4

شركة المعامل الوطنية المحدودة 

شركة جنوب أوروبا لالستثمار 

تســتثمر الشــركة فــي شــركة المعامــل الوطنيــة المحــدودة )شــركة ذات مســؤولية محــدودة( بنســبة ملكيــة )6%( وباســتثمار 
بلــغ 3,400,000 ريــال، وقــد تــم تأســيس الشــركة خــالل عــام 2009م، ويتمثــل نشــاطها األساســي في إدارة وتشــغيل معامل 
التحليــل الخاصــة بالمــواد الغذائيــة واألدويــة والغــاز والمــواد البتروليــة والبتروكيماويــة وتقديــم الخدمــات الفنيــة فــي هــذا 
المجــال، ويقــع المقــر الرئيســي للشــركة فــي مدينــة الدمــام، وتبلــغ القيمــة المســجلة لالســتثمار كمــا فــي 2021/12/31م 

مبلــغ 2,012,105 ريــال.

 تســتثمر الشــركة فــي شــركة جنــوب أوروبــا لالســتثمار )شــركة ذات مســؤولية محــدودة( والمســجلة فــي جمهوريــة البوســنة 
والهرســك بنســبة ملكيــة )18%( وباســتثمار بلــغ 900,000 يــورو )تعــادل 4.54 مليــون ريــال(، ويتمثــل نشــاط الشــركة فــي 
االســتثمار بمجــال العقــارات وتطويرهــا والقطــاع الســياحي وفــي مجــال الطاقــة المتجــددة، كمــا تعمــل الشــركة علــى تقديــم 
الخدمــات االستشــارية الماليــة والفنيــة واإلداريــة لقطاعــات األعمــال المختلفــة، وفــي عــام 2017م قامــت شــركة جنــوب 
ــة لهــذا  ــم تكويــن مخصــص قيمــة عادل ــرأس المــال، وقــد ت ــال كتخفيــض ل ــون ري ــغ 1.55 ملي ــل مبل ــا لالســتثمار بتحوي أوروب
االســتثمار بقيمــة 800,000 ريــال خــالل عــام 2017م، وتــم زيــادة المخصــص بمبلــغ 800,000 ريــال خــالل عــام 2018م، وتــم 
زيــادة المخصــص بمبلــغ 675,000 ريــال خــالل عــام 2021م وتبلــغ القيمــة المســجلة لالســتثمار كمــا فــي 2021/12/31م مبلــغ 

711,629 ريــال. 

 ب( استثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع

1

2
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ثالثًا: المخاطر

يحــرص مجلــس اإلدارة علــى رفــع الوعــي بــإدارة المخاطــر المحيطــة بعمليــات القطــاع مــن خــالل المتابعــة الدائمــة للمراجعــة 

الداخليــة وتطبيــق أعلــى درجــات الحوكمــة، وبمــا يعــزز مــن جهــود لجنــة المراجعــة فــي متابعــة رفــع مســتوى إدارة المخاطــر، واتبــاع 

جميــع إدارات الشــركة لإلجــراءات المعتمــدة مــن خــالل برنامــج مراجعــة مكثــف، وبطبيعــة عمليــات التجزئــة تتواجــد مخاطــر قــد تؤثــر 

علــى نشــاط الشــركة ومركزهــا المالــي وهــذه المخاطــر تصنــف كمــا يلــي:

1. عدم تحقيق مستهدفات المبيعات لعدة أسباب كما يلي:

     • انخفاض أداء األسواق المماثلة بسبب عدم تواجد األصناف أو سوء تجربة التسوق.

     • إقفال أسواق مماثلة بسبب مشاريع اإلزالة لألمانات المختلفة.

     • عدم افتتاح األسواق الجديدة حسب الخطة.

     • عدم التزام الموردين بتوريد الكميات الالزمة لتحقيق المبيعات.

     • إمكانية موردي المنتجات المباشرين لألسواق.

     •ارتفاع أسعار المنتجات بسبب ارتفاع التكاليف.

     •توقف نظم المعلومات عن العمل.

2. زيادة تكلفة المنتجات وتأثيرها على هوامش الربح دون المقدرة على زيادة أسعار البيع.

3. ارتفاع المصاريف التشغيلية فوق المستوى المخطط له كما يلي:

     • نسب التوطين فوق المخطط له وأثرها على زيادة مصاريف الرواتب.

     •الكهرباء.

     • النقل.

4. قدرة البنى التحتية داخل الشركة لمواكبة النمو المستمر حسب التالي:

     • التخزين والتوريد من مستودعات الشركة للمنتجات.

     • إمكانية مواكبة نظم المعلومات لنمو حجم العمليات.

     • توفر المعلومات والتحليالت المالية التفصيلية التخاذ القرار.

     • المالءة المالية لمواكبة تمويل العمليات والتوسع.

5. توفر األيدي العاملة المؤهلة لتوفير الخدمة المستهدفة للعمالء.

6. تواجد الكوادر اإلدارية المتمرسة في عمليات التجزئة.

7. ظهور نوع جديد من المنافسة يقوم بتغيير عادات العمالء الشرائية.

8. وجــود مســاحات عقاريــة تأجيريــة تشــكل جــزء كبيــر مــن دخــل الشــركة قــد ال يتمكــن الدخــل فــي قطــاع التجزئــة مــن تعويضــه  

فــي حــال عــدم ازدهــار القطــاع العقــاري. 

9. أداء الشركات التابعة وتحقيقها للمستهدفات وما يحمله من مخاطر في القطاعات المستثمر فيها.

إدارة المخاطر:

ســعت الشــركة خــالل العــام للتمكــن مــن إدارة المخاطــر بأحســن الســبل، حيــث عملــت اإلدارات المختلفــة بجهــود مختلفــة 

ــال. ــار ري ــاوزت )8( ملي ــات تج ــق مبيع ــن الشــركة مــن تحقي ــا مك ــل مــن المخاطــر وأثرهــا مم للتقلي
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أواًل: تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه: 

يتكون مجلس إدارة شركة أسواق عبدالله العثيم من )9( أعضاء، وفيما يلي بيان بأسماء وتصنيف أعضاء المجلس:

تصنيف العضويةالصفةاسم العضوم

غير تنفيذيرئيس المجلسأ. عبدالله صالح علي العثيم  1

غير تنفيذينائب رئيس المجلسم. بدر حامد عبد الرزاق العوجان 2

غير تنفيذيعضو أ. بندر ناصر حمد التميمي 3

مستقلعضو د. رائد عبدالله إبراهيم الحقيل 4

مستقلعضو أ.سعد إبراهيم سعد المشوح 5

غير تنفيذيعضو أ.عبدالعزيز عبدالله صالح العثيم 6

مستقلعضو د. عبدالكريم حمد عبدالكريم النجيدي 7

غير تنفيذيعضو أ.محمد حسن إبراهيم الشهيل 8

تنفيذيعضو أ.موفق منصور محمد جمال 9

حوكمة الشركة
ثانيــًا: أســماء أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان واإلدارة التنفيذيــة ووظائفهــم 

الحاليــة والســابقة ومؤهالتهــم وخبراتهــم:

1( أعضاء مجلس اإلدارة واللجان: 

المؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاسم العضوم 

أ. عبدالله صالح علي العثيم  1
)رئيس مجلس اإلدارة(

الخبرات
خبرة متراكمة في مجال تجارة 

الجملة والتجزئة ونشاط المقاوالت 
واالستثمار العقاري والنشاط 
الترفيهي، وخبرة في اإلدارة 

والتخطيط وممارسة األعمال الحرة.

رئيس مجلس المديرين في »شركة 
العثيم القابضة، وشركة ريفا 

لالستثمار«، ورئيس مجلس اإلدارة 
لشركة عبدالله العثيم لالستثمار، 
ورئيس مجلس األمناء لمؤسسة 
عبدالله بن صالح العثيم وأوالده 

الخيرية، وعضو مجلس إدارة شركة 
اإلتحاد العربي للتطوير العقاري، 
ومدير »شركة مرافق التشغيل، 
وشركة ُشرفات الجزيرة، وشركة 

الخدمات السبع«.

عضو لجنة المكافآت والترشيحات 
بالشركة، ورئيس مجلس اإلدارة في 
"شركة أسواق عبدالله العثيم-مصر، 

ورئيس مجلس اإلدارة في الغرفة 
التجارية بالقصيم، وعضو مجلس 

إدارة في "الهيئة السعودية للمدن 
الصناعية ومناطق التقنية، والجمعية 

الخيرية لمكافحة التدخين"، وعضو 
مؤسس بمجلس إدارة جمعية 

)وقاية( لمكافحة المخدرات، وعضو 
مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله 
لرعاية الموهوبين، ورئيس لجنة 
أصدقاء الهالل األحمر. وعضو 

مجلس إدارة بنك التنمية االجتماعية
)البنك السعودي للتسليف سابقًا(، 

والجمعية الخيرية لرعاية األيتام"، 
وعضو مؤسس بمجلس إدارة 

مشروع الملك سلمان لإلسكان 
الخيري، وعضو مركز الملك سلمان 

ألبحاث اإلعاقة.

المرحلة المتوسطة.

م. بدر حامد عبد الرزاق العوجان  2
)نائب رئيس مجلس اإلدارة

ورئيس اللجنة التنفيذية(

الخبرات
خبرة متنوعة في اإلدارة، وفي 
مجال أعمال تجارة التجزئة، وفي 

وضع االستراتيجيات وخطط 
العمل، وإدارة المشاريع، والقيادة 

وبناء فريق العمل، والعالقات 
العامة، وتطوير األعمال.

رئيس مجلس إدارة شركة أسواق 
عبدالله العثيم – مصر، وعضو 
مجلس اإلدارة في شركة جرير 

للتسويق، ورئيس مجلس اإلدارة 
في »شركة الجوف للتنمية الزراعية، 

وشركة المطاحن الرابعة، وشركة 
ُمعين للموارد البشرية«، ونائب 

رئيس مجلس اإلدارة في »شركة 
العربية للخدمات الزراعية، وشركة 

الرياض للصناعات الغذائية«، عضو 
مجلس المديرين في »شركة 
الوسطى للخدمات الغذائية، 

وشركة العثيم القابضة«، وعضو 
لجنة الحوكمة في شركة جرير 

للتسويق، وعضو اللجنة التنفيذية 
في »شركة الجوف للتنمية الزراعية، 

وشركة العربية للخدمات الزراعية«.

عضو مجلس المديرين في "شركة 
الصافي دانون، والشركة الوطنية 

لصناعة البسكويت، والشركة 
الوطنية للصناعات الغذائية"، 

والرئيس التنفيذي، وعضو مجلس 
اإلدارة في شركة صافوال لألغذية، 

والعضو المنتدب في "شركة 
المهيدب لألغذية، وشركة مجموعة 

العوجان الصناعية"، وعضو لجنة 
الموارد البشرية في "الشركة 

لوطنية لصناعة البسكويت، 
والشركة الوطنية للصناعات 

الغذائية".

برنامج عضو مجلس 
إدارة الدولي-إنسياد، 

فرنسا 2019م، 
بكالوريوس هندسة 

ميكانيكية-جامعة 
الملك سعود 

1992م.

أ. بندر ناصر حمد التميمي 3
)عضو مجلس اإلدارة

وعضو لجنة المكافآت 
والترشيحات(

الخبرات
خبرة ألكثر من )15( عام في مجال 

الموارد البشرية واالستشارات 
حيال تنمية واستثمار رأس المال 

البشري، وشؤون األفراد.

يتولى منصب مدير عام رأس 
المال البشري بالمؤسسة العامة 

للتأمينات االجتماعية.

عضو لجنة المراجعة بالشركة، تولى 
عدد من الوظائف في مجال إدارة 

رأس المال البشري بالمؤسسة 
العامة للتأمينات االجتماعية منها 

)مدير إدارة التدريب والتطوير( 
)مدير إدارة تخطيط وتطوير الموارد 
البشرية(، وباإلضافة إلى عضوية 

في عدد من اللجان في العمل.

ماجستير إدارة الموارد 
البشرية من الواليات 

المتحدة األمريكية 
2006م، بكالوريوس 
إدارة األعمال-جامعة 

الملك سعود 
2003م، وحاصل على 

عدد من الشهادات 
التدريبية.
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د.رائد عبدالله إبراهيم الحقيل  4
)عضو مجلس اإلدارة

ورئيس لجنة المراجعة(

الخبرات
خبرات متراكمة في إدارة 

االستثمارات والمالية 
والمحاسبية، والقيادة التنفيذية، 

والتخطيط االستراتيجي، وإدارة 
المشاريع، وإدارة المخاطر، 

والرقابة الداخلية.

عضو مجلس اإلدارة في "شركة الغاز 
والتصنيع األهلية، والشركة الوطنية 

لإلنتاج الثالثي للطاقة"، وعضو اللجنة 
التنفيذية في شركة الغاز والتصنيع 

األهلية، ومدير شركة فورسي 
لإلستشارات المهنية.

رئيس مجلس المديرين 
في شركة المصادر الدولية 

وكوشمان آند وايكفيلد، 
والعضو المنتدب في الشركة 

الوطنية لإلنتاج الثالثي 
للطاقة، ونائب الرئيس 

التنفيذي للخدمات المساندة 
في الشركة الوطنية لإلنتاج 

الثالثي للطاقة.

دبلوم حوكمة الشركات-
جامعة إنسياد، فرنسا 

2020م، دبلوم عضوية 
مجالس اإلدارات-جامعة 

أي إم دي، سويسرا 
2020م، دكتوراه إدارة 

مالية-جامعة جورج 
واشنطن، الواليات 

المتحدة األمريكية 
1999م، ماجستير مالية-

جامعة دنفر، الواليات 
المتحدة األمريكية 

1990م، بكالوريوس 
إدارة صناعية )مالية 

ومحاسبة(-جامعة الملك 
فهد للبترول والمعادن 

1987م.

أ. سعد إبراهيم سعد  5
المشوح 

)عضو مجلس اإلدارة
ورئيس لجنة المكافآت 

والترشيحات(

الخبرات
خبرة متنوعة في مجال إدارة 

المشاريع، وبناء فريق العمل، 
والقيادة التنفيذية، وتطوير 

األعمال.

عضو مجلس اإلدارة في "شركة 
اسمنت القصيم، وشركة الخزائن 

المبتكرة، وبنك الجزيرة"، ورئيس لجنة 
المراجعة، ولجنة الترشيحات والمكافآت 

في شركة اسمنت القصيم، وعضو 
لجنة المراجعة في "شركة فواز 

عبدالعزيز الحكير وشركاه، وشركة ثوب 
األصيل، وشركة كيمائيات الميثانول، 

وشركة الدرة للسكر"، وعضو لجنة 
الترشيحات والمكافآت في شركة رزا، 

وعضو اللجنة التنفيذية في شركة 
الوطنية للتنمية الزراعية، وعضو 

مجلس المديرين في شركة معن 
الجاسر وشركاه، وعضو المجلس 
اإلشرافي، ولجنة المراجعة لمركز 

بناء األسر المنتجة )جنى(-أحد فروع 
مؤسسة سليمان الراجحي للتمويل 

التنموي.

عضو مجلس اإلدارة، ورئيس 
لجنة المراجعة في شركة 

الجزيرة تكافل تعاوني، وعضو 
لجنة المراجعة في شركة 

صناعات العيسى، والرئيس 
التنفيذي في شركة اتحاد 

الخليج لألغذية، ورئيس فريق 
إقراض في صندوق التنمية 

الصناعية السعودية.

دورة متخصصة 
في اإلدارة المالية 

واالستثمار-بنك تشيس 
منهاتن، الواليات 
المتحدة األمريكية 

1987م، بكالوريوس إدارة 
صناعية-جامعة الملك 

فهد للبترول والمعادن 
1985م.

أ. عبدالعزيز عبدالله صالح  6
العثيم 

)عضو مجلس اإلدارة(

الخبرات
خبرة تجارية متراكمة في مجال 

أعمال تجارة التجزئة، عمليات 
اإلدارة والقيادة التنفيذية 

والتشغيلية، وإدارة العمل 
التجاري.

مدير "شركة ثمرات القصيم، وشركة 
كفاءة لالستثمار"، وعضو مجلس 

المديرين في "شركة جنوب أوروبا 
لالستثمار، وشركة العثيم القابضة". 

الرئيس التنفيذي، ورئيس 
قطاع التجزئة، ومراقب مالي، 
ومدير القطاع التجاري لشركة 

أسواق عبدالله العثيم، ونائب 
رئيس مجلس إدارة، والعضو 
المنتدب في شركة أسواق 
عبدالله العثيم-مصر، ومدير 

»شركة مرافق التشغيل،  
وشركة ُشرفات الجزيرة، 

وشركة الخدمات السبع«، 
ونائب رئيس مجلس اإلدارة  

في شركة الرياض للصناعات 
الغذائية، ورئيس مجلس 
اإلدارة في شركة ُمعين 

للموارد البشرية، وعضو 
مجلس المديرين في شركة 
الوسطى للخدمات الغذائية.

بكالوريوس إدارة 
أعمال بمرتبة الشرف-

جامعة سافولك 
ماساتشوستيس، 
الواليات المتحدة 
األمريكية 2011م.

المؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاسم العضوم 

د.عبدالكريم حمد عبدالكريم  7
النجيدي 

)عضو مجلس اإلدارة(

الخبرات
خبرة في مجال استراتيجيات 

األعمال، واالستثمار، والحوكمة، 
والموارد البشرية، وتطوير تجربة 

العميل.

عضو مجلس إدارة في »الصناديق 
االستثمارية في شركة يقين 

المالية، وشركة المجموعة العربية 
للتعليم والتدريب القابضة«، 

ورئيس لجنة الترشيحات لشركة 
المجموعة العربية للتعليم والتدريب 

القابضة.

عضو مجلس اإلدارة في »شركة 
مهارة للموارد البشرية، وشركة 
الغاز والتصنيع األهلية، وشركة 

توزيع الغاز الطبيعي«، والرئيس 
التنفيذي في »شركة مهارة 

للموارد البشرية، وشركة الغاز 
والتصنيع األهلية«، وعضو 

اللجنة التنفيذية في »شركة 
مهارة للموارد البشرية، وشركة 

الغاز والتصنيع األهلية، والمدير 
العام في صندوق تنمية الموارد 

البشرية، والنائب التنفيذي 
للمدير العام في صندوق 

تنمية الموارد البشرية، ومدير 
أكاديمية التدريب في شركة بي 
إي سيستمز السعودية للتطوير 

والتدريب، ورئيس لجنة مناهج 
اللغة اإلنجليزية في المؤسسة 

العامة للتدريب التقني 
والمهني، ومحاضر ومدير مركز 

اللغة اإلنجليزية في الكلية 
التقنية بالرياض، ومسؤول 
الفحص والتدريب في وزارة 

الداخلية-حرس الحدود.

دبلوم حوكمة الشركات-
جامعة إنسياد، فرنسا 

2019م، ماجستير إدارة 
أعمال-جامعة الملك 

فهد للبترول والمعادن 
2011م، دكتوراه اللغويات 

التطبيقية-جامعة 
أوكالهوما، الواليات 

المتحدة األمريكية 
2003م، ماجستير 

اللغويات التطبيقية-
جامعة والية كولورادو، 

الواليات المتحدة 
األمريكية 2000م، 
بكالوريوس اللغات 

والترجمة-جامعة اإلمام 
محمد بن سعود 1997م.

أ. محمد حسن إبراهيم  8
الشهيل

)عضو مجلس اإلدارة
وعضو اللجنة التنفيذية(

الخبرات
خبرة في التسويق، وتطوير 

المبيعات واالستثمار والمنتجات، 
وإدارة األعمال، والقيادة، والموارد 

البشرية، وعمليات االندماج 
واالستحواذات.

عضو مجلس اإلدارة وعضو لجنة 
المكافآت والترشيحات ولجنة 
المراجعة في شركة مطاعم 

بيت الشطيرة للوجبات السريعة 
)برقرايزر( ، وعضو مجلس 

المديرين في الشركة السعودية 
البنجالديشية لالستثمارات 

الصناعية والزراعية، ونائب الرئيس 
التنفيذي لقطاع خدمات األغذية في 

شركة المراعي.

الرئيس التنفيذي في "شركة 
الدولية لتغذية األطفال، وشركة 
ألبان الصافي"، ونائب الرئيس 
التنفيذي للموارد البشرية في 

شركة الصافي دانون. 

ماجستير إدارة أعمال-
كلية لندن لألعمال 

2016م، بكالوريوس 
تسويق-جامعة الملك 

فهد للبترول والمعادن 
2003م. 

أ. موفق منصور محمد جمال  9
)عضو مجلس اإلدارة

وعضو اللجنة التنفيذية
والرئيس التنفيذي(

الخبرات
خبرة في مجال أعمال التجزئة، 
واألمور المالية والمحاسبية، 

والتخطيط االستراتيجي، وتطوير 
األعمال.

نائب رئيس مجلس إدارة شركة 
أسواق عبدالله العثيم – مصر، 

وعضو مجلس المديرين في 
»شركة السداسية لالستشارات 

اإلدارية، وشركة ألف إلى الياء 
للوجبات السريعة، وشركة الواحات 

للتطوير العقاري، وشركة الشرق 
األوسط العالمية لألطعمة«، 

وعضو مجلس اإلدارة في »شركة 
آفاق المستقبل المالية-كوارا باي، 
وشركة حجاج إفريقيا غير العربية«.

نائب المحافظ لتطوير المناطق 
والقطاعات في الهيئة العامة 

للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، 
وعضو مجلس اإلدارة، والرئيس 

التنفيذي في شركة بنده 
للتجزئة، ومدير عام الشؤون 

المالية ونظم المعلومات 
وإدارة اإلمدادات في شركة 

النشار التجارية، والمدير المالي 
لمنتجات العناية المنزلية في 

الخليج العربي في شركة 
يونيليفر العربية، ومدير عمليات 

الخزينة، والمدير المالي العام 
بالنيابة في شركة الكابالت 

السعودية، وعضو مجلس اإلدارة 
في شركة هرفي للخدمات 

الغذائية.

بكالوريوس محاسبة-
جامعة الملك فهد 
للبترول والمعادن 

1992م.
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أ. محمد منصور عبد المحسن  10
الموسى 

)عضو لجنة المراجعة(

الخبرات
خبرة في اإلدارة والرقابة 

المالية، والمحاسبة، والتخطيط 
االستراتيجي، وإدارة 

االستثمارات.

الرئيس التنفيذي للمالية في 
الشركة السعودية لالستثمار 

الزراعي واإلنتاج الحيواني )سالك(، 
وعضو مجلس اإلدارة في "شركة 

منيرفا لألغذية-البرازيل، وشركة 
دعوة لألغذية-الهند، وشركة 

سالك أوكرانيا، وشركة هامينغبيرد 
للتكنولوجيا-المملكة المتحدة"، 

وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت 
في شركة منيرفا لألغذية-البرازيل، 

وعضو لجنة المراجعة في شركة 
دعوة لألغذية-الهند.

المدير التنفيذي للمالية، والمدير 
التنفيذي للرقابة المالية، والمدير 

المالي، ورئيس الحسابات 
في شركة مجموعة الفيصلية 

القابضة.

التعامل في األوراق 
المالية CME-1-هيئة 
السوق المالية، اجتياز 

محلل مالي معتمد 
المستوى األول، 
الواليات المتحدة 

األمريكية، اجتياز محاسب 
قانوني معتمد-الهيئة 
السعودية للمحاسبين 

القانونيين، اجتياز محاسب 
قانوني معتمد-المعهد 

األمريكي للمحاسبين 
القانونيين المعتمدين، 

الواليات المتحدة 
األمريكية، ماجستير 

محاسبة-جامعة ميزوري 
الحكومية، الواليات 
المتحدة األمريكية، 

بكالوريوس محاسبة-
جامعة الملك سعود.

أ. عبدالله جابر علي الفيفي  11
)عضو لجنة المراجعة(

الخبرات
خبرات متعددة في عدة جهات 

في مجاالت المراجعة، والحوكمة، 
وتقييم المخاطر وإدارتها، واإلدارة 

المالية، والقيادة.

عضو مجلس اإلدارة، ورئيس لجنة 
المراجعة، وعضو لجنة الترشيحات 

والمكافآت في "شركة رابغ للتكرير 
والبتروكيماويات، وشركة نماء 

للكيماويات"، وعضو لجنة المراجعة 
والمخاطر في الهيئة العامة 

لإلحصاء، وعضو لجنة المراجعة في 
"شركة عبدالله العثيم لالستثمار، 

وشركة تنامي العربية، والمركز 
الوطني لتنمية القطاع غير الربحي" 
وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت 

في تجمع الشرقية الصحي، 
ومستشار مستقل في المراجعة 

والحوكمة والمخاطر في شركة 
تكامل لحلول األعمال. 

رئيس لجنة المراجعة في 
الجمعية السعودية للمراجعين 

الداخليين، ومستشار وزير 
الصحة في المراجعة والمتابعة، 
وشغل عدة مناصب إدارية في 
شركة الزيت العربية السعودية 

)أرامكو( تشمل اإلدارات التالية: 
»التدقيقات الخاصة، مراجعة 

األعمال الدولية، مراجعة خدمات 
األعمال، مراجعة الشؤون 
المالية واإلدارية، مراجعة 

المشاريع، مراجعة أعمال التكرير 
والتسويق«،تدرج وظيفي 

في مجال المالية والمراجعة 
الداخلية في »الشركة السعودية 

للتكرير والتسويق )سمارك(، 
والمؤسسة العامة للبترول 

والمعادن )بترومين(«.

الزمالة في تقييم إدارة 
المخاطر-معهد المراجعين 

الداخليين، الواليات 
المتحدة األمريكية 

2010م،الزمالة في 
اكتشاف الغش واالحتيال-
معهد كاشفي االحتيال، 

الواليات المتحدة 
األمريكية 2001م،الزمالة 

في المراجعة الداخلية-
معهد المراجعين 

الداخليين، الواليات 
المتحدة األمريكية 

2000م، بكالوريوس 
محاسبة-جامعة الملك 

عبدالعزيز 1985م.

أ. عبدالعزيز منير أحمد  12
القاضي 

)عضو لجنة المكافآت 
والترشيحات(

الخبرات
خبرة واسعة في القيادة 

والتوجيه والتدريب وإعداد الخطط 
االستراتيجية وتطويرها.

عضو لجنة المكافآت والترشيحات 
بشركة عبدالله العثيم 

لالستثمار،والرئيس التنفيذي 
للموارد البشرية في شركة دور 

للضيافة.

نائب رئيس الخدمات المشتركة 
في الشركة الوطنية للشراء 

الموحد لألدوية واألجهزة 
والمستلزمات الطبية )نوبكو(، 

وعضو لجنة المكافآت 
والترشيحات بشركة مجموعة 
الفيصلية، ومدير رأس المال 

البشري بشركة مجموعة 
الفيصلية، ومسؤول توظيف 

الخريجين في ")KPMG(، والبنك 
السعودي البريطاني".

شهادة متقدمة في 
إدارة الموارد البشرية 

االستراتيجية-جامعة 
كورنيل، الواليات 
المتحدة األمريكية 
2013م، ماجستير 
في إدارة الموارد 

البشرية-جامعة سنترال 
ميشيغان، الواليات 

المتحدة األمريكية 
2011م، بكالورويوس 
تسويق-جامعة الملك 

فهد للبترول والمعادن 
2007م.

المؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاسم العضوم 

م. نبيل عبدالعزيز محمد الفريح  13
)عضو لجنة المكافآت والترشيحات(

الخبرات
خبرة في حوكمة الشركات، وإعداد 

السياسات، وإدارة الموارد البشرية، 
والقيادة.

عضو لجنة التطوير وإعداد القادة، -
وعضو لجنة المبادرات االجتماعية، 

وعضو اللجنة اإلدارية في شركة 
التعدين العربية السعودية، وعضو 

مجلس اإلدارة في شركة معادن 
للفوسفات، ورئيس مجلس اإلدارة 

في "المعهد السعودي التقني 
للتعدين، وشركة معادن الذهب"، 

والعضو المنتدب، ونائب رئيس 
مجلس اإلدارة في شركة اسمنت 

الراجحي، وشغل عدة مناصب في 
شركة التعدين العربية السعودية 

منها "نائب الرئيس لشؤون أعمال 
الذهب، ونائب الرئيس للموارد 

البشرية واالستدامة"، ومدير عام 
للتسويق في المجموعة الوطنية 

للصناعة، ومدير إدارة التسويق 
الخارجي في الشركة السعودية 

للصادرات الصناعية، ومحلل أول 
للمشاريع في صندوق التنمية 

الصناعية السعودي.

دبلوم حوكمة الشركات-
جامعة إنسياد، فرنسا، 

برنامج تدريبي عن 
الخدمات الهندسية-ستون 

آند ويبستر، الواليات 
المتحدة األمريكية، 

دورتين في مجال عضوية 
ورئاسة مجالس اإلدارات-

معهد أعضاء مجلس 
اإلدارة بدول مجلس 

التعاون الخليجي، حاصل 
على عدة دورات متنوعة 

فنية وإدارية في بريطانيا 
واليابان.

م. باسل محمد عبدالله العيسى  14
)عضو اللجنة التنفيذية(

الخبرات
خبرة في التخطيط االستراتيجي، 

وتحسين الربحية، وإدارة المشاريع، 
والقيادة.

الرئيس في شركة شاورمر 
لألغذية، ورئيس مجلس 

اإلدارة في شركة جوا 
المالية.

مدير أول لالستراتيجية وتطوير 
األعمال في شركة إعمار العقارية-
اإلمارات العربية المتحدة، ونائب 

الرئيس لالستراتيجية والتحول في 
شركة األغذية الكويتية )أمريكانا(، 
ومدير الستراتيجية المبيعات في 
بيبسيكو العالمية، ومستشار في 

شركة باين آند كومباني، وعضو 
في المجلس االستشاري في 
شركة األغذية المبتكرة، وعضو 

مجلس إدارة الصندوق في صندوق 
دراية للرعاية الصحية، وعضو لجنة 

االستثمار في شركة إعمار العقارية-
اإلمارات العربية المتحدة، ومهندس 

كهرباء في شركة الزيت العربية 
السعودية )أرامكو(.

ماجستير إدارة-جامعة 
كارنيجي ميلون، الواليات 

المتحدة األمريكية 
2009م، بكالوريوس 

علوم هندسة كهربائية-
جامعة والية بنسلفانيا، 

الواليات المتحدة 
األمريكية 2005م.
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المسؤولية االجتماعيةعالقات المستثمريناألداء الماليحوكمة الشركةاإلطار االستراتيجيلمحة عن الشركة

2( اإلدارة التنفيذية:

المؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسمم 

أ. موفق منصور محمد  1
جمال 

)عضو مجلس اإلدارة
وعضو اللجنة التنفيذية

والرئيس التنفيذي(

الخبرات
خبرة في مجال أعمال 

التجزئة، واألمور المالية 
والمحاسبية، والتخطيط 
االستراتيجي، وتطوير 

األعمال.

نائب رئيس مجلس إدارة شركة أسواق 
عبدالله العثيم – مصر، وعضو مجلس 

المديرين في »شركة السداسية 
لالستشارات اإلدارية، وشركة ألف 

إلى الياء للوجبات السريعة، وشركة 
الواحات للتطوير العقاري، وشركة 

الشرق األوسط العالمية لألطعمة«، 
وعضو مجلس اإلدارة في »شركة آفاق 

المستقبل المالية-كوارا باي، وشركة 
حجاج إفريقيا غير العربية«.

نائب المحافظ لتطوير المناطق 
والقطاعات في الهيئة العامة 

للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، 
وعضو مجلس اإلدارة، والرئيس 

التنفيذي في شركة بنده للتجزئة، 
ومدير عام الشؤون المالية ونظم 
المعلومات وإدارة اإلمدادات في 

شركة النشار التجارية، والمدير 
المالي لمنتجات العناية المنزلية 

في الخليج العربي في شركة 
يونيليفر العربية، ومدير عمليات 

الخزينة، والمدير المالي العام 
بالنيابة في شركة الكابالت 

السعودية، وعضو مجلس اإلدارة 
في شركة هرفي للخدمات 

الغذائية.

بكالوريوس محاسبة-
جامعة الملك فهد 
للبترول والمعادن 

1992م.

أ. بندر سليمان محمد  2
البحيري 

)أمين مجلس اإلدارة(

الخبرات
خبرة متراكمة في مجال 

المالية والمراجعة الداخلية 
واالستثمار وحوكمة الشركات 

وتطوير األعمال.

عضو مجلس إدارة في "شركة الرياض 
للصناعات الغذائية، وشركة ُمعين 

للموارد البشرية، والشركة الوطنية 
لصناعة األسمدة الكيماوية"، وعضو 
مجلس المديرين في "شركة العثيم 
القابضة، وشركة إجمال المحدودة"، 

وعضو اللجنة التنفيذية بشركة إجمال 
المحدودة، وعضو لجنة المراجعة في 

"شركة الرياض للصناعات الغذائية، 
والشركة الوطنية لصناعة األسمدة 

الكيماوية، وشركة ريفا لالستثمار"، 
وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت 

في "شركة العثيم القابضة، والشركة 
الوطنية لصناعة األسمدة الكيماوية".

عضو لجنة المكافآت والترشيحات 
بشركة أسواق عبدالله العثيم، 
وعضو لجنة المراجعة، وعضو 
اللجنة التنفيذية بشركة ُمعين 
للموارد البشرية، ومدير إدارة 

المراجعة الداخلية بشركة العثيم 
التجارية، وعضو مجلس اإلدارة، 

وعضو لجنة المراجعة بشركة 
عبدالله العثيم لالستثمار.

بكالوريوس محاسبة-كلية 
العلوم اإلدارية بجامعة 

الملك سعود.

م. بهاء الدين بركات  3
الشربيني 

)نائب الرئيس التنفيذي 
للتشغيل(

الخبرات
خبرة متراكمة في مجال إدارة 
العمليات التشغيلية بشركات 

الجملة والتجزئة.

عضو مجلس إدارة في "شركة -
أسواق عبدالله العثيم-مصر، 

وشركة الرياض للصناعات الغذائية، 
وشركة ُمعين للموارد البشرية"، 
ومدير إدارة العمليات والتشغيل 

بالشركة، ونائب مدير إدارة 
العمليات والتشغيل بالشركة، 
ومدير لفروع التجزئة بالشركة، 

ومدير منطقة بالشركة، ومدير 
المركز العالمي للتسويق.

بكالوريوس هندسة 
ميكانيكية-جامعة الزقازيق، 

جمهورية مصر العربية 
1987م.

أ. مروان أحمد محمد  4
إبراهيم 

)نائب الرئيس التنفيذي 
للشؤون المالية(

الخبرات
خبرة متراكمة في مجال 

الشؤون المالية والمحاسبية 
وأعمال التدقيق والمراجعة 

الداخلية.

عضو مجلس اإلدارة في »شركة 
الرياض للصناعات الغذائية، وشركة 

المطاحن الرابعة«، وعضو مجلس 
المديرين في شركة الخليج لطحن 

الدقيق.

عضو مجلس اإلدارة في شركة 
ُمعين للموارد البشرية، وعضو 

لجنة المراجعة في شركة الرياض 
للصناعات الغذائية، ومدير التدقيق 

الداخلي بشركة الجميح القابضة-
السعودية، ومراجع حسابات في 

"مكتب إبراهيم العباسي وشركاه-
األردن، ومكتب عبد العزيز خليفة 

الملحم-السعودية".

زمالة الهيئة السعودية 
للمحاسبين القانونيين 

(SOCPA) 2007م، زمالة 
جمعية المحاسبين اإلداريين 
األمريكية (CMA) 2003م، 

زمالة جمعية المدراء 
الماليين (CFM) 2003م، 
زمالة جمعية المحاسبين 

  (CPA) القانونيين األمريكية
1994م، زمالة جمعية 

المحاسبين القانونيين 
األردنيين 1994م، 

بكالوريوس محاسبة وإدارة 
أعمال-الجامعة األردنية 

1989م.

ثالثــًا: أســماء الشــركات داخــل المملكــة أو خارجهــا التــي يكــون عضــو مجلــس إدارة 
الشــركة عضــوًا فــي مجالــس إدارتهــا الحاليــة والســابقة أو مــن مديريهــا:

اسم العضوم
أسماء الشركات التي يكون عضو 
مجلس اإلدارة عضوًا في مجالس 

إدارتها الحالية أو من مديريها

داخل 
المملكة 

/خارج 
المملكة

الكيان 
القانوني

أسماء الشركات التي يكون 
عضو مجلس اإلدارة عضوًا في 
مجالس إدارتها السابقة أو من 

مديريها

داخل 
المملكة 

/خارج 
المملكة

الكيان 
القانوني

أ. عبدالله صالح علي 1
العثيم 

داخل أسواق عبدالله العثيم.
المملكة

مساهمة 
مدرجة

خارج أسواق عبدالله العثيم – مصر 
مساهمةالمملكة 

داخل عبدالله العثيم لالستثمار.
المملكة

مساهمة 
مقفلة

داخل العثيم القابضة.
المملكة

مسؤولية 
محدودة

داخل ريفا لالستثمار.
المملكة

مسؤولية 
محدودة

خارج االتحاد العربي للتطوير العقاري.
مساهمةالمملكة

داخل مرافق التشغيل.
المملكة

مسؤولية 
محدودة

داخل ُشرفات الجزيرة.
المملكة

مسؤولية 
محدودة

داخل الخدمات السبع.
المملكة

مسؤولية 
محدودة

م. بدر حامد عبد الرزاق 2
العوجان

داخل أسواق عبدالله العثيم. 
المملكة

مساهمة 
مدرجة

داخل صافوال لألغذية.
المملكة

مساهمة 
مقفلة خارج أسواق عبدالله العثيم – مصر 

مساهمةالمملكة

داخل ُمعين للموارد البشرية.
المملكة

مساهمة 
مقفلة

داخل الرياض للصناعات الغذائية.
المملكة

مساهمة 
داخل المهيدب لألغذية.مقفلة

المملكة
مسؤولية 

محدودة

داخل المطاحن الرابعة.
المملكة

مساهمة 
داخل مجموعة العوجان الصناعية.مقفلة

المملكة
مسؤولية 

محدودة

داخل جرير للتسويق.
المملكة

مساهمة 
داخل الصافي دانون.مدرجة

المملكة
مسؤولية 

محدودة

داخل الجوف الزراعية.
المملكة

مساهمة 
مدرجة

داخل الوطنية لصناعة البسكويت.
المملكة

مسؤولية 
محدودة

داخل العربية للخدمات الزراعية.
المملكة

مساهمة 
مقفلة

داخل الوسطى للخدمات الغذائية.
المملكة

مسؤولية 
محدودة

داخل الوطنية للصناعات الغذائية.
المملكة

مسؤولية 
محدودة

داخل العثيم القابضة.
المملكة

مسؤولية 
محدودة

داخل أسواق عبدالله العثيم.أ.بندر ناصر حمد التميمي3
المملكة

مساهمة 
---مدرجة

د. رائد عبدالله إبراهيم 4
الحقيل

داخل أسواق عبدالله العثيم.
المملكة

مساهمة 
مدرجة

المصادر الدولية وكوشمان آند 
وايكفيلد.

داخل 
المملكة

مسؤولية 
محدودة

داخل فورسي لإلستشارات المهنية.
المملكة

مسؤولية 
محدودة

داخل الغاز والتصنيع األهلية.
المملكة

مساهمة 
مدرجة

داخل الوطنية لإلنتاج الثالثي للطاقة.
المملكة

مساهمة 
مقفلة 

أ. سعد إبراهيم سعد 5
المشوح

داخل أسواق عبدالله العثيم.
المملكة

مساهمة 
مدرجة

داخل الجزيرة تكافل تعاوني.
المملكة

مساهمة 
مدرجة

داخل اسمنت القصيم.
المملكة

مساهمة 
مدرجة

داخل الخزائن المبتكرة.
المملكة

مسؤولية 
محدودة

داخل معن الجاسر وشركاه.
المملكة

مسؤولية 
محدودة 

داخل بنك الجزيرة.
المملكة

مساهمة 
مدرجة
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المسؤولية االجتماعيةعالقات المستثمريناألداء الماليحوكمة الشركةاإلطار االستراتيجيلمحة عن الشركة

اسم العضوم
أسماء الشركات التي يكون عضو 
مجلس اإلدارة عضوًا في مجالس 

إدارتها الحالية أو من مديريها

داخل 
المملكة 

/خارج 
المملكة

الكيان 
القانوني

أسماء الشركات التي يكون 
عضو مجلس اإلدارة عضوًا 
في مجالس إدارتها السابقة 

أو من مديريها

داخل 
المملكة 

/خارج 
المملكة

الكيان 
القانوني

أ. عبدالعزيز عبدالله 6
صالح العثيم

داخل أسواق عبدالله العثيم.
المملكة

مساهمة 
داخل الرياض للصناعات الغذائية.مدرجة

المملكة
مساهمة 

مقفلة

مسؤولية خارج المملكةجنوب أوروبا لالستثمار.
داخل ُمعين للموارد البشرية.محدودة

المملكة
مساهمة 

مقفلة

داخل ثمرات القصيم.
المملكة

مسؤولية 
داخل الوسطى للخدمات الغذائية.محدودة

المملكة
مسؤولية 

محدودة

داخل العثيم القابضة.
المملكة

مسئولية 
محدودة

داخل مرافق التشغيل.
المملكة

مسؤولية 
محدودة

داخل ُشرفات الجزيرة.
المملكة

مسؤولية 
محدودة

داخل كفاءة لالستثمار.
المملكة

مسؤولية 
محدودة

داخل الخدمات السبع.
المملكة

مسؤولية 
محدودة

مساهمةخارج المملكةأسواق عبدالله العثيم-مصر.

د. عبدالكريم حمد 7
عبدالكريم النجيدي

داخل أسواق عبدالله العثيم.
المملكة

مساهمة 
داخل مهارة للموارد البشرية.مدرجة

المملكة
مساهمة 

مدرجة

داخل يقين المالية.
المملكة

مساهمة 
داخل الغاز والتصنيع األهلية.مقفلة

المملكة
مساهمة 

مدرجة

المجموعة العربية للتعليم والتدريب 
القابضة.

داخل 
المملكة

مساهمة 
مقفلة

داخل العربية لألنابيب.
المملكة

مساهمة 
مدرجة

داخل توزيع الغاز الطبيعي.
المملكة

مساهمة 
مقفلة

أ. محمد حسن 8
إبراهيم الشهيل

داخل أسواق عبدالله العثيم.
المملكة

مساهمة 
مدرجة

--- السعودية البنجالديشية لالستثمارات 
مسؤولية خارج المملكةالصناعية والزراعية.

محدودة

مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة 
)برغرايزر(

داخل 
المملكة

مساهمة 
مدرجة

أ. موفق منصور 9
محمد جمال 

داخل أسواق عبدالله العثيم.
المملكة

مساهمة 
مدرجة

داخل بنده للتجزئة.
المملكة

مساهمة 
مقفلة

داخل السداسية لالستشارات اإلدارية.
المملكة

مسؤولية 
محدودة

مساهمةخارج المملكةأسواق عبدالله العثيم – مصر 

داخل ألف إلى الياء للوجبات السريعة.
المملكة

مسؤولية 
محدودة

داخل الواحات للتطوير العقاري.
المملكة

مسؤولية 
محدودة

داخل الشرق األوسط العالمية لألطعمة.
المملكة

مسؤولية 
محدودة

داخل هرفي للخدمات الغذائية 
المملكة

مساهمة 
مدرجة داخل آفاق المستقبل المالية-كوارا باي.

المملكة
مساهمة 

مقفلة

داخل حجاج إفريقيا غير العربية.
المملكة

مساهمة 
مقفلة

رابعًا: اجتماعات مجلس اإلدارة خالل العام 2021م: 

عقــد مجلــس إدارة الشــركة )6( اجتماعــات خــالل العــام المالــي 2021م، ويوضــح الجــدول أدنــاه ســجل حضــور 

أعضــاء مجلــس اإلدارة لالجتماعــات:

اسم العضو / تاريخ االجتماعم
رقم االجتماع وتاريخه

مرات 
الحضور )1(

21 مارس
)2(

31 مايو
)3(

21 سبتمبر
)4(

03 أكتوبر
)5(

15 نوفمبر
)6(

15 ديسمبر

))6أ. عبدالله صالح علي العثيم  1

)3(ال ينطبقم.بدر حامد عبد الرزاق العوجان)*( 2

))6أ.بندر ناصر حمد التميمي 3

)3(ال ينطبقد.رائد عبدالله إبراهيم الحقيل)*( 4

)3(ال ينطبقأ.سعد إبراهيم سعد المشوح)*( 5

))6أ.عبدالعزيز عبدالله صالح العثيم 6

)3(ال ينطبقد.عبدالكريم حمد عبدالكريم النجيدي)*( 7

)3(ال ينطبقأ.محمد حسن إبراهيم الشهيل)*( 8

)3(ال ينطبقأ.موفق منصور محمد جمال)*( 9

)3(ال ينطبقأ.عبد السالم صالح عبدالعزيز الراجحي)**(-

)3(ال ينطبقأ.عبدالعزيز صالح عبدالله الربدي)**(- 

)2(ال ينطبقم.عبدالله علي عبدالله الدبيخي)**(- 

)3(ال ينطبقأ.صالح محمد صالح العثيم)**(- 

)3(ال ينطبقأ.فهد عبدالله صالح العثيم)**(- 

)*(بدأت عضويتهم بتاريخ 2021/10/03م.
)**(انتهت عضويتهم بتاريخ 2021/10/02م.

خامســًا: الجمعيــات العامــة المنعقــدة خــالل العــام 2021م وأســماء أعضــاء مجلــس 
اإلدارة وســجل حضورهــم لتلــك الجمعيــات: 

اسم العضوم
اجتماع الجمعية العامة العادية 

بتاريخ 2021/04/28م
اجتماع الجمعية العامة غير العادية 

بتاريخ 2021/09/22م

أ. عبدالله صالح علي العثيم  1

أ.بندر ناصر حمد التميمي  2

أ.عبدالعزيز عبدالله صالح العثيم 3

أ.عبد السالم صالح عبدالعزيز الراجحي)*(- 

أ.عبدالعزيز صالح عبدالله الربدي)*(- 

م.عبدالله علي عبدالله الدبيخي)*(- 

أ.صالح محمد صالح العثيم)*(- 

أ.فهد عبدالله صالح العثيم)*(- 

)*(انتهت عضويتهم بتاريخ 2021/10/02م.
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المسؤولية االجتماعيةعالقات المستثمريناألداء الماليحوكمة الشركةاإلطار االستراتيجيلمحة عن الشركة

سادسًا: وصف مختصر للجان واختصاصاتها ومهامها: 

لدى الشركة ثالثة لجان وتفاصيل هذه اللجان كما يلي:

1( لجنة المراجعة:
تتكــون لجنــة المراجعــة مــن )3( أعضــاء غيــر تنفيذييــن، وتعزيــزًا لدورهــا فــي مســاعدة مجلــس اإلدارة فــي تأديــة مهامــه بشــكل 

فّعــال وبنــاًء علــى الئحــة عمــل اللجنــة، فقــد عقــدت اللجنــة خــالل العــام 2021م )8( اجتماعــات، ومــن مهــام واختصاصــات لجنــة 

ــة  ــة الداخلي ــة فــي الشــركة، ودراســة نظــام الرقاب ــال ال الحصــر »اإلشــراف علــى إدارة المراجعــة الداخلي المراجعــة علــى ســبيل المث

وتقاريــر المراجعــة الداخليــة، والتوصيــة لمجلــس اإلدارة بتعييــن مراجعــي الحســابات وتحديــد أتعابهــم ومتابعــة أعمالهــم ودراســة خطــة 

المراجعــة ومالحظــات مراجــع الحســابات، ودراســة القوائــم الماليــة األوليــة والســنوية قبــل عرضهــا علــى مجلــس اإلدارة، ودراســة 

ــة لمجلــس اإلدارة  ــر المحاســبية المتعــارف عليهــا والتوصي ــًا للمعايي ــات وفق السياســات المحاســبية المتبعــة وإســتيفاءها للمتطلب

ــة والتحقــق مــن اتخــاذ الشــركة اإلجــراءات الالزمــة  ــر الجهــات الرقابي ــج تقاري ــه، ونتائ بشــأنها، مراجعــة خطــة مراجــع الحســابات وأعمال

بشــأنها، التحقــق مــن التــزام الشــركة باألنظمــة واللوائــح والسياســات والتعليمــات ذات العالقــة وتقديــم مرئياتهــا حيــال ذلــك إلــى 

ــة واجتماعاتهــا التــي تمــت خــالل العــام 2021م: مجلــس اإلدارة«، وفيمــا يلــي جــدول يبيــن عضويــة اللجن

المنصباسم العضو / تاريخ االجتماعم
رقم االجتماع وتاريخه

مرات 
الحضور )1(

9 فبراير
)2(

18 مارس
)3(

05 مايو
)4(

18 أغسطس
)5(

05 أكتوبر
)6(

10 أكتوبر
)7(

09 نوفمبر
)8(

17 ديسمبر

رئيس د.رائد عبدالله إبراهيم الحقيل)*( 1
))4ال ينطبقاللجنة

)4(ال ينطبقعضوأ.عبدالله جابر علي الفيفي)*( 2

)4(ال ينطبقعضوأ.محمد منصور عبد المحسن الموسى)*( 3

رئيس أ.عبدالعزيز صالح عبدالله الربدي)**(-
)4(ال ينطبقاللجنة

)4(ال ينطبقعضوأ.بندر ناصر حمد التميمي)**( -

)3(ال ينطبقعضوأ.صالح محمد صالح العثيم)**(- 

)4(ال ينطبقعضوأ.فهد عبدالله صالح العثيم)**(- 

)4(ال ينطبقعضوأ.عبدالله عبد الرحمن محمد الربدي)**( -

)*(بدأت عضويتهم بتاريخ 2021/10/03م.
)**(انتهت عضويتهم بتاريخ 2021/10/02م.

نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة: 

قامــت اللجنــة فــي عــام 2021م بفحــص أنظمــة الرقابــة الداخليــة بالشــركة بهــدف التأكــد مــن مــدى فاعليتهــا، كمــا قامــت بدراســة 

ومراجعــة المخاطــر الرئيســة التشــغيلية والماليــة واإلداريــة التــي قــد تواجــه الشــركة وتحليلهــا والحلــول والمعالجــات المطلوبــة لضمــان 

ــة علــى  ــة، مــن خــالل إطــالع اللجن ــة الداخلي ــب الضعــف والقــوة فــي الرقاب ــى دراســة جوان ــات الشــركة، باإلضافــة إل ســالمة عملي

إنجــازات إدارة المراجعــة الداخليــة وفــي ضــوء مــا تــم دراســته تبيــن أن الفحــص قــد شــمل كافــة أعمــال وأنشــطة الشــركة وإداراتهــا 

المختلفــة، وأن نتائــج الفحــص التــي تمــت ألنظمــة الرقابــة الداخليــة علــى مســتوى الشــركة وإداراتهــا وعملياتهــا أظهــرت أنــه ال يوجــد 

قصــور جوهــري فــي أنظمــة الرقابــة الداخليــة يقتضــي اإلفصــاح عنــه، وأن إدارة المخاطــر وإجــراءات ضمــان أن المخاطــر تــدار ضمــن 

الحــدود التــي تــم وضعهــا قــد تمــت بطريقــة شــفافة وحســنة التوقيــت، تضمــن ســالمة عمليــات الشــركة التشــغيلية والماليــة 

والتجاريــة.

2( لجنة المكافآت والترشيحات: 
تتكــون لجنــة المكافــآت والترشــيحات مــن )4( أعضــاء، وتعزيــزًا لدورهــا فــي مســاعدة مجلــس اإلدارة فــي تأديــة مهامــه بشــكل فّعــال 

وبنــاًء علــى الئحــة عمــل اللجنــة، فقــد عقــدت اللجنــة خــالل العــام 2021م )8( اجتماعــات، ومــن مهــام واختصاصــات لجنــة المكافــآت 

والترشــيحات علــى ســبيل المثــال ال الحصر«التوصيــة لمجلــس اإلدارة بالترشــيح لعضويــة المجلــس واقتــراح سياســات ومعاييــر 

ــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة وتقديــم التوصيــات فــي  ــس واإلدارة التنفيذيــة، مراجعــة هيــكل مجل واضحــة للعضويــة فــي المجل

شــأن التغييــرات التــي يمكــن إجراؤهــا، تحديــد جوانــب الضعــف والقــوة فــي مجلــس اإلدارة واقتــراح الحلــول لمعالجتهــا بمــا يتفــق 

مــع مصلحــة الشــركة، والتأكــد بشــكل ســنوي مــن اســتقاللية األعضــاء المســتقلين، إعــداد وتحديــث السياســات الالزمــة لمكافــآت 

أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عــن المجلــس واإلدارة التنفيذيــة والمراجعــة الدوريــة لهــا وتقييــم مــدى فعاليتهــا فــي تحقيــق 

األهــداف المتوخــاة منهــا، وتوضيــح العالقــة بيــن المكافــأة الممنوحــة وسياســة المكافــآت المعمــول بهــا، وبيــان أي إنحــراف جوهــري 

عــن هــذه السياســة، القيــام بدراســة الموضوعــات التــي تختــص بهــا أو تحــال إليهــا مــن مجلــس اإلدارة وترفــع توصياتهــا إلــى المجلــس 

التخــاذ القــرار المناســب بشــأنها ومراجعــة مخصصــات ومكافــآت العامليــن واعتمــاد وتقييــم الخطــط والسياســات المتعلقــة بذلــك«، 

وفيمــا يلــي جــدول يبيــن عضويــة واجتماعــات اللجنــة التــي تمــت خــالل العــام 2021م:

المنصباسم العضو / تاريخ االجتماعم
رقم االجتماع وتاريخه

مرات 
الحضور )1(

12 يناير
)2(

10 فبراير
)3(

16 مارس
)4(

07 أغسطس
)5(

01 سبتمبر
)6(

20 أكتوبر
)7(

18 نوفمبر
)8(

25 نوفمبر

رئيس أ.سعد إبراهيم سعد المشوح)*( 1
))3ال ينطبقاللجنة

))8عضوأبندر ناصر حمد التميمي 2

))8عضوأ.عبدالعزيز منير أحمد القاضي 3

)2(ال ينطبقعضوم.نبيل عبدالعزيز محمد الفريح)**( 4

رئيس م.عبدالله علي عبدالله الدبيخي)***(-
)5(ال ينطبقاللجنة

نائب د.صالح محمد عبدالله الزامل)****(- 
)3(ال ينطبقالرئيس

)5(ال ينطبقعضوأ.ياسر عبدالله محمد الغليقة)***(- 

)*(بدأت عضويته بتاريخ 2021/10/03م.
)**(بدأت عضويته بتاريخ 2021/11/09م.

)***(انتهت عضويتهم بتاريخ 2021/10/02م.
)****(انتهت عضويته باستقالته بتاريخ 2021/07/01م.

3( اللجنة التنفيذية: 
ــس اإلدارة فــي أداء مهامــه اإلشــرافية، ومــن  ــخ 2021/10/03م مــن )4( أعضــاء لمســاعدة مجل ــة بتاري ــة التنفيذي ــم تشــكيل اللجن ت

مهــام اللجنــة علــى ســبيل المثــال ال الحصــر »العمــل مــع اإلدارة التنفيذيــة واإلشــراف عليهــا لوضــع األهــداف والخطــط االســتراتيجية 

وتطويرهــا، رفــع المقترحــات مــن اإلدارة التنفيذيــة إلــى مجلــس اإلدارة، متابعــة تنفيــذ قــرارات مجلــس اإلدارة مــع اإلدارة التنفيذيــة، 

ــراه فــي  ــة والتشــغيلية والتســويقية والرفــع لمجلــس اإلدارة بمــا ت ــة للشــركة، مراجعــة السياســات المالي ــاكل التنظيمي ــر الهي تطوي

ذلــك« وفيمــا يلــي جــدول يبيــن عضويــة اللجنــة واجتماعاتهــا التــي تمــت خــالل العــام 2021م:

المنصباسم العضو / تاريخ االجتماعم
رقم االجتماع وتاريخه

مرات 
الحضور )1(

26 أكتوبر
)2(

05 ديسمبر

))2رئيس اللجنةم.بدر حامد عبد الرزاق العوجان 1

))2عضوأ.محمد حسن إبراهيم الشهيل 2

))2عضوأ.موفق منصور محمد جمال  3

))2عضوم.باسل محمد عبدالله العيسى 4
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ســابعًا: بيــان بأســماء وجنســية وعــدد أســهم ونســبة ملكيــة المســاهمين الرئيســيين 
بالشــركة الذيــن يملكــون )5%( فمــا فــوق وتغيرهــا خــالل العــام 2021م:

الجنسيةاسم المساهمم
عدد األسهم
بداية 2021م

نسبة الملكية 
بداية 2021م

عدد األسهم 
نهاية 2021م

نسبة الملكية 
نهاية 2021م

صافي
 التغير

نسبة التغير 
بنهاية 2021م

--27.6 %27.624,900,000 %24,900,000سعوديةشركة العثيم القابضة 1

2 
المؤسسة العامة للتأمينات 

100 %-9.13 %8,217,503--سعوديةاالجتماعية

--6 %65,400,000 %5,400,000سعوديأ.عبدالله صالح علي العثيم 3

اعتمد في رصد البيانات بموجب سجل المساهمين الصادر من شركة مركز إيداع األوراق المالية »إيداع«.

ثامنًا: اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه بمقترحات المساهمين ومالحظاتهم:

تضمنــت الئحــة حوكمــة الشــركة إجــراءات عمــل مجلــس اإلدارة والتــي منحــت اهتمــام خــاص لســماع مقترحــات واستفســارات 

ــة استفســارات  ــات المتضمن ــد األعضــاء بمحاضــر اجتماعــات الجمعي ــام الشــركة بتزوي ــرد عليهــا، باإلضافــة إلــى قي المســاهمين وال

المســاهمين )إن وجــدت(، كمــا يتــم إخطــار األعضــاء بــأي استفســارات أو أســئلة تــرد للشــركة مــن وســائل التواصــل المختلفــة.

تاسعًا: الوسائل التي اعتمد عليها مجلس اإلدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه للعام 2021م: 

يجــري العمــل علــى تقييــم أداء كل مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة ولجانــه واإلدارة التنفيذيــة ذاتيــًا بشــكل ســنوي، كمــا تــم الوضــع فــي 

االعتبــار مســتقباًل تقييــم أعضــاء مجلــس اإلدارة مــن جهــة خارجيــة.

عاشرًا: مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية: 

تطبق الشركة سياسة صرف مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية ووفق اآللية التالية:

• مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة )غير المستقلين(:
يتــم صــرف المكافــآت ألعضــاء مجلــس اإلدارة التنفيذييــن وغيــر التنفيذييــن بنــاًء علــى صافــي الربح الســنوي من العمليات المســتمرة 

للشــركة وفقــًا لآلتي: 

المكافأة المستحقة )بالريال السعودي(صافي ربح السنة المحقق من العمليات المستمرة )بالريال السعودي(م

)150( مائة وخمسون ألف ريالأقل من )300( مليون ريال1

)200( مائتي ألف ريال)300( مليون ريال فأكثر2

• مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة )المستقلين(:
 يتم صرف مبلغ مقطوع سنوي قدره )200,000( مائتي ألف ريال كمكافأة سنوية لعضو مجلس اإلدارة المستقل.

• البدالت ألعضاء مجلس اإلدارة:
 يتم صرف مبلغ )3,000( ثالثة آالف ريال بدل حضور لكل عضو عن كل جلسة.

• مكافأة أمين مجلس اإلدارة:
يتم صرف مكافأة سنوية قدرها )30,000( ثالثون ألف ريال ألمين مجلس اإلدارة.

• مكافأة أعضاء لجنة المراجعة:
يتم صرف مبلغ )100,000( مائة ألف ريال كمكافأة أساسية سنوية لعضو لجنة المراجعة.

• مكافأة أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات:
يتم صرف مبلغ )100,000( مائة ألف ريال كمكافأة أساسية سنوية لعضو لجنة المكافآت والترشيحات.

• مكافاة أعضاء اللجنة التنفيذية:
يتــم صــرف مبلــغ )200,000( مائتــا ألــف ريــال كمكافــأة أساســية ســنوية لعضــو اللجنــة التنفيذيــة إذا كان مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة، 

ومبلــغ )300,000( ثالثمائــة ألــف ريــال مكافــأة ســنوية إذا كان مــن غيــر أعضــاء مجلــس اإلدارة.

• البدالت ألعضاء اللجان:
يتم صرف مبلغ )3,000( ثالثة آالف ريال بدل حضور لكل عضو باللجان عن كل جلسة. 

• مكافآت أمناء سر اللجان:
يتم صرف مكافأة بمبلغ )3,000( ثالثة آالف ريال ألمناء سر اللجان عن كل جلسة. 

• ال يتقاضــى عضــو المجلــس أو اللجنــة مكافــاة أوبــدل حضــور فــي حــال كان موظفــًا يتقاضــى راتبــًا شــهريًا مــن 
الشــركة.

• مكافأة اإلدارة التنفيذية:
يتــم صــرف مكافــأة ســنوية لــإلدارة التنفيذيــة )ال تشــمل مكافــأة الرئيــس التنفيــذي( بنــاًء علــى معاييــر ترتبــط بتحقيــق مؤشــرات األداء 

ووفقــًا لنتائــج التقييــم الســنوي ونتائــج تحقيــق األهــداف.

• العالقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها:
ــر المتعلقــة باحتســاب واســتحقاق  ــاة األســس والمعايي ــم مراع ــة مــع سياســة المكافــآت المعتمــدة، وت تتوافــق المكافــأة الممنوح

المكافــآت. 
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• تفصيل المكافأة لكبار التنفيذيين للعام 2021م : 

األعضاء

المكافآت المتغيرةالمكافآت الثابتة
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62,699639,949-------577,250--577,250الرئيس التنفيذي-موفق منصور جمال)*(

6,300,616728,049218,0008,111,741 - -5,320,211- 865,076980,405--865,076الرئيس التنفيذي-عبدالعزيز عبدالله العثيم)**(

1,068,088 ---- - -- -1,068,088-  -1,068,088الرئيس التنفيذي-محسين حسين صقر )***(

2,171,633 -- 1,000,000 --  -- 1,171,6331,000,000 -- 1,171,633نائب الرئيس للشؤون المالية

2,940,922 -1,000,000957,656 --  -- 983,2661,000,000 -- 983,266نائب الرئيس للعمليات

2,004,711 -- 1,104,706 -- 1,050,715 -900,00553,991 -- 900,005نائب الرئيس للشؤون التجارية

1,480,012 -- 1,000,000 --  -- 480,0121,000,000 -- 480,012نائب الرئيس لالستثمار العقاري

10,405,3221,685,705280,69918,417,056 -- 6,370,926-6,045,3304,034,396 -- 6,045,330المجموع

)*(تم تعيينه رئيس تنفيذي مكّلف بتاريخ 2021/11/21م.
)**(تمت استقالته من منصب الرئيس التنفيذي بتاريخ 2021/09/30م.

)***(تمت استقالته من منصب الرئيس التنفيذي بتاريخ 2021/11/20م.

• تفصيل مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة للعام 2021م: 

األعضاء

المكافآت المتغيرةالمكافآت الثابتة
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أوال: األعضاء المستقلين

-94,973-------94,973---73,9739,00012,000د. رائد عبدالله إبراهيم الحقيل)*(

-91,973-------91,973---73,9739,0009,000أ. سعد إبراهيم سعد المشوح)*(

-58,315-------58,315----49,3159,000د. عبدالكريم حمد عبدالكريم النجيدي)*(

-159,685-------159,685----150,6859,000أ. عبد السالم صالح عبدالعزيز الراجحي)**(

-203,356-------203,356---188,3569,0006,000أ. عبدالعزيز صالح عبدالله الربدي)**(

-201,856-------201,856---188,3566,0007,500م. عبدالله علي عبدالله الدبيخي)**(

-810,158-------810,158---724,65851,00034,500المجموع

ثانيًا: األعضاء غير التنفيذيين

-218,000-------218,000----200,00018,000أ.عبدالله صالح علي العثيم

-113,630-------113,630---98,6309,0006,000م. بدر حامد عبد الرزاق العوجان)*(

-340,500-------340,500---300,00018,00022,500أ. بندر ناصر حمد التميمي

-113,630-------113,630---98,6309,0006,000أ. محمد حسن إبراهيم الشهيل)*(

-6,300,616728,0498,111,741--980,4055,320,211-1,083,076-865,076--200,00018,000أ.عبدالعزيز عبدالله صالح العثيم)****(

-201,856-------201,856---188,3569,0004,500أ. صالح محمد صالح العثيم)**(

-203,356-------203,356---188,3569,0006,000أ. فهد عبدالله صالح العثيم)**(

-6,300,616728,0499,302,713--980,4055,320,211-2,274,048-865,076-1,273,97390,00045,000المجموع

ثالثًا: األعضاء التنفيذيين

-639,949-------639,949-577,250-53,6996,0003,000أ. موفق منصور محمد جمال)*( )***( 

-639,949-------639,949-577,250-53,6996,0003,000المجموع

-6,300,616728,04910,752,820--980,4055,320,211-3,724,155-1,442,326-2,052,329147,00082,500اإلجمالي

)*(بدأت عضويتهم بتاريخ 2021/10/03م.
)**(انتهت عضويتهم بتاريخ 2021/10/02م.

)***(تم تعيينه رئيس تنفيذي مكّلف بتاريخ 2021/11/21م. 
)****( كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي حتى 2021/09/30م.
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• تفصيل مكافآت أعضاء لجنة المراجعة: 

المكافآت الثابتةاالسمم
المجموعبدل حضور الجلسات)عدا بدل حضور الجلسات(

24,65812,00036,658د.رائد عبدالله إبراهيم الحقيل)*( 1

24,65812,00036,658أ.محمد منصور عبد المحسن الموسى)*( 2

24,65812,00036,658أ.عبدالله جابر علي الفيفي)*( 3

37,6716,00043,671أ.عبدالعزيز صالح عبدالله الربدي)**(-

37,6716,00043,671أ.بندر ناصر حمد التميمي)**(- 

37,6714,50042,171أ.صالح محمد صالح العثيم)**(- 

37,6716,00043,671أ.فهد عبدالله صالح العثيم)**(- 

37,6716,00043,671أ.عبدالله عبد الرحمن محمد الربدي)**(- 

262,32964,500326,829المجموع

)*(بدأت عضويتهم بتاريخ 2021/10/03م.
)**(انتهت عضويتهم بتاريخ 2021/10/02م.

• تفصيل مكافآت أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات: 

المكافآت الثابتةاالسمم
المجموعبدل حضور الجلسات)عدا بدل حضور الجلسات(

24,6589,00033,658أ.سعد إبراهيم سعد المشوح)*( 1

62,32916,50078,829أ.بندر ناصر حمد التميمي 2

62,32916,50078,829أ.عبدالعزيز منير أحمد القاضي 3

14,5216,00020,521م.نبيل عبدالعزيز محمد الفريح)**( 4

37,6717,50045,171م.عبدالله علي عبدالله الدبيخي)***(- 

24,9324,50029,432د.صالح محمد عبدالله الزامل)****(- 

37,6717,50045,171أ.ياسر عبدالله محمد الغليقة)***(- 

264,11067,500331,610المجموع

)*(بدأت عضويته بتاريخ 2021/10/03م.
)**(بدأت عضويته بتاريخ 2021/11/09م.

)***(انتهت عضويتهم بتاريخ 2021/10/02م.
)****(انتهت عضويته باستقالته بتاريخ 2021/07/01م.

• تفصيل مكافآت أعضاء اللجنة التنفيذية: 

المكافآت الثابتةاالسمم
المجموعبدل حضور الجلسات)عدا بدل حضور الجلسات(

49,3156,00055,315م.بدر حامد عبد الرزاق العوجان 1

49,3156,00055,315أ.محمد حسن إبراهيم الشهيل 2

26,8493,00029,849أ.موفق منصور محمد جمال 3

73,9736,00079,973أ.باسل محمد عبدالله العيسى 4

199,45221,000220,452المجموع

)*(تم تشكيل اللجنة التنفيذية بتاريخ 2021/10/03م.

أحد عشر: المصالح في أسهم وأدوات دين الشركة ألعضاء المجلس وكبار التنفيذيين: 

 أ( وصــف ألي مصلحــة فــي أســهم وأدوات ديــن الشــركة تعــود ألعضــاء مجلــس اإلدارة وأقربائهــم فــي أســهم أو أدوات 

ديــن الشــركة أو أي مــن شــركاتها التابعــة والتغيــر الــذي طــرأ عليهــا خــالل العــام 2021م:

اسم من تعود له المصلحةم

نهاية العام 2021مبداية العام 2021م

نسبة التغيرصافي التغير
أدوات الديناألسهمأدوات الديناألسهم

---5,400,000-5,400,000أ. عبدالله صالح علي العثيم  1

------م. بدر حامد عبد الرزاق العوجان )*( 2

------أ. بندر ناصر حمد التميمي 3

------د. رائد عبدالله إبراهيم الحقيل)*( 4

---1,362-1,362د. سعد إبراهيم سعد المشوح)*( 5

---2,000-2,000أ. عبدالعزيز عبدالله صالح العثيم 6

---1,451-1,451د. عبدالكريم حمد عبدالكريم النجيدي)*( 7

------أ. محمد حسن إبراهيم الشهيل)*( 8

------أ. موفق منصور محمد جمال)*( 9

---4,000-4,000أ. عبد السالم صالح عبدالعزيز الراجحي)**(- 

100 - % 4,000 ----4,000أ. عبدالعزيز صالح عبدالله الربدي)**(- 

------م. عبدالله علي عبدالله الدبيخي)**(- 

------أ. صالح محمد صالح العثيم)**(- 

---4,000-4,000أ. فهد عبدالله صالح العثيم)**(- 

)*( بدأت عضويتهم بتاريخ 2021/10/03م.
)**( انتهت عضويتهم بتاريخ 2021/10/02م.

 ب( وصــف لمصلحــة تعــود لكبــار التنفيذييــن وأقربائهــم فــي أســهم وأدوات ديــن الشــركة أو أي مــن شــركاتها التابعــة 

والتغيــر الــذي طــرأ عليهــا خــالل العــام 2021م: 

اسم من تعود له المصلحةم

نهاية العام 2021مبداية العام 2021م

نسبة التغيرصافي التغير
أدوات الديناألسهمأدوات الديناألسهم

100 -%24,864 --0-24,864بهاء الدين بركات الشربيني 1
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المسؤولية االجتماعيةعالقات المستثمريناألداء الماليحوكمة الشركةاإلطار االستراتيجيلمحة عن الشركة

اثنا عشر: وصف ألي صفقة بين الشركة وأي طرف ذي عالقة: 

مدة الصفقة نوع الصفقة ووصفهانوع عالقته بالشركةالطرف ذو العالقة
/ سنة

قيمة الصفقة /
ريال لعام 2021م

237,858,408تأجير خدمات عمالةشركة تابعةشركة ُمعين للموارد البشرية

من تابعي الشركة، وتملك الشركة فيها شركة الرياض للصناعات الغذائية
2865,757تأجير خدمات عمالةما نسبته )55 %( من إجمالي أسهمها

160,000تأجير معارض بحي النفلشركة تابعةشركة ُمعين للموارد البشرية

تأجير مكاتب إدارية شركة تابعة شركة ُمعين للموارد البشرية
2117,713)الخبر، بريدة(

من تابعي الشركة، وتملك الشركة فيها الرياض للصناعات الغذائية
1102,092,140توريد مواد غذائيةما نسبته )55 %( من إجمالي أسهمها

ثالثــة عشــر: معلومــات عــن األعمــال والعقــود التــي تكــون الشــركة طرفــًا فيهــا، أو كانــت فيهــا مصلحــة ألحــد 
أعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذيــن فيهــا أو ألي شــخص ذي عالقــة بــأي منهــم: 

 أ( أعمــال وعقــود مــع شــركة العثيــم القابضــة فيهــا مصلحة-غيــر مباشــرة-لكل مــن )رئيــس مجلــس اإلدارة المكــرم/ عبداللــه صالــح 

علــي العثيــم ، ونائــب رئيــس مجلــس اإلدارة المكــرم/ بــدر حامــد عبــد الــرزاق العوجــان، وعضــو مجلــس اإلدارة المكــرم/ عبدالعزيــز 

عبداللــه صالــح العثيــم، والمكــرم/ فهــد عبداللــه صالــح العثيــم »حتــى تاريــخ 2021/10/02م«(،كمــا يلــي:

قيمة العقد / ريال للعام وصف العقدنوع العقد
2021م

مدة العقد /
سنة

شروط 
المالحظاتالعقد

10,0001العالمة التجارية تأجير

ال توجد 
شروط 
تفضيلية

-

-710,0501مكاتب إداريةتأجير

القيمة متغيرة ويتم 17,258,3001بطاقات سنابل الخيرمشتريات
احتسابها في نهاية السنة.

تقديم 
2,4791خدمات مشتركةخدمات

القيمة تمثل رصيد متبقي 
حتى نهاية شهر أبريل من 

بداية العام 2021م.

القيمة متغيرة ويتم 7,8611إسكان مشترك للعاملينتأجير
احتسابها في نهاية السنة.

تأجير خدمات عمالة من شركة خدمات 
القيمة متغيرة ويتم 432,2672ُمعين للموارد البشرية 

احتسابها في نهاية السنة.

 

ب( أعمــال وعقــود مــع شــركة عبداللــه العثيــم لالســتثمار وشــركاتها التابعــة فيهــا مصلحــة -غيــر مباشــرة-لكل مــن )رئيــس مجلــس 

ــرم/ فهــد  ــح العثيم،«والمك ــه صال ــز عبدالل ــرم/ عبدالعزي ــم ، وعضــو مجلــس اإلدارة المك ــي العثي ــح عل ــه صال ــرم/ عبدالل اإلدارة المك

ــخ 2021/10/02م«(، كمــا يلــي: ــح العثيــم حتــى تاري عبداللــه صال

قيمة العقد / ريالوصف العقدنوع العقد
المالحظاتشروط العقدمدة العقد/سنةللعام 2021م

1,277,10020فرع بريدةاستئجار

ال توجد 
شروط 
تفضيلية

-

-219,60018سكن فرع بريدةاستئجار

-2,159,85020هايبر ماركت مول األحساءاستئجار

-1,673,76020هايبر ماركت مول خريصاستئجار

-770,88010سوبر ماركت مول الربوةاستئجار

-21,30010مستودع أرشيفاستئجار

-1,922,40018هايبر ماركت مول الدماماستئجار

-1,086,00010سوبر ماركت بريدة-عكيرشةاستئجار

-35,00010سكن فرع بريدة-عكيرشةاستئجار

-729,00010سوبر ماركت مول عنيزةاستئجار

-2,022,68010سوبر ماركت مول عرعراستئجار

-1,676,84020هايبر ماركت مول حائلاستئجار

-742,5001مكاتب إداريةتأجير

-82,4505مكاتب إدارية-شركة عبدالله العثيم لألزياءتأجير

-93,0754مكاتب إدارية-شركة عبدالله العثيم لألزياءتأجير

-34,932,00018مول الدمامتأجير

-5 و 10 أشهر76,613صالة ترفيه الشفاتأجير

-4 و 3 أشهر 417,225صالة ترفيه عقبةتأجير

1,000,00010صالة ترفيه السويديتأجير

304,1901خدمات مشتركةتقديم خدمات
القيمة تمثل رصيد متبقي حتى 
نهاية شهر أبريل من بداية العام 

2021م.

تأجير خدمات عمالة لشركة امتياز الرياض من شركة ُمعين خدمات عمالة
القيمة متغيرة ويتم احتسابها 294,8121للموارد البشرية

في نهاية السنة.

تأجير خدمات عمالة لشركة عبدالله العثيم للترفيه من شركة خدمات عمالة
القيمة متغيرة ويتم احتسابها 347,3081ُمعين للموارد البشرية

في نهاية السنة. 

-109,2371خدمات مشتركة لشركة عبدالله العثيم للترفيهتقديم خدمات

القيمة متغيرة ويتم احتسابها 260,2651إسكان مشترك للعاملين بالشركات الشقيقةتأجير
في نهاية السنة. 

القيمة متغيرة ويتم احتسابها 291,3151تأجير خدمات عمالةخدمات عمالة
في نهاية السنة. 

القيمة متغيرة ويتم احتسابها 145,7711تأجير خدمات عمالة لشركة عبدالله العثيم للترفيهخدمات عمالة
في نهاية السنة. 

القيمة متغيرة ويتم احتسابها 74,7801إسكان مشترك للعاملين لشركة عبدالله العثيم للترفيهتأجير
في نهاية السنة. 

تأجير عمالة لشركة عبدالله العثيم لألزياء من شركة ُمعين خدمات عمالة
القيمة متغيرة ويتم احتسابها 465,0212للموارد البشرية

في نهاية السنة. 

القيمة متغيرة ويتم احتسابها 3,197,8501كهرباء ومنافع عامة في الفروع المستأجرةخدمات
في نهاية السنة.

-36,0001كهرباء لوحات إعالنية بالمجمعات التجاريةخدمات
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المسؤولية االجتماعيةعالقات المستثمريناألداء الماليحوكمة الشركةاإلطار االستراتيجيلمحة عن الشركة

 ج(  أعمال وعقود مع شركة ُمعين للموارد البشرية فيها مصلحة-غير مباشرة-لكل من )رئيس مجلس اإلدارة المكرم/ عبدالله صالح 

علي العثيم، ونائب رئيس مجلس اإلدارة المكرم/ بدر حامد عبدالرزاق العوجان، وعضو مجلس اإلدارة المكرم/ عبدالعزيز عبدالله 

صالح العثيم، »والمكرم/ فهد عبدالله صالح العثيم حتى تاريخ 2021/10/02م«( حسب التفصيل التالي:

قيمة العقد/ريالوصف العقدنوع العقد
للعام 2021م

مدة العقد/
المالحظاتشروط العقدسنة

تأجير خدمات عمالة لشركة عبدالله العثيم خدمات 
465,0212لألزياء

ال توجد شروط 
تفضيلية

القيمة متغيرة ويتم احتسابها في 
نهاية السنة.

القيمة متغيرة ويتم احتسابها في 607,9481تأجير خدمات عمالة للشركة خدمات 
نهاية السنة.

القيمة متغيرة ويتم احتسابها في 294,8121تأجير خدمات عمالة لشركة امتياز الرياضخدمات 
نهاية السنة.

تأجير خدمات عمالة لشركة عبدالله العثيم خدمات 
القيمة متغيرة ويتم احتسابها في 347,3081للترفيه

نهاية السنة.

القيمة متغيرة ويتم احتسابها في 123,0322تأجير خدمات عمالة لشركة الخدمات السبعخدمات 
نهاية السنة.

ــح  ــن محمــد صال ــح ب ــرم/ صال ــر مباشــرة-لعضو مجلــس اإلدارة المك ــة فيهــا مصلحة-غي ــي التجاري  د( أعمــال وعقــود مــع شــركة دان

العثيم«حتــى تاريــخ 2021/10/02م«، كمــا يلــي:

قيمة العقد/ريالوصف العقدنوع العقد
للعام 2021م

مدة العقد/
المالحظاتشروط العقدسنة

300,0003معرض تجاري بفرع الروضةتأجير
ال توجد شروط 

تفضيلية
373,0003معرض تجاري في الدمام الكورنيشتأجير

 ه( عقــد مــع المؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة فيــه مصلحة-غيــر مباشــرة-لعضو المجلــس المكــرم/ بنــدر بــن ناصــر حمــد 

التميمــي وذلــك حســب التفصيــل التالــي:

قيمة العقد/ريالوصف العقدنوع العقد
للعام 2021م

مدة العقد/
المالحظاتشروط العقدسنة

ال توجد شروط 5,735,34626أراضي لالستثماراستئجار
تفضيلية

 و( أعمــال وعقــود مــع الشــركة الوســطى للخدمــات الغذائيــة فيهــا مصلحة-غيــر مباشــرة-لكل مــن ) رئيــس مجلــس اإلدارة المكــرم/ 

عبداللــه صالــح علــي العثيــم ، ونائــب رئيــس مجلــس اإلدارة المكــرم/ بــدر حامــد عبــد الــرزاق العوجــان، وعضــو مجلــس اإلدارة المكــرم/ 

عبدالعزيــز عبداللــه صالــح العثيــم، »والمكــرم/ فهــد عبداللــه صالــح العثيــم« حتــى تاريــخ 2021/10/02م (، كمــا يلــي:

قيمة العقد/ريالوصف العقدنوع العقد
للعام 2021م

مدة العقد/
المالحظاتشروط العقدسنة

350,00013معرض على الطريق الدائري بمدينة عنيزة تأجير
ال توجد شروط 

تفضيلية
13 و 6 أشهر250,000معرض في مدينة الرستأجير

 ز( أعمال وعقود مع شركة الخدمات السبع فيها مصلحة-غير مباشرة-لكل من )رئيس مجلس اإلدارة المكرم/ عبدالله صالح 

علي العثيم ، وعضو مجلس اإلدارة المكرم/ عبدالعزيز عبدالله صالح العثيم، »والمكرم/ فهد عبدالله صالح العثيم حتى تاريخ 

2021/10/02م«(،كما يلي:

قيمة العقد/ريالوصف العقدنوع العقد
للعام 2021م

مدة العقد/
المالحظاتشروط العقدسنة

1,320,1701عموالت بيع بضاعةخدمات

ال توجد شروط 
تفضيلية

القيمة متغيرة ويتم احتسابها في 
نهاية السنة.

القيمة متغيرة ويتم احتسابها في 123,0322تأجير عمالة من شركة معين للموارد البشريةخدمات
نهاية السنة.

- 40,0001مكاتب إداريةتأجير

 ح( أعمــال وعقــود مــع شــركة ُشــرفات الجزيــرة فيهــا مصلحة-غيــر مباشــرة-لكل مــن )رئيــس مجلــس اإلدارة المكــرم/ عبداللــه صالــح 

علــي العثيــم ، وعضــو مجلــس اإلدارة المكــرم/ عبدالعزيــز عبداللــه صالــح العثيــم، »والمكــرم/ فهــد عبداللــه صالــح العثيــم حتــى تاريــخ 

2021/10/02م«(،كمــا يلــي:

قيمة العقد/ريالوصف العقدنوع العقد
للعام 2021م

مدة العقد/
المالحظاتشروط العقدسنة

ال توجد شروط 3,106,1411تأجير خدمات عمالةخدمات
تفضيلية

القيمة متغيرة ويتم احتسابها في 
نهاية السنة.

 ط( أعمــال وعقــود مــع شــركة مرافــق التشــغيل فيهــا مصلحة-غيــر مباشــرة-لكل مــن )رئيــس مجلــس اإلدارة المكــرم/ عبداللــه صالــح 

علــي العثيــم ، وعضــو مجلــس اإلدارة المكــرم/ عبدالعزيــز عبداللــه صالــح العثيــم، »والمكــرم/ فهــد عبداللــه صالــح العثيــم حتــى تاريــخ 

2021/10/02م«(،كمــا يلي:

قيمة العقد/ريالوصف العقدنوع العقد
للعام 2021م

مدة العقد/
المالحظاتشروط العقدسنة

6,670,0071تأجير خدمات عمالةخدمات
ال توجد 
شروط 
تفضيلية

القيمة متغيرة ويتم احتسابها في 
نهاية السنة.

 ي( أعمال وعقود مع شركة بلر السعودية للمقاوالت فيها مصلحة-غير مباشرة-لكل من )رئيس مجلس اإلدارة المكرم/ عبدالله 

صالح علي العثيم ، وعضو مجلس اإلدارة المكرم/ عبدالعزيز عبدالله صالح العثيم، »والمكرم/ فهد عبدالله صالح العثيم حتى 

تاريخ 2021/10/02م«(،كما يلي:

قيمة العقد/ريالوصف العقدنوع العقد
المالحظاتشروط العقدمدة العقد/سنةللعام 2021م

)10( أشهر7,401,894.35إنشاء مشروع في مدينة الرياضمقاوالت

ال توجد شروط 
تفضيلية

)10( أشهر14,016,475إنشاء مشروع في مدينة تبوكمقاوالت
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 ك( أعمال وعقود مع كل من )شركة الجوف الزراعية، شركة العربية للخدمات الزراعية، شركة جرير للتسويق ، شركة المطاحن 

الرابعة( فيها مصلحة-غير مباشرة-لنائب رئيس مجلس اإلدارة المكرم/ بدر حامد عبد الرزاق العوجان،كما يلي:

• شركة الجوف الزراعية:

قيمة العقد/ريالوصف العقدنوع العقد
المالحظاتشروط العقدمدة العقد/سنةللعام 2021م

ال توجد شروط 17,511,5861مشتريات مواد غذائيةمشتريات 
تفضيلية

القيمة متغيرة ويتم احتسابها 
في نهاية السنة.

• شركة العربية للخدمات الزراعية:

قيمة العقد/ريالوصف العقدنوع العقد
للعام 2021م

مدة العقد/
المالحظاتشروط العقدسنة

ال توجد شروط 18,074,3231مشتريات مواد غذائيةمشتريات
تفضيلية

القيمة متغيرة ويتم احتسابها في 
نهاية السنة.

• شركة جرير للتسويق :

قيمة العقد/ريالوصف العقدنوع العقد
للعام 2021م

مدة العقد/
المالحظاتشروط العقدسنة

ال توجد شروط 210,9211مشتريات أدوات مكتبيةمشتريات
تفضيلية

القيمة متغيرة ويتم احتسابها في 
نهاية السنة.

• شركة المطاحن الرابعة :

قيمة العقد/ريالوصف العقدنوع العقد
للعام 2021م

مدة العقد/
المالحظاتشروط العقدسنة

ال توجد شروط 129,1521مشتريات مواد غذائيةمشتريات
تفضيلية

القيمة متغيرة ويتم احتسابها في 
نهاية السنة.

 ل( أعمــال وعقــود مــع شــركة المراعــي فيهــا مصلحة-غيــر مباشــرة-لعضو مجلــس اإلدارة المكــرم/ محمــد حســن إبراهيــم الشــهيل 

كمــا يلــي:

قيمة العقد/ريالوصف العقدنوع العقد
للعام 2021م

مدة العقد/
المالحظاتشروط العقدسنة

ال توجد شروط 489,178,786.571توريد منتجات غذائيةتوريد
تفضيلية

القيمة متغيرة ويتم احتسابها 
في نهاية السنة.

أربعــة عشــر: مــا تــم تطبيقــه مــن أحــكام الئحــة حوكمــة الشــركات واألحــكام التي 
لــم تطبــق وأســباب عــدم التطبيق:  

تم تطبيق أحكام الئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية باستثناء ما يلي:

رقم المادة/ 
الفقرة

حالة المادة/ 
أسباب عدم التطبيقنص المادة/ الفقرةالفقرة

المادة )39(
تدريب وتأهيل أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة استرشاديةالفقرة )2(

لم يتم إقرار برامج من الشركة.التنفيذية ووضع البرامج الالزمة لذلك.

المادة )41( 
استرشاديةالفقرة )هـ(

يتخذ مجلس اإلدارة عمل الترتيبات الالزمة للحصول 
على تقييم أداء المجلس من جهة خارجية مختصة كل 

ثالث سنوات. 

لم يتم الحصول على تقييم األداء من جهة خارجية بعد، كما 
تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بتقييم أداء مجلس اإلدارة كل 

نهاية سنة مالية.

تشّكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى استرشاديةالمادة )70(
لجنة إدارة المخاطر.

تم صدور قرار من مجلس اإلدارة بأن تكون إدارة المخاطر تحت 
تبعية إدارة المراجعة الداخلية كإدارة مستقلة، وتبعيتها النهائية 

للجنة المراجعة، إلى أن يتم إقرار تشكيل لجنة إدارة المخاطر.

تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة واألداء استرشاديةالمادة )85(
لم يتم إقرار برامج من الشركة.للعاملين في الشركة.

استرشاديةالمادة )87(

تضع الجمعية العامة العادية بناًء على اقتراح من 
مجلس اإلدارة سياسة تكفل إقامة التوازن بين 

أهدافها واألهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها 
بغرض تطوير األوضاع االجتماعية واالقتصادية 

للمجتمع.

تساهم الشركة في مجال المسؤولية االجتماعية، مشتملة 
على األعمال الخيرية والتعاونية، وهي في طور العمل.

المادة )88( 
استرشاديةالفقرة )1(

وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه 
من مبادرات في العمل االجتماعي، ومقارنة ذلك 

بالشركات األخرى ذات النشاط المشابه.
تحت الدراسة.

المادة )88( 
وضع برامج توعية للمجتمع للتعريف بالمسؤولية استرشاديةالفقرة )4(

تحت الدراسة.االجتماعية للشركة.

تشكيل لجنة مختصة بحوكمة الشركات.استرشاديةالمادة )95(
لم يتم بعد تشكيل لجنة مستقلة للحوكمة وتحت الدراسة 
والمراجعة، كما تقوم الشركة بمراقبة تطبيقها للحوكمة 

وتطويرها.

خمسة عشر : إقرارات المجلس:
ــة فــي التصويــت تعــود ألشــخاص أبلغــوا الشــركة بتلــك الحقــوق بموجــب  ــة األســهم ذات األحقي 1. ال يوجــد أي مصلحــة فــي فئ

ــة. ــة الســوق المالي ــة وااللتزامــات المســتمرة الصــادرة مــن هيئ المــادة )68( مــن قواعــد طــرح األوراق المالي

ــاب أو حقــوق مشــابهة  ــرات حــق اكتت ــة أو مذك ــة تعاقدي ــل وأي أوراق مالي ــة للتحوي ــن قابل ــداد أي أدوات دي ــات أو أع ــد فئ 2. ال يوج

ــة. ــا الشــركة خــالل الســنة المالي ــا أو منحته أصدرته

ــاب، أو  ــرات حــق اكتت ــة أو مذك ــة تعاقدي ــل أو أوراق مالي ــة للتحوي ــن قابل ــاب بموجــب أدوات دي ــل أو اكتت 3. ال يوجــد أي حقــوق تحوي

حقــوق مشــابهة أصدرتهــا أو منحتهــا الشــركة.

4. ال يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لالسترداد.

5. ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.

6. ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح.

7. ال يوجد أي استثمارات أو احتياطيات ُأنشئت لمصلحة موظفي الشركة.

8. كما يقر مجلس اإلدارة بما يلي:

  أ. أن سجالت الحسابات ُأعّدت بالشكل الصحيح.

  ب. أن نظام الرقابة الداخلية ُأعد على أسس سليمة وُنفذ بفاعلية.

  ج. أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

التقرير السنوي 2021  | شركة أسواق عبدالله العثيم  45التقرير السنوي 2021  | شركة أسواق عبدالله العثيم  44



المسؤولية االجتماعيةعالقات المستثمريناألداء الماليحوكمة الشركةاإلطار االستراتيجيلمحة عن الشركة

أواًل: وصف نشاط الشركة الرئيسي: 

تعتبــر شــركة أســواق عبداللــه العثيــم العــب رئيســي فــي قطــاع تجزئــة المــواد الغذائيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وقدمــت 

الشــركة تجربــة تســويقية رائــدة مــن خــال األســعار المنافســة، والخدمــات المميــزة، ويتركــز نشــاط الشــركة الرئيســي فــي مجــال البيــع 

بالجملــة والتجزئــة للمــواد الغذائيــة واإلســتهاكية وبجانــب ذلــك تمــارس الشــركة نشــاط االســتثمار العقــاري، وســيتم توضيــح تفاصيــل 

هــذه األنشــطة فــي البيانــات القطاعيــة البنــد »رابعــًا« مــن هــذا القســم.

1( وصــف لألنشــطة الرئيســة للشــركة وتأثيــر هــا فــي حجــم أعمــال الشــركة وإســهامها فــي النتائــج 
كمــا يلــي )بــآالف الريــاالت(:

النسبة صافي أرباح النشاطوصف للنشاط 

64.51 %193,613نشاط البيع بالجملة والتجزئة للمواد الغذائية واإلستهالكية

25.81 %77,448 نشاط االستثمار العقاري

10.60 %31,801 االستثمارات في شركات زميلة وفي أصول مالية من خالل الدخل 

2.68 %8,042 نشاط الموارد البشرية

0.80 %-)2,406(عمليات غير مستمرة

2.80 %-)8,377(أخرى

100 %300,121 المجموع

2( وصف األنشطة الرئيسة للشركات التابعة وحجم أعمالها كما يلي: 

  أ( شــركة هالــي القابضــة: شــركة ذات مســؤولية محــدودة تعمــل بموجــب الســجل التجــاري رقــم 1010314228 صــادر مــن مدينــة 

الريــاض بتاريــخ 09 رمضــان 1432هـــ )الموافــق 09 أغســطس 2011م(، وتتمثــل أنشــطتها الرئيســية فــي المشــاركة فــي الشــركات 

بنســبة تمكنهــا مــن الســيطرة عليهــا، وتجــارة الجملــة والتجزئــة فــي المــواد الغذائيــة والدقيــق واألرز واللحــوم واألســماك واألوانــي 

المنزليــة وخدمــات الحاســب اآللــي )نظــم تطبيقيــة وقواعــد معلومــات(، وخدمــات االســتيراد والتصديــر والتســويق للغيــر وصيانــة 

المراكــز التدريبيــة والترفيهيــة وخدمــات اإلعاشــة المطهيــة وغيــر المطهيــة.

 ب( شــركة المركــز العالمــي للتســويق: شــركة ذات مســؤولية محــدودة تعمــل بموجــب الســجل التجــاري رقــم 1010314201 صــادر 

مــن مدينــة الريــاض بتاريــخ 09 رمضــان 1432هـــ، )الموافــق 09 أغســطس 2011م(، وتتمثــل أنشــطتها الرئيســية فــي المشــاركة فــي 

الشــركات بنســبة تمكنهــا مــن الســيطرة عليهــا، وتجــارة الجملــة والتجزئــة فــي الدقيــق واألرز واللحــوم واألســماك واألوانــي المنزليــة 

ــر والتســويق  ــة وقواعــد معلومــات(، وخدمــات االســتيراد والتصدي ــي )نظــم تطبيقي ــار الســيارات وخدمــات الحاســب اآلل وقطــع غي

للغيــر وصيانــة المراكــز التدريبيــة والترفيهيــة وخدمــات اإلعاشــة المطهيــة وغيــر المطهيــة.

 ج( شــركة الخدمــات الســبع: شــركة ذات مســئولية محــدودة تعمــل بموجــب الســجل التجــاري رقــم 1010320848 صــادر مــن مدينــة 

الريــاض بتاريــخ 02 محــرم 1433هـــ، )الموافــق 27 نوفمبــر 2011م(، وتتمثــل أنشــطتها الرئيســية فــي اســتيراد وتصديــر وتجــارة الجملة 

والتجزئــة فــي المابــس الجاهــزة والمابــس الرياضيــة والمجوهــرات التقليديــة وأدوات الخياطــة والحقائــب والشــنط والمنتجــات 

الجلديــة ومــواد الديكــور واألســقف المســتعارة وقطــع غيــار الســيارات والحاصــات الزراعيــة، وخدمات االســتيراد والتصدير والتســويق 

للغيــر وإقامــة المشــاريع الزراعيــة وإقامــة وإدارة وتشــغيل المخابــز والمقاهــي.

األداء المالي
 د( شــركة بيــت الوطــن: شــركة ذات مســئولية محــدودة تعمــل بموجــب الســجل التجــاري رقــم 1010320847 صــادر مــن مدينــة الريــاض 

بتاريــخ 02 محــرم 1433هـــ )الموافــق 27 نوفمبــر 2011م(، وتتمثــل أنشــطتها الرئيســية فــي اســتيراد وتصديــر وتجــارة الجملــة والتجزئة 

فــي الخضــروات والفواكــه واألســماك واأللبــان واألجبــان ومشــتقات الحليــب والســمن الحيوانــي والزيتــون والحــاوة الطحينيــة 

والمكرونــة والمشــروبات الغازيــة، وخدمــات االســتيراد والتصديــر والتســويق للغيــر وصيانــة المراكــز التدريبيــة والترفيهيــة والمراكــز 

الرياضيــة والمقــاوالت العامــة للمبانــي )إنشــاء وإصــاح وهــدم وترميــم( واألعمــال الكهربائيــة واإللكترونيــة.

 ه( شــركة مرافــق التشــغيل: شــركة ذات مســئولية محــدودة تعمــل بموجــب الســجل التجــاري رقــم 1010321917 صــادر مــن مدينــة 

الريــاض بتاريــخ 15 محــرم 1433هـــ، )الموافــق 10 ديســمبر 2011م(، وتتمثــل أنشــطتها الرئيســية فــي التشــييد واإلنشــاءات العامــة  

للمبانــي الســكنية والغيــر ســكنية مثــل المــدارس والمستشــفيات والفنــادق وإنشــاءات المبانــي الجاهــزة فــي المواقــع وترميمــات 

المبانــي الســكنية والغيــر ســكنية.

 و( شــركة أســواق عبداللــه العثيم-مصــر: شــركة مســاهمة مصريــة تعمــل بموجــب الســجل التجــاري رقــم 55010 صــادر مــن جمهوريــة 

مصــر العربيــة بتاريــخ 20 ذو الحجــة 1432هـــ، )الموافــق 16 نوفمبــر 2011م(، تتمثــل أنشــطتها الرئيســية فــي البيــع بالجملــة والبيــع 

بالتجزئــة وأعمــال التجــارة العامــة.

ــة  ــم: شــركة ذات مســئولية محــدودة تعمــل بموجــب الســجل التجــاري رقــم 1010378315 صــادر مــن مدين  ز( شــركة ثمــرات القصي

الريــاض بتاريــخ 30 رجــب 1434هـــ، )الموافــق 9 يونيــو 2013م(، وتتمثــل أنشــطتها الرئيســية فــي زراعــة الخضــراوات واألعــاف وتربية 

الماشــية والدواجــن، وخدمــات االســتيراد والتصديــر والتســويق للغيــر وشــراء األراضــي إلقامــة مبانــي عليهــا واســتثمارها بالبيــع أو 

اإليجــار واســتغال العقــارات واألراضــي لصالــح الشــركة.

ــرة: شــركة ذات مســئولية محــدودة تعمــل بموجــب الســجل التجــاري رقــم 1010228732 صــادر مــن مدينــة   ح( شــركة ُشــرفات الجزي

الريــاض بتاريــخ 02 صفــر 1428هـــ، )الموافــق 19 نوفمبــر 2007م(، وتتمثــل أنشــطتها الرئيســية فــي المقــاوالت العامــة وتشــغيل 

المجمعــات التجاريــة.

 ط( شــركة ُمعيــن للمــوارد البشــرية: شــركة مســاهمة مقفلــة تعمــل بموجــب الســجل التجــاري رقــم 1010435202صــادر مــن مدينــة 

الريــاض بتاريــخ 06 رمضــان 1436هـــ )الموافــق 23 يونيــو 2015م(، وتتمثــل أنشــطتها الرئيســية فــي تقديــم الخدمــات العماليــة فيمــا 

ــخ 23 ذي  ــن العــام والخــاص بموجــب ترخيــص وزارة العمــل رقــم 24 ش م م بتاري ــة فــي القطاعي ــة والعمال ــة المنزلي ــق بالعمال يتعل

الحجــة 1436هـــ، )الموافــق 16 أكتوبــر 2015م(. 

النسبة إيرادات النشاط)*( )آالف الرياالت(وصف للنشاط 

95 %8,122,503شركة أسواق عبدالله العثيم

0 %-شركة هالي القابضة

0 %-شركة المركز العالمي للتسويق 

0 %-شركة الخدمات السبع 

0 %-شركة بيت الوطن 

0 %-شركة مرافق التشغيل 

3 %215,026شركة أسواق عبدالله العثيم – مصر 

0 %-شركة ثمرات القصيم 

0 %-شركة شرفات الجزيرة 

2 %209,347شركة ُمعين للموارد البشرية 

100 %8,546,876المجموع

)*(صافي اإليرادات بعد استبعاد العمليات المتبادلة بين شركات المجموعة.
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المسؤولية االجتماعيةعالقات المستثمريناألداء الماليحوكمة الشركةاإلطار االستراتيجيلمحة عن الشركة

ثانيًا: ملخص النتائج المالية للشركة للفترة من 2017م وحتى 2021م: 

أ( بيان إيرادات وأرباح الشركة: )بآالف الرياالت(: 

2021م2020م2019م2018م2017مالبيان

7,362,4157,641,3308,300,3228,924,7548,546,876إيرادات النشاط

)6,696,754()6,959,209()6,527,232()6,029,611()5,847,859(تكاليف النشاط

1,514,5561,611,7191,773,0901,965,5451,850,122مجمل ربح النشاط

)1,504,559()1,446,795()1,380,482()1,287,805()1,208,484(مصاريف إدارية وعمومية وتسويقية والتمويل

)27,776()47,094()26,324(45,83632,031إيرادات ومصاريف أخرى-صافي

)11,327()16,221()10,843()9,162()10,846(الزكاة

341,061346,783355,440455,434306,460صافي الربح من العمليات المستمرة بعد الزكاة

)3,449(2,281)7,469()37,444(111,941صافي الربح من العمليات الغير مستمرة بعد الزكاة

453,002309,339347,971457,715303,011صافي ربح السنة للمجموعة 

449,497302,601344,673450,973300,121الربح العائد إلى مساهمي الشركة األم 

3,5056,7383,2996,7432,890الربح العائد إلى حقوق الملكية غير المسيطرة

8,546,876
8,924,754

8,300,322

7,641,330
7,362,415

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

2017م2018م2019م2020م2021م

 تكاليف النشاط إيرادات النشاط

(5,847,859) (6,029,611)

(6,527,232)

(6,959,209)

(6,696,754)

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000 1,850,122
1,965,545

1,773,090

1,611,719
1,514,556

صافي ربح السنة للمجموعةمجمل ربح النشاط

453,002
309,339 347,971

457,715

303,011

2017م2018م2019م2020م2021م

• بيان إيرادات ومصاريف أخرى-صافي )بآالف الرياالت(: 

البيان
السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

2020م2021م

1,9801,933عموالت بيع قسائم

31,80119,562حصة الشركة في صافي أرباح الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة

6312,418إيرادات من أصول مالية بالتكلفة

)66,717()70,574(فوائد التزامات عقود استئجار

)4,290(8,386أخرى ، صافي

)47,094()27,776(المجموع
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•  أهم المؤشرات المالية الرئيسية: 

2021م2020م2019م2018م2017مالبيان

3.51 %5.05 %4.15 %3.96 %6.11 %العائد على اإليرادات

20.75 %29.95 %21.90 %19.18 %32.97 %العائد على حقوق المساهمين

5.97 %9.27 %8.19 %8.65 %13.42 %العائد على األصول

4.59 -%7.87 %8.81 %3.78 %3.09 %معدل نمو المبيعات 

33.45 -%30.84 %13.90 %32.68 -%97.08 %معدل نمو صافي األرباح

4.993.363.835.013.33ربح السهم من صافي الدخل – ريال

ربح السهم العائد لمساهمي الشركة األم من 
3.753.783.914.973.36العمليات المستمرة – ريال

 ب( األصول وااللتزامات وحقوق المساهمين )بآالف الرياالت(:

2021م2020م2019م2018م2017مالبيان

1,165,1111,316,0791,287,8721,363,0781,307,307موجودات متداولة 

1,642,8311,827,4151,968,1831,945,4712,109,948مطلوبات متداولة

)802,641()582,394( )680,311()511,336()477,720(رأس المال العامل

239,850260,295266,416270,537351,593استثمارات في شركات زميلة وأخرى

1,941,8742,071,3663,211,8383,331,6143,437,642الموجودات الثابتة 

3,346,8343,647,7414,766,1264,965,2295,096,542إجمالي الموجودات 

1,642,8311,827,4151,968,1831,945,4712,109,948المطلوبات المتداولة 

73,0000000قروض طويلة األجل

103,270120,8761,272,7631,450,9971,580,997المطلوبات األخرى

1,819,1011,948,2923,240,9453,396,4683,690,944إجمالي المطلوبات

450,000900,000900,000900,000900,000رأس المال المدفوع

)149()59(1,3019761,056الحصة في الدخل الشامل اآلخر للشركات الزميلة 

1,043,546758,776586,380624,383468,500االحتياطيات واألرباح المدورة واألرباح غير المتحققة

1,494,8471,659,7521,487,4351,524,3241,368,351مجموع حقوق المساهمين

32,88739,69737,74544,43637,246حقوق الملكية غير المسيطرة

3,346,8343,647,7414,766,1264,965,2295,096,542مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

1,363,4421,577,3001,573,5941,505,8801,446,338متوسط حقوق مساهمي الشركة األم

2017م2018م2019م2020م2021م

الموجودات الثابتة إجمالي الموجودات إجمالي المطلوبات

 األصول وااللتزامات
( بآالف الرياالت )

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2017م2018م2019م2020م2021م

حقوق المساهمين 

1,368,351

1,524,3241,487,435

1,659,752

1,494,847
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المسؤولية االجتماعيةعالقات المستثمريناألداء الماليحوكمة الشركةاإلطار االستراتيجيلمحة عن الشركة

المنطقة الشمالية

جمهورية مصر العربية

المنطقة الوسطى 

المنطقة الغربية 

المنطقة الجنوبية 

%63

%12

المنطقة الشرقية

%11

%5

%6

%3

 ج( التدفقات النقدية )بآالف الرياالت(:

البيان
السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

2020م2021م

834,854887,310السيولة النقدية الواردة من األنشطة التشغيلية

)113,642()273,557(السيولة النقدية المستخدمة في النشاطات االستثمارية

)758,333()656,318(السيولة النقدية المستخدمة في النشاطات التمويلية

15,334)95,021(الزيادة )النقص( في أرصدة النقد

277,765262,430أرصدة النقد في بداية السنة

182,743277,765أرصدة النقد في نهاية السنة

2020م

السيولة النقدية الواردة من األنشطة التشغيلية 

800,000

820,000

840,000

860,000

880,000

900,000

2021م

887,310

834,854

ثالثًا: التوزيع الجغرافي إليرادات الشركة وشركاتها التابعة:

 أ( إيرادات الشركة:

البيان
2020م2021م

النسبةاإليراداتالنسبةاإليرادات

65%635,775,637%5,418,968المنطقة الوسطى 

12%121,070,588%1,049,795المنطقة الجنوبية 

10%11905,941%901,608المنطقة الشرقية

7%6605,963%529,600المنطقة الشمالية

4%5362,732%431,879المنطقة الغربية 

2%3203,893%215,026جمهورية مصر العربية

100%1008,924,754%8,546,876اإلجمالي
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المسؤولية االجتماعيةعالقات المستثمريناألداء الماليحوكمة الشركةاإلطار االستراتيجيلمحة عن الشركة

 ب( إيرادات الشركات التابعة داخل المملكة العربية السعودية:

التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركات التابعة داخل المملكة

المنطقة المنطقةالسنة
الوسطى 

المنطقة 
الشرقية

المنطقة 
الجنوبية 

المنطقة 
اإلجماليالمنطقة الغربية الشمالية

2021م
209,346,908 -  -  -  - 209,346,908اإليرادات

100 % -  -  -  - 100 %النسبة

2020م
255,107,060----255,107,060اإليرادات

100%----100%النسبة

رابعًا: البيانات القطاعية:

تتركــز النشــاطات الرئيســية للشــركة فــي تجــارة الجملــة والتجزئــة بالمــواد الغذائيــة وتمــارس الشــركة نشــاطها فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية، باإلضافــة إلــى قطــاع االســتثمار العقــاري، تــم تلخيــص بعــض المعلومــات المختــارة للســنتين الماليتيــن 2021م 2020م 

لــكل قطــاع مــن قطاعــات األعمــال )بــآالف الريــاالت(:

البيان
المجموعأخرىالعقار والتأجيرتجارة التجزئة والجملة

2020م2021م2020م2021م2020م2021م2020م2021م

عقارات وآالت ومعدات، 
5,2015,9541,392,7761,408,098--1,387,5751,402,144صافي

1,407,7601,285,11432,30340,3092,6574,1581,442,7201,329,581أصل حق االستخدام

599,540590,462--599,540590,462--العقارات االستثمارية، صافي

7328162,6063,473--1,8742,657أصول غير ملموسة، صافي

األصول غير المتداولة المحتفظ 
1,34019,0841,34019,084----بها للبيع

3,885,4543,813,388638,538635,934572,549515,9075,096,5424,965,229 مجموع األصول 

3,508,8753,217,27190,29694,76691,77384,4323,690,9443,396,468مجموع االلتزامات 

257,715311,7318,452,0608,864,794--8,194,3468,553,063المبيعات

209,347255,1078,403,6938,808,170--8,194,3468,553,063المبيعات خارج المجموعة 

1781,84448,36856,62448,54558,469--مبيعات وإيرادات بين القطاعات 

143,183116,584--143,183116,584--إيرادات تأجير خارج المجموعة 

إجمالي الدخل وعموالت البيع 
1,728,9711,852,46786,16357,45436,96857,5581,852,1021,967,478وإيرادات التأجير بالصافي

18,385348,363521,993)2,231(264,431446,15486,16357,454الدخل من األعمال الرئيسية

خامســًا: إيضــاح ألي فروقــات جوهريــة فــي النتائــج التشــغيلية عــن نتائــج الســنة الســابقة 
أو أي توقعــات أعلنتهــا الشــركة:

نسبة التغيرالتغير2020م2021مالبيان

4.59 -% )404,477( 8,808,170  8,403,693 المبيعات/ اإليرادات

3.77 -% 260,346  )6,900,079( )6,639,733(تكلفة المبيعات/اإليرادات

7.55 -% )144,131( 1,908,091  1,763,960 مجمل الربح

22.82 % 26,599  116,584  143,183 إيرادات التأجير 

2.35 -% 2,109  )59,130( )57,021(مصاريف التأجير 

48.72 % 28,708  57,454  86,162 إيرادات تأجير، صافي

2.43 % 47  1,933  1,980 عموالت بيع قسائم

4.06 % )58,254( )1,445,485( )1,503,739(مصروفات تشغيلية – أخرى

33.50 -% )173,630( 521,993  348,363 الربح )الخسارة( التشغيلي

سادسًا: بيان بالشركات التابعة ودولة التأسيس ونشاط الشركة ونسبة الملكية ورأسمالها:

دولة اسم الشركةم
التأسيس

الشكل 
القانوني 

للشركة

نوع النشاط 
الرئيس

الدولة التي 
تمارس فيها 

نشاطها

نسبة 
الملكية 

)مباشرة وغير 
مباشرة(

عدد األسهم/
الحصص 

القيمة 
االسمية 
للسهم/
الحصة

رأس المال وفقًا 
للقيمة األسمية 

لألسهم /الحصص-
بالريال السعودي

ذات مسئولية السعوديةهالي القابضة 1
محدودة

تجارة الجملة 
10010,0001001,000,000 %السعوديةوالتجزئة

المركز العالمي  2
ذات مسئولية السعوديةللتسويق القابضة

محدودة
تجارة الجملة 

10010,0001001,000,000 %السعوديةوالتجزئة

ذات مسئولية السعوديةالخدمات السبع 3
محدودة

استيراد 
10050,0001005,000,000 %السعوديةوتصدير

ذات مسئولية السعوديةبيت الوطن 4
محدودة

استيراد 
100500,00010050,000,000 %السعوديةوتصدير

ذات مسئولية السعوديةمرافق التشغيل 5
محدودة

مقاوالت عامة 
1005001,000500,000 %السعوديةوصيانة

أسواق عبدالله  6
تجارة الجملة مساهمةمصرالعثيم-مصر

1001,200,00033.3536,416,998 %مصروالتجزئة

ذات مسئولية السعوديةُشرفات الجزيرة 7
محدودة

مقاوالت 
عامة وصيانة 

وتشغيل
1005001,000500,000 %السعودية

ذات مسئولية السعوديةثمرات القصيم 8
محدودة

نشاط زراعي 
100200,00010020,000,000 %السعوديةوحيواني

ُمعين للموارد  9
مساهمة السعوديةالبشرية

مقفلة

تقديم 
الخدمات 
العمالية

6810,000,00010100,000,000 %السعودية
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سابعًا: القروض والمرابحات:

 أ( مرابحــات قصيــرة األجــل: يوجــد لــدى الشــركة تســهيات مــع مجموعــة بنــوك محليــة علــى شــكل مرابحــات قصيــرة األجــل 
ــر المســتخدم مــن هــذه  ــد غي ــغ الرصي ــث بل ــل رأس المــال العامــل، حي ــك لتموي )وجميعهــا متوافقــة مــع الشــريعة اإلســامية( وذل

المرابحــات كمــا فــي 31 ديســمبر 2021م مبلــغ 924.5 مليــون ريــال ســعودي، وتفاصيلهــا كمــا يلــي: )القيمــة بــآالف الريــاالت(:

بنك األهلي بنك ساببنك سابالبنك العربيبنك الرياضالبيان
البنك بنك األهلي)سامبا سابقًا(

الفرنسي

حد التسهيالت 
100,00050,00050,000250,00094,500100,000280,000قصيرة األجل

التسهيالت كما في 
2021/12/310000000م

التسهيالت كما في 
2020/12/310000000م

قصيرة األجل/ نوع التسهيالت
قصيرة األجل/ قصيرة األجلقصيرة األجلمتوسطة األجل 

قصيرة األجل/ قصيرة األجلقصيرة األجلمتوسطة األجل 
متوسطة األجل 

حتى 180 يومحتى 180 يومحتى 180 يومحتى 180 يومحتى 90 يومحتى 90 يومحتى 360يوممدة القرض

0000000تاريخ أول قسط

0000000تاريخ آخر قسط

تمويل رأس المال العاملالغرض من القرض

سند ألمرالضمانات

ــر  ــد غي ــغ الرصي ــدى الشــركة قــروض ومرابحــات متوســطة األجــل، حيــث بل ب( قــروض ومرابحــات متوســطة األجــل: ال يوجــد ل
ــال ســعودي، وتفاصيلهــا كمــا يلــي:  ــون ري ــغ 350 ملي المســتخدم مــن هــذه المرابحــات كمــا فــي 31 ديســمبر 2021م مبل

)القيمة بآالف الرياالت(:

البنك العربيبنك سابالبيان

200,000150,000حد التسهيالت قصيرة األجل

00التسهيالت كما في 2021/12/31م

00التسهيالت كما في 2020/12/31م

متوسطة األجل متوسطة األجل نوع التسهيالت

5 سنوات 5 سنوات مدة القرض

00تاريخ أول قسط

00تاريخ آخر قسط

شراء أراضي تمويل – المصاريف الرأسمالية - الغرض من القرض
تمويل افتتاحات الفروع الجديدةافتتاحات الفروع الجديدة – التوسعات المحتملة

سند ألمرالضمانات

ثامنًا: المدفوعات النظامية للجهات الحكومية )داخل المملكة( )ريال سعودي(:

عام 2021مالبيان

 20,395,560 الزكاة 

 295,496,260 ضرائب القيمة المضافة 

 5,565,144 ضريبة االستقطاع وضريبة التصرفات العقارية 

 77,284,662 اشتراكات المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

 50,555,155 تكاليف تأشيرات وجوازات 

 95,488,141 رسوم مكتب العمل 

 544,784,922 اإلجمالي
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أواًل: سياسة توزيع األرباح واألرباح الموزعة والتي سيتم توزيعها:

1. سياسة الشركة في توزيع األرباح: 

تتبــع الشــركة سياســة فــي توزيــع أرباحهــا الصافيــة الســنوية وفقــًا للمــادة )46( مــن نظامهــا األساســي وذلــك بعــد خصــم جميــع 

ــة والتكاليــف األخــرى علــى النحــو التالــي: المصروفــات العمومي

 أ( يجنــب )10%( مــن األربــاح الصافيــة لتكويــن احتياطــي نظامــي، ويجــوز للجمعيــة العامــة العاديــة وقــف هــذا التجنيــب متــى بلــغ 

ــور )30%( مــن رأس المــال المدفــوع. االحتياطــي المذك

 ب( يجــوز للجمعيــة العامــة العاديــة بنــاًء علــى اقتــراح مجلــس اإلدارة أن تجنــب نســبة ال تتجــاوز )20%( مــن األربــاح الصافيــة لتكويــن 

احتياطــي اتفاقــي وتخصيصــه لغــرض أو أغــراض معينــة.

ــة قــدر  ــاح ثابت ــة العامــة أن تقــرر تكويــن احتياطــات أخــرى، وذلــك بالقــدر الــذي يحقــق مصلحــة الشــركة أو يكفــل توزيــع أرب  ج( للجمعي

اإلمــكان علــى المســاهمين، وللجمعيــة المذكــورة أن تقتطــع مــن صافــي األربــاح مبالــغ إلنشــاء مؤسســات اجتماعيــة لعاملــي الشــركة 

أو لمعاونــة مــا يكــون قائمــًا مــن هــذه المؤسســات.

 د( يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل )5%( من رأس المال المدفوع على األقل.

 ه( بعــد تخصيــص مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة ومــا تقــره الجمعيــة العامــة والقــرارات الصــادرة مــن الجهــات المختصــة، يــوزع الباقــي 

بعــد ذلــك علــى المســاهمين كحصــة إضافيــة فــي األربــاح أو يرحــل إلــى األعــوام القادمــة علــى النحــو الــذي توافــق عليــه الجمعيــة 

العامــة.

ويجــوز للشــركة أن تــوزع أرباحــًا مرحليــة علــى مســاهميها بشــكل ربــع ســنوي أو نصــف ســنوي وفقــًا للضوابــط واإلجــراءات التنظيميــة 

الصــادرة بهــذا الشــأن مــن الجهــة المختصــة.

2. نســب األربــاح التــي تــم توزيعهــا علــى المســاهمين خــالل الفتــرات المختلفــة مــن الســنة الماليــة إضافــة إلــى نســبة 
األربــاح المقتــرح توزيعهــا فــي نهايــة الســنة الماليــة وإجمالــي هــذه األربــاح )بالريــال(: 

رأس المال
نسبة األرباح المقترح نسب األرباح التي تم توزيعها خالل السنة 

توزيعها في نهاية 
العام

إجمالي األرباح 
الموزعة والمقترح 

توزيعها 2021/09/22م2021/04/01متاريخ التوزيع

900,000,000
20%20%30%النسبة 

630,000,000
270,000,000180,000,000180,000,000اإلجمالي 

عالقات المستثمرين
ثانيًا: حقوق المساهمين وآليات التواصل معهم: 

إنطالقــًا مــن حــرص الشــركة واهتمامهــا ورعايتهــا لحقــوق مســاهميها وأصحــاب المصالــح، فقــد قامــت الشــركة بتضميــن تلــك 

الحقــوق ضمــن دليــل الحوكمــة، كمــا تحــرص علــى إطــالع مســاهميها ومســتثمريها بكافــة التطــورات المهمــة، حيــث تقــوم الشــركة 

بنشــر التقاريــر الماليــة واإلعالنــات والمعلومــات الجوهريــة عبــر موقــع الســوق الماليــة »تــداول« وموقــع الشــركة اإللكترونــي 

والجمعيــات العامــة للمســاهمين، كمــا تعطــي أهميــة قصــوى للتواصــل مــع مســاهميها واإلجابــة علــى استفســاراتهم وذلــك مــن 

خــالل توفيــر قنــوات اتصــال مباشــرة ويتــم إتاحــة تواصــل المســاهمين مــع الشــركة بســهولة.

ثالثًا: عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين: 

أسباب الطلبتاريخ الطلبعدد طلبات السجل

الجمعية العامة2021/09/22م1

إجراءات الشركات2021/07/27م1

الجمعية العامة2021/04/28م1

إجراءات الشركات2021/03/17م1

إجراءات الشركات2021/01/04م1
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دور الشركة ومساهماتها االجتماعية: 
ــزًا وواســعًا فــي  ــدورًا متمي ــة وتقــوم ب ــة فائق ــا عناي ــد أولته ــة، فق ــال المســئولية االجتماعي ــًا مــن دور الشــركة فــي مج إنطالق

مختلــف أنشــطة خدمــة المجتمــع، وتقــدم العديــد مــن البرامــج الهادفــة والمســتمرة فــي مختلــف المجــاالت، حيــث قامــت بالمســاهمة 

ودعــم عــدد مــن البرامــج ومنهــا: 

 أ( أكاديمية العثيم للتدريب والتطوير المجاني:

تــم إنشــاء أكاديميــة العثيــم للتدريــب والتطويــر المجانــي تحــت إشــراف المؤسســة العامــة للتدريــب التقنــي والمهنــي فــي عــام 

1420هـــ.، واســتطاعت منــذ تأسيســها وحتــى تاريخــه أن تــدرب وتؤهــل )85,451( شــاب وشــابة، اســتفادت منهــم الشــركة وعــدد مــن 

ــة )73( برنامــج تأهيلــي، )18( منهــا حضــوري، و)55( منهــا عــن بعــد،  شــركات القطــاع الخــاص، وفــي عــام 2021م نفــذت األكاديمي

ــة )5,525(، ونفــذت أيضــًا )42( برنامــج تطويــري، )17( منهــا حضــوري، و)25( منهــا  ومجمــوع عــدد المتخرجيــن مــن البرامــج التأهيلي

عــن بعــد، ومجمــوع عــدد المتخرجيــن مــن البرامــج التطويريــة )1,649(، ومجمــوع عــدد المتخرجيــن الكلــي لعــام 2021م هــو )7,174(، 

وقــد بلــغ حجــم إنفــاق الشــركة لدعــم األكاديميــة خــالل عــام 2021م مبلــغ )1,657,133( ريــال مقارنــة بمبلــغ )1,371,554( ريــال للعــام 

2020م.

 ب( األنشطة االجتماعية واألعمال الخيرية:

ســاهمت الشــركة فــي عــدد مــن المشــاريع االجتماعيــة والخيريــة والفعاليــات والمهرجانــات الوطنيــة كمــا قامــت الشــركة بالمشــاركة 

ورعايــة بعــض الفعاليــات والمهرجانــات الوطنيــة فــي معظــم مناطــق المملكــة منهــا: حمــالت تبــرع الموظفيــن بالــدم بالتعــاون مــع 

البنــك المركــزي للــدم وحملــة التطعيــم لمنســوبي أســواق عبداللــه العثيــم ضــد كوفيد-19والتــي تمــت فــي أكاديميــة العثيــم 

بالتعــاون مــع التجمــع الصحــي األول، حملــة التوعيــة بســرطان الثــدي وقــد تــم إلقــاء محاضــرة لموظفــات القســم النســائي بالتعــاون 

مــع جمعيــة زهــرة فــي مقــر أكاديميــة العثيــم، إقامــة حملــة التطعيــم الموســمي-إعرف أرقامــك مــع جمعيــة رحمــاء الصحيــة بالتعــاون 

ــوم الوطنــي فــي مقــر اإلدارة العامــة مــع النشــر فــي مواقــع  ــة الي ــم، فعالي ــة العثي مــع التجمــع األول بالريــاض فــي مقــر أكاديمي

التواصــل االجتماعــي، إبــرام اتفاقيــة مــع جمعيــة حمايــة المســتهلك لالنضمــام لعضويــة شــهادة صديــق المســتهلك والتــي هدفهــا 

كســب ثقــة العمــالء، إقامــة فعاليــة توعويــة بالفــروع بالشــراكة مــع جمعيــة كفايــة لمكافحــة التدخيــن، إقامــة حملــة بالتعــاون مــع المركــز 

ــة  ــع المنصــة الوطني ــاون م ــا، التع ــات الخاصــة بالتمــور فــي فروعن ــة الســعودية للمنتج ــم العالم ــى دع ــي للتمــور تهــدف إل الوطن

للتبرعــات بتفعيــل حملــة ســرًا وعالنيــة والتــي أقيمــت بالفــروع علــى مســتوى المملكــة، التعــاون مــع مؤسســة كســوة فــي المنطقــة 

المسؤولية االجتماعية

تم تدريبهم في أكاديمية العثيم للتدريب 

والتطوير المجاني تحت إشراف المؤسسة 

العامة للتدريب التقني والمهني

85,451
شــــاب وشـــابـــة

الشــرقية لعمــل مبــادرة للتبــرع بالمالبــس للفقــراء فــي الفــروع، إقامــة فعاليــة اليــوم العالمــي للقهــوة بالتعــاون مــع دانكــن فــي مقــر 

اإلدارة، التعــاون مــع التجمــع الصحــي بالقصيم-عيــون الجــواء فــي إقامــة مبــادرة توعويــة فــي الفــرع عــن ســرطان الثــدي، التعــاون مــع 

جمعيــة أبــرار فــي وضــع بنــرات تعريفيــة وتثقيفيــة عــن بــر الوالديــن فــي الفــروع، حملــة مؤسســة اإلســكان جــود فــي الفــروع علــى 

مســتوى المملكــة بالتعــاون مــع جمعيــة البــر الخيريــة فــي عنيــزة لعمــل حملــة فــي فــروع القصيــم، حملــة التوعيــة بســرطان الثــدي فــي 

منطقــة القريــات بالتعــاون مــع جمعيــة الحيــاة، حملــة مجتمــع حريــص بالشــراكة مــع جمعيــة أثــر بعنــوان )خــذ الخطــوة خــذ اللقــاح(، حملــة 

كبــار فــوق االنتظــار بالشــراكة مــع جمعيــة حنيــة فــي الفــروع، تركيــب أجهــزة الخدمــة الذاتيــة )أبشــر( فــي عــدد مــن الفــروع بالتعــاون 

مــع مديريــة الجــوازات، حملــة )تطــوع معنــا( بالتعــاون مــع هيئــة الهــالل األحمــر الســعودي، حملــة جمعيــة شــارك لألبحــاث الصحيــة 

ــة بالتعــاون مــع وزارة التعليم-مركــز  ــارات للطلب ــة وزي ــدواء، حمــالت توعويــة وبرامــج تعليميــة وتدريبي ــة الغــذاء وال بالتعــاون مــع هيئ

تنميــة اإلنســان )عبور(-مــدارس النبالء-جمعيــة العيــون الخيريــة، حملــة التطعيــم ضــد اإلنفلونــزا فــي عــدد مــن فــروع الشــركة بالتعــاون 

ــاه  ــة وتشــتت االنتب ــة للتعريــف بمــرض فــرط الحرك ــة توعوي ــة بالمــدن والمحافظــات بإشــراف وزارة الصحــة، حمل ــز الصحي مــع المراك

لــدى األطفــال فــي عــدد مــن الفــروع بالتعــاون مــع الجمعيــة الســعودية الضطــراب فــرط الحركــة وتشــتت االنتبــاه )إشــراق(، حمــالت 

توعويــة وإرشــادية ضــد فايــروس كورونــا بالتعــاون مــع وزارة الصحة-أمانــات وبلديــات المناطــق والمحافظات-المستشــفى الســعودي 

ــر بلديــة عنيزة-شــركة المطاحــن الســعودية-جمعية أعمــال التنميــة  األلمانــي، دعــم عــدد مــن الجهــات الخيريــة ببطاقــات ســنابل الخي

األهلية-مؤسســة مواهــب وأفكار-مركــز التأهيــل الشــامل لإلنــاث بحــي القــدس فــي الرياض-مبــادرة )إيجابيــون( فكــرة لوطني-جامعــة 

القصيم-جمعيــة بنيــان الخيريــة، المشــاركة بحملــة كلنــا أهــل بســالل غذائيــة جاهــزة بالتعــاون مــع إمــارة منطقــة الجوف-الغرفــة التجاريــة 

بالجــوف، فعاليــات توعويــة بمناســبة الشــهر العالمــي لســرطان الثــدي فــي عــدد مــن الفــروع بالتعــاون مــع التجمــع الصحــي بالقصيــم-

مديريــة الشــؤون الصحيــة بالقنفــذة، حملــة )الصــالة نــور( فــي عــدد مــن الفــروع بالتعــاون مــع هيئــة األمــر بالمعــروف والنهــي عــن 

المنكــر، فعاليــة توعويــة إرشــادية ألهالــي محافظــة القريــات مــن المزارعيــن ومربــي المواشــي بالتعــاون مــع فــرع وزارة البيئــة و الزراعة 

بمحافظــة القريــات، دعــم مبــادرة مشــروع )أســرة منتجــة للشــتالت( فــي فــرع روضــة ســدير بالتعــاون مــع جمعيــة ســدير لألســر المنتجــة 

وحمــالت توعويــة باألنظمــة المروريــة فــي عــدد مــن الفــروع بالتعــاون مــع إدارة المــرور وفعاليــات للحــث علــى حفــظ النعمــة وعــدم 

الهــدر فــي الطعــام بالتعــاون مــع جمعيــة حفــظ النعمــة، حمــالت توعويــة بمناســبة اليــوم العالمــي للســكري فــي عــدد مــن الفــروع 

بالتعــاون مــع وزارة الصحــة، دعــم برنامــج مهــارات حياتيــة لتأهيــل المطلقــات بالتعــاون مــع جمعيــة التنميــة األســرية بالقريــات، فعاليــة 

توعويــة فــي فــرع ســكاكا تحــت عنــوان )حياتــك أســعد( بالتعــاون مــع جمعيــة تــواد للتنميــة األســرية، المشــاركة فــي العديــد مــن األيــام 

العالميــة بمنشــورات ومســابقات عبــر حســابات الشــركة علــى مواقــع التواصــل )اليــوم العالمــي للغــة العربية-اإلعاقة-الســكري-

مكافحــة المخدرات-األب-التبــرع بالدم-مكافحــة التدخين-األم-الدفــاع المدني-ســرطان األطفال-الســرطان-اليوم الوطني-ذكــرى البيعــة-

األعياد-المعلم-الزهايمر-الحليب(.

 ج( مبادرة القسائم الشرائية مسبقة الدفع )سنابل الخير (:

ســاهمت الشــركة فــي عــدد مــن المشــاريع االجتماعيــة والخيريــة، وواصلــت فــي إصــدار البطاقــات الخيريــة )بطاقــة ســنابل الخيــر( 

)البالســتيكية والرقميــة( وبفئــات جديــدة ) 100ريــال - 250 ريــال - 500 ريــال ( كونهــا منتــج مناســب للتبرعــات واألعمــال الخيريــة 

لضمــان وصــول التبرعــات إلــى مســتحقيها بالوجــه الســليم، وتعــد خيــارًا مهمــًا للجمعيــات الخيريــة ورجــال البــر واإلحســان وفاعلــي 

الخيــر لتقديــم الدعــم للمحتاجيــن لصــرف التبــرع علــى االحتياجــات األساســية، كمــا قامــت الشــركة بالمســاهمة فــي دعــم العديــد مــن 

الجمعيــات الخيريــة مــن خــالل تقديــم دعــم لمســتفيدي تلــك الجمعيــات، حيــث بلــغ حجــم الدعــم الــذي قدمتــه الشــركة لمســتفيدي 

الجمعيــات خــالل العــام 2021م مبلــغ )4,986,461( ريــال مقارنــة بمبلــغ )3,749,600( ريــال للعــام 2020م.
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 د( مبــادرة القســائم الشــرائية الممغنطــة الخيريــة ) بطاقــة تغذيــة شــهرية، وتغذيــة كفــارة يميــن، وتغذيــة زكاة الفطــر 
للجمعيــات الخيريــة (:

ســاهمت الشــركة في عدد من المشــاريع االجتماعية 

والخيريــة، وواصلــت فــي إصــدار البطاقــات الممغنطــة 

الخيريــة )بطاقــة الجمعيــات الخيريــة( )البالســتيكية وقريبًا 

اإللكترونيــة( وهــي مخصصــة الســتخدام المســتفيدين 

الشــركة  مــع  المعتمــدة  الجمعيــات  فــي  المســجلين 

المــواد  فــي  محصــور  واالســتخدام  رســمية  باتفاقيــة 

الغذائيــة وصــرف أصنــاف كفــارة اليميــن وصــرف صنــف 

ــة  ــات الخيري زكاة الفطــر وهــذه البطاقــة مناســبة للجمعي

فــي التحــول التقنــي لضمــان صــرف المســتفيد المبالــغ 

ــة  ــات الخيري ــًا للجمعي ــارًا مهم ــد خي ــه الســليم، وتع بالوج

ــى  ــغ الدعــم عل ــن وصــرف مبال ــم الدعــم للمحتاجي لتقدي

االحتياجــات األساســية، كمــا قامــت الشــركة بالمســاهمة فــي دعــم الجمعيــات الخيريــة المســتفيدة مــن النظــام التقنــي مــن خــالل 

تقديــم دعــم لمســتفيدي تلــك الجمعيــات، حيــث يســتفيد مــن النظــام التقنــي عــدد )59( جمعيــة خيريــة علــى مســتوى المملكــة وبعــدد 

أســر مســجلة فــي النظــام )88,320 أســرة( وقــد بلــغ حجــم الدعــم الــذي قدمتــه الشــركة لمســتفيدي الجمعيــات خــالل العــام 2021م 

ــال للعــام 2020م.  ــغ )9,572,782( ري ــة بمبل ــال مقارن ــغ )9,811,353( ري مبل

 ه( مبادرة التبرع بباقي الهلل:

واصلــت الشــركة كأول شــركة تجزئــة خــالل العــام 2021م مبادرتهــا فــي مشــروع التبــرع بباقــي الهلــل التــي أطلقتهــا بطريقــة آليــة 

ومــن خــالل نقــاط البيــع منــذ عــام 2008م، وذلــك إيمانــًا منهــا بتعزيــز وترســيخ ثقافــة المســؤولية االجتماعيــة وااللتــزام نحــو خدمــة 

الوطــن والمجتمــع، وقــد تــم تصميــم برنامــج خــاص بالمشــروع ويعتبــر مــن المشــاريع الرائــدة والتــي تحظــى باهتمــام كبيــر مــن قبــل 

عمــالء الشــركة، وقــد اســتفاد مــن هــذا المشــروع خــالل عــام 2021م العديــد مــن الجمعيــات الخيريــة علــى مســتوى المملكــة، وقــد تــم 

إضافــة جمعيــات جديــدة فــي إطــار توســيع دائــرة النفــع وقــد بلــغ إجمالــي تبــرع العمــالء خــالل العــام 2021م مبلــغ )323,390( ريــال 

مقارنــة بمبلــغ )388,976( ريــال للعــام 2020م. 

 و( مبادرة برنامج اكتساب التعاوني والفئات الخاصة:

تــم إطــالق أضخــم مبــادرة خيريــة تبنتهــا الشــركة مــن خــالل اكتســاب تحــت مســمى )برنامــج اكتســاب التعاونــي( لخدمــة العديــد مــن 

الفئــات منهــا منتســبي الضمــان االجتماعــي والجمعيــات الخيريــة والصنــدوق الخيــري والمتقاعديــن والمعاقيــن والمطلقــات واألرامــل 

واأليتــام وأبنــاء وأســر الشــهداء والمفــرج عنهــم وذوي الدخــل المحــدود وغيرهــم وذلــك بمبلــغ )607,932( ريــال للعــام 2021م مقارنــة 

بمبلــغ )949,763( ريــال للعــام 2020م، وضمــن هــذه المبــادرة تــم توقيــع اتفاقيــة رســمية مــع وزارة المــوارد البشــرية لمســتفيدي 

الضمــان االجتماعــي فــي تقديــم دعــم خــاص بنســبة تصــل حتــى )%10( خصــم علــى األصنــاف التــي ال تشــملها العــروض بالفواتيــر 

ــم  ــي قيمــة الدع ــال إلجمال ــد أقصــى )200( ري ــوالء اكتســاب بح الشــرائية لمســتفيدي الضمــان االجتماعــي المســجلين ببرنامــج ال

الشــهري للمســتفيد، الدعــم يشــمل جميــع أصنــاف المــواد الغذائيــة غيــر المخفضــة، علــى أن تبــدأ مــن 2022/01/01م. 

:)KIOSK( مبادرة تفعيل أجهزة الخدمات الذاتية في الفروع )ز 

قامــت الشــركة بتقديــم المبــادرة مــن بــاب التيســير علــى جميــع العمــالء إلتاحــة الفرصــة لهــم مــن االســتفادة مــن كل الخدمــات 

اإللكترونيــة بشــكل مباشــر وبخدمــات ذاتيــة داخــل عــدد محــدود مــن الفــروع والجهــاز يقــدم الخدمــات التاليــة: )شــراء بطاقــات الشــحن 

ــرح أو  ــارة داخــل الفــرع، وتســجيل مقت ــم الزي ــد البطاقــات، وتقيي ــات، واالســتعالم عــن رصي ــة، وبطاقــات االتصــال والبيان اإللكتروني

شــكوى( ممــا يســهل علــى العمــالء تنفيــذ العمليــات مــن خاللــه مباشــرة وبشــكل ســريع، وقــد تــم توفيــر الخدمــة فــي عــام 2021م 

لعــدد )49( فــرع مقارنــة بالعــام 2020م لعــدد )23( فــرع، وقــد اســتفاد العمــالء مــن هــذا المشــروع بعــدد عمليــات فــي 2021م 

ــة. ــام 2020م )16,722( عملي ــة للع ــة مقارن )448,996( عملي

 ح( مبادرة قسائم زكاة الفطر:

قامــت الشــركة خــالل العــام بتقديــم المبــادرة مــن بــاب التيســير علــى المســلمين ومراعــاة للظــروف التــي يمــر بهــا النــاس ورفــع 

الحــرج عنهــم فــي طريقــة دفــع زكاة الفطــر بإصــدار بطاقــة صــاع زكاة فطــر أو أكثــر لمــن رغــب بســعر معيــن يتــم بيعهــا علــى المزكــي 

ويمكــن للمزكــي تقديــم هــذه القســيمة للمســتفيد أو للجمعيــات الخيريــة وهــي قســائم شــرائية مســبقة الدفــع يتــم تداولهــا لغــرض 

دفــع الــزكاة عــن المزكــي الفعلــي وهــي بفئــة )20ريــال - 100ريــال - 200ريــال (.

 ط( مبادرة قسائم األضاحي:

قامــت الشــركة خــالل العــام بتقديــم المبــادرة مــن بــاب التيســير علــى المســلمين ومراعــاة للظــروف التــي يمــر بهــا النــاس ورفــع 

الحــرج عنهــم فــي طريقــة دفــع األضحيــة بإصــدار بطاقــة األضاحــي بفئــات عديــدة لمــن رغــب بســعر معيــن يتــم بيعهــا علــى المضحــي 

ــم تداولهــا  ــة وهــي قســائم شــرائية مســبقة الدفــع يت ــات الخيري ــم هــذه القســيمة للمســتفيد أو للجمعي ويمكــن للمضحــي تقدي

لغــرض دفــع األضحيــة عــن المضحــي الفعلــي وهــي بفئــات مختلفــة حســب نــوع األضحيــة وقيمتهــا.

وفي ختام تقريرنا هذا، يتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة

 أسواق عبدالله العثيم
 بالشــكر والتقديــر لموظفــي الشــركة والمســاهمين والمورديــن والبنــوك والجهــات 
الحكوميــة علــى دعمهــم وتعاونهــم، وســوف تواصــل شــركتكم بــإذن اللــه تعالــى 
مســيرة النجــاح والنمــو وتوســعاتها المســتقبلية بمــا يتماشــى مــع الخطــط واألهــداف 

المرســومة ومــا يحقــق معــدل النمــو المســتمر فــي األربــاح.

مجلس اإلدارة
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