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كلمة مجلس اإلدارة

ه العثيم  
ّ
السادة مساهمي شركة أسواق عبدالل

ه وبركاته ،،،
ّ
السالم عليكم ورحمة الل

بيــن  يقــدم  أن  العثيــم  ــه 
ّ
عبدالل أســواق  شــركة  إدارة  مجلــس  يســر 

أيديكــم تقريــره الســنوي للعــام المالــي المنتهــي فــي 2020/12/31م، 
 عــن أنشــطة الشــركة وتطــورات أعمالهــا، 

ً
 وافيــا

ً
والــذي يتضمــن ملخصــا

وأدائهــا التشــغيلي والمالــي، كمــا يتطــرق إلــى توجهاتهــا االســتراتيجية 
وبعــض التحليــالت ومؤشــرات األداء، وبرامجهــا فــي مجــال المســؤولية 
ــق  ــركة لتحقي ــن الش  م

ً
ــعيا ــرية، س ــوارد البش ــطة الم ــة وأنش اإلجتماعي

 مــن 
ً
الشــركة إنطالقــا ريــادة  نمــو مســتدام وعوائــد مجزيــة وتعزيــز 

رؤيتهــا ورســالتها فــي توفيــر منتجــات عاليــة الجــودة وبأســعار تنافســية 
ــع. ــاول الجمي ــي متن ــون ف تك

 مــع األنظمــة الصــادرة مــن 
ً
 منهــا بأهميــة الشــفافية وتوافقــا

ً
وإدراكا

 علــى 
ً
كافــة الجهــات ذات العالقــة، فــإن مجلــس إدارتكــم يحــرص جاهــدا

ــركات  ــة الش ــة حوكم ــع الئح ــة م ــركة متوافق ــات الش ــون ممارس أن تك
ــاط  ــة بنش ــة ذات العالق ــة واألنظم ــوق المالي ــة الس ــن هيئ ــادرة م الص

ــفافية.  ــاح والش ــات اإلفص ــركة ومتطلب الش

ه ولي التوفيق،،
ّ
والل

مجلس اإلدارة
ه العثيم

ّ
شركة أسواق عبدالل
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أعضاء مجلس اإلدارة

ه صالح علي العثيم
ّ
عبدالل

رئيس مجلس اإلدارة

صالح محمد صالح العثيم
 عضـــو مجلــــس اإلدارة،
وعضــو لجنة المراجعــة

5

بندر ناصر حمد التميمي
عضــــــو مجلس اإلدارة،

وعضــــــو لجنــــــة المراجعـــــة
ولجنة المكافـآت والترشيحات

ه صالح العثيم
ّ
فهد عبدالل

 نائب رئيس مجلس اإلدارة،
وعضــــو لجنــــة المراجعـــة



ه الربدي
ّ
عبدالعزيز صالح عبدالل

عضـــــــو مجلـــس اإلدارة،
ورئيس لجنـــة المراجعــة

ه الدبيخي
ّ
ه علي عبدالل

ّ
عبدالل

عضــــــو مجلــــس اإلدارة،
ورئيس لجنة المكافآت والترشيحات

عبدالسالم صالح عبدالعزيز الراجحي
عضو مجلس اإلدارة

ه صالح العثيم
ّ
عبدالعزيز عبدالل

عضــــو مجلــس اإلدارة،
والرئيـــس التنفيـــذي
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١-  ما تم تطبيقه من أحكام الئحة حوكمة الشركات واألحكام التي لم تطبق وأسباب 
عدم التطبيق

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

رقم المادة/ 
الفقرة

أسباب عدم التطبيقنص المادة/ الفقرةحالة الفقرة

المادة )20(
الفقرة )ج -10(

مـن عـوارض االسـتقاللية أن يكـون عضـو إلزامية
مجلـس اإلدارة قـد أمضـى تسـع سـنوات 
المجلـس. بعضويـة  منفصلـة  أو  متصلـة 

بنـــاًء علـــى قـــرار مجلـــس الهيئـــة رقـــم 
دورات  علـــى  يســـري  بأنـــه  )1-35-2018م( 
ودورة  201٩/01/01م  بعـــد  المجلـــس 
هـــذا  قبـــل  بـــدأت  الحاليـــة  المجلـــس 
التاريـــخ، ولذلـــك ال تنطبـــق هـــذه الفقـــرة.

اإلدارة استرشاديةالمادة )3٩( مجلــس  أعضــاء  وتأهيــل  تدريــب 
واإلدارة التنفيذيــة ووضــع البرامــج الالزمــة 

ــك. لذل

إلــى  الشــركة  مــن  برامــج  إقــرار  يتــم  لــم 
. حينــه

المادة )41( 
الفقرة )هـ(

الترتيبــات استرشادية عمــل  اإلدارة  مجلــس  يتخــذ 
أداء  تقييــم  علــى  للحصــول  الالزمــة 
المجلــس مــن جهــة خارجيــة مختصــة كل 

ســنوات.  ثــالث 

ــن  ــم األداء م ــى تقيي ــول عل ــم الحص ــم يت ل
جهــة خارجيــة بعــد وجــاري العمــل علــى 
الترتيبــات الالزمــة لذلــك، كمــا تقــوم لجنــة 
أداء  بتقييــم  والترشــيحات  المكافــآت 

مجلــس اإلدارة كل نهايــة ســنة ماليــة.

تشــكل بقــرار مــن مجلــس إدارة الشــركة استرشاديةالمادة )70(
لجنــة تســمى لجنــة إدارة المخاطــر.

تــم صــدور قــرار مــن مجلــس اإلدارة بــأن 
إدارة  تبعيــة  تحــت  المخاطــر  إدارة  تكــون 
مســتقلة،  كإدارة  الداخليــة  المراجعــة 
وتبعيتهــا النهائيــة للجنــة المراجعــة، إلــى 
أن يتــم إقــرار تشــكيل لجنــة إدارة المخاطــر.

وتحفيــز استرشاديةالمادة )85( تطويــر  برامــج  الشــركة  تضــع 
المشــاركة واألداء للعامليــن فــي الشــركة.

تحت الدراسة.

تضــع الجمعيــة العامــة العاديــة بنــاًء علــى استرشاديةالمادة )87(
اقتــراح مــن مجلــس اإلدارة سياســة تكفــل 
إقامــة التــوازن بيــن أهدافهــا واألهــداف 
تحقيقهــا  إلــى  المجتمــع  يصبــو  التــي 
االجتماعيــة  األوضــاع  تطويــر  بغــرض 

للمجتمــع. واالقتصاديــة 

ــؤولية  ــال المس ــي مج ــركة ف ــاهم الش تس
األعمــال  علــى  مشــتملة  االجتماعيــة، 
طــور  فــي  وهــي  والتعاونيــة،  الخيريــة 

العمــل.

المادة )88( 
الفقرة )1(

وضــع مؤشــرات قيــاس تربــط أداء الشــركة استرشادية
العمــل  فــي  مبــادرات  مــن  تقدمــه  بمــا 
بالشــركات  ذلــك  ومقارنــة  االجتماعــي، 

المشــابه. النشــاط  ذات  األخــرى 

تحت الدراسة.

المادة )88( 
الفقرة )4(

للتعريف استرشادية للمجتمع  توعية  برامج  وضع 
بالمسؤولية االجتماعية للشركة.

تحت الدراسة.

مســتقلة تشكيل لجنة مختصة بحوكمة الشركات.استرشاديةالمادة )٩5( لجنــة  تشــكيل  بعــد  يتــم  لــم 
والمراجعــة،  الدراســة  وتحــت  للحوكمــة 
كمــا تقــوم الشــركة بمراقبــة تطبيقهــا 

وتطويرهــا. للحوكمــة 
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2-  أسماء أعضاء المجلس واللجان واإلدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة 
ومؤهالتهم وخبراتهم

أعضاء المجلس   	

الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاسم العضوم

عبدالله صالح 1
علي العثيم

رئيس مجلس اإلدارة 
بالشركة/مدير شركة العثيم 

القابضة/رئيس مجلس 
إدارة أسواق

عبدالله العثيم مصر/
رئيس مجلس األمناء في 

مؤسسة
عبدالله بن صالح العثيم 

وأوالده الخيرية/عضو 
مجلس إدارة في كل من 

شركة »اإلتحاد العربي 
للتطوير العقاري/البنك 

السعودي للتسليف/
الجمعية الخيرية لرعاية 

األيتام«/عضو مؤسس 
بمجلس إدارة مشروع 

الملك سلمان لإلسكان 
الخيري/عضو مركز الملك 

سلمان ألبحاث اإلعاقة.

عضو لجنة المكافآت 
والترشيحات بالشركة/ 

رئيس مجلس إدارة في 
كل من شركة »عبدالله 

العثيم لالستثمار/الغرفة 
التجارية بالقصيم«/عضو 

مجلس إدارة في كل 
من »الهيئة السعودية 

للمدن الصناعية ومناطق 
التقنية/الجمعية الخيرية 

لمكافحة التدخين«/عضو 
مؤسس بمجلس إدارة 

جمعية )وقاية( لمكافحة 
المخدرات/عضو مؤسسة 

الملك عبدالعزيز ورجاله 
لرعاية الموهوبين/رئيس 

لجنة أصدقاء الهالل 
األحمر.

المرحلة 
المتوسطة.

خبرة متراكمة 
في مجال 

تجارة الجملة 
والتجزئة ونشاط 

المقاوالت 
واالستثمار 

العقاري 
والنشاط 

الترفيهي، وخبرة 
في اإلدارة 

والتخطيط 
وممارسة 

األعمال الحرة.

بندر ناصر 2
حمد 

التميمي

عضو مجلس اإلدارة، وعضو 
لجنة المراجعة ولجنة 

المكافآت والترشيحات 
بالشركة/ويتولى منصب 

مدير عام رأس المال 
البشري بالمؤسسة العامة 

للتأمينات االجتماعية.

تولى عدد من الوظائف 
 في مجال إدارة رأس 

ً
سابقا

المال البشري بالمؤسسة 
العامة للتأمينات 

االجتماعية منها )مدير 
إدارة التدريب والتطوير( 

)مدير إدارة تخطيط وتطوير 
الموارد البشرية( باإلضافة 

إلى عضوية في عدد من 
اللجان في العمل.

ماجستير إدارة 
الموارد البشرية 

من الواليات 
المتحدة 

األمريكية/
بكالوريوس 

إدارة األعمال 
من جامعة 

الملك سعود/
وحاصل على عدد 

من الشهادات 
التدريبية.

خبرة ألكثر من 
)15( عام في 

مجال الموارد 
البشرية 

واالستشارات 
حيال تنمية 

واستثمار رأس 
المال البشري، 

وشؤون األفراد.

صالح محمد 3
صالح العثيم

عضو مجلس اإلدارة، وعضو 
لجنة المراجعة بالشركة/

عضو مجلس إدارة شركة 
آني وداني التجارية/عضو 

لجنة المراجعة في كل من 
شركة »آني وداني التجارية/

البنية التحتية«/مدير في 
كل من شركة »االستثمارات 

البديلة/دار الخيول 
للمقاوالت«/عضو مجلس 

 The المديرين في شركة
.Hub App AG

عضو مجلس إدارة في 
كل من »شركة أمانة 

للتأمين التعاوني/الزوردي 
للمجوهرات«/مدير إدارة 
تمويل الشركات بشركة 

االستثمارات الخليجية/
محلل نظم بشركة بروكتر 

آند قامبل/عضو لجنة 
المكافآت والترشيحات 

بشركة الوديان العقارية/
المدير المالي لشركة 

العثيم القابضة.

ماجستير إدارة 
استثمار من 

جامعة سيتي في 
لندن/بكالوريوس 

إدارة أعمال 
)تخصص إدارة 

نظم معلومات 
وتخصص 

تسويق( بمرتبة 
الشرف من 

جامعة نورث 
إيسترن في 

بوسطن بأمريكا.

خبرات متنوعة 
في عمليات إدارة 

االستثمارات 
واألمور المالية 

والمحاسبية 
وتمويل 

الشركات وتقنية 
المعلومات.
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عبدالله علي 4
عبدالله 
الدبيخي

عضو مجلس اإلدارة، ورئيس 
لجنة المكافآت والترشيحات 
بالشركة/عضو مجلس إدارة 
في كل من شركة »صناعات 

العيسى/الطيران المدني 
القابضة/ملكية لالستثمار/

االتحاد الدولي لمالكي 
الناقالت/أكاديمية أبو ظبي 
البحرية/العالمية للصناعات 
البحرية/ بترديك المحدودة/

البحري للكيماويات/
البحري بولوريه للخدمات 

اللوجستية/البحري بونقي 
للبضائع السائبة/البحري 

إلدارة السفن/األكاديمية 
الوطنية البحرية«/الرئيس 

التنفيذي للشركة الوطنية 
السعودية للنقل البحري/
عضو لجنة الترشيحات في 

صناعات العيسى/عضو 
لجنة المراجعة في الطيران 

المدني القابضة.

الرئيس التنفيذي في 
كل من شركة »أفواف 

لالستثمار/ أول نت/
السعودية لالستثمار 

الزراعي واإلنتاج الحيواني 
)سالك(/الدوالج للتقنية«/

عضو مجلس اإلدارة في 
كل من شركة »صافوال 

لألغذية/دعم لالستثمار 
العقاري/المزارعون 

المتحدون القابضة/بنك 
الخير/مجموعة ثري جي 

ليمتد/سالك المحدودة-
كندا/سالك المحدودة-

بريطانيا/منيرفا لألغذية/
مجموعة المزراعين 

القاريين«/مدير مقاسم 
باالتصاالت السعودية/

مدير للمشاريع في قسم 
اإلقراض بصندوق التنمية 

الصناعية السعودي.

ماجستير إدارة 
األعمال من 

جامعة أكسفورد 
ببريطانيا/

بكالوريوس في 
علوم الهندسة 

الكهربائية من 
جامعة الملك 

فهد للبترول 
والمعادن 

بالمملكة العربية 
السعودية.

خبرات ودورات 
متخصصة في 

إدارة المشاريع 
واالستثمار 

واإلدارة 
الوسطى 

والقيادة واإلدارة 
العليا.

عبدالسالم 5
صالح

عبدالعزيز 
الراجحي

عضو مجلس اإلدارة/
رئيس شركة الراجحي 

العقارية والصناعية 
لإلنماء واإلستثمار التجاري 

القابضة/شريك وعضو 
مجلس الرقابة في شركة 

صالح عبدالعزيز الراجحي 
وشركاه المحدودة/ مدير 

شركة مسابك للتعدين 
القابضة/رئيس مجموعة 
الراجحي العالمية للتجارة/

مدير عام مؤسسة 
عبدالسالم صالح الراجحي 

للتجارة/مدير عام مؤسسة 
عبدالسالم صالح الراجحي 
للمقاوالت/األمين العام 

وعضو مجلس النظارة 
إلدارة أوقاف صالح

عبدالعزيز الراجحي/رئيس 
وعضو لجنة رعاية السجناء 

)تراحم( بمنطقة الرياض/
عضو الجمعية السعودية 

لإلدارة/عضو مجلس إدارة 
الصندوق الخيري التعليمي 

التابع لجامعة اإلمام محمد 
بن سعود اإلسالمية. 

المدير العام ونائب 
رئيس مجلس اإلدارة 

لشركة الراجحي للسفر 
والسياحة وخدمات الشحن 

الجوي )1٩٩4م-2000م(/
عضو مجلس إدارة 

شركة الوساطة المالية 
)2008م-2014م(/عضو 

مجلس إدارة اللجنة 
الوطنية لرعاية السجناء 

والمفرج عنهم وأسرهم 
)تراحم( )200٩م-2018م(/

عضو مجلس إدارة 
المؤسسة الخيرية لرعاية 

األيتام)200٩م-201٦م(/
عضو مجلس أمناء جائزة 

األمير فيصل بن بندر للنخيل 
)200٦م-2015م(.

ماجستير إدارة 
األعمال التنفيذي 

من كلية االقتصاد 
واإلدارة من 

جامعة الملك
عبدالعزيز 

بالمملكة العربية 
السعودية/

بكالوريوس إدارة 
أعمال – تخصص 

تسويق من كلية 
االقتصاد واإلدارة 

بجامعة الملك
عبدالعزيز 

بالمملكة العربية 
السعودية/

الجامعية 
المتوسطة في 
نظم معلومات 

الحاسب اآللي 
من كلية نورث 

هامبتون  
بنسلفانيا 

بالواليات المتحدة 
األمريكية.

خبرات متراكمة 
في اإلدارة العليا 

والتخطيط، 
إضافة إلى 

ممارسة 
األعمال الحرة 
في المجاالت 

العقارية 
والصناعية  

واالستثمارية 
والزراعية والسفر 

والسياحة 
والشحن، 

إضافة إلى خبرة 
متنوعة في إدارة 

المؤسسات غير 
الربحية.
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عبدالعزيز ٦
صالح

عبدالله 
الربدي

عضو مجلس اإلدارة، 
ورئيس لجنة المراجعة 
بالشركة/عضو مجلس 
إدارة في كل من شركة 

»مجموعة عبدالمحسن 
الحكير للسياحة والتنمية/

العبيكان للزجاج/السعودية 
االستثمارية إلعادة 

التدوير«/الرئيس التنفيذي 
 Consulting ASRلمكتب
/عضو لجنة المراجعة في 

مجموعة عبدالمحسن 
الحكير للسياحة والتنمية/

عضو لجنة المكافآت 
والترشيحات في مجموعة 

عبدالمحسن الحكير 
للسياحة والتنمية/ رئيس 
لجنة المراجعة في شركة 

العبيكان للزجاج/عضو لجنة 
اإلستثمار في كل من شركة 

»السعودية لالستثمار 
الزراعي واإلنتاج الحيواني 

)سالك(/السعودية 
االستثمارية إلعادة التدوير«.

عضو اللجنة التنفيذية 
في شركة العبيكان 

للزجاج/عضو منتدب 
بالشركة الوطنية للتنمية 

الزراعية )نادك(/مدير 
عام  مجموعة الزوردي 

لالستثمار الصناعي/
عضو مجلس إدارة في 

كل من شركة »الحمادي 
لإلستثمار والتنمية/

تكوين المتطورة/
السعودية المتحدة 

للتأمين التعاوني«/مدير 
قسم إدارة المشاريع 

بصندوق التنمية الصناعية 
السعودي.

بكالوريوس 
العلوم في اإلدارة 

الصناعية من 
جامعة الملك 

فهد للبترول 
والمعادن 
بالظهران 

بالمملكة العربية 
السعودية.

خبرة متراكمة 
في اإلدارة 

العليا وخدمات 
االستشارات 

المالية 
والصناعية 

على مستوى 
المملكة العربية 

السعودية ودول 
مجلس التعاون 
الخليجي/رئيس 

ومؤسس 
مكتب إي أس 
آر لالستشارات 

المالية
 Consulting(

ASR( شغل 
العديد من 

المناصب 
القيادية.

فهد عبدالله 7
صالح العثيم

نائب رئيس مجلس 
اإلدارة، وعضو لجنة 

المراجعة بالشركة/رئيس 
مجلس إدارة شركة عبدالله 

العثيم لالستثمار/عضو 
مجلس إدارة شركة بداية 

لتمويل المنازل/عضو 
مجلس المديرين في كل من 

شركة »إجمال المحدودة/
فاو العالمية المحدودة/

ألوان السعادة لالستثمار/
عالم المرح للترفيه«/عضو 

لجنة المكافآت والترشيحات 
في شركة بداية لتمويل 

المنازل.

عضو لجنة المكافآت 
والترشيحات بالشركة/

عضو مجلس إدارة في كل 
من شركة »بيت التمويل 

السعودي الكويتي/
دار الخيول للمقاوالت 

العامة«/مدير إدارة تنمية 
وتطوير االستثمار العقاري، 

ونائب الرئيس التنفيذي 
لقطاع المجمعات التجارية 

بشركة العثيم التجارية 
المحدودة/نائب رئيس 

مجلس إدارة شركة
عبدالله العثيم لالستثمار.

بكالوريوس إدارة 
أعمال تخصص 

)تسويق( 
بمرتبة الشرف 

من جامعة 
الملك سعود 

بالمملكة العربية 
السعودية.

خبرة متراكمة 
في مجال أعمال 
التجزئة وشركات 

المقاوالت 
واإلنشاءات 

والتطوير 
العقاري  

والشركات 
العاملة في 

قطاع الترفيه.
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عبدالعزيز 8
عبدالله صالح 

العثيم

عضو مجلس اإلدارة 
والرئيس التنفيذي للشركة/

نائب رئيس مجلس إدارة، 
والعضو المنتدب بشركة 

أسواق عبدالله العثيم 
مصر/نائب رئيس مجلس 

إدارة شركة الرياض 
للصناعات الغذائية/ رئيس 
مجلس إدارة شركة ُمعين 

للموارد البشرية/مدير شركة 
الخدمات السبع )سبيدي(/

مدير شركة مرافق 
التشغيل/مدير شركة 

شرفات الجزيرة/مدير شركة 
ثمرات القصيم/مدير مصنع 

زود للصناعات الغذائية/
عضو مجلس المديرين في 

كل من شركة »الوسطى 
للخدمات الغذائية/جنوب 

أوروبا«.

رئيس تنفيذي مكلف 
في الشركة/رئيس قطاع 

التجزئة في الشركة/
مراقب مالي في الشركة/
مدير القطاع التجاري في 

الشركة.

بكالوريوس إدارة 
أعمال بمرتبة 

الشرف من 
جامعة سافولك 
ماساتشوستس 

بالواليات المتحدة 
األمريكية.

خبرة تجارية 
متراكمة في 
مجال أعمال 

تجارة التجزئة، 
عمليات اإلدارة 

والقيادة 
التنفيذية 

والتشغيلية، 
وإدارة العمل 

التجاري.

أعضاء لجنة المراجعة:  	

الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاسم العضوم

عبدالعزيز 1
صالح عبدالله 

الربدي

عضو مجلس اإلدارة، 
ورئيس لجنة المراجعة 
بالشركة/عضو مجلس 
إدارة في كل من شركة 

»مجموعة عبدالمحسن 
الحكير للسياحة والتنمية/

العبيكان للزجاج/السعودية 
االستثمارية إلعادة التدوير«/

الرئيس التنفيذي لمكتب 
Consulting ASR/عضو 

لجنة المراجعة في مجموعة
عبدالمحسن الحكير 

للسياحة والتنمية/عضو 
لجنة المكافآت والترشيحات 

في مجموعة عبدالمحسن 
الحكير للسياحة والتنمية/ 

رئيس لجنة المراجعة في 
شركة العبيكان للزجاج/

عضو لجنة اإلستثمار في 
كل من شركة »السعودية 
لالستثمار الزراعي واإلنتاج 

الحيواني )سالك(/السعودية 
االستثمارية إلعادة التدوير«.

عضو اللجنة التنفيذية 
في شركة العبيكان 

للزجاج/عضو منتدب 
بالشركة الوطنية 

للتنمية الزراعية )نادك(/
مدير عام  مجموعة 

الزوردي لالستثمار 
الصناعي/عضو مجلس 
إدارة في كل من شركة 

»الحمادي لإلستثمار 
والتنمية/تكوين 

المتطورة/السعودية 
المتحدة للتأمين 

التعاوني«/مدير قسم 
إدارة المشاريع بصندوق 

التنمية الصناعية 
السعودي.

بكالوريوس 
العلوم في اإلدارة 

الصناعية من 
جامعة الملك فهد 

للبترول والمعادن 
بالظهران بالمملكة 

العربية السعودية.

خبرة متراكمة 
في اإلدارة 

العليا وخدمات 
االستشارات 

المالية والصناعية 
على مستوى 

المملكة العربية 
السعودية 

ودول مجلس 
التعاون الخليجي/
رئيس ومؤسس 

مكتب إي أس 
آر لالستشارات 

المالية
 Consulting(

ASR( شغل 
العديد من 

المناصب 
القيادية.
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بندر ناصر 2
حمد 

التميمي

عضو مجلس اإلدارة، وعضو 
لجنة المراجعة ولجنة 

المكافآت والترشيحات 
بالشركة/ويتولى منصب 

مدير عام رأس المال 
البشري بالمؤسسة العامة 

للتأمينات االجتماعية.

تولى عدد من الوظائف 
 في مجال إدارة 

ً
سابقا

رأس المال البشري 
بالمؤسسة العامة 

للتأمينات االجتماعية 
منها )مدير إدارة التدريب 

والتطوير( )مدير إدارة 
تخطيط وتطوير الموارد 

البشرية( باإلضافة إلى 
عضوية في عدد من 

اللجان في العمل.

ماجستير إدارة 
الموارد البشرية 

من الواليات 
المتحدة األمريكية/

بكالوريوس إدارة 
األعمال من جامعة 

الملك سعود/
وحاصل على عدد 

من الشهادات 
التدريبية.

خبرة ألكثر من 
)15( عام في مجال 

الموارد البشرية 
واالستشارات 

حيال تنمية 
واستثمار رأس 
المال البشري، 

وشؤون األفراد.

صالح محمد 3
صالح العثيم

عضو مجلس اإلدارة، وعضو 
لجنة المراجعة بالشركة/

عضو مجلس إدارة شركة آني 
وداني التجارية/عضو لجنة 

المراجعة في كل من شركة 
»آني وداني التجارية/البنية 
التحتية«/مدير في كل من 

شركة »االستثمارات البديلة/
دار الخيول للمقاوالت«/

عضو مجلس المديرين في 
.The Hub App AG شركة

عضو مجلس إدارة في 
كل من »شركة أمانة 

للتأمين التعاوني/
الزوردي للمجوهرات«/

مدير إدارة تمويل 
الشركات بشركة 

االستثمارات الخليجية/
محلل نظم بشركة 

بروكتر آند قامبل/
عضو لجنة المكافآت 

والترشيحات بشركة 
الوديان العقارية/المدير 

المالي لشركة العثيم 
القابضة.

ماجستير إدارة 
استثمار من 

جامعة سيتي في 
لندن/بكالوريوس 

إدارة أعمال 
)تخصص إدارة 

نظم معلومات 
وتخصص تسويق( 

بمرتبة الشرف 
من جامعة نورث 

إيسترن في 
بوسطن بأمريكا.

خبرات متنوعة 
في عمليات إدارة 

االستثمارات 
واألمور المالية 

والمحاسبية 
وتمويل 

الشركات وتقنية 
المعلومات.

عبدالله4
عبدالرحمن 

محمد الربدي

عضو لجنة المراجعة 
بالشركة/عضو مجلس 

اإلدارة في كل من شركة 
»كير الدولية\المجموعة 

المتحدة للتأمين التعاوني 
)أسيج(«.

 

الرئيس التنفيذي لكل 
من شركة »كير الدولية/

العثيم القابضة«/
نائب الرئيس التنفيذي 

لشركة سعودي 
اسكوب لالستشارات 

االقتصادية/عضو لجنة 
المراجعة في شركة 

األولى جوجيت كابيتال/
مدير عام بالمجموعة 

السعودية لصناعة الورق 
)SPG(/رئيس إدارة 

الصناديق االستثمارية 
بشركة الشرق األوسط 

لالستثمار المالي/محلل 
باحث - مدير صناديق 

بشركة العربي الوطني 
لالستثمار/مضارب 

ومتداول في أسواق 
العمالت والمعادن 

وأسواق النقد بالبنك 
العربي الوطني.

ماجستير إدارة 
دولية من جامعة 

سالفورد في 
مانشستر-المملكة 

المتحدة/دبلوم 
الدراسات العليا في 

الدراسات اإلدارية 
من جامعة كومبريا 

في النكستر-
المملكة المتحدة/

CME من هيئة  1
السوق المالية 

في الرياض/دبلوم 
هندسة إلكترونية 

من كلية التقنية 
في الرياض/دورات 

مختلفة في المالية 
والمصرفية وإدارة 

االستثمار.
 

خبرة متنوعة 
ألكثر من )20( 

سنة في اإلدارة 
والمالية، 

وفي وضع 
االستراتيجيات 

وخطط 
العمل ومؤشرات 

األداء، والقيادة 
وبناء فريق 

العمل، 
والعالقات 

العامة، وتطوير 
األعمال.
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فهد عبدالله 5
صالح العثيم

نائب رئيس مجلس 
اإلدارة، وعضو لجنة المراجعة 

بالشركة/رئيس مجلس 
إدارة شركة عبدالله العثيم 

لالستثمار/عضو مجلس 
إدارة شركة بداية لتمويل 

المنازل/عضو مجلس 
المديرين في كل من شركة 

»إجمال المحدودة/فاو 
العالمية المحدودة/ألوان 
السعادة لالستثمار/عالم 

المرح للترفيه«/عضو لجنة 
المكافآت والترشيحات في 

شركة بداية لتمويل المنازل.

عضو لجنة المكافآت 
والترشيحات بالشركة/

عضو مجلس إدارة في 
كل من شركة »بيت 
التمويل السعودي 
الكويتي/دار الخيول 

للمقاوالت العامة«/
مدير إدارة تنمية وتطوير 

االستثمار العقاري، 
ونائب الرئيس التنفيذي 

لقطاع المجمعات 
التجارية بشركة العثيم 

التجارية المحدودة/
نائب رئيس مجلس إدارة 

شركة
عبدالله العثيم 

لالستثمار.

بكالوريوس إدارة 
أعمال تخصص 

)تسويق( بمرتبة 
الشرف من جامعة 

الملك سعود 
بالمملكة العربية 

السعودية.

خبرة متراكمة 
في مجال أعمال 
التجزئة وشركات 

المقاوالت 
واإلنشاءات 

والتطوير العقاري  
والشركات 

العاملة في قطاع 
الترفيه.

أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات  	

م
اسم 
العضو

الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحالية

عبدالله علي 1
عبدالله 
الدبيخي

عضو مجلس اإلدارة، ورئيس 
لجنة المكافآت والترشيحات 
بالشركة/عضو مجلس إدارة 
في كل من شركة »صناعات 

العيسى/الطيران المدني 
القابضة/ملكية لالستثمار/

االتحاد الدولي لمالكي 
الناقالت/أكاديمية أبو ظبي 
البحرية/العالمية للصناعات 
البحرية/ بترديك المحدودة/

البحري للكيماويات/
البحري بولوريه للخدمات 

اللوجستية/البحري بونقي 
للبضائع السائبة/البحري 

إلدارة السفن/األكاديمية 
الوطنية البحرية«/الرئيس 

التنفيذي للشركة الوطنية 
السعودية للنقل البحري/
عضو لجنة الترشيحات في 

صناعات العيسى/عضو 
لجنة المراجعة في الطيران 

المدني القابضة.

الرئيس التنفيذي في كل من 
شركة »أفواف لالستثمار/ 

أول نت/السعودية لالستثمار 
الزراعي واإلنتاج الحيواني 

)سالك(/الدوالج للتقنية«/
عضو مجلس اإلدارة في كل 
من شركة »صافوال لألغذية/

دعم لالستثمار العقاري/
المزارعون المتحدون القابضة/

بنك الخير/مجموعة ثري جي 
ليمتد/سالك المحدودة-كندا/

سالك المحدودة-بريطانيا/
منيرفا لألغذية/مجموعة 

المزراعين القاريين«/
مدير مقاسم باالتصاالت 

السعودية/مدير للمشاريع 
في قسم اإلقراض بصندوق 
التنمية الصناعية السعودي.

ماجستير إدارة 
األعمال 

من جامعة 
أكسفورد 
ببريطانيا/

بكالوريوس في 
علوم الهندسة 

الكهربائية من 
جامعة الملك 

فهد للبترول 
والمعادن 
بالمملكة 

العربية 
السعودية.

خبرات ودورات 
متخصصة في 

إدارة المشاريع 
واالستثمار 

واإلدارة 
الوسطى 
والقيادة 

واإلدارة العليا.
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م
اسم 
العضو

الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحالية

صالح محمد2
عبدالله 

الزامل

نائب رئيس لجنة المكافآت 
والترشيحات بالشركة/

عضو مجلس إدارة في 
شركة العربية للخدمات 

الزراعية )أراسكو(/رئيس 
لجنة الترشيحات في 

كل من شركة »العربية 
للخدمات الزراعية )أراسكو(/

السعودية لالستثمار 
الزراعي واإلنتاج الحيواني 

)سالك(/العثيم للتطوير«/
عضو لجنة الترشيحات 

والمكافآت في كل من 
»صندوق التنمية الوطني/
المركز الوطني للتخصيص/

مؤسسة جسر الملك 
فهد/الشركة السعودية 

للخطوط الحديدية/شركة 
سحاب الوطنية/مركز تنمية 
اإليرادات الغير نفطية/مركز 

تحقيق كفاءة اإلنفاق/
شركة أبيات/شركة تطوير 
السودة«/عضو المجلس 

االستشاري في كل من 
»مدارس الظهران/شركة 

/»)ILEI( كليات التميز
رئيس المجلس التنفيذي 
لمؤسسة زامل بن سليم 

الخيرية/مؤسس مكتب 
قيادة لالستشارات.

عضو مجلس إدارة في كل 
من »تبادل/أبيات )الكويت(/

مهن/مؤسسة الملك 
عبدالعزيز ورجاله للموهبة 

واإلبداع )موهبة(«/نائب 
رئيس مجلس إدارة في كل 

من »معهد ريادة لتنمية 
المشاريع الصغيرة/أبيات 

)السعودية(«/عضو لجنة 
الترشيحات والمكافآت في 

كل من شركة »مجموعة 
عبداللطيف العيسى 

القابضة/اتحاد الخليج 
لألغذية/ الجزيرة«/عضو 

مجلس إدارة في كل من 
»المؤسسة العامة للتدريب 

التقني والمهني/جمعية 
غراس/جمعية أرفى«/

عضو مجلس األمناء جائزة 
األمير محمد للمساجد/نائب 

الرئيس التنفيذي لرأس المال 
البشري في شركة االتصاالت 

السعودية/نائب رئيس تطوير 
الموارد البشرية في شركة 

السعودية للكهرباء/مدير عام 
في شركة الخليج لصناعات 

التغليف/مدير التطوير اإلداري 
بشركة السعودية للكهرباء/

منسق الجودة الشاملة 
بشركة السعودية للكهرباء.

بكالوريوس 
العلوم 

في اإلدارة 
الصناعية من 

جامعة الملك 
فهد للبترول 

والمعادن.

خبرة متراكمة 
في مجال 

االستشارات 
واإلدارة العليا 

والقيادة 
التنفيذية/

مؤسس 
مكتب قيادة 
لالستشارات.

بندر ناصر 3
حمد 

التميمي

عضو مجلس اإلدارة، وعضو 
لجنة المراجعة ولجنة 

المكافآت والترشيحات 
بالشركة/ويتولى منصب 

مدير عام رأس المال 
البشري بالمؤسسة العامة 

للتأمينات االجتماعية.

 
ً
تولى عدد من الوظائف سابقا

في مجال إدارة رأس المال 
البشري بالمؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية منها 

)مدير إدارة التدريب والتطوير( 
)مدير إدارة تخطيط وتطوير 

الموارد البشرية( باإلضافة إلى 
عضوية في عدد من اللجان 

في العمل.

ماجستير إدارة 
الموارد البشرية 

من الواليات 
المتحدة 

األمريكية/
بكالوريوس 

إدارة األعمال 
من جامعة 

الملك سعود/
وحاصل على 

عدد من 
الشهادات 

التدريبية.

خبرة ألكثر من 
)15( عام في 

مجال الموارد 
البشرية 

واالستشارات 
حيال تنمية 

واستثمار رأس 
المال البشري، 

وشؤون األفراد.
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م
اسم 
العضو

الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحالية

عبدالعزيز 4
منير أحمد 

القاضي

عضو لجنة المكافآت 
والترشيحات بالشركة/عضو 
لجنة المكافآت والترشيحات 

بشركة بشركة عبدالله 
العثيم لالستثمار.

نائب الرئيس لقطاع الخدمات 
المشتركة في الشركة 

الوطنية للشراء الموحد 
لألدوية و المستلزمات الطبية 
) نوبكو(/ عضو لجنة المكافآت 

والترشيحات بشركة مجموعة 
الفيصلية/مدير رأس المال 

البشري بشركة مجموعة 
الفيصلية/مسؤول توظيف 

/)KPMG(« الخريجين بكل من
البنك السعودي البريطاني«.

ماجستير في 
إدارة الموارد 
البشرية من 

جامعة سنترال 
ميشيغان 

بالواليات 
المتحدة 

األمريكية/
بكالورويوس 

تسويق من 
جامعة الملك 

فهد للبترول 
والمعادن/

شهادة 
متقدمة في 
إدارة الموارد 

البشرية 
االستراتيجية 

من جامعة 
كورنيل بالواليات 

المتحدة 
األمريكية.

خبرة واسعة 
في القيادة 

والتوجيه 
والتدريب 

وإعداد الخطط 
االستراتيجية 

وتطويرها.

ياسر5
عبدالله 

محمد 
الغليقة

عضو لجنة المكافآت 
والترشيحات بالشركة/عضو 
لجنة الترشيحات والمكافآت 

في )Misk City(/رئيس 
قسم الموارد البشرية 

واإلدارة في شركة ميدغلف.

مدير الخدمات المشتركة 
بشركة محمد السبيعي 

وأوالده لالستثمار )ماسك(/
استشاري استراتيجية الموارد 

البشرية والسياسات في 
مدينة الملك عبدالله للطاقة 

الذرية والمتجددة/ تولى 
 في 

ً
عدد من الوظائف سابقا

شركة االتصاالت السعودية 
منها )مدير مشروع( )عضو 

مكتب التحويل ( )مدير تصميم 
المنظمة( )مدير استراتيجية 

وسياسات رأس المال البشري( 
)مدير التصميم التنظيمي 
وتخطيط القوى العاملة(.

ماجستير نظم 
المعلومات 

من الجامعة 
األمريكية 
بالواليات 
المتحدة 

األمريكية/
بكالوريوس 
حاسب آلي 

ونظم معلومات 
من جامعة 

ديترويت ميرسي 
بالواليات 
المتحدة 

األمريكية/
شهادة معتمدة 

في استراتيجية 
رأس المال 

/)HCS( البشري
شهادة معتمدة 

في اكتساب 
المواهب 

)TAS(/الشهادة 
االحترافية 

المعتمدة في 
إدارة الموارد 

البشرية 
.)HRMP(

خبرة شاملة 
ألكثر من )13( 

عام في تطوير 
استراتيجيات 

الموارد 
البشرية للوفاء 
بأهداف العمل 

ومواءمتها، 
وفي إدارة 

الموظفين 
والميزانيات.
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أعضاء اإلدارة التنفيذية  	

م
اسم 
العضو

الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحالية

عبدالعزيز 1
عبدالله 

صالح 
العثيم

عضو مجلس اإلدارة 
والرئيس التنفيذي 

للشركة/نائب رئيس 
مجلس إدارة، والعضو 

المنتدب بشركة أسواق 
عبدالله العثيم مصر/

نائب رئيس مجلس إدارة 
شركة الرياض للصناعات 
الغذائية/ رئيس مجلس 

إدارة شركة ُمعين 
للموارد البشرية/مدير 
شركة الخدمات السبع 
)سبيدي(/مدير شركة 
مرافق التشغيل/مدير 
شركة شرفات الجزيرة/

مدير شركة ثمرات 
القصيم/مدير مصنع زود 
للصناعات الغذائية/عضو 
مجلس المديرين في كل 

من شركة »الوسطى 
للخدمات الغذائية/

جنوب أوروبا«.

رئيس تنفيذي مكلف 
في الشركة/رئيس 

قطاع التجزئة في 
الشركة/مراقب مالي في 

الشركة/مدير القطاع 
التجاري في الشركة.

بكالوريوس إدارة 
أعمال بمرتبة 

الشرف من 
جامعة سافولك 

ماساتشوستيس 
بالواليات المتحدة 

األمريكية.

خبرة تجارية متراكمة 
في مجال أعمال 

تجارة التجزئة، 
عمليات اإلدارة 

والقيادة التنفيذية 
والتشغيلية، وإدارة 

العمل التجاري.

بندر 2
سليمان 

محمد 
البحيري

أمين مجلس إدارة 
الشركة/عضو مجلس 

إدارة في كل من شركة 
»الرياض للصناعات 
الغذائية/الوطنية 
لصناعة األسمدة 
الكيماوية/ُمعين 

للموارد البشرية«/عضو 
مجلس المديرين، وعضو 
اللجنة التنفيذية بشركة 

إجمال المحدودة/
رئيس لجنة المراجعة 

بشركة الرياض للصناعات 
الغذائية.

عضو لجنة المكافآت 
والترشيحات بالشركة/
رئيس لجنة المراجعة 

بشركة ُمعين للموارد 
البشرية/مدير إدارة 
المراجعة الداخلية 

بشركة العثيم التجارية/
عضو مجلس إدارة شركة

عبدالله العثيم 
لالستثمار/ عضو لجنة 

المراجعة بشركة عبدالله 
العثيم لالستثمار.

بكالوريوس محاسبة 
– كلية العلوم 

اإلدارية بجامعة 
الملك سعود.

خبرة متراكمة 
في مجال المالية 

والمراجعة الداخلية 
واالستثمار 

وحوكمة الشركات 
وتطوير األعمال.

بهاء 3
الدين 
بركات 

الشربيني

نائب الرئيس التنفيذي 
للتشغيل بالشركة/عضو 
مجلس إدارة في كل من 

شركة »أسواق عبدالله 
العثيم مصر/الرياض 
للصناعات الغذائية«.

عضو مجلس إدارة في 
شركة ُمعين للموارد 

البشرية/مدير إدارة 
العمليات والتشغيل 

بالشركة/نائب مدير إدارة 
العمليات والتشغيل 

 لفروع 
ً
بالشركة/مديرا

التجزئة بالشركة/مدير 
منطقة بالشركة/

مدير المركز العالمي 
للتسويق.

بكالوريوس هندسة 
ميكانيكية 1٩87م 

بجامعة الزقازيق 
بجمهورية مصر 

العربية.

خبرة متراكمة 
في مجال إدارة 

العمليات 
التشغيلية بشركات 

الجملة والتجزئة.

1٦



م
اسم 
العضو

الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحالية

مروان 4
أحمد 

محمد 
إبراهيم

نائب الرئيس التنفيذي 
للشؤون المالية 

بالشركة/عضو مجلس 
إدارة في كل من شركة 

»ُمعين للموارد البشرية/
الرياض للصناعات 

الغذائية«.

عضو لجنة المراجعة 
بشركة الرياض للصناعات 

الغذائية /مدير التدقيق 
الداخلي بشركة الجميح 

القابضة-السعودية 
)1٩٩٦م-2005م(/

مراجع حسابات في كل 
من مكتب »إبراهيم 

العباسي وشركاه-األردن 
)1٩٩3م-1٩٩٦م(/

عبدالعزيز خليفة 
الملحم-السعودية 

)1٩8٩م-1٩٩2م(«.

بكالوريوس محاسبة 
وإدارة أعمال-

الجامعة األردنية 
عام 1٩8٩م/زمالة 

جمعية المحاسبين 
القانونيين األمريكية 

)CPA( عام 1٩٩4م/
زمالة جمعية 

المحاسبين 
القانونيين األردنيين 

1٩٩4م/زمالة 
جمعية المحاسبين 
اإلداريين األمريكية 

)CMA( في عام 
2003م/زمالة 

جمعية المدراء 
الماليين )CFM( في 

عام 2003م/زمالة 
الهيئة السعودية 

للمحاسبين 
القانونيين 

)SOCPA( في العام 
2007م.

خبرة متراكمة في 
مجال الشؤون 

المالية والمحاسبية 
وأعمال التدقيق 

والمراجعة الداخلية.
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3-  أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة 
 في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها

ً
عضوا

م
اسم 
العضو

أسماء 
الشركات التي 
يكون عضو 

مجلس اإلدارة 
 في 

ً
عضوا

مجالس إدارتها 
الحالية أو من 

مديريها

داخل 
المملكة/

خارج 
المملكة

الكيان القانوني

أسماء الشركات 
التي يكون عضو 
مجلس اإلدارة 

 في مجالس 
ً
عضوا

إدارتها السابقة أو 
من مديريها

داخل 
المملكة/

خارج 
المملكة

الكيان 
القانوني

عبدالله 1
صالح علي 

العثيم

أسواق عبدالله 
العثيم.

داخل 
المملكة

مساهمة 
مدرجة

عبدالله العثيم 
لالستثمار.

داخل 
المملكة

مساهمة 
مقفلة

العثيم 
القابضة.

داخل 
المملكة

مسؤولية 
محدودة

أسواق عبدالله 
العثيم مصر.

خارج 
المملكة

مساهمة

شركة االتحاد 
العربي للتطوير 

العقاري.

خارج 
المملكة

مساهمة

بندر ناصر 2
حمد 

التميمي

أسواق عبدالله 
العثيم.

داخل 
المملكة

مساهمة 
مدرجة

---

صالح 3
محمد 

صالح 
العثيم

أسواق عبدالله 
العثيم.

داخل 
المملكة

مساهمة 
مدرجة

 الزوردي 
للمجوهرات.

داخل 
المملكة

مساهمة 
مدرجة

آني وداني 
التجارية.

داخل 
المملكة

مساهمة 
مقفلة

أمانة للتأمين 
التعاوني.

داخل 
المملكة

مساهمة 
مدرجة

دار الخيول 
للمقاوالت.

داخل 
المملكة

مساهمة 
مقفلة

االستثمارات 
الخليجية.

داخل 
المملكة

مساهمة 
مقفلة

االستثمارات 
البديلة.

داخل 
المملكة

مسؤولية 
محدودة

العثيم القابضة.
داخل 

المملكة
مسؤولية 

محدودة  The Hub App
AG

خارج 
المملكة

مسؤولية 
محدودة
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م
اسم 
العضو

أسماء 
الشركات التي 
يكون عضو 

مجلس اإلدارة 
 في 

ً
عضوا

مجالس إدارتها 
الحالية أو من 

مديريها

داخل 
المملكة/

خارج 
المملكة

الكيان القانوني

أسماء الشركات 
التي يكون عضو 
مجلس اإلدارة 

 في مجالس 
ً
عضوا

إدارتها السابقة أو 
من مديريها

داخل 
المملكة/

خارج 
المملكة

الكيان 
القانوني

عبدالله 4
علي 

عبدالله 
الدبيخي

أسواق عبدالله 
العثيم.

داخل 
المملكة

مساهمة 
مدرجة

االتصاالت 
السعودية.

داخل 
المملكة

مساهمة 
مدرجة

الوطنية 
السعودية 

للنقل البحري.

داخل 
المملكة

مساهمة 
مدرجة

السعودية 
لالستثمار الزراعي 
واإلنتاج الحيواني 

)سالك(.

داخل 
المملكة

مساهمة 
مقفلة

صناعات 
العيسى.

داخل 
المملكة

مساهمة 
مقفلة

صافوال لألغذية.
داخل 

المملكة
مساهمة 

مقفلة

الطيران المدني 
القابضة.

داخل 
المملكة

مسؤولية 
محدودة

أفواف لالستثمار.
داخل 

المملكة
مسؤولية 

محدودة

ملكية 
لالستثمار.

داخل 
المملكة

مساهمة 
مقفلة

دعم لالستثمار 
العقاري.

داخل 
المملكة

مسؤولية 
محدودة

العالمية 
للصناعات 

البحرية.

داخل 
المملكة

مسؤولية 
محدودة

دوالج للتقنية.
داخل 

المملكة
مسؤولية 

محدودة

البحري بولوريه 
للخدمات 

اللوجستية.

داخل 
المملكة

مسؤولية 
محدودة

صندوق التنمية 
الصناعية 

السعودي.

داخل 
المملكة

مؤسسة 
حكومية

االتحاد الدولي 
لمالكي 

الناقالت.

خارج 
المملكة

منظمة عالمية
المزارعون 
المتحدون.

داخل 
المملكة

مسؤولية 
محدودة

أكاديمية أبو 
ظبي البحرية.

خارج 
المملكة

مسؤولية 
محدودة

بنك الخير.
خارج 

المملكة
مساهمة 

مقفلة

بترديك 
المحدودة.

خارج 
المملكة

مساهمة 
مقفلة

مجموعة ثري جي 
ليمتد.

خارج 
المملكة

مسؤولية 
محدودة

البحري 
للكيماويات.

خارج 
المملكة

مسؤولية 
محدودة

منيرفا لألغذية.
خارج 

المملكة
مسؤولية 

محدودة

البحري بونقي 
للبضائع 
السائبة.

خارج 
المملكة

مسؤولية 
محدودة

مجموعة المزارعين 
القاريين.

خارج 
المملكة

مسؤولية 
محدودة

البحري إلدارة 
السفن.

خارج 
المملكة

مسؤولية 
محدودة

سالك المحدودة-
كندا.

خارج 
المملكة

مسؤولية 
محدودة

سالك المحدودة-
بريطانيا.

خارج 
المملكة

مسؤولية 
محدودة

1٩



م
اسم 
العضو

أسماء 
الشركات التي 
يكون عضو 

مجلس اإلدارة 
 في 

ً
عضوا

مجالس إدارتها 
الحالية أو من 

مديريها

داخل 
المملكة/

خارج 
المملكة

الكيان القانوني

أسماء الشركات 
التي يكون عضو 
مجلس اإلدارة 

 في مجالس 
ً
عضوا

إدارتها السابقة أو 
من مديريها

داخل 
المملكة/

خارج 
المملكة

الكيان 
القانوني

عبدالسالم 5
صالح

عبدالعزيز 
الراجحي

أسواق عبدالله 
العثيم.

داخل 
المملكة

مساهمة 
مدرجة

الوساطة المالية.
داخل 

المملكة
مساهمة 

مقفلة
صالح عبدالعزيز 

الراجحي 
وشركاه 

المحدودة.

داخل 
المملكة

مسؤولية 
محدودة

الراجحي 
العقارية 

والصناعية 
لإلنماء 

واالستثمار 
التجاري 

القابضة.

داخل 
المملكة

مسؤولية 
محدودة

أساس الخرسانة.
داخل 

المملكة
مسؤولية 

محدودة

مسابك 
للتعدين 
القابضة

داخل 
المملكة

مسؤولية 
محدودة

عبدالعزيز ٦
صالح

عبدالله 
الربدي

أسواق عبدالله 
العثيم.

داخل 
المملكة

مساهمة 
مدرجة

الوطنية للتنمية 
الزراعية.

داخل 
المملكة

مساهمة 
مدرجة

مجموعة
عبدالمحسن 

الحكير للسياحة 
والتنمية.

داخل 
المملكة

مساهمة 
مدرجة

تكوين المتطورة.
داخل 

المملكة
مساهمة 

مدرجة

العبيكان 
للزجاج.

داخل 
المملكة

مساهمة 
مقفلة

السعودية المتحدة 
للتأمين التعاوني 

)والء(.

داخل 
المملكة

مساهمة 
مدرجة

السعودية 
لالستثمار 

واإلنتاج الزراعي.

داخل 
المملكة

مساهمة 
مقفلة

مجموعة الزوردي 
لالستثمار الصناعي.

داخل 
المملكة

مساهمة 
مدرجة

السعودية 
االستثمارية 

إلعادة التدوير.

داخل 
المملكة

مساهمة 
مقفلة

الحمادي لالستثمار 
والتنمية.

داخل 
المملكة

مساهمة 
مقفلة
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م
اسم 
العضو

أسماء 
الشركات التي 
يكون عضو 

مجلس اإلدارة 
 في 

ً
عضوا

مجالس إدارتها 
الحالية أو من 

مديريها

داخل 
المملكة/

خارج 
المملكة

الكيان القانوني

أسماء الشركات 
التي يكون عضو 
مجلس اإلدارة 

 في مجالس 
ً
عضوا

إدارتها السابقة أو 
من مديريها

داخل 
المملكة/

خارج 
المملكة

الكيان 
القانوني

فهد7
عبدالله 

صالح 
العثيم

أسواق عبدالله 
العثيم.

داخل 
المملكة

مساهمة 
مدرجة

بيت التمويل 
السعودي الكويتي.

داخل 
المملكة

مساهمة 
مقفلة

عبدالله العثيم 
لالستثمار.

داخل 
المملكة

مساهمة 
مقفلة

بداية لتمويل 
المنازل.

داخل 
المملكة

مساهمة 
مقفلة

إجمال 
المحدودة.

داخل 
المملكة

مسؤولية 
محدودة

دار الخيول 
للمقاوالت العامة

داخل 
المملكة

مساهمة 
مقفلة

فاو العالمية 
المحدودة.

داخل 
المملكة

مسؤولية 
محدودة

ألوان السعادة 
لالستثمار.

داخل 
المملكة

مسؤولية 
محدودة

عالم المرح 
للترفيه.

خارج 
المملكة

مسؤولية 
محدودة
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م
اسم 
العضو

أسماء 
الشركات التي 
يكون عضو 

مجلس اإلدارة 
 في 

ً
عضوا

مجالس إدارتها 
الحالية أو من 

مديريها

داخل 
المملكة/

خارج 
المملكة

الكيان القانوني

أسماء الشركات 
التي يكون عضو 
مجلس اإلدارة 

 في مجالس 
ً
عضوا

إدارتها السابقة أو 
من مديريها

داخل 
المملكة/

خارج 
المملكة

الكيان 
القانوني

عبدالعزيز 8
عبدالله 

صالح 
العثيم

أسواق عبدالله 
العثيم.

داخل 
المملكة

مساهمة 
مدرجة

---

أسواق عبدالله 
العثيم مصر.

خارج 
المملكة

مساهمة

الرياض 
للصناعات 

الغذائية.

داخل 
المملكة

مساهمة 
مقفلة

ُمعين للموارد 
البشرية.

داخل 
المملكة

مساهمة 
مقفلة

الوسطى 
للخدمات 
الغذائية.

داخل 
المملكة

مسؤولية 
محدودة

جنوب أوروبا 
لالستثمار.

خارج 
المملكة

مسؤولية 
محدودة

مرافق 
التشغيل

داخل 
المملكة

مسؤولية 
محدودة

شرفات الجزيرة
داخل 

المملكة
مسؤولية 

محدودة

ثمرات القصيم
داخل 

المملكة
مسؤولية 

محدودة

مصنع زود 
للصناعات 

الغذائية

داخل 
المملكة

مسؤولية 
محدودة

4-  حقوق المساهمين وآليات التواصل معهم

 مــن حــرص الشــركة وإهتمامهــا ورعايتهــا لحقــوق مســاهميها وأصحــاب المصالــح، فقــد قامــت الشــركة بتضميــن تلــك 
ً
إنطالقــا

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 

ــهولة. ــركة بس ــع الش ــاهمين م ــل المس ــة تواص ــم إتاح ــرة ويت ــال مباش ــوات اتص ــر قن ــالل توفي خ
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5- بيان بأسماء وجنسية وعدد أسهم ونسبة ملكية المساهمين الرئيسيين 
بالشركة الذين يملكون ) 5%( فما فوق وتغيرها خالل العام 2020م

الجنسيةاسم المساهمم

عدد 
األسهم
بداية 
0	0	م

نسبة 
الملكية 
بداية 
0	0	م

عدد 
األسهم 
نهاية 
0	0	م

نسبة 
الملكية 
نهاية 
0	0	م

صافي 
التغير

نسبة 
التغير 
بنهاية 
0	0	م

1
شركة العثيم 

القابضة
0 %27٫٦0 %27٫٦24٫٩00٫000 %24٫٩00٫000سعودي

2
عبدالله صالح علي 

العثيم
0 %٦0  %٦5٫400٫000 %5٫400٫000سعودي

 لقواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات 
ً
فيمــا يتعلــق بإشــعارات ملكيــة حصــص كبيــرة مــن األســهم وتغيرهــا خــالل العــام طبقــا

المســتمرة الصــادرة مــن هيئــة الســوق الماليــة، لــم تتلــق الشــركة أي إخطــار مــن كبــار المــالك يفيــد تغيــر ملكيتهــم خــالل العــام 2020م.

وقد اعتمد في رصد البيانات من شركة مركز إيداع األوراق المالية »إيداع«.

6-  تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه

فيما يلي بيان بأسماء وتصنيف أعضاء المجلس:

تصنيف العضويةالصفةاسم العضوم

غير تنفيذيرئيس المجلسعبدالله صالح علي العثيم 1

غير تنفيذينائب رئيسفهد عبدالله صالح العثيم2

غير تنفيذيعضوبندر ناصر حمد التميمي 3

غير تنفيذيعضوصالح محمد صالح العثيم4

مستقلعضوعبدالله علي عبدالله الدبيخي5

مستقلعضوعبدالسالم صالح عبدالعزيز الراجحي٦

مستقلعضوعبدالعزيز صالح عبدالله الربدي7

تنفيذيعضوعبدالعزيز عبدالله صالح العثيم8

7-  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 
المســاهمين والــرد عليهــا، باإلضافــة إلــى قيــام الشــركة بتزويــد األعضــاء بمحاضــر اجتماعــات الجمعيــات المتضمنــة استفســارات 

المســاهمين )إن وجــدت(، كمــا يتــم إخطــار األعضــاء بــأي استفســارات أو أســئلة تــرد للشــركة مــن وســائل التواصــل المختلفــة.
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8-  وصف مختصر للجان واختصاصاتها ومهامها

تعمل بالشركة لجنتان هما لجنة المراجعة ولجنة المكافآت والترشيحات، وتفاصيل هذه اللجان كما يلي:

لجنة المراجعة  	

تتكــون لجنــة المراجعــة مــن )5( أعضــاء غيــر تنفيذييــن، ومــن مهــام واختصاصــات لجنــة المراجعــة على ســبيل المثــال ال الحصر»اإلشــراف 
علــى إدارة المراجعــة الداخليــة فــي الشــركة، ودراســة نظــام الرقابــة الداخليــة 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 السياســات المحاســبية المتبعــة وإســتيفاءها 
 للمعاييــر المحاســبية المتعــارف عليهــا والتوصيــة لمجلــس اإلدارة بشــأنها، مراجعــة خطــة مراجــع الحســابات 

ً
للمتطلبــات وفقــا

وأعمالــه، ونتائــج تقاريــر الجهــات الرقابيــة والتحقــق مــن اتخــاذ الشــركة اإلجــراءات الالزمــة بشــأنها، التحقــق مــن التــزام الشــركة 
باألنظمــة واللوائــح والسياســات والتعليمــات ذات العالقــة وتقديــم مرئياتهــا حيــال ذلــك إلــى مجلــس اإلدارة«، وفيمــا يلــي جــدول 

ــام 2020م: ــالل الع ــت خ ــي تم ــا الت ــة واجتماعاته ــة اللجن ــن عضوي يبي

م
اسم العضو/ 

تاريخ 
االجتماع

المنصب

رقم االجتماع وتاريخه
عدد 
مرات 
الحضور

 	(
9

فبراير

 	(
 	6

مارس

 	(
5

مايو

 	(
 	6

أغسطس

 5(
 		

أغسطس

 6(
 	5

أكتوبر

 7(
 8

نوفمبر

1
عبدالعزيز 

صالح عبدالله 
الربدي

ً
)üüüüüüü)7رئيسا

2
بندر ناصر حمد 

التميمي
ً
)üüüüüüü)7عضوا

3
صالح محمد 
صالح العثيم

ً
)üüüüüüü)7عضوا

4
فهد عبدالله 
صالح العثيم 

ً
)üüüüüüü)7عضوا

5
عبدالله

عبدالرحمن 
محمد الربدي

ً
)٦(üüüüüü×عضوا

]

نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة	 

قامــت اللجنــة فــي عــام 2020م بفحــص أنظمــة الرقابــة الداخليــة بالشــركة والتأكــد مــن مــدى فاعليتهــا، كمــا قامــت بدراســة ومراجعــة 
المخاطــر الرئيســة التشــغيلية والماليــة واإلداريــة التــي قــد تواجــه الشــركة وتحليلهــا والحلــول والمعالجــات المطلوبــة لضمــان ســالمة 
عمليــات الشــركة، باإلضافــة إلــى دراســة جوانــب الضعــف والقــوة فــي الرقابــة الداخليــة، حيــث تمــت عمليــة المراجعــة بطريقــة دوريــة 
ومســتمرة، مــن خــالل إطــالع اللجنــة علــى 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 
ــر  ــه، وأن إدارة المخاط ــاح عن ــي اإلفص ــة يقتض ــة الداخلي ــة الرقاب ــي أنظم ــري ف ــور جوه ــد قص ــه ال يوج ــرت أن ــا أظه ــا وعملياته وإداراته
ــالمة  ــن س ــت، تضم ــنة التوقي ــفافة وحس ــة ش ــت بطريق ــد تم ــا ق ــم وضعه ــي ت ــدود الت ــن الح ــدار ضم ــر ت ــان أن المخاط ــراءات ضم وإج

عمليــات الشــركة التشــغيلية والماليــة والتجاريــة.

لجنة المكافآت والترشيحات  	

تتكــون لجنــة المكافــآت والترشــيحات مــن )5( أعضــاء، ومــن مهــام واختصاصــات لجنــة المكافــآت والترشــيحات علــى ســبيل المثــال ال 
الحصــر  »التوصيــة لمجلــس اإلدارة بالترشــيح لعضويــة المجلــس واقتــراح سياســات ومعاييــر واضحــة للعضويــة فــي المجلــس واإلدارة 
ــد  ــا، تحدي ــن إجراؤه ــي يمك ــرات الت ــأن التغيي ــي ش ــات ف ــم التوصي ــة وتقدي ــس اإلدارة واإلدارة التنفيذي ــكل مجل ــة هي ــة، مراجع التنفيذي
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جوانــب الضعــف والقــوة فــي مجلــس اإلدارة واقتــراح الحلــول لمعالجتهــا بمــا يتفــق مــع مصلحــة الشــركة، والتأكــد بشــكل ســنوي 
ــن  ــة ع ــان المنبثق ــس اإلدارة واللج ــاء مجل ــآت أعض ــة لمكاف ــات الالزم ــث السياس ــداد وتحدي ــتقلين، إع ــاء المس ــتقاللية األعض ــن اس م
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 
ــأنها  ــب بش ــرار المناس ــاذ الق ــس التخ ــى المجل ــا إل ــع توصياته ــس اإلدارة وترف ــن مجل ــا م ــال إليه ــا أو تح ــص به ــي تخت ــات الت الموضوع
ومراجعــة مخصصــات ومكافــآت العامليــن واعتمــاد وتقييــم الخطــط والسياســات المتعلقــة بذلــك«، وفيمــا يلــي جــدول يبيــن عضويــة 

واجتماعــات اللجنــة التــي تمــت خــالل العــام 2020م:

المنصباسم العضوم

رقم االجتماع وتاريخه
عدد 
مرات 
الحضور  	(

8	 يونيو
 	(

	0 ديسمبر
 	(

6	 ديسمبر

 	(
 	9

ديسمبر

عبدالله علي عبدالله الدبيخي1
ً
)üüüü)4رئيسا

صالح محمد عبدالله الزامل*2
 
ً
نائبا

للرئيس
)üüü)3ال ينطبق

بندر ناصر حمد التميمي3
ً
)üüüü)4عضوا

عبدالعزيز منير أحمد القاضي*4
ً
)üüü)3ال ينطبقعضوا

ياسر عبدالله محمد الغليقة*5
ً
)üüü)3ال ينطبقعضوا

عبدالله صالح علي العثيم**-
ً
)0(ال ينطبقûعضوا

فهد عبدالله صالح العثيم**-
ً
)1(ال ينطبقüعضوا

 بندر سليمان محمد البحيري**-
ً
)1(ال ينطبقüعضوا

*بدأت عضويتهم في اللجنة بتاريخ 2020/11/17م.

**انتهت عضويتهم في اللجنة بتاريخ 2020/11/17م.

9-  الوسائل التي اعتمد عليها مجلس اإلدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه للعام 2020م

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

 تقييــم أعضــاء مجلــس اإلدارة مــن جهــة خارجيــة.
ً
اإلعتبــار مســتقبال

25



١0-  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية

تطبق الشركة سياسة صرف مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية كما يلي:

مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة )غيــر المســتقلين : يتــم صــرف المكافــآت ألعضــاء مجلــس اإلدارة التنفيذييــن وغيــر التنفيذييــن 	 
 لآلتــي: 

ً
بنــاًء علــى صافــي الربــح الســنوي مــن العمليــات المســتمرة للشــركة وفقــا

م
صافي ربح السنة المحقق من العمليات المستمرة

)بالريال السعودي 
المكافأة المستحقة )بالريال السعودي 

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

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

ــأة 	  ــال كمكاف ــف ري ــي أل ــدره )200٫000( مائت ــنوي ق ــوع س ــغ مقط ــرف مبل ــم ص ــس اإلدارة )المســتقلين : يت ــأة أعضــاء مجل مكاف
ســنوية لعضــو مجلــس اإلدارة المســتقل.

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 )50٫000( خمسون ألف ريال كمكافأة أساسية سنوية لعضو لجنة المراجعة.	 

مكافــأة رئيــس لجنــة المراجعــة: يتــم صــرف مبلــغ )100٫000( مائــة ألــف ريــال لرئيــس لجنــة المراجعــة إذا كان مــن غيــر أعضــاء مجلــس 	 

اإلدارة.

مكافــأة أعضــاء لجنــة المكافــآت والترشــيحات: يتــم صــرف مبلــغ )50٫000( خمســون ألــف ريــال كمكافــأة أساســية ســنوية لعضــو 	 
لجنــة المكافــآت والترشــيحات.

البدالت ألعضاء اللجان: يتم صرف مبلغ )1٫500( ألف وخمسمائة ريال بدل حضور لكل عضو باللجان عن كل جلسة. 	 

 من الشركة أو موظفيها أو مستشاريها ال يستحق مكافآت أو بدالت حضور عن عضوية اللجان.	 
ً
 شهريا

ً
من يتقاضى راتبا

يتم احتساب مكافأة العضو عن جزء من السنة حسب مدة عضويته باأليام من السنة.	 

مكافــأة اإلدارة التنفيذيــة: يتــم صــرف مكافــأة ســنوية لــإلدارة التنفيذيــة بنــاًء علــى معاييــر ترتبــط بتحقيــق مؤشــرات األداء 	 
ــداف. ــق األه ــج تحقي ــنوي ونتائ ــم الس ــج التقيي  لنتائ

ً
ــا ووفق

العالقــة بيــن المكافــآت الممنوحــة وسياســة المكافــآت المعمــول بهــا: تتوافــق المكافــأة الممنوحــة مــع سياســة المكافــآت 	 
المعتمــدة، وتــم مراعــاة األســس والمعاييــر المتعلقــة باحتســاب واســتحقاق المكافــآت.
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تفصيل مكافآت أعضاء لجنة المراجعة–	

االسمم
المكافآت الثابتة
)عدا بدل حضور 

الجلسات 
المجموعبدل حضور الجلسات

50٫00010٫500٦0٫500عبدالعزيز صالح عبدالله الربدي1

50٫00010٫500٦0٫500بندر ناصر حمد التميمي2

50٫00010٫500٦0٫500صالح محمد صالح العثيم3

50٫00010٫500٦0٫500فهد عبدالله صالح العثيم 4

50٫000٩٫0005٩٫000عبدالله عبدالرحمن محمد الربدي5

٫000	0	٫000	50٫0005	المجموع

تفصيل مكافآت أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات–	

االسمم
المكافآت الثابتة
)عدا بدل حضور 

الجلسات 
المجموعبدل حضور الجلسات

50٫000٦٫0005٦٫000عبدالله علي عبدالله الدبيخي 1

٦٫147٫544٫50010٫٦47٫54صالح محمد عبدالله الزامل2

50٫000٦٫0005٦٫000بندر ناصر حمد التميمي3

٦٫147٫544٫50010٫٦47٫54عبدالعزيز منير أحمد القاضي4

٦٫147٫544٫50010٫٦47٫54ياسر عبدالله محمد الغليقة 5

43٫852٫4٦-43٫852٫4٦عبدالله صالح علي العثيم-

43٫852٫4٦1٫50045٫352٫4٦فهد عبدالله صالح العثيم -

---بندر سليمان محمد البحيري -

	7٬5		٫			7٫000		7٬5		06٫	المجموع
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١١-  دور الشركة ومساهماتها االجتماعية

 فــي مختلــف 
ً
 وواســعا

ً
 متميــزا

ً
 مــن دور الشــركة فــي مجــال المســؤولية االجتماعيــة، فقــد أولتهــا عنايــة فائقــة وتقــوم بــدورا

ً
إنطالقــا

أنشــطة خدمــة المجتمــع، وتقــدم العديــد مــن البرامــج الهادفة والمســتمرة في مختلــف المجــاالت، حيــث قامــت بالمســاهمة 
ودعــم عــدد مــن البرامــج ومنهــا: 

أكاديميــة العثيــم للتدريــب والتطويــر المجانــي:  تــم إنشــاء أكاديميــة العثيــم للتدريــب والتطوير المجاني تحت إشــراف المؤسســة أ. 
العامــة للتدريــب التقنــي والمهنــي فــي عــام 1420هـــ، واســتطاعت منــذ تأسيســها وحتــى تاريخــه أن تــدرب وتؤهــل )78٫277( شــاب 
ــة،  ــركة )٩0( دورة تدريبي ــذت الش ــام 2020م نف ــي الع ــاص، وف ــاع الخ ــركات القط ــن ش ــدد م ــركة وع ــم الش ــتفادت منه ــابة، اس وش
 
ً
و)51( دورة حضــوري، و)3٩( دورة عــن بعــد )أون اليــن( فــي ظــل التوقــف لجائحــة كورونــا، تخــرج مــن هــذه البرامــج )5٫٩38( متدربــا
 عــن بعــد، وقــد بلــغ حجــم إنفــاق الشــركة لدعــم األكاديميــة خــالل العــام 2020م 

ً
 حضــوري، و)3٫352( متدربــا

ً
منهــم )2٫58٦( متدربــا

مبلــغ )1٫371٫554( ريــال مقارنــة بمبلــغ )1٫328٫538( ريــال للعــام 201٩م.

األنشــطة االجتماعيــة واألعمــال الخيريــة:  ســاهمت الشــركة فــي عــدد مــن المشــاريع االجتماعيــة والخيريــة والفعاليــات ب. 
ــات  ــة( وبفئ ــتيكية والرقمي ــر( )البالس ــنابل الخي ــة س ــة )بطاق ــات الخيري ــدار البطاق ــي إص ــت ف ــث واصل ــة، حي ــات الوطني والمهرجان
جديــدة )100 ريــال-250 ريــال-500 ريــال( كونهــا منتــج مناســب للتبرعــات واألعمــال الخيريــة لضمــان وصــول التبرعــات إلــى مســتحقيها 
 للجمعيــات الخيريــة ورجــال البــر واإلحســان وفاعلــي الخيــر لتقديــم الدعــم للمحتاجيــن لصــرف 

ً
 مهمــا

ً
بالوجــه الســليم، وتعــد خيــارا

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 2020م 
مبلــغ )14٫000٫٩04( ريــال مقارنــة بمبلــغ )12٫757٫548( ريــال للعــام 201٩م، كمــا قامــت الشــركة بالمشــاركة ورعايــة بعــض الفعاليــات 
والمهرجانــات الوطنيــة فــي معظــم مناطــق المملكــة منهــا: حمــالت تبــرع الموظفيــن بالــدم بالتعــاون مــع البنــك المركــزي للدم، 
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 بالتعــاون مــع هيئــة الغــذاء والــدواء، حمــالت توعويــة 
ــارات للطلبــة بالتعــاون مــع وزارة التعليم-مركــز تنميــة اإلنســان )عبور(-مــدارس النبالء-جمعيــة  وبرامــج تعليميــة وتدريبيــة وزي
العيــون الخيريــة، حملــة التطعيــم ضــد اإلنفلونــزا فــي عــدد مــن فــروع الشــركة بالتعــاون مــع المراكــز الصحيــة بالمــدن والمحافظات 
بإشــراف وزارة الصحــة، حملــة توعويــة للتعريــف بمــرض فــرط الحركــة وتشــتت االنتبــاه لــدى األطفــال فــي عــدد مــن الفــروع 
بالتعــاون مــع الجمعيــة الســعودية الضطــراب فــرط الحركــة وتشــتت االنتبــاه ) إشــراق (، حمــالت توعويــة وإرشــادية ضــد فايــروس 
ــات المناطــق والمحافظات-المستشــفى الســعودي األلمانــي، دعــم عــدد مــن  ــات وبلدي ــا بالتعــاون مــع وزارة الصحة-أمان كورون
ــة  ــة األهلية-مؤسس ــال التنمي ــعودية-جمعية أعم ــن الس ــركة المطاح ــة عنيزة-ش ــر بلدي ــنابل الخي ــات س ــة ببطاق ــات الخيري الجه
ــم- ــة القصي ــرة لوطني-جامع ــون( فك ــادرة )إيجابي ــي الرياض-مب ــدس ف ــي الق ــاث بح ــامل لإلن ــل الش ــز التأهي ــب وأفكار-مرك مواه

جمعيــة بنيــان الخيريــة، المشــاركة بحملــة كلنــا أهــل بســالل غذائيــة جاهــزة بالتعــاون مــع إمــارة منطقــة الجوف-الغرفــة التجاريــة 
ــي  ــع الصح ــع التجم ــاون م ــروع بالتع ــن الف ــدد م ــي ع ــدي ف ــرطان الث ــي لس ــهر العالم ــبة الش ــة بمناس ــات توعوي ــوف، فعالي بالج
بالقصيم-مديريــة الشــؤون الصحيــة بالقنفــذة، حملــة )الصــالة نــور( فــي عــدد مــن الفــروع بالتعــاون مــع هيئــة األمــر بالمعــروف 
ــرع  ــع ف ــاون م ــي بالتع ــي المواش ــن ومرب ــن المزارعي ــات م ــة القري ــي محافظ ــادية ألهال ــة إرش ــة توعوي ــر، فعالي ــن المنك ــي ع والنه
وزارة البيئــة و الزراعــة بمحافظــة القريــات، دعــم مبــادرة مشــروع )أســرة منتجــة للشــتالت( فــي فــرع روضــة ســدير بالتعــاون مــع 
جمعيــة ســدير لألســر المنتجــة، حمــالت توعويــة باألنظمــة المروريــة فــي عــدد مــن الفــروع بالتعــاون مــع إدارة المــرور، فعاليــات 
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 
ــل  ــع التواص ــى مواق ــركة عل ــابات الش ــر حس ــورات عب ــة بمنش ــام العالمي ــن األي ــد م ــي العدي ــاركة ف ــرية، المش ــة األس ــواد للتنمي ت
)اليــوم العالمــي للغــة العربية-اإلعاقة-الســكري-مكافحة المخدرات-األب-التبــرع بالدم-مكافحــة التدخين-األم-الدفــاع المدنــي-

ســرطان األطفال-الســرطان(.

 التبــرع بباقــي الهلــل: واصلــت الشــركة كأول شــركة تجزئــة خــالل العــام 2020م مبادرتهــا فــي مشــروع التبــرع بباقــي الهلــل ج. 
ــز وترســيخ ثقافــة المســؤولية   منهــا بتعزي

ً
ــا التــي أطلقتهــا بطريقــة آليــة ومــن خــالل نقــاط البيــع منــذ عــام 2008م، وذلــك إيمان

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 2020م العديــد مــن الجمعيــات 
الخيريــة علــى مســتوى المملكــة، وقــد تــم إضافــة جمعيــات جديــدة فــي إطــار توســيع دائــرة النفــع وقــد بلــغ إجمالــي تبــرع العمالء 

خــالل العــام 2020م مبلــغ )4٦7٫٦٩7٫08( ريــال مقارنــة بمبلــغ )5٦3٫٦71( ريــال للعــام 201٩م.

برنامــج اكتســاب التعاونــي والفئــات الخاصــة:  تــم إطــالق أضخــم مبــادرة خيريــة تبنتهــا الشــركة مــن خــالل اكتســاب تحــت مســمى د. 
ــدوق  ــة والصن ــات الخيري ــي والجمعي ــان االجتماع ــبي الضم ــا منتس ــات منه ــن الفئ ــد م ــة العدي ــي( لخدم ــاب التعاون ــج اكتس )برنام
الخيــري والمتقاعديــن والمعاقيــن والمطلقــات واألرامــل واأليتــام وأبنــاء وأســر الشــهداء والمفــرج عنهــم وذوي الدخــل المحدود 

وغيرهــم وذلــك بمبلــغ )٩٩5٫4٩4٬3٩( ريــال للعــام 2020م مقارنــة بمبلــغ )1٫٩02٫٩55( ريــال للعــام 201٩م.
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مبــادرة قســائم زكاة الفطــر: قامــت الشــركة خــالل العــام بتقديــم المبــادرة مــن بــاب التيســير علــى المســلمين ومراعــاة للظــروف ه. 
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 )20 ريــال-100 ريــال-200 ريــال(.

مبــادرة قســائم األضاحــي: قامــت الشــركة خــالل العــام بتقديــم المبــادرة مــن بــاب التيســير علــى المســلمين ومراعــاة للظــروف و. 
التــي يمــر بهــا النــاس ورفــع الحــرج عنهــم فــي طريقــة دفــع قيمــة قســيمة األضاحــي بإصــدار بطاقــة »قســيمة األضاحــي« لمــن 

رغــب بدفــع قيمــة األضحيــة يتــم بيعهــا علــى المضحــي وترســل مــن خاللــه مباشــرة للجمعيــات الخيريــة المعتمــدة.
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١2-  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 خــالل األســعار المنافســة، والخدمــات المميــزة، ويتركــز نشــاط الشــركة الرئيســي فــي مجــال البيــع 
بالجملــة والتجزئــة للمــواد الغذائيــة واإلســتهالكية وبجانــب ذلــك تمــارس الشــركة نشــاط االســتثمار العقــاري، وســيتم توضيــح تفاصيل 

هــذه األنشــطة فــي البيانــات القطاعيــة البنــد »ســبعة عشــر« مــن هــذا التقريــر.

وصف لألنشطة الرئيسة للشركة وتأثيرها في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج  	
كما يلي )باآلالف :

النسبة  صافي أرباح النشاطوصف للنشاط 

نشاط البيع بالجملة والتجزئة للمواد الغذائية 
واإلستهالكية

 371٫233% 82٫4

10٫7 %48٫388 نشاط االستثمار العقاري

االستثمارات في شركات زميلة وفي أصول مالية من 
خالل الدخل  

 1٩٫5٦2% 4٫3

2٫٩ %13٫141 نشاط الموارد البشرية

1٫2 %5٫347 النشاط الزراعي

-1٫5 %)٦٫٦٩8(أخرى

00	 %	50٫97	 المجموع

وصف األنشطة الرئيسة للشركات التابعة وحجم أعمالها كما يلي  	

شــركة هالــي القابضــة: شــركة ذات مســؤولية محــدودة تعمــل بموجــب الســجل التجــاري رقــم 1010314228 صــادر مــن مدينــة أ. 
الريــاض بتاريــخ ٩ رمضــان 1432هـــ )الموافــق ٩ أغســطس 2011م(، وتتمثــل أنشــطتها الرئيســية فــي المشــاركة في الشــركات بنســبة 
ــي  ــماك واألوان ــوم واألس ــق واألرز واللح ــة والدقي ــواد الغذائي ــي الم ــة ف ــة والتجزئ ــارة الجمل ــا، وتج ــيطرة عليه ــن الس ــا م تمكنه
المنزليــة وخدمــات الحاســب اآللــي )نظــم تطبيقيــة وقواعــد معلومــات(، وخدمــات االســتيراد والتصديــر والتســويق للغيــر وصيانــة 

المراكــز التدريبيــة والترفيهيــة وخدمــات اإلعاشــة المطهيــة وغيــر المطهيــة.

ــن ب.  ــادر م ــم 1010314201 ص ــاري رق ــجل التج ــب الس ــل بموج ــدودة تعم ــؤولية مح ــركة ذات مس شــركة المركــز العالمــي للتســويق: ش
مدينــة الريــاض بتاريــخ ٩ رمضــان 1432هـــ، )الموافــق ٩ أغســطس 2011م(، وتتمثــل أنشــطتها الرئيســية في المشــاركة في الشــركات 
بنســبة تمكنهــا مــن الســيطرة عليهــا، وتجــارة الجملــة والتجزئــة فــي الدقيــق واألرز واللحــوم واألســماك واألوانــي المنزليــة وقطع 
غيــار الســيارات وخدمــات الحاســب اآللــي )نظــم تطبيقيــة وقواعــد معلومــات(، وخدمــات االســتيراد والتصديــر والتســويق للغيــر 

وصيانــة المراكــز التدريبيــة والترفيهيــة وخدمــات اإلعاشــة المطهيــة وغيــر المطهيــة.

ــة ج.  ــن مدين ــادر م ــم 1010320848 ص ــاري رق ــجل التج ــب الس ــل بموج ــدودة تعم ــؤولية مح ــركة ذات مس شــركة الخدمــات الســبع: ش
الريــاض بتاريــخ 2 محــرم 1433هـــ، )الموافــق 27 نوفمبــر 2011م(، وتتمثــل أنشــطتها الرئيســية فــي اســتيراد وتصديــر وتجــارة الجملــة 
والتجزئــة فــي المالبــس الجاهــزة والمالبــس الرياضيــة والمجوهــرات التقليديــة وأدوات الخياطــة والحقائــب والشــنط والمنتجــات 
الجلديــة ومــواد الديكــور واألســقف المســتعارة وقطــع غيــار الســيارات والحاصــالت الزراعيــة، وخدمــات االســتيراد والتصديــر 

ــي. ــز والمقاه ــغيل المخاب ــة وإدارة وتش ــة وإقام ــاريع الزراعي ــة المش ــر وإقام ــويق للغي والتس

شــركة بيــت الوطــن: شــركة ذات مســؤولية محــدودة تعمــل بموجــب الســجل التجــاري رقــم 1010320847 صــادر مــن مدينــة الريــاض د. 
بتاريــخ 2 محــرم 1433هـــ )الموافــق 27 نوفمبــر 2011م(، وتتمثــل أنشــطتها الرئيســية فــي اســتيراد وتصديــر وتجــارة الجملــة والتجزئــة 
فــي الخضــروات والفواكــه واألســماك واأللبــان واألجبــان ومشــتقات الحليــب والســمن الحيوانــي والزيتــون والحــالوة الطحينيــة 
والمكرونــة والمشــروبات الغازيــة، وخدمــات االســتيراد والتصديــر والتســويق للغيــر وصيانــة المراكــز التدريبيــة والترفيهيــة والمراكــز 

الرياضيــة والمقــاوالت العامــة للمبانــي )إنشــاء وإصــالح وهــدم وترميــم( واألعمــال الكهربائيــة واإللكترونيــة.
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ــة ه.  ــن مدين ــادر م ــم 1010321٩17 ص ــاري رق ــجل التج ــب الس ــل بموج ــدودة تعم ــؤولية مح ــركة ذات مس شــركة مرافــق التشــغيل: ش
ــي  ــة للمبان ــاوالت العام ــي المق ــية ف ــطتها الرئيس ــل أنش ــمبر 2011م(، وتتمث ــق 10 ديس ــرم 1433هـــ، )المواف ــخ 15 مح ــاض بتاري الري

ــارة. ــليح والنج ــال التس ــر وأعم ــال الحف ــور وأعم ــوارع والجس ــية والش ــرق الرئيس ــرق والط ــال الط ــم وأعم ــدم وترمي ــاء وه وإنش

شــركة أســواق عبداللــه العثيم-مصــر: شــركة مســاهمة مصريــة تعمــل بموجــب الســجل التجــاري رقــم 55010 صــادر مــن جمهوريــة و. 
ــع  ــة والبي ــع بالجمل ــي البي ــية ف ــطتها الرئيس ــل أنش ــر 2011م(، تتمث ــق 1٦ نوفمب ــة 1432هـــ، )المواف ــخ 20 ذو الحج ــة بتاري ــر العربي مص

بالتجزئــة وأعمــال التجــارة العامــة.

ــة ز.  ــن مدين ــادر م ــم 1010378315 ص ــاري رق ــجل التج ــب الس ــل بموج ــدودة تعم ــؤولية مح ــركة ذات مس ــم: ش شــركة ثمــرات القصي
الريــاض بتاريــخ 30 رجــب 1434هـــ، )الموافــق ٩ يونيــو 2013م(، وتتمثــل أنشــطتها الرئيســية فــي زراعــة الخضــراوات واألعــالف وتربيــة 
الماشــية والدواجــن، وخدمــات االســتيراد والتصديــر والتســويق للغيــر وشــراء األراضــي إلقامــة مبانــي عليهــا واســتثمارها بالبيــع أو 

اإليجــار واســتغالل العقــارات واألراضــي لصالــح الشــركة.

ــة ح.  ــن مدين ــادر م ــم 1010228732 ص ــاري رق ــجل التج ــب الس ــل بموج ــدودة تعم ــؤولية مح ــركة ذات مس ــرة: ش شــركة شــرفات الجزي
ــغيل  ــة وتش ــاوالت العام ــي المق ــية ف ــطتها الرئيس ــل أنش ــر 2007م(، وتتمث ــق 1٩ نوفمب ــر 1428هـــ، )المواف ــخ 2 صف ــاض بتاري الري

ــة. ــات التجاري المجمع

شــركة ُمعيــن للمــوارد البشــرية: شــركة مســاهمة مقفلــة تعمــل بموجــب الســجل التجــاري رقــم 1010435202صــادر مــن مدينــة 	. 
الريــاض بتاريــخ ٦ رمضــان 143٦هـــ )الموافــق 23 يونيــو 2015م(، وتتمثــل أنشــطتها الرئيســية فــي تقديــم الخدمــات العماليــة فيمــا 
يتعلــق بالعمالــة المنزليــة والعمالــة فــي القطاعيــن العــام والخــاص بموجــب ترخيــص وزارة العمــل رقــم 24 ش م م بتاريــخ 23 ذي 

الحجــة 143٦هـــ، )الموافــق 1٦ أكتوبــر 2015م(. 

وصف للنشا	 
إيرادات النشا	
)آالف الرياالت 

النسبة 

٩5 % 8٫4٦5٫754 شركة أسواق عبدالله العثيم

0 % -   شركة هالي القابضة

0 % -   شركة المركز العالمي للتسويق 

0 % 5٦ شركة الخدمات السبع 

0 % -   شركة بيت الوطن 

0 % -   شركة مرافق التشغيل 

2 % 203٫8٩3 شركة أسواق عبدالله العثيم – مصر 

0 % -   شركة ثمرات القصيم 

0 % -   شركة شرفات الجزيرة 

3 % 258٫378 شركة ُمعين للموارد البشرية 

00	 % 	8٫08	8٫9 المجموع

*صافي اإليرادات بعد استبعاد العمليات المتبادلة بين شركات المجموعة.
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استثمارات الشركة: يوجد لدى الشركة االستثمارات التالية:  	

 لحقوق الملكيةأ   
ً
استثمارات في شركات وفقا

تســتثمر الشــركة فــي شــركة عبداللــه العثيــم لالســتثمار )شــركة مســاهمة ســعودية مقفلــة( بنســبة ملكيــة )13٫٦5 %(، وتبلغ 	 
القيمــة اإلســمية لالســتثمار 13٦٫538٫000 ريــال، ويتمثــل نشــاطها األساســي فــي إدارة وتشــغيل المجمعــات والمراكــز التجاريــة 
والعقاريــة والترفيهيــة، وقــد بلــغ نصيــب الشــركة مــن األربــاح الصافيــة عــن عــام 2020م مبلــغ 14٫412٫5٩3 ريــال مقابــل 2٩٫115٫158 

ريــال عــن عــام 201٩م، وبلــغ نصيــب الشــركة مــن توزيعــات األربــاح فــي عــام 2020م عــن نتائــج عــام 201٩م مبلــغ 13٫٦53٫850 ريــال.

تســتثمر الشــركة فــي شــركة الريــاض للصناعــات الغذائيــة )شــركة مســاهمة ســعودية مقفلــة( بنســبة ملكيــة )55 %(، مــن 	 
خــالل الشــركة التابعــة شــركة بيــت الوطــن وتبلــغ القيمــة اإلســمية لالســتثمار 44٫000٫000 ريــال )55٫000٫000 ريــال فــي عــام 201٩م حيــث 
ــال( ، تتمثــل األنشــطة الرئيســية للشــركة  ــا منــه  11٫000٫000 ري ــال فــي عــام 2020م حصتن تــم تخفيــض رأس المــال بمبلــغ 20٫000٫000 ري
إلقامــة المبانــي والمنشــآت الصناعيــة عليهــا واســتثمارها لصالــح الشــركة وتشــغيل وصيانــة وتطويــر المصانــع للغير وتســويق 
المنتجــات الغذائيــة واالســتهالكية واســتيراد وتصديــر المــواد الغذائيــة واالســتهالكية وقــد بلــغ نصيــب الشــركة مــن األربــاح 

الصافيــة عــن عــام 2020م مبلــغ 3٫٩٦1٫402 ريــال مقابــل ربــح   2٫571٫17٦ ريــال عــن عــام 201٩م.  

تســتثمر الشــركة فــي شــركة الوســطى للصناعــات الغذائية )شــركة ذات مســؤولية محدودة( بنســبة ملكيــة )25 %( وباســتثمار 	 
ــال، وقــد تــم تأســيس الشــركة خــالل عــام 2015م، ويتمثــل نشــاطها األساســي فــي إدارة وتشــغيل المطاعــم،  بلــغ 25٫000٫000 ري

وقــد بلــغ نصيــب الشــركة مــن أربــاح عــام 2020م مبلــغ 1٫187٫734 ريــال مقابــل ربــح بمبلــغ 758٫84٩ ريــال لعــام 201٩م.

استثمارات في أوراق مالية متاحة للبيعب  

تســتثمر الشــركة فــي شــركة المعامــل الوطنيــة المحــدودة )شــركة ذات مســؤولية محــدودة( بنســبة ملكيــة )٦ %( وباســتثمار 	 
بلــغ 3٫400٫000 ريــال، وقــد تــم تأســيس الشــركة خــالل عــام 200٩م، ويتمثــل نشــاطها األساســي فــي إدارة وتشــغيل معامــل 
ــذا  ــي ه ــة ف ــات الفني ــم الخدم ــة وتقدي ــة والبتروكيماوي ــواد البترولي ــاز والم ــة والغ ــة واألدوي ــواد الغذائي ــة بالم ــل الخاص التحلي
المجــال، ويقــع المقــر الرئيســي للشــركة فــي مدينــة الدمــام وتبلــغ القيمــة المســجلة لالســتثمار كمــا فــي 2020/12/31م مبلــغ 

2٫012٫105 ريــال، وقــد قــدر االنخفــاض فــي القيمــة خــالل عــام 2020م مبلــغ 153٫130 ريــال.

تســتثمر الشــركة فــي شــركة جنــوب أوروبــا لالستثمار )شــركة ذات مســؤولية محــدودة( والمســجلة فــي جمهوريــة البوســنة 	 
والهرســك بنســبة ملكيــة )18 %( وباســتثمار بلــغ ٩00٫000 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 أوروبــا لالســتثمار 
ــة  ــتثمار بقيم ــذا االس ــة له ــة عادل ــص قيم ــن مخص ــم تكوي ــد ت ــال، وق ــرأس الم ــض ل ــال كتخفي ــون ري ــغ 1٫55 ملي ــل مبل بتحوي
800٫000 ريــال خــالل عــام 2017م، وتــم زيــادة المخصــص بمبلــغ 800٫000 ريــال خــالل عــام 2018م، وتبلــغ القيمــة المســجلة لالســتثمار 

كمــا فــي 2020/12/31م مبلــغ 1٫38٦٫٦2٩ ريــال. 

١3-  استراتيجية وخطط وقرارات الشركة

اإلطار العام الستراتيجية وخطط الشركةأ  

ــة  ــل المملك ــتهالكية داخ ــة واإلس ــواد الغذائي ــوق الم ــي س ــوقية ف ــا الس ــع حصته ــى رف ــركة عل ــة للش ــتراتيجية العام ــوي االس تنط
ــة  ــارة اإللكتروني ــاط التج ــز نش ــعي لتعزي ــة، والس ــا الحالي ــر فروعه ــدة أو تطوي ــروع جدي ــاح ف ــالل إفتت ــن خ ــك م ــعودية وذل ــة الس العربي
عبــر منصــة خاصــة بالشــركة، وتنويــع اســتثماراتها بشــكل تكاملــي مــن خــالل دخــول أنشــطة تكميليــة للنشــاط الرئيســي كاألنشــطة 
الصناعيــة وخدمــات المــوارد البشــرية، وإدخــال تقنيــات جديــدة متقدمــة فــي تجــارة التجزئــة، وقــد أفتتحــت الشــركة خــالل عــام 2020م )11( 
 بنهايــة عــام 

ً
 بمــدن مختلفــة بالمملكــة، وتــم إغــالق )3( فــروع ليصبــح عــدد فروعهــا المنتشــرة فــي أنحــاء المملكــة )250( فرعــا

ً
فرعــا

2020م، كمــا تــم توســعة وتطويــر بعــض الفــروع القائمــة مــن أجــل تقديــم خدمــة أفضــل لعمالئهــا، هــذا وتخطــط الشــركة بمشــيئة 
ــات  ــادة مبيع ــي زي ــاهم ف ــا أن تس ــع له ــي يتوق ، والت

ً
ــدا  جدي

ً
ــا ــاح )23( فرع ــام 2021م بإفتت ــالل الع ــا خ ــدد فروعه ــادة ع ــى لزي ــه تعال الل

الشــركة وتعزيــز حصتهــا الســوقية وإدخــال تقنيــات جديــدة ومتقدمــة فــي تجــارة التجزئــة، وقــد أفتتحــت الشــركة خــالل عــام 2020م )2( 
 بنهايــة عــام 2020م، فيمــا بلغــت قيمــة االســتثمار 

ً
فرعيــن بجمهوريــة مصــر العربيــة، وإغــالق )4( فــروع ليصبــح عــدد فروعهــا )44( فرعــا

بمصــر حتــى تاريــخ 2020/12/31م مبلــغ 52٫885٫1٩8 ريــال.

35



أهم القراراتب  

 نحــو تحقيــق أداء مميــز، فقــد قــام المجلــس خــالل العــام 
ً
 لــدور مجلــس إدارة الشــركة فــي أداء مســؤولياته ومهامــه، وســعيا

ً
تعزيــزا

2020م باتخــاذ العديــد مــن القــرارات واألعمــال، والتــي مــن أبرزهــا:

اعتماد الخطط ووضع السياسات واألهداف والتوجهات االستراتيجية الرئيسة للشركة واإلشراف على تنفيذها ومنها:. 1
وضع أهداف األداء ومراقبة التنفيذ واألداء الشامل في الشركة، والتأكد من توافر الموارد البشرية والمالية الالزمة  	 

لتحقيقها 

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

اعتماد الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي 2021م.	 

تحديث واعتماد السياسات الداخلية لتنظيم عمل الشركة.	 

ــي 	  ــاهم ف ــا يس ــبة وبم ــدة والمناس ــرص الجي ــام الف ــة باغتن ــدن مختلف ــع وم ــي مواق ــع ف ــة التوس ــى خط ــة عل الموافق
ــوقية. ــا الس ــع حصته ــارها ورف ــعها وانتش ــادة توس زي

إعادة تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات.. 2

١4-  المخاطر

قــد يتأثــر نشــاط الشــركة ومركزهــا المالــي ونتائجهــا التشــغيلية وتدفقاتهــا النقديــة وتوقعاتهــا المســتقبلية بشــكل ســلبي فــي حالــة 
تعرضهــا ألي مــن المخاطــر التاليــة أو أي مخاطــر أخــرى غيــر معروفــة فــي الوقــت الحاضــر حســب تصنيــف المخاطــر كمــا يلــي:

تزايد االعتماد على التجارة اإللكترونية وتأثير ذلك على نمط استهالك العمالء وحجم الحصة السوقية.. 1

ارتفاع نسبة ضريبة القيمة المضافة خالل عام 2020م وتأثير ذلك على المبيعات والقوة الشرائية للعمالء.. 2

ــتودعات . 3 ــروع والمس ــة بالف ــف ُعّمالي ــي وظائ ــر ف ــركة تنحص ــة بالش ــوى العامل ــن الق ــرة م ــبة كبي  ألن نس
ً
ــرا ــف نظ ــن الوظائ توطي

ــا  ــركة وإليمانه ــة، إال أن الش ــة وطني ــدي عامل ــا بأي ــب إحالله ــد يصع ــا ق ــدة مم ــة الواف ــى العمال ــر عل ــكل كبي ــد بش ــذي يعتم وال
 لتوجهــات المملكــة فــي توطيــن الوظائــف فإنهــا تواصــل جهودهــا الحثيثــة مــن أجــل دعــم مشــروع 

ً
بدورهــا بالمجتمــع وتعزيــزا

ــة. ــوادر الوطني ــل الك ــف وتأهي ــن الوظائ توطي

واالعتبــارات . 4 واالقتصاديــة  الصناعيــة  للتغيــرات  االســتجابة  االعتبــار  فــي  األخــذ  مــع  التطبيــق  وآليــات  االســتراتيجية  القــرارات 
الديموغرافيــة.

معايير وافتراضات إعداد الموازنات المالية والتشغيلية المستهدفة للتوجه العام للشركة والمتغيرات الخارجية ذات العالقة.. 5

مخاطــر تتعلــق بعــدم توفيــر حمايــة للعالمــة التجاريــة للشــركة وتعرضهــا–ال قــّدر اللــه–ألي انتهــاك مــن ناحيــة حــق اســتخدامها أو . ٦
االســتعمال غيــر المشــروع لهــا مــن الغيــر ومــا قــد ينشــأ مــن دعــاوي أو مطالبــات جــراء ذلــك. 

المخاطر المرتبطة بإقرار رفع ألسعار رسوم الطاقة وما في حكمها وتأثيرها على الشركة.. 7

 حيــث ال . 8
ً
 وعالميــا

ً
مخاطــر تقلــب أســعار الصــرف والمضاربــة والتذبــذب فــي أســعار الســلع والمــواد الخــام فــي مجــال األغذيــة محليــا

تقــوم الشــركة بتغطيــة األخطــار الناتجــة عــن تقلــب أســعار الصــرف.

 جنسيات المقيميــــن والتأثيــــر المباشـــر على                    . ٩
ً
تغيـــر النمـــط االستهالكـــي نتيجــــة التغيـــرات في التركيبــــة السكانية خصوصــــا

مبيعات الشركة.

معدالت التضخم الداخلي وتأثيرها في سوق العقارات والقيمة اإليجارية للفروع المستأجرة.. 10

المخاطر المرتبطة بالمنافسة وزيادة حدتها في حال فتح االستثمار المباشر للمستثمر األجنبي في مجال عمل الشركة.. 11

التوسع الجغرافي للفروع ومدى مالءمة اإلجراءات الداخلية والموارد البشرية في تلبية العمليات التشغيلية.. 12

ــال . 13 ــغيلية ح ــا التش ــتمرار بعملياته ــة لالس ــة بديل ــة تقني ــركة لبيئ ــر الش ــدى توفي ــال وم ــتمرارية األعم ــة واس ــم التقني ــر نظ مخاط
ــتمرارية.  ــط االس ــالل خط ــن خ ــة م ــة بالتقني ــر مرتبط ــرض ألي مخاط التع

الخســارة التــي تنجــم عــن إخفــاق عميــل أو طــرف مقابــل فــي الوفــاء بالتزاماتــه الماليــة اتجــاه الشــركة، وحيــث أن الشــركة تنتهــج . 14
فــي نشــاطها الرئيســي )البيــع بالتجزئــة( سياســة عــدم البيــع اآلجــل فهــذه المخاطــر ال تؤثــر عليهــا، إال أنــه لــدى الشــركة نشــاط 

تأجيــر عقــاري قــد ينجــم عنــه عــدم قــدرة الطــرف المقابــل )المســتأجر( مــن ســداد التزاماتــه.

المخاطــر المرتبطــة باســتثمارات الشــركة ســواًء الداخليــة منهــا أو الخارجيــة، ومــا يرتبــط بهــا مــن تغيــرات سياســية وتشــريعية . 15
ــب  ــريعات الضرائ ــر تش ــوال وتغي ــل األم ــة تحوي ــالت وحري ــرف العم ــعار ص ــل أس ــتثمارات مث ــذه االس ــى ه ــر عل ــا تأثي ــة له واقتصادي

ــاط. ــة بالنش ــن ذات العالق والقواني

3٦



 علــى . 1٦
ً
المخاطــر المرتبطــة بالتقاريــر الماليــة وغيــر الماليــة الداخليــة والخارجيــة للمســاهمين التــي مــن شــأنها أن تؤثــر ســلبا

التنظيميــة. الجهــات  مــن  األخــرى  والمتطلبــات  والشــفافية  والتوقيــت  المصداقيــة 

الداخليــة المعمــول بهــا . 17 مخالفــة القواعــد واللوائــح والقوانيــن والممارســات المنصــوص عليهــا والسياســات واإلجــراءات 
والمعاييــر األخالقيــة أو عــدم القــدرة علــى االلتــزام بهــا أو انتهاكهــا.

مخاطر حدوث الكوارث الطبيعية كالفيضانات والزالزل واألحداث الطبيعية األخرى.. 18

المخاطر التي قد تترتب على )النزاعات القانونية( التي قد تنشأ مع األطراف التي تتعامل معها الشركة.. 1٩

إدارة المخاطر 	

لــدى الشــركة سياســة إلدارة المخاطــر توضــح وتحــدد األهــداف االســتراتيجية واإلجــراءات والعمليــات التــي يتــم اتباعهــا لتحقيــق هــذه 
األهــداف، ووضــع إطــار ونهــج واضــح فــي تطبيــق اآلليــات والعمليــات التــي يتــم اتباعهــا والتــي مــن شــأنها تحديــد وتقييــم المخاطــر 
ــة  ــد نوعي ــا وتحدي ــة لتحليله ــع آلي ــى وض ــة إل ــا، باإلضاف ــوط منه ــا والتح ــة مراقبته ــركة وآلي ــل الش ــات داخ ــة العملي ــي كاف ــة ف الكامن
التقاريــر التــي يتــم رفعهــا إلــى اإلدارة العليــا التخــاذ القــرار المناســب، وتهــدف السياســة إلــى وضــع إطــار شــامل وواضــح إلدارة المخاطــر 
ــرض  ــم تع ــر، وتقيي ــترك للمخاط ــم مش ــر فه ــاد وتطوي ــة )COSO ERM FRAMEWORK(، وإيج ــات المتبع ــل الممارس ــى أفض ــاًء عل بن
اإلدارات المختلفــة للمخاطــر وآليــة اتخــاذ اإلجــراءات المناســبة للحــد منهــا، ومســاعدة تلــك اإلدارات داخــل الشــركة فــي تحســين 

 أو تــؤدي إلــى خســائر ماليــة.
ً
ــر ســلبا الضوابــط واإلجــراءات الرقابيــة لهــا للتقليــل مــن احتواء المخاطــر المحتملــة والتــي قــد تؤث

ISO كما يلي 	 مع تطبيق االشتراطات الخاصة بإطار إدارة المخاطر وفق 31000

االلتــزام: والــذي يتطلــب االلتــزام المســتمر مــن قبــل إدارة الشــركة، باإلضافــة إلــى التخطيــط االســتراتيجي والصــارم للتوصــل إلــى . 	
االلتــزام مــن قبــل جميــع المســتويات.

التصميــم: ويتضمــن تصميــم إطــار إدارة المخاطــر )فهــم الشــركة والبيئــة التــي تعمــل فيهــا، تأســيس سياســة إدارة المخاطــر، . 	
التأكــد مــن المســؤولية والســلطة والكفــاءة الالزمــة إلدارة المخاطــر، اندمــاج إدارة المخاطــر فــي جميــع ممارســات الشــركة 
وعملياتهــا، التأكــد مــن تخصيــص المــوارد الكافيــة إلدارة المخاطــر، إيجــاد آليــات التواصــل والتبليــغ الداخلــي للتشــجيع علــى تحمــل 

المســؤولية تجــاه المخاطــر، إيجــاد آليــات التواصــل الخارجــي للتواصــل مــع الجهــات المعنيــة(.

تنفيــذ عمليــة إدارة المخاطــر: ويشــمل )تأســيس البيئــة: تبــدأ العمليــة بتأســيس كل مــن البيئــة الداخليــة والخارجيــة، وتأســيس . 	
البيئــة الخاصــة بعمليــة إدارة المخاطــر، وتحديــد معاييــر الخطــر، تقييــم المخاطــر، والــذي يتضمــن تحديــد المخاطــر، وتحليلهــا، 
ــى الحــد المقبــول، التواصــل مــع الجهــات المعنيــة  وتقييمهــا، معالجــة المخاطــر باســتخدام طــرق المعالجــة لتخفيــف الخطــر إل

ــة(. ــل العملي ــع مراح ــالل جمي ــم خ ــب أن يت ــذي يج ــارتها، وال ــا واستش ــركة وخارجه ــل الش داخ

	 ..
ً
مراقبة ومراجعة جميع مراحل العملية دوريا

التحســين المســتمر لإلطــار: والــذي يجــب أن يــؤدي إلــى تحســين قــدرة الشــركة علــى إدارة المخاطــر وعلــى تحســين ثقافــة المخاطــر . 5
ــركة. في الش

ويقــوم مجلــس إدارة الشــركة باإلشــراف علــى آليــة تطبيــق إطــار شــامل إلدارة المخاطــر ضمــن عمليــة تعزيــز وتقويــة الضوابــط والرقابــة 
الداخليــة للشــركة، وذلــك مــن خــالل سياســات وإجــراءات تهــدف لتحديــد ومعالجــة ومراقبــة المخاطــر التشــغيلية وغيــر التشــغيلية 
فــي جميــع أعمــال ونشــاطات الشــركة، ومــن أهــم األدوات التــي يتــم اســتخدامها فــي تحديــد وقيــاس المخاطــر هــي التقييــم الذاتــي 
للمخاطــر )RCSA(،ومؤشــرات المخاطــر الرئيســية )KRIs( وجمــع وتحليــل طبيعــة الخســائر)كمية أو نوعيــة( الناتجــة عن  هــذه المخاطر، 

ووضــع نســب أعلــى وأدنــى ضمــن وثيقــة المخاطــر المقبولــة )Risk Appetite Statement( ومراقبتهــا.     

37



١5-  ملخص النتائج المالية للشركة للفترة من 20١6م وحتى 2020م

بيان إيرادات وأرباح الشركة: )بآالف الرياالت أ  

20١6م20١7م20١8م20١9م2020مالبيان

8٫٩28٫0818٫300٫3227٫٦41٫3307٫3٦2٫4157٫132٫374إيرادات النشاط

)5٫854٫٦70()5٫847٫85٩()٦٫02٩٫٦11()٦٫527٫232()٦٫٩5٩٫473(تكاليف النشاط

77٫705	٫	٫556		٫5	9	٫7		٫6	٫090	٫77	٫968٫608	مجمل ربح النشا	

مصاريف إدارية وعمومية 
وتسويقية والتمويل

)1٫452٫٩23()1٫380٫482()1٫287٫805()1٫208٫484()1٫05٦٫20٩(

32٫03145٫83٦20٫101)2٦٫324()47٫0٩5(إيرادات ومصاريف أخرى-صافي

)8٫107()10٫84٦()٩٫1٦2()10٫843()1٦٫221(الزكاة

صافي الربح من العمليات المستمرة 
بعد الزكاة

	5	٫	68	55٫		0		6٫78				٫06				٫	90

صافي الربح من العمليات الغير 
مستمرة بعد الزكاة

5٫347)7٫4٦٩()37٫444(111٫٩41)٩٫250(

0		٫				٫00	5	9		09٫		7٫97		5	57٫7	صافي ربح السنة للمجموعة 

الربح العائد إلى مساهمي الشركة 
األم 

450٫٩73344٫٦73302٫٦0144٩٫4٩7228٫074

الربح العائد إلى حقوق الملكية غير 
المسيطرة

6٫7			٫	996٫7	8	٫505 	٫8		(
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بيان إيرادات ومصاريف أخرى-صافي )بآالف الرياالت 	 

البيان
السنة المالية المنتهية في 		 ديسمبر

9	0	م0	0	م

1٫٩332٫287عموالت بيع قسائم

1٩٫5٦232٫445حصة الشركة في صافي أرباح شركات زميلة

1٫051)٦7٦(إيرادات من أصول مالية بالتكلفة

أرباح ودائع وإيرادات من أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل 
الدخل

3٫0٩41٫02٩

)٦2٫8٦2()٦٦٫717(فوائد التزامات عقود استئجار

)274()4٫2٩1(أخرى ، صافي

)			6٫	 )7٫095	 المجموع

3٩



أهم المؤشرات المالية الرئيسية	 

6	0	م7	0	م8	0	م9	0	م0	0	مالبيان

3٫20 %٦٫11 %3٫٩٦ %4٫15 %5٫05 %العائد على اإليرادات

1٩٫52 %34٫58 %20٫٩3 %21٫٩0 %2٩٫٩5 %العائد على حقوق المساهمين

7٫08 %13٫٩٦ %8٫٦5 %8٫1٩ %٩٫27 %العائد على األصول

18٫82 %14٫٦4 %3٫٩3 %3٫٩3 %7٫٩1 %معدل نمو المبيعات 

-1٫21 %٩7٫08 %-32٫٦8 %13٫٩0 %30٫84 %معدل نمو صافي األرباح

5٫013٫833٫3٦4٫٩٩5٫07ربح السهم من صافي الدخل – ريال

ــن  ــركة األم م ــاهمي الش ــد لمس ــهم العائ ــح الس رب
العمليــات المســتمرة – ريــال

4٫٩53٫٩13٫783٫7٩5٫25

األصول وااللتزامات وحقوق المساهمين )بآالف الرياالت ب  

6	0	م7	0	م8	0	م9	0	م0	0	مالبيان

1٫3٦3٫0781٫287٫8721٫31٦٫07٩1٫1٦5٫1111٫3٩7٫8٦8موجودات متداولة 

1٫٩45٫4711٫٩٦8٫1831٫827٫4151٫٦42٫8311٫5٩1٫753مطلوبات متداولة

)1٩3٫885()477٫720()511٫33٦()٦80٫311()582٫3٩3(رأس المال العامل

270٫5372٦٦٫41٦2٦0٫2٩523٩٫850220٫405استثمارات في شركات زميلة وأخرى

3٫331٫٦143٫211٫8382٫071٫3٦٦1٫٩41٫8741٫732٫247الموجودات الثابتة 

0	50٫5	٫			6٫8		٫			7٫7	٫6	6		٫766٫	9		٫965٫	إجمالي الموجودات 

1٫٩45٫4711٫٩٦8٫1831٫827٫4151٫٦42٫8311٫5٩1٫753المطلوبات المتداولة  

00073٫000412٫287قروض طويلة األجل

1٫450٫٩٩71٫272٫7٦3120٫87٦103٫27083٫353المطلوبات األخرى

	9	٫087٫		0	9٫	٫8		9	8٫	٫9	5	0٫9		٫	68	96٫	٫	إجمالي المطلوبات

٩00٫000٩00٫000٩00٫000450٫000450٫000رأس المال المدفوع

الحصة في الدخل الشامل اآلخر للشركات 
الزميلة 

)5٩(1٫05٦٩7٦1٫300٫٩1   -

االحتياطيات واألرباح المدورة واألرباح غير 
المتحققة

٦24٫38358٦٫380758٫77٦1٫043٫54٦782٫038

8	٫0			٫	7	٫8	9	٫		٫659٫75	5		87٫	٫				٫		٫5	مجموع حقوق المساهمين

44٫43٦37٫7453٩٫٦٩732٫88731٫0٩1حقوق الملكية غير المسيطرة

0	50٫5	٫			6٫8		٫			7٫7	٫6	6		٫766٫	9		٫965٫	مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

1٫505٫8801٫573٫5٩41٫577٫3001٫3٦3٫4421٫1٦8٫337متوسط حقوق المساهمين األم 
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التدفقات النقدية )بآالف الرياالت ت  

السيولة النقدية
السنة المالية المنتهية في 		 ديسمبر

9	0	م0	0	م

887٫310٦57٫482السيولة النقدية الواردة من األنشطة التشغيلية

السيولة النقدية المستخدمة في النشاطات 
االستثمارية

)113٫٦42()154٫723(

السيولة النقدية المستخدمة في النشاطات 
التمويلية

)758٫333()45٩٫555(

	0	٫					5٫	الزيادة )النقص  في أرصدة النقد

2٦2٫43021٩٫22٦أرصدة النقد في بداية السنة

0		٫	6	77٫765	أرصدة النقد في نهاية السنة
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١6-  التوزيع الجغرافي إليرادات الشركة وشركاتها التابعة

إيرادات الشركةأ  

المنطقة
9	0	م0	0	م

النسبةاإليراداتالنسبةاإليرادات

٦5 %٦55٫3٩5٫٦0٩ %5٫778٫٩٦4المنطقة الوسطى 

10 %10810٫417 %٩05٫٩41المنطقة الشرقية

12 %121٫028٫777 %1٫070٫588المنطقة الجنوبية 

7 %7585٫142 %٦05٫٩٦3المنطقة الشمالية

4 %42٩4٫٩47 %3٦2٫732المنطقة الغربية 

2 %2185٫430 %203٫8٩3جمهورية مصر العربية

00	 %			00٫	008٫	 %	8٫08	8٫9اإلجمالي

43



إيرادات الشركات التابعة داخل المملكة العربية السعوديةب  

التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركات التابعة داخل المملكة

المنطقةالسنة
المنطقة 
الوسطى 

المنطقة 
الشرقية

المنطقة 
الجنوبية 

المنطقة 
الشمالية

المنطقة 
الغربية 

اإلجمالي

258٫378٫341----258٫378٫341اإليرادات2020م

100 %----100 %النسبة 

24٩٫٦11٫357----24٩٫٦11٫357اإليرادات201٩م

100 %----100 %النسبة 

١7-  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 2020م 201٩م لــكل 

قطــاع مــن قطاعــات األعمــال )بــآالف الريــاالت(:

البيان
المجموعأخرىالعقار والتأجيرتجارة التجزئة والجملة

9	0	م0	0	م9	0	م0	0	م9	0	م0	0	م9	0	م0	0	م

عقارات وآالت 
ومعدات، صافي

1٫402٫1441٫42٦٫٩3٦--5٫٩54٦٫5471٫408٫0٩81٫433٫483

1٫32٩٫5811٫158٫035-1٫285٫1141٫11٩٫٩8240٫30٩38٫0544٫158أصل حق االستخدام

العقارات 
االستثمارية، صافي

--5٩0٫4٦2٦15٫٦78--5٩0٫4٦2٦15٫٦78

أصول غير 
ملموسة، صافي

2٫٦574٫11٦--81٦52٦3٫4734٫٦43

األصول غير 
المتداولة المحتفظ 

بها للبيع
----1٩٫08413٫٦441٩٫08413٫٦44

3٫813٫3853٫٦5٩٫308٦35٫٩34٦٦1٫540515٫٩0٩445٫2784٫٩٦5٫22٩4٫7٦٦٫12٦ مجموع األصول 

3٫217٫2٦٩3٫085٫821٩4٫7٦٦٦8٫٦8484٫4348٦٫4403٫3٩٦٫4٦83٫240٫٩45مجموع االلتزامات 

المبيعات خارج 
المجموعة 

8٫553٫0٦37٫٩1٦٫2٦4--258٫43424٩٫٦118٫811٫4٩78٫1٦5٫875

مبيعات وإيرادات 
بين القطاعات 

--1٫8442٫0٦053٫2٩771٫٦٦255٫14273٫722
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البيان
المجموعأخرىالعقار والتأجيرتجارة التجزئة والجملة

9	0	م0	0	م9	0	م0	0	م9	0	م0	0	م9	0	م0	0	م

إيرادات تأجير خارج 
المجموعة 

--11٦٫584134٫447--11٦٫584134٫447

إجمالي الدخل 
وعموالت البيع 
وإيرادات التأجير 

بالصافي

1٫852٫44٦1٫٦40٫70٩57٫45480٫177٦0٫٦2154٫4٩01٫٩70٫5211٫775٫377

الدخل من األعمال 
الرئيسية

		5٫985			٫	9857٫	5	80٫	77	5٫	907٫8		5	8٫9	9	99٫	90

١8-  إيضاح ألي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي 
توقعات أعلنتها الشركة

نسبة التغيرالتغير9	0	م0	0	مالبيان 

7٫9 % 		5٫6	6  65٫875	8٫  97	٫		8٫8 المبيعات/ االيرادات

٦٫٦ % )427٫381( )٦٫472٫٩٦2( )٦٫٩00٫343(تكلفة المبيعات/االيرادات

٫9		 % 			8٫		  		٫9	٫69	  	5	٫		٫9	 مجمل الربح

-	٫		 % )	7٫86	  7		٫			  	6٫58		 ايرادات التأجير 

٩٫0 % )4٫8٦0( )54٫270( )5٩٫130(مصاريف التأجير 

-	8٫	 % )		٫7		  77	80٫  	5	57٫ إيرادات تأجير، صافي

-5٫5	 % )	5	  87	٫	  		٫9	 عموالت بيع قسائم

5٫5 % )75٫72٦( )1٫375٫887( )1٫451٫٦13(مصروفات تشغيلية - اخرى

9٫9	 % 8		9٫		  90	99٫	  8	8٫9	5 الربح )الخسارة  التشغيلي

45



١9-  بيان بالشركات التابعة ودولة التأسيس ونشاط الشركة ونسبة الملكية 
ورأسمالها

م
اسم 

الشركة
دولة 

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 
 
ً
وفقا

للقيمة 
األسمية 
لألسهم /
الحصص-

بالريال 
السعودي

1
هالي 

القابضة
السعودية

ذات 
مسؤولية 

محدودة

تجارة الجملة 
والتجزئة

10010٫0001001٫000٫000 %السعودية

2

المركز 
العالمي 

للتسويق 
القابضة

السعودية
ذات 

مسؤولية 
محدودة

تجارة الجملة 
والتجزئة

10010٫0001001٫000٫000 %السعودية

3
الخدمات 

السبع
السعودية

ذات 
مسؤولية 

محدودة

استيراد 
وتصدير

10050٫0001005٫000٫000 %السعودية

4
بيت 

الوطن
السعودية

ذات 
مسؤولية 

محدودة

استيراد 
وتصدير

100500٫00010050٫000٫000 %السعودية

5
مرافق 

التشغيل
السعودية

ذات 
مسؤولية 

محدودة

مقاوالت 
عامة وصيانة

1005001٫000500٫000 %السعودية

٦

أسواق 
عبدالله 
العثيم 

مصر

مصر
مساهمة 

مقفلة
تجارة الجملة 

والتجزئة
100800٫00033٫5٦2٦٫84٩٫٩08 %مصر

7
شرفات 
الجزيرة

السعودية
ذات 

مسؤولية 
محدودة

مقاوالت 
عامة وصيانة 

وتشغيل
1005001٫000500٫000 %السعودية

8
ثمرات 
القصيم

السعودية
ذات 

مسؤولية 
محدودة

نشاط زراعي 
وحيواني

100200٫00010020٫000٫000 %السعودية

٩
ُمعين 

للموارد 
البشرية

السعودية
مساهمة 

مقفلة

تقديم 
الخدمات 
العمالية

٦810٫000٫00010100٫000٫000 %السعودية
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20-  سياسة توزيع األرباح واألرباح الموزعة والتي سيتم توزيعها

سياسة الشركة في توزيع األرباح. 	

 للمــادة )4٦( مــن نظامهــا األساســي وذلــك بعــد خصــم جميــع 
ً
تتبــع الشــركة سياســة فــي توزيــع أرباحهــا الصافيــة الســنوية وفقــا

ــي: ــو التال ــى النح ــرى عل ــف األخ ــة والتكالي ــات العمومي المصروف

ــغ أ.  ــى بل ــب مت ــذا التجني ــف ه ــة وق ــة العادي ــة العام ــوز للجمعي ــي، ويج ــي نظام ــن احتياط ــة لتكوي ــاح الصافي ــن األرب ــب )10 %( م يجن
االحتياطــي المذكــور )30 %( مــن رأس المــال المدفــوع.

يجــوز للجمعيــة العامــة العاديــة بنــاًء علــى اقتــراح مجلــس اإلدارة أن تجنــب نســبة ال تتجــاوز )20 %( مــن األربــاح الصافيــة لتكويــن ب. 
احتياطــي اتفاقــي وتخصيصــه لغــرض أو أغــراض معينــة.

للجمعيــة العامــة أن تقــرر تكويــن احتياطــات أخــرى، وذلــك بالقــدر الــذي يحقــق مصلحــة الشــركة أو يكفــل توزيــع أربــاح ثابتــة قــدر ج. 
اإلمــكان علــى المســاهمين، وللجمعيــة المذكــورة أن تقتطــع مــن صافــي األربــاح مبالــغ إلنشــاء مؤسســات اجتماعيــة لعاملــي 

 مــن هــذه المؤسســات.
ً
الشــركة أو لمعاونــة مــا يكــون قائمــا

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

ــوزع ه.  ــة، ي ــات المختص ــن الجه ــادرة م ــرارات الص ــة والق ــة العام ــره الجمعي ــا تق ــس اإلدارة وم ــاء مجل ــأة أعض ــص مكاف ــد تخصي بع
الباقــي بعــد ذلــك علــى المســاهمين كحصــة إضافيــة فــي األربــاح أو يرحــل إلــى األعــوام القادمــة علــى النحــو الــذي توافــق عليــه 

ــة. ــة العام الجمعي

 للضوابــط واإلجــراءات التنظيميــة 
ً
 مرحليــة علــى مســاهميها بشــكل ربــع ســنوي أو نصــف ســنوي وفقــا

ً
ويجــوز للشــركة أن تــوزع أرباحــا

الصــادرة بهــذا الشــأن مــن الجهــة المختصــة.

نسب األرباح التي تم توزيعها على المساهمين خالل الفترات المختلفة من السنة المالية إضافة إلى . 	
نسبة األرباح المقترح توزيعها في نهاية السنة المالية وإجمالي هذه األرباح )بالريال 

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

توزيعها في نهاية 
العام

إجمالي األرباح الموزعة 
والمقترح توزيعها

0	/0/09	0	م		/	0/0	0	متاريخ التوزيع

٩00٫000٫000
30 %30 %15 %النسبة 

675٫000٫000
135٫000٫000270٫000٫000270٫000٫000اإلجمالي 
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2١-  المصالح في أسهم وأدوات دين الشركة ألعضاء المجلس وكبار التنفيذيين

وصــف ألي مصلحــة فــي أســهم وأدوات ديــن الشــركة تعــود ألعضــاء مجلــس اإلدارة وأقربائهــم فــي أ  
أســهم أو أدوات ديــن الشــركة أو أي مــن شــركاتها التابعــة والتغيــر الــذي طــرأ عليهــا خــالل العــام 0	0	م:

اسم من تعود له المصلحةم

نهاية العام 0	0	مبداية العام 0	0	م
صافي 
التغير

نسبة
التغير

األسهم
أدوات 
الدين

األسهم
أدوات 
الدين

0 %0-5٫400٫000-5٫400٫000عبدالله صالح علي العثيم1

0 %0-4٫454٫٩44-4٫454٫٩44بندر ناصر حمد التميمي*2

0 %-----صالح محمد صالح العثيم3

0 %-----عبدالله علي عبدالله الدبيخي4

5
عبدالسالم صالح عبدالعزيز 

الراجحي
4٫000-4٫000-0% 0

0 %0-4٫000-4٫000عبدالعزيز صالح عبدالله الربدي٦

0 %0-4٫000-4٫000فهد عبدالله صالح العثيم7

8
عبدالعزيز عبدالله صالح 

العثيم
2٫000-2٫000-0% 0

 لها.
ً
* المصلحة تعود للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية بصفة العضو ممثال

وصف لمصلحة تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم وأدوات دين الشركة أو أي من شركاتها ب  
التابعة والتغير الذي طرأ عليها خالل العام 0	0	م: 

اسم من تعود له المصلحةم

نهاية العام 0	0	مبداية العام 0	0	م
صافي 
التغير

نسبة 
التغير

األسهم
أدوات 
الدين

األسهم
أدوات 
الدين

-2٫15 %-534-24٫330-24٫8٦4بهاء الدين بركات الشربيني1.
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22-  القروض والمرابحات

مرابحات قصيرة األجلأ  

يوجــد لــدى الشــركة تســهيالت مــع مجموعــة بنــوك محليــة علــى شــكل مرابحــات قصيــرة األجــل )وجميعهــا متوافقــة مــع الشــريعة 
اإلســالمية( وذلــك لتمويــل رأس المــال العامــل، حيــث بلــغ الرصيــد غيــر المســتخدم مــن هــذه المرابحــات كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م 

مبلــغ 1٫225 مليــون ريــال ســعودي، وتفاصيلهــا كمــا يلــي: )القيمــة بــآالف الريــاالت :

البيان
بنك 

الرياض
البنك 
العربي

بنك البالداألهليسامبابنك ساب
البنك 

الفرنسي

حد التسهيالت 
قصيرة األجل

100٫00050٫000350٫00075٫000100٫000300٫000250٫000

التسهيالت كما في 
2020/12/31م

0000000

التسهيالت كما في 
201٩/12/31م

00135٫0000000

نوع التسهيالت

قصيرة 
األجل/ 

متوسطة 
األجل 

قصيرة 
األجل

قصيرة 
األجل/ 

متوسطة 
األجل 

قصيرة 
األجل

قصيرة 
األجل

قصيرة 
األجل/ 

متوسطة 
األجل 

قصيرة 
األجل/ 

متوسطة 
األجل 

مدة القرض
حتى 3٦0 

يوم
حتى ٩0 

يوم
حتى 180 

يوم
حتى 180 

يوم
حتى 180 

يوم
حتى 180 

يوم
حتى 180 

يوم

0000000تاريخ أول قسط

0000000تاريخ آخر قسط

تمويل رأس المال العاملالغرض من القرض

سند ألمرسند ألمرسند ألمرسند ألمرسند ألمرسند ألمرسند ألمرالضمانات

وفيما يلي جدول بمستحقات القروض كما في 		 ديسمبر 0	0	م )القيمة بآالف الرياالت :

9	0	م0	0	مالمدة

135٫000-أقل من سنة

--من سنة إلى 3 سنوات

--أكثر من 3 سنوات إلى خمس سنوات

5٫000		-المجموع

4٩



قروض ومرابحات متوسطة األجلب  

ال يوجــد لــدى الشــركة قــروض ومرابحــات متوســطة األجــل، حيــث بلــغ الرصيــد غيــر المســتخدم مــن هــذه المرابحــات كمــا في 31 ديســمبر 
2020م مبلــغ 150 مليــون ريــال ســعودي، وتفاصيلهــا كمــا يلــي: )القيمــة بــآالف الرياالت :

البنك العربيالبيان

150٫000حد التسهيالت قصيرة األجل

0التسهيالت كما في 201٩/12/31م

0التسهيالت كما في 2020/12/31م

متوسطة األجل نوع التسهيالت

5 سنوات مدة القرض

0تاريخ أول قسط

0تاريخ آخر قسط

تمويل افتتاحات الفروع الجديدةالغرض من القرض

سند ألمرالضمانات

23-  اجتماعات مجلس اإلدارة خالل العام 2020م

ــس اإلدارة  ــاء مجل ــور أعض ــجل حض ــاه س ــدول أدن ــح الج ــي 2020م، ويوض ــام المال ــالل الع ــات خ ــركة )٦( اجتماع ــس إدارة الش ــد مجل عق
لالجتماعــات:

اسم العضو/تاريخ االجتماعم

رقم االجتماع وتاريخه

مرات 
الحضور

 	(
	7

مارس

 	(
		

مايو

 	(
 	5

سبتمبر

 	(
 	6

أكتوبر

 5(
 	7

نوفمبر

 6(
 	5

ديسمبر

)٦(üüüüüüعبدالله صالح علي العثيم 1

)٦(üüüüüüبندر ناصر حمد التميمي2

)٦(üüüüüüصالح محمد صالح العثيم3

)٦(üüüüüüعبدالله علي عبدالله الدبيخي4

)٦(üüüüüüعبدالسالم صالح عبدالعزيز الراجحي5

)٦(üüüüüüعبدالعزيز صالح عبدالله الربدي٦

)٦(üüüüüüفهد عبدالله صالح العثيم7

)٦(üüüüüüعبدالعزيز عبدالله صالح العثيم8
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24-  الجمعيات العامة المنعقدة خالل العام 2020م وأسماء أعضاء مجلس اإلدارة 
وسجل حضورهم لتلك الجمعيات

اسم العضوم
اجتماع الجمعية العادية التاسعة

بتاريخ 0/05/07	0	م

حاضرعبدالله صالح علي العثيم1

حاضربندر ناصر حمد التميمي 2

حاضرصالح محمد صالح العثيم3

حاضرعبدالله علي عبدالله الدبيخي4

حاضرعبدالسالم صالح عبدالعزيز الراجحي5

حاضرعبدالعزيز صالح عبدالله الربدي٦

حاضرفهد عبدالله صالح العثيم7

حاضرعبدالعزيز عبدالله صالح العثيم8

25-  عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين

أسباب الطلبتاريخ الطلبعدد طلبات السجل

إجراءات الشركات2020/10/12م1

إجراءات الشركات2020/0٩/30م1

إجراءات الشركات2020/0٦/03م1

الجمعية العامة2020/05/07م1

إجراءات الشركات2020/04/0٦م1

إجراءات الشركات2020/03/04م1

إجراءات الشركات2020/02/03م1

إجراءات الشركات2020/01/02م1
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 فيها مع األطراف 
ً
26-  معلومات عن األعمال والعقود والصفقات التي الشركة طرفا

ذات العالقة

: أعمــال وعقــود مــع شــركة العثيــم القابضــة فيهــا مصلحة-مباشــرة وغيــر مباشــرة-لكل مــن )رئيــس 
ً
أوال

ــه 
ّ
ــب رئيــس مجلــس اإلدارة المكــرم/ فهــد عبدالل ــم، ونائ ــي العثي ــح عل ــه صال

ّ
مجلــس اإلدارة المكــرم/ عبدالل

ــا يلــي: ــم ،  كم ــح العثي ــه صال
ّ
ــز عبدالل صالــح العثيــم، وعضــو مجلــس اإلدارة المكــرم/ عبدالعزي

نوع 
العقد

وصف العقد
قيمة العقد/

ريال
بداية العقد

مدة 
العقد/
سنة

طريقة 
السداد

المالحظات

-سنوي201٦/07/015م10٫000العالمة التجارية تأجير

2021/01/011م710٫050مكاتب إداريةتأجير
نصف 
سنوي

-

شهري2021/05/011م5٫500٫000بطاقات سنابل الخيرمشتريات

القيمة متغيرة 
ويتم احتسابها 

في نهاية 
السنة.

تقديم 
خدمات

شهري2021/05/011م172٫38٩خدمات مشتركة

القيمة متغيرة 
ويتم احتسابها 

في نهاية 
السنة.

تأجير
إسكان مشترك 

للعاملين
شهري2021/05/011م٩٫730

القيمة متغيرة 
ويتم احتسابها 

في نهاية 
السنة.

خدمات 
تأجير خدمات عمالة 

من شركة أسواق 
عبدالله العثيم

شهري2021/05/011م35٦٫471

القيمة متغيرة 
ويتم احتسابها 

في نهاية 
السنة. 

خدمات 
تأجير خدمات عمالة 

من شركة ُمعين 
للموارد البشرية 

شهري2021/05/011م373٫755

القيمة متغيرة 
ويتم احتسابها 

في نهاية 
السنة.
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ــه العثيــم لالســتثمار وشــركاتها التابعــة فيهــا مصلحــة -مباشــرة وغيــر 
ّ
: أعمــال وعقــود مــع شــركة عبدالل

ً
ثانيــا

ــه صالــح علــي العثيــم، ونائــب رئيــس مجلــس اإلدارة 
ّ
مباشــرة-لكل مــن )رئيــس مجلــس اإلدارة المكــرم/ عبدالل

ــه صالــح العثيــم ،       
ّ
ــه صالــح العثيــم، وعضــو مجلــس اإلدارة المكــرم/ عبدالعزيــز عبدالل

ّ
المكــرم/ فهــد عبدالل

كمــا يلــي:

نوع 
العقد

وصف العقد
قيمة 

العقد/ريال
بداية العقد

مدة 
العقد/
سنة

طريقة 
السداد

المالحظات

-سنوي2007/0٦/0120م1٫277٫100فرع بريدة 24استئجار

-سنوي200٩/01/0118م21٩٫٦00سكن فرع بريدةاستئجار

استئجار
هايبر ماركت مول 

األحساء 81
-سنوي2007/12/0120م2٫15٩٫850

استئجار
هايبر ماركت مول خريص 

83
-سنوي2008/03/0120م1٫٦73٫7٦0

استئجار
سوبر ماركت مول الربوة 

154
-سنوي201٩/08/0110م770٫880

-سنوي201٩/02/0110م21٫300مستودع أرشيفاستئجار

استئجار
هايبر ماركت مول الدمام 

15٩
-سنوي2011/01/0118م1٫٩22٫400

استئجار
سوبرماركت بريدة-

عكيرشة
2018/01/015م1٫08٦٫000

نصف 
سنوي

-

-سنوي2012/01/0115م35٫000سكن فرع بريدة-عكيرشةاستئجار

2012/05/0٩15م72٩٫000سوبرماركت مول عنيزةاستئجار
نصف 
سنوي

-

201٦/05/0310م2٫022٫٦80سوبرماركت مول عرعر 85استئجار
نصف 
سنوي

-

2017/08/0120م1٫٩8٦٫050هايبر ماركت مول حائلاستئجار
نصف 
سنوي

-

2021/01/011م742٫500مكاتب إداريةتأجير
نصف 
سنوي

-

تأجير
مكاتب إدارية-شركة

عبدالله العثيم لألزياء
201٩/10/014م٩3٫075

نصف 
سنوي

-

تأجير
مكاتب إدارية-شركة

عبدالله العثيم لألزياء
2018/10/015م82٫450

نصف 
سنوي

-

2011/01/0118م34٫٩32٫000مول الدمامتأجير
نصف 
سنوي

-
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نوع 
العقد

وصف العقد
قيمة 

العقد/ريال
بداية العقد

مدة 
العقد/
سنة

طريقة 
السداد

المالحظات

2020/01/015م7٦٫٦13صالة ترفيه الشفا 1٦تأجير
نصف 
سنوي

-

201٩/01/014م417٫225صالة ترفيه عقبة 37تأجير
نصف 
سنوي

-

1435/03/1٦10هـ1٫031٫073صالة ترفيه السويدي 3٩تأجير
نصف 
سنوي

-

تقديم 
خدمات

سنوي2021/05/011م1٫4٦7٫٩58خدمات مشتركة
القيمة متغيرة ويتم 
احتسابها في نهاية 

السنة. 

تقديم 
خدمات

أنشطة تسويقية في 
المجمعات التجارية

سنوي2021/05/011م3٫153٫72٩
القيمة متغيرة ويتم 
احتسابها في نهاية 

السنة. 

خدمات 
عمالة

تأجير خدمات عمالة 
لشركة امتياز الرياض من 

شركة ُمعين للموارد 
البشرية

شهري2021/05/011م354٫757
القيمة متغيرة ويتم 
احتسابها في نهاية 

السنة.

خدمات 
عمالة

تأجير خدمات عمالة 
لشركة عبدالله العثيم 

للترفيه من شركة ُمعين 
للموارد البشرية

شهري2021/05/011م347٫308
القيمة متغيرة ويتم 
احتسابها في نهاية 

السنة. 

تأجير
إسكان مشترك للعاملين 

بالشركات الشقيقة
سنوي2021/05/011م321٫٩02

القيمة متغيرة ويتم 
احتسابها في نهاية 

السنة. 

خدمات 
عمالة

سنوي2021/05/011م587٫445تأجير خدمات عمالة
القيمة متغيرة ويتم 
احتسابها في نهاية 

السنة. 

خدمات 
عمالة

سنوي2021/05/011م513٫812مصروف خدمات عمالة
القيمة متغيرة ويتم 
احتسابها في نهاية 

السنة. 

خدمات 
عمالة

تأجير عمالة لشركة
عبدالله العثيم لألزياء 

من شركة ُمعين للموارد 
البشرية

شهري2020/05/012م1٫٦73٫370
القيمة متغيرة ويتم 
احتسابها في نهاية 

السنة. 

خدمات
كهرباء ومنافع عامة في 

الفروع المستأجرة
سنوي2021/05/011م4٫430٫801

القيمة متغيرة ويتم 
احتسابها في نهاية 

السنة.

خدمات
كهرباء لوحات إعالنية 

بالمجمعات التجارية
-سنوي2021/05/011م3٦٫000
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: أعمــال وعقــود مــع شــركة ُمعيــن للمــوارد البشــرية وشــركة الريــاض للصناعــات الغذائيــة فيهــا مصلحــة-
ً
ثالثــا

ــه صالــح علــي العثيــم، ونائــب رئيــس 
ّ
مباشــرة وغيــر مباشــرة-لكل مــن )رئيــس مجلــس اإلدارة المكــرم/ عبدالل

ــه 
ّ
ــه صالــح العثيــم، وعضــو مجلــس اإلدارة المكــرم/ عبدالعزيــز عبدالل

ّ
مجلــس اإلدارة المكــرم/ فهــد عبدالل

صالــح العثيــم ، حســب التفصيــل التالــي:

شركة ُمعين للموارد البشريةأ  

وصف العقدنوع العقد
قيمة العقد/

ريال
بداية العقد

مدة 
العقد/سنة

طريقة 
السداد

المالحظات

شهري2020/05/012م43٫44٩٫53٦تأجير خدمات عمالةخدمات 

القيمة 
متغيرة ويتم 
احتسابها في 
نهاية السنة.

خدمات 
تأجير خدمات عمالة 

لشركة الرياض للصناعات 
الغذائية

شهري2020/05/012م1٫302٫422

القيمة 
متغيرة ويتم 
احتسابها في 
نهاية السنة.

خدمات 
تأجير خدمات عمالة 

لشركة عبدالله العثيم 
لألزياء

شهري2020/05/012م1٫٦73٫370

القيمة 
متغيرة ويتم 
احتسابها في 
نهاية السنة.

خدمات 
تأجير خدمات عمالة 

لشركة العثيم القابضة
شهري2021/05/011م373٫755

القيمة 
متغيرة ويتم 
احتسابها في 
نهاية السنة.

خدمات 
تأجير خدمات عمالة 
لشركة امتياز الرياض

شهري2021/05/011م354٫757

القيمة 
متغيرة ويتم 
احتسابها في 
نهاية السنة.

خدمات 
تأجير خدمات عمالة 

لشركة عبدالله العثيم 
للترفيه

شهري2021/05/011م347٫308

القيمة 
متغيرة ويتم 
احتسابها في 
نهاية السنة.

خدمات 
تأجير خدمات عمالة 

لشركة الخدمات السبع
شهري2021/05/012م7٩٫487

القيمة 
متغيرة ويتم 
احتسابها في 
نهاية السنة.

-53 شهر2018/05/01م1٫٦٦٦٫٦٦7عقار بحي الشفاءاستئجار
تم شراء 

األرض.

2021/05/011م٦0٫000معارض بحي النفلتأجير
نصف 
سنوي

-
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وصف العقدنوع العقد
قيمة العقد/

ريال
بداية العقد

مدة 
العقد/سنة

طريقة 
المالحظاتالسداد

2020/12/152م85٫4٦3الخبرتأجير
نصف 
سنوي

-

2020/11/152م32٫250قرطبة-بريدةتأجير
نصف 
سنوي

-

-2020/0٩/17م40٫000٫000شراء عقار بحي الشفاء مشتريات
ً
-نقدا

تقديم 
خدمات

توظيف عمالة نمطية 
لشركة ُمعين األعمال 

للتشغيل والصيانة 
شهري2020/10/2٦1م274٫7٦8

القيمة 
متغيرة ويتم 
احتسابها في 
نهاية السنة.

شركة الرياض للصناعات الغذائيةب  

نوع 
العقد

وصف العقد
قيمة العقد/

ريال
بداية العقد

مدة 
العقد/
سنة

طريقة 
السداد

المالحظات

خدمات 
تأجير خدمات عمالة من 

شركة ُمعين للموارد 
البشرية

شهري2020/05/012م1٫302٫422

القيمة 
متغيرة ويتم 
احتسابها في 
نهاية السنة.

توريد
عقد تجاري لتوريد مواد 

غذائية
شهري2021/05/011م130٫408٫485

القيمة 
متغيرة ويتم 
احتسابها في 
نهاية السنة.

: أعمــال وعقــود مــع شــركة دانــي التجاريــة فيهــا مصلحــة لعضــو مجلــس اإلدارة المكــرم/  صالــح بــن محمــد 
ً
رابعــا

صالــح العثيــم، كمــا يلــي:

نوع 
العقد

وصف العقد
قيمة 

العقد/ريال
طريقة السدادمدة العقد/ سنةبداية العقد

نصف سنوي2021/05/013م300٫000معرض تجاري بفرع الروضةتأجير

تأجير
معرض تجاري في الدمام 

الكورنيش
نصف سنوي2021/07/153م373٫000
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: عقــد مــع المؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة فيــه مصلحــة لعضــو المجلــس المكــرم/ بنــدر بــن 
ً
خامســا

ناصــر حمــد التميمــي وذلــك حســب التفصيــل التالــي:

نوع 
العقد

وصف العقد
قيمة 

العقد/ريال
طريقة السدادمدة العقد/سنةبداية العقد

سنوي1424/01/1٦2٦هـ5٫735٫34٦أراضي لالستثماراستئجار

: أعمــال وعقــود مــع الشــركة الوســطى للخدمــات الغذائيــة فيهــا مصلحة-مباشــرة وغيــر مباشــرة-لكل 
ً
سادســا

ــه صالــح علــي العثيــم، ونائــب رئيــس مجلــس اإلدارة المكــرم/ فهــد 
ّ
مــن )رئيــس مجلــس اإلدارة المكــرم/ عبدالل

ــه صالــح العثيــم ،  كمــا يلــي:
ّ
ــه صالــح العثيــم، وعضــو مجلــس اإلدارة المكــرم/ عبدالعزيــز عبدالل

ّ
عبدالل

نوع 
العقد

وصف العقد
قيمة العقد/

ريال
طريقة السدادمدة العقد/سنةبداية العقد

تأجير
معرض على الطريق الدائري  

بمدينة عنيزة 
سنوي2015/0٦/0٩13م350٫000

سنوي2017/0٦/1٩13م250٫000معرض في مدينة الرستأجير

: أعمــال وعقــود مــع الخدمــات الســبع فيهــا مصلحة-مباشــرة وغيــر مباشــرة-لكل مــن )رئيــس مجلــس 
ً
ســابعا

ــه صالــح 
ّ
ــه صالــح علــي العثيــم، ونائــب رئيــس مجلــس اإلدارة المكــرم/ فهــد عبدالل

ّ
اإلدارة المكــرم/ عبدالل

ــي: ــم ،  كمــا يل ــح العثي ــه صال
ّ
ــز عبدالل ــم، وعضــو مجلــس اإلدارة المكــرم/ عبدالعزي العثي

نوع 
العقد

وصف العقد
قيمة العقد/

ريال
بداية العقد

مدة 
العقد/
سنة

طريقة 
السداد

المالحظات

شهري2021/05/011م3٩4٫٦81عموالت بيع بضاعةخدمات

القيمة 
متغيرة ويتم 

احتسابها 
في نهاية 

السنة. 

شهري2021/05/011م8٦٫٩21معامالت تجاريةخدمات

القيمة 
متغيرة ويتم 

احتسابها 
في نهاية 

السنة. 

خدمات
تأجير عمالة من شركة 
معين للموارد البشرية

شهري2021/05/012م7٩٫487

القيمة 
متغيرة ويتم 

احتسابها 
في نهاية 

السنة. 

-سنوي2021/04/011م40٫000مكاتب إداريةتأجير
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: أعمــال وعقــود مــع شــركة شــرفات الجزيــرة فيهــا مصلحة-مباشــرة وغيــر مباشــرة-لكل مــن )رئيــس 
ً
ثامنــا

ــه 
ّ
ــه صالــح علــي العثيم،ونائــب رئيــس مجلــس اإلدارة المكــرم/ فهــد عبدالل

ّ
مجلــس اإلدارة المكــرم/ عبدالل

ــي: ــا يل ــم ، كم ــح العثي ــه صال
ّ
ــز عبدالل ــرم/ عبدالعزي ــس اإلدارة المك ــم، وعضــو مجل ــح العثي صال

نوع 
العقد

بداية العقدقيمة العقدوصف العقد
مدة العقد/

سنة
طريقة 
السداد

المالحظات

شهري2021/05/011م 3٫051٫04٩ تأجير خدمات عمالةخدمات

القيمة 
متغيرة 

ويتم 
احتسابها 
في نهاية 

السنة.

: أعمــال وعقــود مــع شــركة مرافــق التشــغيل فيهــا مصلحة-مباشــرة وغيــر مباشــرة-لكل مــن                       
ً
تاســعا

ــه صالــح علــي العثيــم، ونائــب رئيــس مجلــس اإلدارة المكــرم/ فهــد 
ّ
)رئيــس مجلــس اإلدارة المكــرم/ عبدالل

ــه صالــح العثيــم ، كمــا يلــي:
ّ
ــه صالــح العثيــم، وعضــو مجلــس اإلدارة المكــرم/ عبدالعزيــز عبدالل

ّ
عبدالل

نوع 
العقد

بداية العقدقيمة العقدوصف العقد
مدة 
العقد/
سنة

طريقة 
السداد

المالحظات

شهري2021/05/011م٦٫2٩٩٫113 تأجير خدمات عمالةخدمات

القيمة 
متغيرة 

ويتم 
احتسابها 
في نهاية 

السنة.

27-  المدفوعات النظامية للجهات الحكومية )داخل المملكة(
)ريال سعودي(

عام 0	0	مالبيان

10٫٦8٩٫723 الزكاة 

1٦4٫577٫3٩4 ضرائب القيمة المضافة 

4٫٦٦7٫058 ضريبة االستقطاع وضريبة التصرفات العقارية 

44٫0٩2٫31٦ اشتراكات المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

33٫142٫531 تكاليف تأشيرات وجوازات 

104٫٩٩0٫٦٩3 رسوم مكتب العمل 

		59٫7	٫	6	 اإلجمالي



28-  إقرارات المجلس

ــب . 1 ــوق بموج ــك الحق ــركة بتل ــوا الش ــخاص أبلغ ــود ألش ــت تع ــي التصوي ــة ف ــهم ذات األحقي ــة األس ــي فئ ــة ف ــد أي مصلح ال يوج
ــة. ــوق المالي ــة الس ــن هيئ ــادرة م ــتمرة الص ــات المس ــة وااللتزام ــرح األوراق المالي ــد ط ــن قواع ــادة )٦8( م الم

ــابهة . 2 ــوق مش ــاب أو حق ــق اكتت ــرات ح ــة أو مذك ــة تعاقدي ــل وأي أوراق مالي ــة للتحوي ــن قابل ــداد أي أدوات دي ــات أو أع ــد فئ ال يوج
أصدرتهــا أو منحتهــا الشــركة خــالل الســنة الماليــة.

ــاب، أو . 3 ــق اكتت ــرات ح ــة أو مذك ــة تعاقدي ــل أو أوراق مالي ــة للتحوي ــن قابل ــب أدوات دي ــاب بموج ــل أو اكتت ــوق تحوي ــد أي حق ال يوج
ــركة. ــا الش ــا أو منحته ــابهة أصدرته ــوق مش حق

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

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

ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح.. ٦

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

كما يقر مجلس اإلدارة بما يلي:. 8

عّدت بالشكل الصحيح.أ. 
ُ
أن سجالت الحسابات أ

فذ بفاعلية.ب. 
ُ
عد على أسس سليمة ون

ُ
أن نظام الرقابة الداخلية أ

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

وفــي ختــام تقريرنــا هــذا، يتقــدم أعضاء مجلــس إدارة شــركة أســواق عبدالله العثيــم بالشــكر والتقدير لموظفي الشــركة والمســاهمين 
ــاح  ــيرة النج ــى مس ــه تعال ــإذن الل ــركتكم ب ــل ش ــوف تواص ــم، وس ــم وتعاونه ــى دعمه ــة عل ــات الحكومي ــوك والجه ــن والبن والموردي
والنمــو وتوســعاتها المســتقبلية بمــا يتماشــى مــع الخطــط واألهــداف المرســومة ومــا يحقــق معــدل النمــو المســتمر فــي األربــاح.

5٩

مجلس اإلدارة
ه العثيم

ّ
شركة أسواق عبدالل




