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�إ�شعار هام
تقدم هذه الن�شرة تفا�صيل كاملة عن المعلومات المتعلقة ب�شركة �أ�سواق عبد اهلل العثيم وبالأ�سهم المطروحة لالكتتاب .وعند تقديم طلب االكتتاب في الأ�سهم
المطروحة �سيتم معاملة الم�ستثمرين على �أ�سا�س �أن طلباتهم ت�ستند �إلى المعلومات التي تحتويها هذه الن�شرة والتي يمكن الح�صول على ن�سخ منها من ال�شركة ومدير
االكتتاب و البنوك الم�ستلمة �أو عن طريق زيارة موقع ال�شركة الإلكتروني (� )www.othaimmarkets.comأو موقع هيئة ال�سوق المالية (.)www.cma.org.sa
عينت ال�شركة جي اي بي للخدمات المالية كم�ست�شار مالي لها فيما يخت�ص باالكتتاب ومدير ًا ل�سجل اكتتاب الم�ؤ�س�سات ومتعهد التغطية الرئي�سي لالكتتاب كما
تم تعيين فالكم للخدمات المالية كمدير لالكتتاب (“مدير االكتتاب”).
تحتوي هذه الن�شرة على تفا�صيل تم تقديمها ح�سب متطلبات قواعد الت�سجيل والإدراج ال�صادرة عن هيئة ال�سوق المالية .ويتحمل �أع�ضاء مجل�س الإدارة
الحاليين الذين تظهر �أ�سمائهم في ال�صفحة (ج) مجتمعين ومنفردين كامل الم�س�ؤولية عن دقة المعلومات الواردة في ن�شرة الإ�صدار هذه ،وي�ؤكدون ح�سب
علمهم واعتقادهم ،بعد �إجراء الدرا�سات الممكنة والى الحد المعقول� ،أنه ال توجد �أية وقائع �أخرى يمكن �أن ي�ؤدي عدم ت�ضمينها في هذه الن�شرة �إلى جعل
�أية �إفادة واردة فيها م�ضللة .قامت ال�شركة بالتحريات المعقولة للت�أكد من �صحة المعلومات التي ت�ضمنتها هذه الن�شرة في تاريخ �إ�صدارها ،كما �أن جزءا
كبيرا من المعلومات الواردة عن ال�سوق والقطاع م�ستندة �إلى م�صادر خارجية ،ومع �أنه ال يوجد لدى جي اي بي للخدمات المالية �أو �أي من م�ست�شاري ال�شركة
(“الم�ست�شارون”) الذين تظهر �أ�سمائهم في ال�صفحة رقم (هـ) �أي �سبب لالعتقاد ب�أن تلك المعلومات تعتبر غير دقيقة في جوهرها� ،إال �أنه لم يتم التحقق
ب�صورة م�ستقلة من المعلومات المدرجة في هذه الن�شرة عن ال�سوق والقطاع .وعليه فانه ال يوجد �أي �ضمان ب�صحة �أو اكتمال �أي من هذه المعلومات.
�إن المعلومات التي ت�ضمنتها هذه الن�شرة في تاريخ �إ�صدارها عر�ضة للتغيير ،وعلى وجه الخ�صو�ص فيما يتعلق بالو�ضع المالي لل�شركة وقيمة الأ�سهم التي
يمكن �أن تت�أثر ب�شكل �سلبي بالتطورات الم�ستقبلية المتعلقة بعوامل الت�ضخم ومعدالت الفائدة وال�ضرائب �أو �أية عوامل اقت�صادية �أو �سيا�سية �أخرى خارجة عن
نطاق �سيطرة ال�شركة .وال ينبغي اعتبار تقديم هذه الن�شرة �أو �أي تعامل �شفهي �أو خطي متعلق ب�أ�سهم االكتتاب ب�أنه وعد �أو �إقرار بتحقق الإيرادات �أو النتائج
�أو الأحداث الم�ستقبلية.
ال يجوز اعتبار هذه الن�شرة بمثابة تو�صية من ال�شركة �أو الم�ساهمين البائعين �أو �أي من م�ست�شاريهم للم�شاركة في عملية االكتتاب ,وتعتبر المعلومات الموجودة
بها ذات طبيعة عامة تم �إعدادها بدون اعتبار لأهداف اال�ستثمار الفردية �أو الو�ضع المالي �أو االحتياجات اال�ستثمارية الخا�صة .ويتحمل كل م�ستلم لن�شرة
الإ�صدار ،قبل اتخاذ قرار باال�ستثمار ،م�س�ؤولية الح�صول على ا�ست�شارة مهنية م�ستقلة بخ�صو�ص االكتتاب لتقييم مدى مالئمة المعلومات المدرجة في هذه
الن�شرة بالن�سبة للأهداف والأو�ضاع واالحتياجات المالية الخا�صة به.
يقت�صر االكتتاب في ال�شريحة (ب) من �أ�سهم االكتتاب على الأ�شخا�ص ال�سعوديين الطبيعيين ،بما في ذلك المر�أة ال�سعودية المطلقة �أو الأرملة التي لها
�أوالد ق�صر من زوج غير �سعودي حيث يحق لها �أن تكتتب ب�أ�سمائهم ل�صالحها ,كما يحظر �صراحة توزيع هذه الن�شرة �أو بيع �أ�سهم االكتتاب في �أي دولة �أخرى.
وتطلب ال�شركة والم�ساهمان البائعان والم�ست�شار المالي والبنوك الم�ستلمة من متلقي هذه الن�شرة التعرف على �أية قيود نظامية ومراعاة التقيد بها.

معلومات عن ال�صناعة وال�سوق
لقد تم ا�ستقاء معلومات ال�سوق وقطاع التجزئة في ن�شرة الإ�صدار هذه من تقارير �أعدتها �شركة يورومونيتور العالمية والتي ارتبطت بالعمل في الدرا�سات
ال�سوقية والكتب المرجعية للأعمال وت�أ�سي�س قواعد البيانات الإلكترونية لأكثر من ثالثين عام ًا و�شملت هذه الدرا�سات  205دولة ،و بالنيت ريتايل التي
تتخ�ص�ص في توفير الأخبار والتحليالت عن تجار التجزئة و�أ�سواق التجزئة على م�ستوى العالم ب�شكل يومي .وننوه �إلى �أنه لي�س لدى يورومونيتور �أو بالنيت
ريتايل �أو �أي من فروعهما �أو ال�شركاء فيهما �أو مدرائهما �أو �أقاربهم �أي �أ�سهم �أو ح�ص�ص �أو م�صلحة من �أي نوع في ال�شركة .وقد وافقت يورومونيتور وبالنيت
ريتايل خطي ًا على ا�ستخدام درا�ستهما بال�شكل والم�ضمون الوارد بن�شرة الإ�صدار هذه ولم يتم �سحب تلك الموافقة.

المعلومات المالية
لقد تم �إعداد البيانات المالية المراجعة لل�سنوات المالية المنتهية في  31دي�سمبر 2007م و2006م و2005م والتي تم �إدراجها في الن�شرة وفقا لمعايير
المحا�سبة ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبين القانونيين ،وتقوم ال�شركة ب�إ�صدار بياناتها المالية بالريال ال�سعودي.

�

التوقعات والإفادات الم�ستقبلية
لقد تم �إعداد التوقعات التي ت�ضمنتها هذه الن�شرة على �أ�سا�س افترا�ضات محددة ومعلنة ،وقد تختلف ظروف الت�شغيل الم�ستقبلية عن االفترا�ضات الم�ستخدمة،
وبالتالي ف�إنه ال يوجد �ضمان �أو تعهد فيما يتعلق بدقة �أو كمال �أي من هذه التوقعات.
تمثل بع�ض التوقعات الواردة في ن�شرة الإ�صدار “توقعات م�ستقبلية” وي�ستدل على هذه التوقعات الم�ستقبلية عن طريق ا�ستخدام بع�ض الكلمات مثل “تعتزم”
�أو “تقدر” �أو “تعتقد” �أو “يتوقع” �أو “من الممكن” �أو “�سوف” �أو “متوقع” �أو “قد” �أو “يعتقد” وال�صيغ النافية لهذه المفردات وغيرها من المفردات
المقاربة �أو الم�شابهة لها في المعنى .وتعك�س هذه التوقعات وجهة نظر ال�شركة الحالية فيما يتعلق ب�أحداث م�ستقبلية ولكنها لي�ست �ضمانا للأداء الم�ستقبلي.
وهناك العديد من العوامل التي قد ت�ؤثر في الأداء الفعلي �أو الإنجازات �أو النتائج التي تحققها ال�شركة وت�ؤدي �إلى اختالفها ب�شكل كبير عما كان متوقعا �صراحة
�أو �ضمنيا في الإفادات المذكورة.
وقد تم ا�ستعرا�ض بع�ض المخاطر �أو العوامل التي يمكن �أن ت�ؤدي �إلى مثل هذا الأثر ب�صورة �أكثر تف�صيال في �أق�سام �أخرى من هذه الن�شرة (راجع ق�سم -1
عوامل المخاطرة)  .وفيما لو تحقق �أي واحد �أو �أكثر من هذه المخاطر �أو الأمور غير المتيقنة �أو ثبت عدم �صحة �أو دقة �أي من االفترا�ضات التي تم االعتماد
عليها ،ف�إن النتائج الفعلية قد تختلف ب�شكل جوهري عن تلك المو�ضحة في هذه الن�شرة.
ومع مراعاة متطلبات قواعد ت�سجيل و�إدراج الأ�سهم ف�إن ال�شركة تلتزم بتقديم ن�شرة �إ�صدار تكميلية للهيئة �إذا تبين لل�شركة في �أي وقت بعد �صدور موافقة
الهيئة على ن�شرة الإ�صدار وقبل ت�سجيل �أ�سهمها في القائمة الر�سمية وذلك عند :
( )1حدوث �أي تغير ملحوظ في �أمور جوهرية واردة في ن�شرة الإ�صدار� ,أو �أي م�ستند مطلوب بموجب قواعد الت�سجيل والإدراج� ,أو ( )2ظهور �أي م�سائل
�إ�ضافية مهمة كان يتوجب ت�ضمينها في ن�شرة الإ�صدار .وفيما عدا الحالتين المذكورتين ف�إن ال�شركة ال تعتزم تحديث �أو تعديل �أي معلومات متعلقة بالقطاع
وال�سوق �أو التوقعات الم�ستقبلية التي تت�ضمنها هذه الن�شرة� ،سواء كان ذلك نتيجة معلومات جديدة �أو حوادث م�ستقبلية �أو خالف ذلك ،ونتيجة لما تقدم
وللمخاطر الأخرى ،والأمور غير المتيقنة واالفترا�ضات ،ف�إن توقعات الأحداث والظروف الم�ستقبلية المبينة في هذه الن�شرة قد ال تحدث على النحو الذي
تتوقعه ال�شركة �أو قد ال تحدث �إطالقا .وعليه ف�إنه يجب على الم�ستثمرين المحتملين فح�ص جميع التوقعات الم�ستقبلية على �ضوء هذه التف�سيرات مع عدم
االعتماد على التوقعات الم�ستقبلية ب�شكل �أ�سا�سي.

تعريفات
ل�شرح بع�ض الم�صطلحات والعبارات ،يرجى مراجعة ق�سم (“تعريفات واخت�صارات”) من هذه الن�شرة.

ب

دليل ال�شركة
�أع�ضاء مجل�س الإدارة الحالي لل�شركة
اال�سم

ال�صفة

احلالة

عبد اهلل �صالح العثيم

رئي�س مجل�س الإدارة

تنفيذي غير م�ستقل

عبد العزيز �صالح العثيم

نائب رئي�س مجل�س الإدارة

غير تنفيذي غير م�ستقل

فهد عبد اهلل العثيم

ع�ضو مجل�س الإدارة

غير تنفيذي غير م�ستقل

عطية عبد اهلل المويلحي

ع�ضو مجل�س الإدارة

غير تنفيذي غير م�ستقل

يو�سف محمد القفاري

الع�ضو المنتدب – الرئي�س التنفيذي

تنفيذي غير م�ستقل

المر�شحين لع�ضوية مجل�س الإدارة بعد االكتتاب
اال�سم

ال�صفة

احلالة

عبد ال�سالم �صالح الراجحي

ع�ضو مجل�س الإدارة (مقترح بعد االكتتاب)

م�ستقل

عبد العزيز �صالح الربدي

ع�ضو مجل�س الإدارة (مقترح بعد االكتتاب)

م�ستقل

�صباح محمد المطلق

ع�ضو مجل�س الإدارة (مقترح بعد االكتتاب)

م�ستقل

عنوان ال�شركة
�شركة �أ�سواق عبد اهلل العثيم
الربوة  -طريق الدائري ال�شرقي
مخرج 14
�ص ب  ،41700الريا�ض 11531
المملكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 (1) 491 9999 :
فاك�س+966 (1) 493 3264 :
www.othaimmarkets.com

ممثل ال�شركة المعتمد
يو�سف محمد القفاري
�شركة �أ�سواق عبد اهلل العثيم
الربوة  -طريق الدائري ال�شرقي
مخرج 14
�ص ب  ،41700الريا�ض 11531
المملكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 (1) 491 9999 :
فاك�س+966 (1) 493 3264 :

ج

�شكرتير مجل�ش �لإد�رة
بندر �شليمان البحيري
اأمين �سر مجل�س الإدارة
�سركة اأ�سواق عبد اهلل العثيم
الربوة  -طريق الدائري ال�سرقي
مخرج 14
�س ب  ،41700الريا�س 11531
المملكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )1( 491 9999 :
فاك�س+966 )1( 493 3264 :

م�شجل �لأ�شهم
تد�ول
اأبراج التعاونية ،البرج ال�سمالي
طريق الملك فهد
�سندوق بريد60612 :
الريا�س 11555
المملكة العربية ال�سعودية

�لبنك �لرئي�ش لل�شركة
�لبنك �لعربي �لوطني
�س .ب  ،12965الريا�س 46511
المملكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )1( 402 9000 :
فاك�س+966 )1( 402 7535 :
www.anb.com.sa

د

الم�ست�شارون
الم�ست�شار المالي ومدير �سجل اكتتاب الم�ؤ�س�سات
جي اي بي للخدمات المالية
�أبراج التعاونية ،طريق الملك فهد
�ص .ب  93413الريا�ض 11673
المملكة العربية ال�سعودية
هاتف , 2180555 :فاك�س2180055 :
بريد الكترونيinfo@gibbah.com :
www.gibonline.com

مدير االكتتاب
فالكم للخدمات المالية
مجمع �أركيد �سنتر – طريق الملك فهد
�ص ب  884الريا�ض 11421
المملكة العربية ال�سعودية
هاتف2011295 :

الم�ست�شار القانوني لالكتتاب
مكتب عبد العزيز بن حمد الفهد محامون وم�ست�شارون
بالتعاون مع ()DLA Piper Middle East LLP
مركز جرير � ،شارع العليا العام
�ص ب  15870الريا�ض 11454
المملكة العربية ال�سعودية
هاتف , +966 )1( 4648081 :فاك�س+966 )1( 4624968 :

الم�ست�شار القانوني لمتعهد التغطية
مكتب المحامي محمد �آل ال�شيخ لال�ست�شارات القانونية
بالتعاون مع White & Case LLP
طريق الملك فهد ،عمارة �شركة الخزف ال�سعودي ،الطابق الخام�س
�ص.ب 17411 .الريا�ض 11484
المملكة العربية ال�سعودية
هاتف ،+966 (1) 4644006 :فاك�س+966 (1) 4651348 :

المراجعون والمحا�سبون القانونيون
ديلويت �آند تو�ش
بكر �أبو الخير و�شركاهم
محا�سبون قانونيون  -ترخي�ص رقم 96
المركز الرئي�سي � -شارع العليا العام
�ص ب  213الريا�ض 11411
المملكة العربية ال�سعودية
هاتف ، 4630018 :فاك�س4630865 :
www.deloitte.com

هـ

م�شت�شار �ل�شوق
بالنيت ريتايل
بروفيدان�س هاو�س – لندن
المملكة المتحدة
هاتف+44 207 70049951 :
فاك�س+44 207 2265298 :

www.planetretail.com

م�شت�شار �ل�شوق
يورومونيتور �نترنا�شيونال
بريتون �ستريت  -لندن
المملكة المتحدة
هاتف+44 207 2518024 :
فاك�س+44 207 6083149 :
www.euromonitor.com

تنوي¬:
جميع الجهات المذكورة اأعاله اأعطت موافقتها الخطية على الإ�سارة اإلى ا�سمها وعلى ن�سر اإفادتها في هذه الن�سرة ولم يتم �سحب تلك الموافقة كما في تاريخ
ن�سرة الإ�سدار .وتجدر الإ�سارة اإلى اأن جميع هذه الجهات والعاملين فيها اأو اأي من اأقربائهم ل يملكون اأ�سهما اأو م�سلحة مهما كان نوعها في ال�سركة اأو اأي
تابع لها.

و

متعهدو �لتغطية
متعهد �لتغطية �لرئي�شي
جي �ي بي للخدمات �لمالية
اأبراج التعاونية ،طريق الملك فهد
�س .ب  ، 93413الريا�س 11673
المملكة العربية ال�سعودية
هاتف ، 2180555 :فاك�س2180055 :
بريد الكترونيinfo@gibbah.com :
www.gibonline.com

متعهد �لتغطية �لم�شاعد
فالكم للخدمات �لمالية
�س ب  884الريا�س 11421
المملكة العربية ال�سعودية
هاتف2011295 :

�لبنوك �لم�شتلمة

ز

ملخ�ص االكتتاب
ال�شركة

�شركة �أ�سواق عبد اهلل العثيم هي �شركة م�ساهمة م�سجلة في المملكة العربية ال�سعودية بموجب
القرار الوزاري رقم /227ق وتاريخ  1428/9/3هـ (الموافق  2007/9/15م) و �سجل التجاري رقم
 1010031185ال�صادر بتاريخ  7رجب 1400هـ ( الموافق  21مايو 1980م).

ر�أ�س مال ال�شركة

 225,000,000ريال �سعودي

االكتتاب

االكتتاب العام لعدد � 6،750،000سهم بقيمة ا�سمية قدرها ( )10ع�شرة رياالت �سعودية لل�سهم
مدفوعة بالكامل وتمثل بمجملها  %30من ر�أ�س المال الم�صدر لل�شركة ،ويقت�صر االكتتاب على:
ال�شريحة (�أ) الم�ستثمرين من الم�ؤ�س�سات :وت�شمل مجموعة من الم�ؤ�س�سات التي خاطبها مدير �سجل
اكتتاب الم�ؤ�س�سات بعد الت�شاور مع ال�شركة والم�ساهمين البائعين بح�سب معايير خا�صة محددة م�سبق ًا
من قبل الهيئة .خ�ص�ص للم�ؤ�س�سات المكتتبة (� )4,725,000سهم تمثل (� )%70سبعون بالمائة من
�أ�سهم االكتتاب.
ال�شريحة (ب) الم�ستثمرين الأفراد :وي�شمل ذلك الأ�شخا�ص ال�سعوديين الطبيعيين ،بما في ذلك
المر�أة ال�سعودية المطلقة �أو الأرملة والتي لها �أوالد ق�صر من زوج غير �سعودي حيث يحق لها �أن تكتتب
ب�أ�سمائهم ل�صالحها� .سيخ�ص�ص للمكتتبين (� )2,025,000سهم تمثل ( )%30ثالثون بالمائة من
�أ�سهم االكتتاب.
ويحق لمدير �سجل اكتتاب الم�ؤ�س�سات تخفي�ض عدد الأ�سهم المطروحة والمخ�ص�صة للم�ؤ�س�سات
المكتتبة �إلى (� )2,025,000سهم ،تمثل ( )%30ثالثون بالمائة من �أ�سهم االكتتاب وذلك في حال
زيادة الطلب من قبل الم�ستثمرين الأفراد �أو في �أي حالة �أخرى بعد موافقة الهيئة ،وفي حال تحقق
ذلك �سيرتفع عدد �أ�سهم االكتتاب المطروحة على المكتتبين بمقدار ( )2,700,000مليونين و�سبعمائة
�ألف �سهم من �أ�سهم االكتتاب ليبلغ مجموعها (� )4,725,000سهم.

�سعر االكتتاب

 40ريال �سعودي لل�سهم

القيمة اال�سمية

 10ريال �سعودي لل�سهم

�إجمالي عدد الأ�سهم الم�صدرة

� 22.500.000سهم عادي مدفوع القيمة بالكامل

عدد الأ�سهم المطروحة لالكتتاب

� 6.750.000سهم عادي مدفوع القيمة بالكامل

القيمة الإجمالية للأ�سهم المطروحة لالكتتاب  270.000.000ريال �سعودي
ن�سبة �أ�سهم االكتتاب من الأ�سهم الم�صدرة

يمثل عدد الأ�سهم المطروحة لالكتتاب  %30من ر�أ�س مال ال�شركة الم�صرح به والم�صدر

عدد الأ�سهم المطروحة للم�ؤ�س�سات المكتتبة•

 4.725.000تمثل  %70من �أ�سهم االكتتاب

عدد الأ�سهم المطروحة للمكتتبين الأفراد•

 2.025.000تمثل  %30من �أ�سهم االكتتاب

عدد �أ�سهم االكتتاب المتعهد بتغطيتها

� 6.750.000سهم

�إجمالي المبلغ المتعهد بتغطيته

 270.000.000ريال �سعودي

الحد الأدنى الكتتاب الأفراد

� 10سهم

الحد الأق�صى الكتتاب الأفراد

� 100.000سهم

قيمة الحد الأدنى لالكتتاب

 400ريال �سعودي

قيمة الحد الأق�صى لالكتتاب

 4.000.000ريال �سعودي

• يحق لمدير �سجل اكتتاب الم�ؤ�س�سات تخفي�ض عدد الأ�سهم المطروحة على الم�ؤ�س�سات المكتتبة �إلى ( )2,025,000مليونين وخم�سة وع�شرين �ألف
�سهم ،تمثل ( )%30ثالثون بالمائة من �أ�سهم االكتتاب وذلك في حال تجاوز عدد المكتتبين الأفراد ( )202,500مائتان واثنان �ألف وخم�سمائة �أو في �أي حالة
�أخرى بعد موافقة الهيئة ،ليكون �إجمالي عدد الأ�سهم المخ�ص�صة للمكتتبين (� )4,725,000أربع ماليين و�سبعمائة وخم�س وع�شرون �ألف �سهم.

ح

هيكل الملكية
امل�ساهم
عبد اهلل �صالح العثيم
�شركة العثيم القاب�ضة
فهد عبد اهلل �صالح العثيم
هدى عبد اهلل �صالح العثيم
عبري عبد اهلل �صالح العثيم
اجلمهور
الإجمــايل

قبل االكتتاب
الن�سبة
عدد الأ�سهم
%15
3.375.000
%70
15.750.000
%5
1.125.000
%5
1.125.000
%5
1.125.000
%100
22.500.000

املطروحة لالكتتاب
2.025.000
4.725.000
6.750.000

بعد االكتتاب
الن�سبة
عدد الأ�سهم
%6
1.350.000
%49
11.025.000
%5
1.125.000
%5
1.125.000
%5
1.125.000
% 30
6.750.000
%70
22.500.000

ا�ستخدام متح�صالت االكتتاب
�سوف توزع �صافي متح�صالت االكتتاب البالغة  270.000.000ريال �سعودي بعد خ�صم م�صاريف االكتتاب والبالغة ع�شرون مليون ريال �سعودي على الم�ساهمين
البائعين وفقا للن�سبة المئوية لملكية كل منهما في الأ�سهم المطروحة لالكتتاب ،ولن تح�صل ال�شركة على �أي جزء من متح�صالت االكتتاب .كما �سيتحمل الم�ساهمان
البائعان تكاليف االكتتاب التي تقدر بمبلغ ع�شرين مليون ريال �سعودي وت�شمل م�صاريف الم�ست�شار المالي والم�ست�شار القانوني لالكتتاب والمراجع القانوني ،كما
ت�شمل م�صاريف التعهد بالتغطية وم�صاريف البنوك الم�ستلمة وم�صاريف الت�سويق والطباعة والتوزيع والم�صاريف الأخرى المتعلقة بالإ�صدار.

تخ�صي�ص �أ�سهم االكتتاب
�سيكون االكتتاب لعدد � 6.750.000سهم وبقيمة ا�سمية قدرها  10ريال �سعودي لل�سهم مدفوعة بالكامل وب�سعر ( )40ريال وتمثل بمجملها  %30من ر�أ�س المال
الم�صدر لل�شركة .يقت�صر االكتتاب على:
ال�شريحة (�أ) الم�ؤ�س�سات المكتتبة:
وتتمثل في عدد من الم�ؤ�س�سات التي خاطبها مدير �سجل اكتتاب الم�ؤ�س�سات بالت�شاور مع ال�شركة والم�ساهمين البائعين .خ�ص�ص للم�ؤ�س�سات المكتتبة (�صناديق
اال�ستثمار التابعة لعدد من البنوك) (� )4,725,000أربع ماليين و�سبعمائة وخم�س وع�شرون �ألف �سهم تمثل (� )%70سبعون بالمائة من �أ�سهم االكتتاب ،قابلة
للتخفي�ض �إلى ( )2,025,000مليونين وخم�سة وع�شرين �ألف �سهم ،تمثل ( )%30ثالثون بالمائة من �أ�سهم االكتتاب كما هو مو�ضح �أدناه.
ال�شريحة (ب) المكتتبون الأفراد:
ويقت�صر ذلك على الأ�شخا�ص ال�سعوديين الطبيعيين ،بما في ذلك المر�أة ال�سعودية المطلقة �أو الأرملة التي لها �أوالد ق�صر من زوج غير �سعودي حيث يحق لها
�أن تكتتب ب�أ�سمائهم ل�صالحها� .سيخ�ص�ص للمكتتبين ( )2.025.000مليونين وخم�سة وع�شرين �ألف �سهم تمثل ( )%30ثالثون بالمائة من �أ�سهم االكتتاب.
يحق لمدير �سجل اكتتاب الم�ؤ�س�سات تخفي�ض عدد الأ�سهم المخ�ص�صة للم�ؤ�س�سات المكتتبة �إلى ( )2,025,000مليونين وخم�سة وع�شرين �ألف �سهم ،تمثل
( )%30ثالثون بالمائة من �أ�سهم االكتتاب وذلك في حال تجاوز عدد المكتتبين الأفراد ( )202,500مائتان واثنان �ألف وخم�سمائة �أو في �أي حالة �أخرى بعد
موافقة الهيئة ،وفي حال تحقق ذلك �سيرتفع عدد �أ�سهم االكتتاب المطروحة على المكتتبين بمقدار ( )2,700,000مليونين و�سبعمائة �ألف �سهم من �أ�سهم
االكتتاب ليبلغ مجموعها (� )4,725,000أربع ماليين و�سبعمائة وخم�س وع�شرون �ألف �سهم.
�سوف يتم الإعالن عن عملية التخ�صي�ص ورد الفائ�ض في موعد �أق�صاه يوم 1429/7/3هـ (الموافق 2008/7/6م)� ،إن الحد الأدنى للتخ�صي�ص هو ()10
ع�شرة �أ�سهم لكل مكتتب ،وبعد ذلك �سوف يتم تخ�صي�ص الأ�سهم المتبقية للمكتتبين –�إن وجدت -على �أ�سا�س تنا�سبي بناء على ن�سبة ما طلبه كل مكتتب �إلى
�إجمالي المطلوب االكتتاب بها .و�إذا تجاوز عدد المكتتبين �أربعمائة واثنان و�سبعون �ألف وخم�سمائة ( )472,500مكتتب ،ف�إن ال�شركة ال ت�ضمن الحد الأدنى
للتخ�صي�ص و�سيتم التخ�صي�ص بالت�ساوي على عدد المكتتبين .و في حال تجاوز عدد المكتتبين عدد الأ�سهم المطروحة لالكتتاب� ،سوف يتم التخ�صي�ص
ح�سب ما تقرره الهيئة.

ط

فترة االكتتاب
�سيبد�أ االكتتاب في يوم 1429/6/17هـ (الموافق 2008/6/21م) ،وي�ستمر حتى نهاية يوم 1429/6/26هـ (الموافق2008/6/30م).

توزيع الأرباح
حققت ال�شركة �أرباح ًا بلغت  50,992,138ريال �سعودي قبل الزكاة وال�ضرائب لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر 2005م ،وتم توزيع  43.872.856ريال �سعودي
من �أرباح عام  2004على ال�شركاء .كما حققت �أرباح ًا بلغت  59,619,970ريال �سعودي قبل الزكاة وال�ضرائب لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر 2006م ،وتم
توزيع  45,000,000ريال �سعودي منها على ال�شركاء .وحققت ال�شركة �أرباح ًا بلغت  61,526,591ريال �سعودي قبل الزكاة وال�ضرائب لل�سنة المنتهية في 31
دي�سمبر 2007م ،وتم توزيع  61,220,895ريال �سعودي منها على ال�شركاء� .سيكون لم�ساهمي ال�شركة الحق في ا�ستالم الأرباح التي تعلنها ال�شركة عن ال�سنة
المالية 2008م وال�سنوات المالية التي تليها ،ولمراجعة �سيا�سة توزيع الأرباح (راجع الق�سم � -8سيا�سة توزيع الأرباح) من هذه الن�شرة.

حقوق الت�صويت
لل�شركة فئة واحدة فقط من الأ�سهم ولي�س هناك �أي حقوق ت�صويت تف�ضيلية يمنح كل �سهم �صاحبه الحق في �صوت واحد ،ويحق لكل من يملك � 20سهم ًا
من �أ�سهم ال�شركة كحد �أدنى الح�ضور والت�صويت في اجتماع الجمعية العامة .التفا�صيل الإ�ضافية عن حقوق الت�صويت مو�ضحة في ق�سم “ملخ�ص النظام
الأ�سا�سي” في هذه الن�شرة.

القيود على الأ�سهم
�سيخ�ضع الم�ساهمان البائعان والم�ؤ�س�سون الآخرون لفترة حظر تمنعهم من بيع �أ�سهمهم لمدة �ستة �أ�شهر من تاريخ بدء تداول �أ�سهم ال�شركة ،وبعد مرور المدة
المذكورة ف�إن �أي بيع متوقع للأ�سهم من قبل الم�ساهمان البائعان والم�ؤ�س�سين الآخرين يتطلب الموافقة الم�سبقة من الهيئة.

ت�سجيل و�إدراج الأ�سهم
لم توجد �سوق لأ�سهم ال�شركة �سوا ًء داخل المملكة العربية ال�سعودية �أو �أي مكان �آخر قبل طرحها لالكتتاب العام .وقد تقدمت ال�شركة بطلب للهيئة بغر�ض
ت�سجيل الأ�سهم بالقائمة الر�سمية ،وتم الح�صول على جميع الموافقات الر�سمية للقيام بعملية طرح الأ�سهم .ومن المتوقع �أن يبد�أ تداول الأ�سهم في وقت قريب
بعد االنتهاء من عملية تخ�صي�ص الأ�سهم (راجع ق�سم “تواريخ مهمة للمكتتبين”).

عوامل المخاطرة
يوجد عدد من عوامل المخاطرة تحيط باال�ستثمار في الأ�سهم المطروحة لالكتتاب وهي )1( :المخاطر المتعلقة بن�شاط ال�شركة )2( ,المخاطر المتعلقة
بال�سوق )3( ,المخاطر المتعلقة بالمنطقة ,و ( )4المخاطر المتعلقة بالأ�سهم ،وقد تم �شرح هذه المخاطر بالتف�صيل في (ق�سم “عوامل المخاطرة” �صفحة
رقم  )1ويجب درا�ستها بعناية قبل اتخاذ �أي قرار باال�ستثمار في الأ�سهم المطروحة لالكتتاب.

تواريخ مهمة للمكتتبين
الجدول الزمني والتواريخ الم�شار �إليها �أدناه تقريبية .و�سوف يتم الإعالن عن التواريخ الفعلية من خالل ال�صحافة المطبوعة .
اجلدول الزمني

التاريخ

فترة االكتتاب

من يوم 1429/6/17هـ الموافق 2008/6/21م
�إلى يوم 1429/6/26هـ الموافق 2008/6/30م

�أخر موعد لتقديم طلبات االكتتاب و�سداد قيمة االكتتاب

يوم 1429/6/26هـ الموافق 2008/6/30م

الإ�شعارات والتخ�صي�ص النهائي لأ�سهم االكتتاب

يوم 1429/7/3هـ الموافق 2008/7/6م

�إعادة الفائ�ض وتخ�صي�ص الأ�سهم (في حال وجود فائ�ض)

يوم 1429/7/3هـ الموافق 2008/7/6م

تاريخ بدء تداول الأ�سهم •

بعد االنتهاء من جميع الإجراءات ذات العالقة.

• �سوف يعلن عن بدء التداول عبر �إعالنات في ال�صحف المحلية �أو موقع تداول الإلكتروني

ي

كيفية التقدم بطلب االكتتاب
يقت�صر االكتتاب في ال�شريحة (ب) على الأ�شخا�ص ال�سعوديين الطبيعيين ،بما في ذلك المر�أة ال�سعودية المطلقة �أو الأرملة التي لها �أوالد ق�صر من زوج
غير �سعودي حيث يحق لها �أن تكتتب ب�أ�سمائهم ل�صالحها ،على �أن تقدم ما يثبت �أنها مطلقة �أو �أرملة وما يثبت �أمومتها للأوالد الق�صر .ويقت�صر االكتتاب
في ال�شريحة (�أ) على الم�ؤ�س�سات المكتتبة التي خاطبها مدير �سجل اكتتاب الم�ؤ�س�سات بعد الت�شاور مع ال�شركة والم�ساهمين البائعين بح�سب معايير خا�صة
محددة م�سبق ًا من قبل الهيئة .و�ستتوفر ا�ستمارات االكتتاب خالل فترة االكتتاب لدى فروع مدير االكتتاب والبنوك الم�ستلمة وعلى الموقع االلكتروني لمدير
االكتتاب .كما يمكن االكتتاب عبر االنترنت �أو الهاتف الم�صرفي �أو ال�صراف الآلي لدى البنوك الم�ستلمة التي تتيح �إحدى �أو كل هذه الخدمات للمكتتبين الذين
�سبق لهم االكتتاب في �إحدى االكتتابات التي طرحت م�ؤخر ًا وذلك ب�شرطين �أ�سا�سيين:
.1
.2

1وجود ح�ساب م�صرفي يتيح تلك الخدمات لدى البنك الم�ستلم.
2عدم وجود �أي تعديل بالن�سبة لبيانات المكتتب مثل حذف �أو �إ�ضافة �أي فرد من �أفراد الأ�سرة.

ويجب تعبئة تلك الطلبات وفق ًا للتعليمات المبينة في (ق�سم � -17شروط وقواعد االكتتاب) من هذه الن�شرة .ويجب على كل مكتتب الموافقة وتعبئة كل الفقرات
الواردة في نموذج طلب االكتتاب .وتحتفظ ال�شركة بحقها في رف�ض �أي اكتتاب ب�صورة جزئية �أو كلية ،في حالة عدم ا�ستيفاء �أي من �شروط االكتتاب .وال ي�سمح
بتعديل طلب االكتتاب و�سحبه بعد ا�ستالمه من مدير االكتتاب �أو �أحد البنوك الم�ستلمة ،حيث يعتبر طلب االكتتاب عندئذ اتفاق ًا ملزم ًا بين المكتتب وال�شركة.
(راجع ف�ض ًال ق�سم �“ -17شروط وقواعد االكتتاب”).

ملخ�ص المعلومات الأ�سا�سية
يعد هذا الملخ�ص نبذة موجزة عن المعلومات المدرجة في ن�شرة الإ�صدار وال ي�شمل كافة المعلومات التي قد تهم المكتتبين .ويجب على م�ستلمي هذه
الن�شرة قراءتها بالكامل .وقد تم تعريف بع�ض الم�صطلحات الواردة في هذه الن�شرة تحت ( ق�سم “تعريفات واخت�صارات”�صفحة رقم ف).

نبذة عن ال�شركة
�شركة �أ�سواق عبد اهلل العثيم هي امتداد لم�ؤ�س�سة �صالح العثيم التجارية ،التي �أ�س�سها المرحوم �صالح علي العثيم في عام 1376هـ (الموافق 1956م) لتعمل
في تجارة المواد الغذائية .وفي عام 1401هـ (الموافق 1981م) قام عبد اهلل �صالح العثيم و�إخوانه بموا�صلة العمل التجاري الذي بد�أه والدهم ،وذلك بالتو�سع
عن طريق فتح مراكز للبيع بالجملة والتجزئة من خالل م�ؤ�س�سة المركز العالمي للت�سويق بر�أ�س مال وقدره  400.000ريال �سعودي بموجب ال�سجل التجاري
رقم  1010031185ال�صادر من مدينة الريا�ض بتاريخ  7رجب 1400هـ (الموافق  21مايو 1980م).
وفي عام 1410هـ (الموافق 1990م)  ،تم تحويل معظم محالت م�ؤ�س�سة المركز العالمي للت�سويق �إلى �أ�سواق جملة الم�ستهلك ،لتقوم بخدمة �شريحة �أكبر من
العمالء ولتواكب التو�سع العمراني لمدينة الريا�ض .وفي عام 1412هـ (الموافق 1992م) تم افتتاح م�ستودعات كبيرة للتخزين من �أجل دعم عملية نمو وتطور
هذه الأ�سواق بمراكزها المتعددة ,كما تم زيادة عدد �سيارات التوزيع لت�سهيل التعامل مع الموردين .وقد بلغ عدد الأ�سواق المركزية � 48سوق ًا ،و � 4أ�سواق
مركزية �ضخمة (هايبر ماركت) ،بالإ�ضافة �إلى  7مراكز مخ�ص�صة للبيع بالجملة .و ل�ضمان االنت�شار والتو�سع للو�صول لمختلف �شرائح العمالء ،تم �إن�شاء
مراكز بيع م�صغرة تحت م�سمى ركن العثيم والتي بلغ عددها  18مركز ًا كما في نهاية عام 2007م.
وبتاريخ 1420/11/27هـ (الموافق 2000/3/3م) تحولت م�ؤ�س�سة المركز العالمي للت�سويق �إلى �شركة ذات م�سئولية محدودة تحت م�سمى �شركة العثيم
التجارية المحدودة وتم زيادة ر�أ�س المال �إلى  10ماليين ريال �سعودي .وقرر ال�شركاء بتاريخ 1426/8/21هـ (الموافق 2005/9/25م) تغيير ا�سم �شركة
العثيم التجارية المحدودة �إلى �شركة �أ�سواق العثيم المحدودة وتعديل ح�ص�ص ال�شركاء في ر�أ�س مال ال�شركة كما هو مو�ضح في الجدول �أدناه:
ال�شريك

عدد احل�ص�ص

ريال �سعودي
قيمة احل�صة

الإجمايل

�شركة العثيم القاب�ضة

7.000

1.000

7.000.000

عبد اهلل �صالح العثيم

3.000

1.000

3.000.000

المجمــوع

10.000

10.000.000

ك

وبتاريخ 1427/4/5هـ (الموافق 2006/5/3م) قرر ال�شركاء تغيير ا�سم �شركة �أ�سواق العثيم المحدودة �إلى �شركة �أ�سواق عبد اهلل �صالح العثيم المحدودة
وزيادة ر�أ�س مال ال�شركة �إلى  225مليون ريال �سعودي (راجع ق�سم  -9الر�سملة والمديونية) ,وتعديل القيمة اال�سمية للح�صة الواحدة من  1.000ريال �إلى
 10رياالت �سعودية .وبذلك ي�صبح ال�شركاء في ال�شركة وح�ص�صهم في ر�أ�س مالها على النحو التالي:
ريال �سعودي
عدد الأ�سهم

القيمة الأ�سمية
لل�سهم

املبلغ

ال�شريك
�شركة العثيم القاب�ضة

15.750.000

10

157.500.000

%70

عبد اهلل �صالح العثيم

3.375.000

10

33.750.000

%15

فهد عبد اهلل العثيم

1.125.000

10

11.250.000

%5

هدى عبد اهلل العثيم

1.125.000

10

11.250.000

%5

عبير عبد اهلل العثيم

1.125.000

10

11.250.000

%5

المجمــوع

22.500.000

10

225.000.000

%100
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وقد تمت زيادة ر�أ�س المال البالغة  215مليون ريال �سعودي بتحويل المبالغ من الح�سابات التالية:
المبلغ (ريال �سعودي)

البيـــان
ح�ساب جاري ال�شركاء

160.624.624

االحتياطي النظامي

5.000.000

الأرباح الم�ستبقاة كما في  31دي�سمبر 2005م

49.375.376

مجموع المحول �إلى ر�أ�س المال

215.000.000

تم تحويل ال�شركة �إلى �شركة م�ساهمة م�سجلة في المملكة العربية ال�سعودية بموجب القرار الوزاري رقم /227ق وتاريخ  1428/9/3هـ (الموافق
 2007/9/15م) تحت م�سمى �شركة �أ�سواق عبدا هلل العثيم .وبذلك �سيكون ال�شركاء وح�ص�صهم في ر�أ�س مال ال�شركة بعد االكتتاب على النحو التالي:
ريال �سعودي
ال�شريك

عدد الأ�سهم

القيمة اال�سمية
لل�سهم

املبلغ

�شركة العثيم القاب�ضة

11.025.000

10

110.250.000

%49

عبد اهلل �صالح العثيم

1.350.000

10

13.500.000

%6

فهد عبد اهلل العثيم

1.125.000

10

11.250.000

%5

هدى عبد اهلل العثيم

1.125.000

10

11.250.000

%5

عبير عبد اهلل العثيم

1.125.000

10

11.250.000

%5

الجمهور

6.750.000

10

67.500.000

%30

المجمــوع

22.500.000

10

225.000.000

%100

ل

ن�سبة امللكية

ي�شار �إلى �أن تغيير ا�سم ال�شركة جاء نتيجة لبع�ض الخالفات التاريخية بين بع�ض �أبناء المرحوم �صالح علي العثيم حول �أحقية �أي منهم في ا�ستخدام اال�سم
التجاري (العثيم) منفرد ًا وهي الخالفات التي تم ح�سمها بحكم ق�ضائي نهائي لم�صلحة عبد اهلل �صالح العثيم وهو �أحد الم�ساهمين البائعين ،مما نتج عنه
ا�ستخدامه لهذا اال�سم التجاري لأكثر من  27عام ًا� ،إال �أن الم�ساهمين الم�ؤ�س�سين ،تحا�شي ًا لإثارة مثل تلك الخالفات� ،آثروا تعديل ا�سم ال�شركة لي�صبح �شركة
�أ�سواق عبد اهلل �صالح العثيم ومن ثم �شركة �أ�سواق عبد اهلل العثيم بد ًال من ا�سم العثيم (منفرد ًا) وهو التعديل الذي تم بموجب قراري ال�شركاء الموثقين لدى
كاتب العدل بالريا�ض بالعدد رقم  551في 1427/04/17هـ (الموافق 2006/5/15م) ومن ثم عدد  1155بال�صحيفة  46من المجلد  189في 1428/6/24هـ
(الموافق 2007/7/10م).

الأن�شطة الرئي�سية لل�شركة
يتركز ن�شاط ال�شركة حالي ًا في مجال البيع بالجملة والتجزئة للمواد الغذائية واال�ستهالكية �سريعة الحركة كال�صابون والمنظفات والأواني والأدوات المنزلية
وحفائظ الأطفال و �ألعاب الأطفال غير النارية ،حيث تعمل من خالل ثالث منافذ توزيع رئي�سية متمثلة في الجملة والتجزئة والأركان .1بالإ�ضافة �إلى ذلك ف�إن
ال�شركة ا�ستثمرت بع�ض �أموالها في �شركة عبد اهلل العثيم لال�ستثمار والتطوير العقاري الذي يخدم من الناحية الإ�ستراتيجية تو�سعات ال�شركة الم�ستقبلية .كما
يندرج تحت قائمة �أن�شطة ال�شركة �إدارة وت�شغيل المراكز الترفيهية و�شراء الأرا�ضي لإقامة مباني عليها وا�ستثمارها بالبيع �أو الإيجار ل�صالح ال�شركة و�إدارة
وت�شغيل المخابز و�إقامة مركز للتدريب في مجال الدورات الق�صيرة للرجال.

ر�سالة ال�شركة
ت�أمين االحتياجات الغذائية واال�ستهالكية لمختلف �شرائح المجتمع ب�أ�سعار مناف�سة مع �ضمان �أعلى م�ستويات الجودة والتوافق مع متغيرات ال�سوق وتحقيق
رغبات العمالء بالإ�ضافة �إلى ا�ستخدام التقنيات الحديثة ،واال�ستفادة من خبراتها في هذا المجال والتكاتف مع �شركائها من عمالء وموردين وموظفين
وم�ساهمين لتحقيق النمو الم�ستدام والتطور المهني.

�إ�ستراتيجية ال�شركة
تقوم �إ�ستراتيجية ال�شركة في تحقيق الر�سالة ال�سابقة على العنا�صر التالية:
• •التو�سع في كافة �أرجاء المملكة.
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• •رفع قدرة ال�شركة لخف�ض المخاطر التناف�سية .
• •اعتماد �سيا�سة “القيمة الأف�ضل للنقد المدفوع” في الت�سعير.
• •دعم مركز ال�سيولة في ال�شركة من خالل ت�سريع دورة دوران الب�ضاعة.
• •تطوير الو�ضع الداخلي لل�شركة من خالل توظيف كوادر م�ؤهلة واالحتفاظ بالكوادر الحالية الجيدة و االهتمام بال�سعودة.
• •تطوير نظام قوي وفعال للمعلومات الإدارية من خالل تطوير قواعد البيانات بال�شركة وتطوير ربط الفروع بالمركز الرئي�سي لزيادة فاعلية وقدرة نظام
الرقابة الداخلية.

المزايا التناف�سية
تعتبر ال�شركة �إحدى ال�شركات الرائدة في �سوق التجزئة في المملكة وقد احتلت المرتبة الثانية من حيث المبيعات في عام 2007م في المملكة وفقا للدرا�سة
المعدة من قبل بالنيت ريتايل  )Planet Retail(.وترى �إدارة ال�شركة �أن ما يلي يمثل مزايا تناف�سية ت�ساهم في تحقيق ريادية ال�شركة:
• •عالمات تجارية معروفة وا�سم متميز ومنتجات متنوعة
• •�شبكة التوزيع
• •القدرة التفاو�ضية
• •الكوادر الوظيفية
• •اال�ستثمار العقاري

 1بقاالت �صغرية با�سم ركن العثيم
� 2ستتمكن ال�شركة من رفع قدرتها خلف�ض املخاطر التناف�سية من خالل التو�سع والنمو وتنمية وتطوير العالمات التجارية وت�صنيع املواد الغذائية وتغليفها بالإ�ضافة �إىل ال�شراكة الإ�سرتاتيجية مع �شركة عبد اهلل العثيم
لال�ستثمار والتطوير العقاري.

م

•المنتجات والعالمات التجارية

•
ت�ستخدم ال�شركة مجموعة من العالمات التجارية التي تمتلكها وهي التالية:
ت�شمل �أ�صناف عديدة من المنتجات الغذائية المتميزة
هالي
ت�شمل مواد ا�ستهالكية من منظفات وورقيات.
رك�س
ت�شمل �أ�صناف عديدة من المنتجات الغذائية عالية الجودة للأطفال.
�سفوري
ت�شمل �أدوات العناية ال�شخ�صية.
بروف
ت�شمل المواد الغذائية
فيكتو
ت�شمل المواد الغير غذائية
�شير
راجع (ق�سم  1-12العالمات التجاري) للمزيد من المعلومات عن العالمات التجارية

ن

ملخ�ص القوائم المالية (�آالف الرياالت ال�سعودية)
يجب قراءة المعلومات المالية المختارة الواردة �أدناه مع القوائم المالية المراجعة والإي�ضاحات المرفقة بها في ملحق رقم « 1تقرير مراجعي الح�سابات».
وقد تم �إعداد القوائم المالية وفق ًا لمعايير المراجعة ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبين القانونيين .تم ا�ستخال�ص المعلومات المالية المختارة الواردة
�أدناه من القوائم المالية ال�سنوية لل�شركة والتي تمت مراجعتها من قبل مكتب المحا�سب القانوني بكر �أبو الخير و�شركاهم ديلويت �آند تو�ش لل�سنوات الثالث
المنتهية كما في  31دي�سمبر للأعوام 2007م و2006م و2005م.
البيـــان
( �ألف ريال �سعودي)

ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2007م

2006م

2005م

بيانات الميزانية
النقد في ال�صندوق ولدي البنوك

18,023

22,043

44,308

الممتلكات والمعدات (�صافي)

313,633

253,620

154,454

�إجمالي الأ�صول

784,176

597,471

461,289

اجمالي القرو�ض

109,757

94,985

3,244

�إجمالي المطلوبات

547,374

359,226

236,289

�إجمالي حقوق الم�ساهمين

236,802

238,245

225,000

بيانات الت�شغيل
�إجمالي المبيعات

2,274,004

1,770,508

1,394,083

مجموع الإيرادات

2,320,139

1,823,335

1,452,347

تكلفة الإيرادات

2,165,992

1,685,637

1,334,010

الربح الإجمالي

154,148

137,698

118,337

الدخل من الت�شغيل

59,837

55,828

46,364

الزكاة

1,748

1,375

1,617

�صافي الدخل للفترة

59,779

58,245

49,375

بيانات التدفق النقدي
النقد من/الم�ستخدم في الأن�شطة الت�شغيلية

77,269

39,619

90,749

النقد الم�ستخدم في الأن�شطة اال�ستثمارية

()96,062

()115,443

()152,222

النقد من/الم�ستخدم في الأن�شطة التمويلية

14,772

53,559

126,89

الم�ؤ�شرات المالية
ن�سبة نمو المبيعات

%28

%27

%16

معدل دوران الموجودات (مرة)

3.36

3.44

4.08

معدل دوران المخزون (مرة)

11.27

11.51

11.23

فترة االحتفاظ بالمخزون (يوم)

32.4

31.7

32.5

متو�سط فترة �سداد الموردين (يوم)

56

50

54

هام�ش �صافي الأرباح

%2.58

%3.20

%3.40

�

ال�سنة المنتهية في  13دي�سمبر

البيـــان
( �ألف ريال �سعودي)

2007م

2006م

2005م

ن�سبة العائد على حقوق الملكية

%25.2

%24.4

%21.9

ن�سبة هام�ش الربح الإجمالي

%6.64

%7.55

%8.15

ربح ال�سهم( 3ريال �سعودي)

2.66

5,825

4,938

ربح ال�سهم 4المعدل (ريال �سعودي)

2.66

2.58

2.2

الم�صدر  :القوائم المالية المراجعة كما في  31دي�سمبر 2007م و 2006م و2005م وتحليل القوائم المالية

 3على �أ�سا�س ر�أ�س مال قدره  10مليون ريال �سعودي مق�سم على  10.000ح�صة القيمة الأ�سمية لكل منها  1.000ريال �سعودي.
 4على �أ�سا�س ر�أ�س مال قدره  225مليون ريال �سعودي مق�سم على  22.500.000ح�صة القيمة الأ�سمية لكل منها  10رياالت �سعودية.

ع

تعريفات واخت�صارات
اللفظ

المدلول

اتفاق التغطية

اتفاق التغطية بين ال�شركة ومتعهدي التغطية ،وتم عمل ملخ�ص له بق�سم “تعهدات التغطية”.

متعهد التغطية الرئي�س

جي اي بي للخدمات المالية.

متعهد التغطية الم�ساعد

فالكم للخدمات المالية

متعهدو التغطية

مجتمعون هم متعهد التغطية الرئي�س و متعهد التغطية الم�ساعد

ال�شركة

�شركة �أ�سواق عبد اهلل العثيم.

الإدارة

�إدارة �شركة �أ�سواق عبد اهلل العثيم.

االكتتاب

الطرح الأولي لن�سبة  %30من �أ�سهم �شركة �أ�سواق عبد اهلل العثيم .

�أ�سهم االكتتاب

� 6.750.000سهم عادي من �أ�سهم ال�شركة مدفوعة بالكامل بقيمة �أ�سمية تبلغ  10رياالت �سعودية لل�سهم.

الأ�سهم

� 22.500.000سهم عادي من �أ�سهم ال�شركة مدفوعة بالكامل بقيمة �أ�سمية تبلغ  10رياالت �سعودية لل�سهم.

التحول

تحول �شركة �أ�سواق عبد اهلل العثيم �إلى �شركة م�ساهمة .

الجمعية العامة

الجمعية العامة لم�ساهمي ال�شركة

الحد الأدنى الكتتاب الأفراد

� 10أ�سهم

الحد الأق�صى لالكتتاب الأفراد

� 100.000سهم

الدوالر

العملة الر�سمية للواليات المتحدة الأمريكية.

الريال

الريال ال�سعودي (العملة الر�سمية للمملكة العربية ال�سعودية)

المملكة

المملكة العربية ال�سعودية

الحكومة

حكومة المملكة العربية ال�سعودية

ال�سهم

�سهم عادي بقيمة ا�سمية  10رياالت �سعودية من ر�أ�س مال ال�شركة.

ال�سوق

ال�سوق المالية ال�سعودية.

مجل�س الإدارة

مجل�س �إدارة �شركة �أ�سواق عبد اهلل العثيم.

المدراء الحاليون

هم المدراء المعينين كما في تاريخ هذه الن�شرة والوارد تفا�صيل عنهم بق�سم “�إدارة ال�شركة” في هذه
الن�شرة.

الم�ساهمون البائعون

الأ�شخا�ص الواردة �أ�سمائهم بال�صفحة (ط) من هذه الن�شرة.

الم�ست�شار المالي

جي اي بي للخدمات المالية.

المكتتبين

كل مواطن �سعودي يقوم باالكتتاب في الأ�سهم المطروحة.

المنتجات

المنتجات التي تبيعها العثيم في فروعها.

المنظمة

منظمة التجارة العالمية.

الن�شرة او ن�شرة اال�صدار

هذه الن�شرة المعدة من قبل ال�شركة المتعلقة باالكتتاب.

الهيئة

هيئة ال�سوق المالية وت�شمل ح�سب ال�سياق العاملين �أو الوكالء الذين قامت الهيئة ب�إ�سناد مهام لهم.

تداول

نظام �آلي لتداول الأ�سهم في ال�شركات ال�سعودية المدرجة في ال�سوق.

يورومونيتور

يورومونيتور �أنترنا�شيونال م�ست�شار درا�سات ال�سوق.

ف

اللفظ

المدلول

بالنيت ريتايل

بالنيت ريتايل م�ست�شار درا�سات ال�سوق.

�سعر االكتتاب

 40ريال �سعودي لل�سهم

فترة االكتتاب

تبد�أ في يوم 1429/6/17هـ وتنتهي في يوم 1429/6/26هـ (الموافق 2008/6/21م الى 2008/6/30م)

قواعد الت�سجيل والإدراج

قواعد الت�سجيل والإدراج ال�صادرة من هيئة ال�سوق المالية بموجب المادة  6من نظام ال�سوق المالية ال�صادر
بموجب المر�سوم الملكي رقم (م )30/وتاريخ 1424/6/2هـ (الموافق 2003/8/1م).

مدير االكتتاب

�شركة فالكم للخدمات المالية المعين من قبل ال�شركة والم�ساهمون البائعون لإدارة االكتتاب.

الم�ست�شارون

م�ست�شاري �شركة �أ�سواق عبد اهلل العثيم

مجل�س التعاون

هي دول مجل�س التعاون لدول الخليج العربي.

نظام المعلومات

نظام معلومات الإدارة.

البنوك الم�ستلمة

البنك ال�سعودي البريطاني ،ومجموعة �سامبا المالية ،وم�صرف الراجحي ،والبنك العربي الوطني ،والبنك
ال�سعودي الفرن�سي ،والبنك ال�سعودي الهولندي ،وبنك الجزيرة ،وبنك البالد

�شريحة (�أ) الم�ؤ�س�سات المكتتبة

الم�ستثمرون من الم�ؤ�س�سات التي خاطبها مدير �سجل اكتتاب الم�ؤ�س�سات بعد الت�شاور مع ال�شركة والم�ساهمين
البائعين بح�سب معايير خا�صة محددة م�سبق ًا من قبل هيئة ال�سوق المالية

�شريحة (ب) المكتتبون الأفراد

وي�شمل ذلك الأ�شخا�ص ال�سعوديون الطبيعيون ،بما في ذلك المر�أة ال�سعودية المطلقة �أو الأرملة التي لها �أوالد
ق�صر من زوج غير �سعودي حيث يحق لها �أن تكتتب ب�أ�سمائهم ل�صالحه

الأ�سواق المركزية

محل م�ساحته بين  400و  2500م 2على �أن ال تقل الم�ساحة المخ�ص�صة لبيع المنتجات الغذائية والم�ستلزمات
اليومية عن %70

الأ�سواق المركزية ال�ضخمة �أو
هايبر ماركت �أو الهايبر

محل تتجاوز م�ساحة البيع فيه  2500م 2على �أن ال تقل الم�ساحة المخ�ص�صة لبيع المنتجات الغير غذائية عن
%35

محالت الخ�صومات

محل تتراوح م�ساحته من  300م� 2إلى  900م 2ويتم من خاللها عر�ض �أقل من � 1,000صنف معلبة معظمها من
�سلع العالمات التجارية الخا�صة �أو الأ�صناف االقت�صادية.

مخازن نمو بينية

محالت �صغيرة الم�ساحة تقع داخل الأحياء وتبيع �أ�صناف اال�ستهالك اليومي الغذائية .تعمل في الغالب 24
�ساعة �أو حتى �ساعات مت�أخرة من الليل

متعهدي التموين

هي �سل�سلة من المتاجر المتخ�ص�صة في بيع نوع معين من الب�ضائع �أو متخ�ص�صة في بيع منتج واحد وقد تكون
هذه الب�ضائع غذائية �أو غير غذائية

�
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-1

عوامل المخاطرة

يجب على كل من يرغب في اال�ستثمار في الأ�سهم المطروحة لالكتتاب �أن يدر�س ك ّل المعلومات التي احتوتها هذه الن�شرة بعناية ،وب�شكل خا�ص عوامل
المخاطرة الواردة �أدناه ،قبل اتخاذ القرار ب�شراء الأ�سهم المطروحة لالكتتاب.
قد يت�أثر ن�شاط ال�شركة ومركزها المالي ونتائجها الت�شغيلية وتدفقاتها النقدية وتوقعاتها الم�ستقبلية ب�شكل �سلبي وجوهري في حالة حدوث �أي من
المخاطر التالية �أو �أي مخاطر �أخرى غير معروفة في الوقت الحا�ضر.
وفي حال حدوث �أو تحقق �أحد عوامل المخاطرة التي تعتقد �إدارة ال�شركة (“الإدارة”) في الوقت الحالي ب�أنها مهمة� ،أو �أي مخاطر �أخرى لم يت�سنى
للإدارة �أن تحددها �أو التي تعتقد �أنها غير جوهرية� ،أو �إذا �أ�صبحت هذه الأخيرة مخاطر جوهرية ،ف�إن ذلك قد ي�ؤدي �إلى الت�أثير �سلباً على �سعر الأ�سهم
في ال�سوق وقد يخ�سر الم�ستثمر كامل �أو جزء من ا�ستثماره في �أ�سهم ال�شركة.

	1-1المخاطر المتعلقة بن�شاط ال�شركة
	1-1-1التقلب في عمليات ال�شركة
تعتمد مقدرة ال�شركة على زيادة مبيعاتها و�أرباحها على عدة عوامل ،العديد منها خارج عن �سيطرتها ،و�أي تقلبات في نتائج ال�شركة خالل ال�سنة �أو من �سنة
�إلى �أخرى قد ت�ؤثر �سلب ًا على نتائج ال�شركة.

	2-1-1المخاطر المرتبطة بالمنتجات
بالرغم من �أن ال�شركة تتخذ عدد ًا من االحتياطات لتقليل المخاطر المرتبطة بالمنتجات �أهمها:
• •الفح�ص والمراقبة الم�ستمرة لكافة المنتجات المدرجة تحت العالمات التجارية الم�ستخدمة من قبل ال�شركة.
• •التدقيق الخارجي من الهيئة العربية ال�سعودية للموا�صفات والمقايي�س لنظم الإنتاج بما يتوافق مع معايير الجودة العالمية (نظام نقاط التحكم الحرجة
لتحليل المخاطر  )HACCPو( .)2000 / ISO9001
• •توفير تغطية ت�أمين منا�سبة.
�إال �أنه قد يت�أثر ن�شاط ال�شركة نتيجة احتمال تلف بع�ض المنتجات ب�سبب عوامل خارجية الأمر الذي قد ي�ؤثر �سلبا على المبيعات والأرباح.

3-1-1

مطلوبات ر�أ�سمالية م�ستقبلية و�ضمانات وارتباطات محتملة

قد تن�ش�أ لدى ال�شركة التزامات لم�صروفات ر�أ�سمالية وا�ستثمارات م�ستقبلية ،ولي�ست هناك �أية �ضمانات �أو ت�أكيدات ب�أن ال�شركة �ست�ستطيع ت�أمين تلك
الم�صروفات في حال احتياجها لذلك في الوقت المنا�سب �أو ب�شروط مواتية ومقبولة بالن�سبة لها.
عالوة على ما �سبق ,فلدى ال�شركة التزامات محتملة بحوالي  15.3مليون ريال �سعودي عبارة عن خطابات اعتماد و�ضمان �صادرة من البنوك التي تتعامل
معها ال�شركة كما في  31دي�سمبر 2007م.

	4-1-1الإبقاء على الإدارة الرئي�سية
قد تت�أثر �أعمال ال�شركة وو�ضعها المالي ونتائجها الت�شغيلية ب�شكل �سلبي �إذا لم تتمكن من المحافظة على كوادرها من الموظفين الم�ؤهلين �أو �إيجاد بدالء على
نف�س الدرجة من الت�أهيل .وتعتمد ال�شركة على قدرات وخبرات مدرائها التنفيذيين وموظفيها الرئي�سيين .وبالرغم من تطبيق ال�شركة ا�ستراتيجيات (راجع
ق�سم  10-3الموارد الب�شرية وال�سعودة) لمواجهة مخاطر فقدان الموظفين وتقليل الآثار النا�شئة عن ترك �أي منهم العمل لدى ال�شركة ،ف�إنه ال يوجد �ضمان
بعدم حدوث الأمر.

5-1-1

�إ�ستراتيجية التو�سع

مع �أن ال�شركة قد نمت خالل ال�سنوات القليلة الما�ضية تطبيق ًا للإ�ستراتيجية التو�سعية التي تتبناها ,فقد يت�أثر الو�ضع المالي لل�شركة ب�شكل �سلبي �إذا لم
تنجح تلك الإ�ستراتيجية .وتنوي ال�شركة اال�ستمرار في تنويع وزيادة عدد فروعها و�إدراج المزيد من المنتجات تحت العالمات التجارية الم�ستخدمة من قبلها
وزيادة قدرتها في اال�ستمرار بتطبيق وتطوير الأنظمة الت�شغيلية والمالية ونظم �إدارة المعلومات في الوقت المنا�سب ،وكذلك على تو�سيع وتدريب وتحفيز و
�إدارة مواردها الب�شرية .وقد ي�ؤدي عدم قدرة ال�شركة في زيادة المبيعات في الأ�سواق الحالية �أو الجديدة �إلى الت�أثير على تعوي�ض النفقات الر�أ�سمالية وتكاليف
الإنتاج والتوزيع والت�سويق وكذلك التكاليف الإدارية التي تحملتها في تطوير هذه الأ�سواق.
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	6-1-1ال�سعودة
بموجب تعميم معالي وزير العمل الم�ؤرخ في 1423/5/1هـ (الموافق 2002/8/10م) يتعين على جميع المن�ش�آت التي يوجد لديها �أكثر من  20موظف ًا �أن يكون
الحد الأدنى من الموظفين ال�سعوديين لديها  %30من مجموع القوى العاملة بالمن�ش�أة .ونظر ًا لأن تر ّكز العمالة في ال�شركة هو في عمالة الم�ستودعات والفروع
والذي يعتمد على العمالة الوافدة ف�إنها تواجه �صعوبات كبيرة لزيادة عدد الموظفين ال�سعوديين العاملين لديها والذين تقارب ن�سبتهم كما في نهاية 2007م
 %24من �إجمالي موظفي ال�شركة وبالتالي ف�إنها ال تفي بن�سبة ال�سعودة المطلوبة من قبل وزارة العمل .وبالرغم من تفهم وزارة العمل لطبيعة عمل ال�شركة
وا�ستمرارها في �إ�صدار الت�أ�شيرات الالزمة لها ،ف�إن ال�شركة ال ت�ضمن ا�ستمرار وزارة العمل في �إ�صدار الت�أ�شيرات وبالتالي عدم قدرة ال�شركة على توفير
العمالة الالزمة مما قد ي�ؤثر على عمل ال�شركة وو�ضعها المالي ونتائج عملياتها.

7-1-1

برنامج اكت�ساب

هو برنامج والء يقدم خ�صومات على بع�ض الب�ضائع التي تقدمها ال�شركة من خالل نقاط بيعها ،بالإ�ضافة �إلى تجميع نقاط يقوم العميل با�ستبدالها بهدايا
وجوائز بما يعادل  %2من مجموع عدد النقاط خالل فترة زمنية تبلغ � 36شهر ًا من تاريخ جمع النقاط (راجع ق�سم  9-3الجوانب الت�سويقية)
وقد بلغ مجموع نقاط عمالء برنامج اكت�ساب  779مليون نقطة ويبلغ عدد العمالء الن�شطين � 183ألف عميل كما في  31دي�سمبر 2007م ,ويترتب على ال�شركة
التزام بمبلغ  15.6مليون ريال �سعودي مقابل هذه النقاط .كما �أن ال�شركة قامت بتخ�صي�ص مبلغ ًا وقدره  6.37مليون ريال �سعودي لمواجهة هذا االلتزام.
وبالرغم من �أن �شروط برنامج اكت�ساب تتيح لل�شركة �إلغاء البرنامج دون �إ�شعار م�سبق ودون م�سئولية على ال�شركة ,بالإ�ضافة �إلى �أن خبرة ال�شركة والبيانات
الإح�صائية التاريخية ت�شير �إلى �أن كثير من العمالء ال يقومون با�ستبدال نقاطهم �ضمن المدة المحددة �إال �أنه في حال قيام جميع العمالء با�ستبدال نقاطهم
�ضمن المدة المحددة فقد تت�أثر ربحية ال�شركة �سلب ًا.

	8-1-1المواقع الم�ؤجرة
ت�ست�أجر ال�شركة العديد من محالتها التجارية لفترة تتراوح بين �سنة و � 25سنة قابلة للتجديد .وت�شكل المواقع التي تنتهي فترة الإيجار بعد �سنة �أو �أقل ما ن�سبته
 %24من �إجمالي المواقع� ،أما باقي المواقع فت�شكل ما ن�سبته  %13للعقود التي تنتهي بين �سنتين وخم�س �سنوات و  %63للعقود التي تنتهي بعد �أكثر من خم�س
�سنوات ولغاية � 25سنة .وقد تت�أثر مبيعات ال�شركة �سلبي ًا في حال عدم تجديد �أي من هذه العقود� ،إال �أنه الجدير بالذكر �أن ال�شركة وحتى تاريخه لم تواجه هذه
الم�شكلة بل �إن معظم مواقعها التي لفترة �سنة تجددت تلقائي ًا على مدى ع�شرات ال�سنوات.

	2-1المخاطر المتعلقة بال�سوق
	1-2-1المناف�سة
تركز ال�شركة على النوعية وال�سعر واالنت�شار و�أدى ذلك �إلى تح�سن و�ضعها بال�سوق ونتائج الت�شغيل خالل ال�سنوات الما�ضية ،وبالرغم من �أن ال�شركة نجحت
في زيادة ح�صتها من ال�سوق � ،إال �أنه من المحتمل �أن يقوم مناف�سوها بتتبع نف�س الإ�ستراتيجية التي تنتهجها وعليه فقد تتناق�ص ح�صة ال�شركة من ال�سوق
وبالتالي ت�أثر ربحيتها �سلب ًا .وفي ال�سنوات الأخيرة ،دخل الهايبر ماركت كمناف�س قوي للأ�سواق المركزية و�أ�سواق الجملة تمثلت بدخول مناف�سين جدد في
قطاع المواد اال�ستهالكية مثل كارفور وجيان.
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	2-2-1احتمال مواجهة �ضغوط على الأ�سعار
وبالرغم من �أن لدى ال�شركة قدرة تفاو�ضية عالية مع الموردين مما ي�ساعد في المحافظة على هام�ش ربحية ال�شركة �إال �أنه قد يت�أثر م�ستوى �أرباحها ب�شكل
�سلبي �إذا ما بد�أت حرب �أ�سعار في تقديم الخدمات �أو المنتجات في �سوق التجزئة .حيث �أنه ي�شهد ال�سوق ال�سعودي مرحلة قوية من حرب الأ�سعار وذلك ب�سبب
الرغبات في التو�سع واالنت�شار والح�صول على عوائد �أكبر وح�ص�ص �إ�ضافية.

	3-2-1الب�ضائع المقلدة
قد ي�ؤثر انت�شار الب�ضائع المقلدة على مبيعات ال�شركة� ،إال �أنه توجد الكثير من الجهود الحكومية المبذولة لمنع تدفق الب�ضائع المغ�شو�شة والماركات المقلدة
لل�سوق ال�سعودي ،كما ت�شجع الحكومة دور و�سائل الإعالم لزيادة الوعي في هذا المجال.

	4-2-1ا�ستقرار البيئة النظامية
تخ�ضع ال�سوق التي تعمل بها ال�شركة لمتطلبات نظامية مثل تراخي�ص وزارة التجارة و ال�صناعة و�أي تغيير في المتطلبات النظامية الحالية �أو ا�ستحداث
�إجراءات نظامية جديدة قد يكون له �أثر �سلبي على ال�شركة.

	3-1المخاطر المتعلقة بالمنطقة
1-3-1

ع�ضوية منظمة التجارة العالمية

�أ�صبحت المملكة بتاريخ 1426/11/9هـ (الموافق 2005/12/11م) الع�ضو رقم  149في منظمة التجارة العالمية (“المنظمة”) ,وقد ي�ؤثر هذا االن�ضمام
لع�ضوية المنظمة على �أو�ضاع ال�سوق ال�سعودي وعلى النجاح الم�ستقبلي لل�شركة ،حيث �أن ان�ضمام المملكة للمنظمة من �آثاره حرية ان�سياب ال�سلع والخدمات
بين الدول ورفع الحماية عن ال�سلع التي ت�صنع محلي َا.

	2-3-1التوجهات االقت�صادية
ي�ستند الأداء الم�ستقبلي لل�شركة على عدد من الفر�ضيات التي تتعلق بالأو�ضاع االقت�صادية في ال�سوق ال�سعودي التي تعمل فيها ال�شركة .وبالرغم من �أن
الفر�ضيات الم�ستخدمة في هذه الن�شرة تعتبر معقولة في ظل الظروف الحالية� ،إال �أنها تخ�ضع للتغيرات ال�سيا�سية واالقت�صادية الكل ّية وعدم التيقن باعتبارها
خارجة عن �سيطرة ال�شركة ،وفي حال تبين عدم �صحة �أي من هذه الفر�ضيات فقد يكون لذلك ت�أثير �سلبي على الو�ضع المالي لل�شركة ونتائج عملياتها.

3-3-1

تذبذب �أ�سعار �صرف العمالت

ينح�صر ن�شاط ال�شركة على المبيعات في المملكة ،وكذلك ا�ستيراد المواد التموينية وغيرها من ال�سلع التي يتم �إنتاجها خارج المملكة ،وال تقوم ال�شركة بتغطية
الأخطار الناتجة عن تقلب �أ�سعار ال�صرف ،لذا ف�إن تقلبات �سعر ال�صرف قد ي�ؤثر �سلب ًا على نتائج ال�شركة.

	4-1المخاطر المتعلقة بالأ�سهم المطروحة لالكتتاب
	1-4-1ال�سيطرة من قبل الم�ساهمين البائعين والم�ؤ�س�سين الآخرين
�سوف ي�ستمر الم�ساهمون البائعون والم�ؤ�س�سون الآخرون في ال�سيطرة على كافة الأمور التي تتطلب موافقة م�ساهمي ال�شركة بما فيها اختيار �أع�ضاء مجل�س
الإدارة والأن�شطة الهامة لل�شركة .وبعد اكتمال االكتتاب �سيمتلك الم�ساهمون البائعون والم�ؤ�س�سون الآخرون  %70من �أ�سهم ال�شركة ،ومن ثم �ستبقى ال�سيطرة
على جميع الأمور التي تتطلب موافقة م�ساهمي ال�شركة في يد الم�ساهمين البائعين والم�ؤ�س�سين الآخرين.

2-4-1

عدم وجود �سوق �سابق لأ�سهم ال�شركة

لم تكن لأي من الأ�سهم المطروحة لالكتتاب �سوق �سابقة للتداول ،لذا ف�إنه من غير الم�ؤكد �أن تحقق �سوق ًا ن�شط ًا لتداول الأ�سهم المطروحة لالكتتاب بعد
�إدراجها ،و�إن تحقق ذلك فلي�س من الم�ؤكد ا�ستمراره .ولقد تم تحديد �سعر ال�سهم المطروح لالكتتاب وفق ًا لعدة عوامل منها تاريخ وتوقعات ال�شركة وال�سوق
التي تتناف�س فيها ،وتقييم �إدارة ال�شركة ،والت�شغيل ،والنتائج المالية.
وتوجد عدة عوامل خارجة عن �سيطرة ال�شركة قد تت�سبب في تقلبات ب�سعر الأ�سهم المطروحة لالكتتاب ،وت�شمل االختالفات في نتائج الأعمال الفعلية �أو
المتو ّقعة ،والتغييرات �أو الإخفاق في تحقيق الإيرادات التقديرية �أو المتوقعة ،و�أو�ضاع ال�شركة مقارنة بال�صناعة� ،إ�ضافة �إلى الإجراءات النظامية والأو�ضاع
االقت�صادية العامة.
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3-4-1

بيع الأ�سهم في الم�ستقبل

بالرغم من �أن الم�ساهمان البائعان �سيخ�ضعان لفترة حظر مدتها �ستة �أ�شهر تبد�أ من تاريخ بدء تداول الأ�سهم ،يحظر عليهما وعلى الم�ؤ�س�سين الآخرين
خاللها الت�صرف ب�أي من �أ�سهمهم ،وبعد مرور المدة المذكورة و�أن �أي بيع مقترح للأ�سهم من قبل الم�ساهمان البائعان والم�ؤ�س�سين الآخرين يتطلب الموافقة
الم�سبقة من الهيئة� ,إال �أن بيع كمية كبيرة من �أ�سهم ال�شركة في ال�سوق �أو توقع حدوث مثل هذا البيع قد ي�ؤثر �سلب ًا على �سعر الأ�سهم .كما �أن ال�شركة ال تنوى
�إ�صدار �أ�سهم �إ�ضافية في الوقت الحا�ضر ومع ذلك ف�إن قيام ال�شركة ب�إ�صدار �أ�سهم �إ�ضافية �أو قيام الم�ساهمان البائعان والم�ؤ�س�سين الآخرين ببيع عدد كبير
من الأ�سهم بعد فترة الحظر قد يكون له ت�أثير �سلبي على �سعر الأ�سهم.

4-4-1

مخاطر اال�ستثمار والقدرة على دفع الأرباح

قد تتغير قيمة �أ�سهم االكتتاب تبع ًا لتطور ال�شركة ،وقد ترغب ال�شركة في زيادة ر�أ�س مالها من خالل طرح �أ�سهم جديدة ،وقد ال توزع ال�شركة �أرباح ًا ب�شكل
م�ستمر ،و�إن � ّأي قرار لدفع الأرباح نقد ًا �إلى م�ساهمي ال�شركة �سيكون بنا ًء على تقدير مجل�س الإدارة وبتو�صية منه ،بعد الأخذ في االعتبار العوامل المختلفة
التي ت�شمل الو�ضع المالي لل�شركة.
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نظرة عامة على القطاع

َ
الق�سم (نظرة عامة على القطاع) م�أخوذة من:
ال�سوق الواردة في هذا
لمعلومات
�إنّ الم�صاد َر الأ�سا�سية
ِ
ِ
�1 )1شركة يورومونيتور العالمية (“يورومونيتور”)
ً
والتي ارتبطت بالعمل في الدرا�سات ال�سوقية والكتب المرجعية للأعمال وت�أ�سي�س قواعد البيانات الإلكترونية لأكثر من ثالثين عاما و�شملت هذه الدرا�سات
 205دولة.
تم اقتبا�س بيانات يورومونيتور الم�ستخدمة في هذا الق�سم من درا�سة �أعدت في عام 2006م.
وننوه �إلى �أنه لي�س لدى يورومونيتور �أو �أي من فروعها �أو ال�شركاء فيها �أو مدرائها �أو �أقاربهم �أي �أ�سهم �أو ح�ص�ص �أو م�صلحة من �أي نوع في ال�شركة .وقد
وافقت يورومونيتور خطي ًا على ا�ستخدام درا�ستها بال�شكل والم�ضمون الوارد بن�شرة الإ�صدار هذه ولم يتم �سحب تلك الموافقة.
2 )2بالنيت ريتايل
تتخ�ص�ص بالنيت ريتايل في توفير الأخبار والتحليالت عن تجار التجزئة و�أ�سواق التجزئة على م�ستوى العالم ب�شكل يومي.
تم اقتبا�س بيانات بالنيت ريتايل الم�ستخدمة في هذا الق�سم من موقع ال�شركة االلكتروني (.)www.planetretail.net
وننوه �إلى �أنه لي�س لدى بالنيت ريتايل �أو �أي من فروعها �أو ال�شركاء فيها �أو مدرائها �أو �أقاربهم �أي �أ�سهم �أو ح�ص�ص �أو م�صلحة من �أي نوع في ال�شركة .وقد
وافقت بالنيت ريتايل خطي ًا على ا�ستخدام درا�ستها بال�شكل والم�ضمون الوارد بن�شرة الإ�صدار هذه ولم يتم �سحب تلك الموافقة.
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مقدمة

1-1-2

�أ�سواق التجزئة العالمية

تغيرت �أ�سواق بيع التجزئة العالمية في ال�سنوات الأخيرة حيث ي�سيطر عدد قليل ن�سبيا من ال�شركات على ن�سبة كبيرة من تجارة بيع التجزئة .وقد تج�سد
هذا االتجاه بظهور �شركات تجزئة ذات نقاط بيع متعددة ومت�شابهة .ولقد طور بائعو التجزئة الكبار قنوات التوزيع و زادوا عر�ض المنتجات و اعتمدوا على
�شراء منتجاتهم من م�صادر ذات �أ�سعار منخف�ضة  ،وبذلك نجحوا في اجتذاب الم�ستهلكين الباحثين عن �سهولة الت�سوق والأ�سعار المناف�سة .ويختلف هيكل
�سوق التجزئة في دول مجل�س التعاون الخليجي (“مجل�س التعاون”) نوعا ما حيث دخلت ال�سوق بع�ض �شركات التجزئة الدولية وتطورت طريقة عمل التجار
المحليين .ومع ذلك ال تزال البقاالت المحلية التقليدية ت�شكل قوة رئي�سية في �سوق التجزئة في منطقة الخليج العربي .وبما �أن لدى هذه البقاالت العديد من
خ�صائ�ص المتاجر العالمية من توفير الراحة للمت�سوق بما في ذلك �ساعات عملها الطويلة ،فهي تتمتع ب�أ�س�س تكلفة منخف�ضة ونتيجة لذلك تبقى م�ستويات
�أ�سعارها مناف�سة.

2-1-2

�أ�سواق التجزئة بمجل�س التعاون الخليجي

يت�ألف مجل�س التعاون من كل من المملكة العربية ال�سعودية والكويت والبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة وعمان .ويبلغ العدد ال�سكاني لدول مجل�س
التعاون حوالي ( )35.1مليون ن�سمة وهو في تزايد م�ستمر وي�شكل ال�شباب الن�سبة الأكبر منها . 5ويمثل التوزيع ال�سكاني (الديموغرافي) عامال هاما بالن�سبة
لأ�سواق التجزئة باعتبارهم الم�ستهلكين و�أن عددهم في نمو م�ضطرد .يعتبر فائ�ض الدخل في دول مجل�س التعاون الأعلى �إذا ما قورن بدول �أخرى في ال�شرق
الأو�سط بل و�أف�ضل من م�ستويات الدخل في الكثير من الدول الأوروبية .وبالرغم �أن معدل اال�ستهالك العام للفرد الواحد في ازدياد م�ستمر �إال �أنه يبقى �ضئيال
عند مقارنته بالمعدالت العالمية خ�صو�صا معدالت الدول ذات م�ستويات الدخل الم�شابهة.

3-1-2

�أ�سواق التجزئة بالمملكة

تبقى المملكة العربية ال�سعودية الدولة الأكبر حجم ًا لأ�سواق التجزئة في منطقة الخليج ب�سبب عوامل كثيرة ،من �أهمها عدد ال�سكان ،والتوزيع الديموغرافي
حيث يمثل الجيل ال�صغير الن�سبة الأكبر ،بالإ�ضافة �إلى القوة ال�شرائية العالية .وباال�ستناد �إلى �إح�صائيات يورومونيتر ،ف�إن مبيعات تجزئة المواد الغذائية قد
زادت خالل � 5سنوات (2000م – 2005م) بن�سبة  %14لت�صل �إلى ( )15مليار دوالر �أمريكي ( 56مليار ريال �سعودي) ،وقد �ساعد على هذه الزيادة التطور في
�إدارة ت�شغيل وت�أهيل الأ�سواق المركزية االعتيادية وظهور الأ�سواق المركزية ال�ضخمة ( الهايبر ماركت ) بالإ�ضافة �إلى ارتفاع حاد في مبيعات البقاالت.

 5جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
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بالإ�ضافة �إلى ما �سبق ،فقد ا�ستمرت الأ�سواق المركزية الجديدة ب�أدائها المتميز في قطاع المواد الغذائية بال�سيطرة على هذا القطاع في المملكة
على ح�ساب منافذ بيع الجملة والتجزئة القديمة مثل البقاالت .فالأرقام المتوفرة تدل على �أن الأ�سواق المركزية قد زادت بن�سبة  %18خالل الفترة
الم�شار �إليها �أعاله .وقد �ساهمت الطفرة اال�ستهالكية التي �سادت خالل الت�سعينات بالت�أ�سي�س لنجاح الأ�سواق المركزية الكبيرة في المملكة .كما �إن
�سيا�سات تحرير ال�سوق وت�شجيع دخول الم�ستثمرين الأجانب في �شراكات مع م�ستثمرين محليين (بما يجلبه الم�ستثمرين الأجانب من �أنظمة ت�شغيل
لأ�سواق كبيرة الحجم) قد �ساعد على النمو المذكور.6
الجدول  :1مبيعات التجزئة للمواد الغذائية ح�سب نوع منفذ البيع (2000م – 2006م) (بليون ريال �سعودي)
2000م

2006م

2005م

2004م

2003م

2002م

2001م

الأ�سواق المركزية ال�ضخمة (الهايبر)

7.0

5.4

4.1

3.4

2.9

2.7

2.6

الأ�سواق المركزية

14.6

13.7

12.7

11.9

11.2

10.7

10.1

محالت الخ�صومات

1.5

1.5

1.4

1.3

1.3

1.3

1.3

مخازن نمو بينية

3.5

3.4

3.4

3.3

3.3

3.5

3.5

بقاالت

21.5

21.6

21.8

22.4

22.4

22.4

22.6

متعهدي تموين

10.9

10.5

10.1

9.4

9.4

9.1

8.8

�آخرون

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

مجموع مبيعات التجزئة للمواد الغذائية

59.3

56.3

53.7

52.0

50.6

49.8

49.2

الم�صدر :يورومونيتور
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وفي قطاع المواد غير الغذائية ,زادت عدد منافذ البيع وم�ساحة البيع وحجم المبيعات بمعدل  %31 ,٪28 ,%9على التوالي للفترة من 2000م الى 2005م,
ليكون بذلك �أداء هذا القطاع �أف�ضل من �أداء قطاع المواد الغذائية .ويرجع ال�سبب في ذلك �إلى الطفرة االقت�صادية الناتجة عن ارتفاع �أ�سعار النفط خالل
عامي 2003م و2004م .بالإ�ضافة �إلى زيادة الأجور في القطاعين الحكومي والخا�ص .وفي عام 2005م و�صلت مبيعات المواد غير الغذائية �إلى  110بليون ريال
�سعودي بعد �أن كانت في عام 2000م تبلغ  84بليون ريال �سعودي كما هو مو�ضح في الجدول التالي:8
الجدول  :2مبيعات المواد غير الغذائية (2000م – 2006م)
البيــان

2006م

2005م

2004م

2003م

2002م

2001م

2000م

المبيعات ( مليون ريال �سعودي)

116.610

109.500

102.850

96.825

91.533

87.387

83.824

عدد منافذ البيع

47.074

46.022

44.979

43.998

43.200

42.589

42.147

م�ساحة البيع (�ألف متر مربع)

5.769

5.473

5.178

4.875

4.649

4.464

4.266

الم�صدر :يورومونيتور
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و قد �ساعد االرتفاع ال�سنوي في دخل الفرد وتح�سن م�ستوى المعي�شة بالإ�ضافة �إلى المناخ العام في المملكة على هذا النمو اال�ستهالكي .ون�سب ًة �إلى �إح�صائيات
يورومونيتر فقد �ساهم عاملين �إ�ضافيين في هذا النمو:
 .1تكون حوالي � 250ألف �أ�سرة �سعودية جديدة كل عام و ما يتبعه من زيادة الطلب على الب�ضائع ب�صفة عامة والمعمرة منها ب�صفة خا�صة.
 .2وجود جالية �أجنبية كبيرة في المملكة ت�صل �إلى  %30من عدد ال�سكان حيث �أن وجودها يخلق طلب متزايد على الب�ضائع المعمرة التي يقوم بع�ضهم
ب�شحنها �إلى بلدهم في الإجازة �أو عند انتهاء �إقامتهم.

 6امل�صدر :يورومونيتور
� 7أرقام  2005-2000فعلية و 2006متوقعة لعدم توفر الأرقام الفعلية
 8امل�صدر :يورومونيتور
� 9أرقام  2005-2000فعلية و 2006متوقعة لعدم توفر الأرقام الفعلية
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	2-2العوامل الم�ؤثرة على �سوق البيع بالتجزئة بالمملكة
هناك العديد من العوامل الخارجية التي ت�ؤثر ت�أثير ًا جوهريا على �أ�سواق البيع بالتجزئة بالمملكة ومن �أهمها ما يلي:

	1-2-2ال�سيا�سات الحكومية
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ال�سعودة
يتكون معظم �سكان المملكة من ال�شباب ،ويقدر عدد الداخلين �سنويا ل�سوق العمل من ال�سعوديين مابين � 150-100ألف �شخ�ص ،11بما جعل توفير فر�ص عمل
لل�سعوديين من �أولويات الحكومة بالمملكة العربية ال�سعودية (“الحكومة”)� .إن هدف حكومة المملكة هو �إن�شاء قاعدة بيانات ت�ساهم في توظيف ال�سعوديين
من خالل معاقبة ال�شركات التي ال ت�ستوفي �شروط ال�سعودة ،ويقدر عدد ال�سعوديين العاملين في قطاع التجزئة في المملكة بـ  %18من العاملين في هذا القطاع
في عام 2004م .12وتعمل الحكومة على �سن ت�شريعات لت�شجيع ال�سعوديين للعمل في هذا المجال بالإ�ضافة �إلى الدورات التدريبية والحوافز المالية  ،وتهدف
الحكومة في هذا القطاع �إلى الو�صول لن�سبة  %30من ال�سعودة� .أن الكثير من الت�شريعات والقوانين الحالية التي تحكم قطاع البيع بالتجزئة هي تحت المراجعة
من قبل الحكومة بهدف تطوير الممار�سات التجارية وحماية الم�ستهلك .و القطاع الخا�ص �سوف يطالب في الم�ستقبل بتطوير وتطبيق برامج تدريبية بالتعاون
مع مجل�س الغرف التجارية ال�سعودية.
الب�ضائع المقلدة
توجد الكثير من الجهود الحكومية المبذولة لمنع تدفق الب�ضائع المغ�شو�شة والماركات المقلدة لل�سوق ال�سعودي ،ويتوقع �أن ت�ؤ�س�س حكومة المملكة محكمة
تجارية تحت �إ�شراف وزارة العدل ،والتي �سوف تخت�ص بالنظر في ق�ضايا الغ�ش واالحتيال التجاري ،كما ت�شجع الحكومة دور و�سائل الإعالم لزيادة الوعي في
هذا المجال.13
الجمارك
بداية من مايو 2001م خف�ضت الجمارك على عدد من الواردات من � %12إلى  .%5ولت�شجيع ال�صناعة المحلية فقد فر�ضت ر�سوم حماية جمركية بن�سبة %20
على بع�ض ال�سلع الم�ستوردة التي يوجد مثيل لها ينتج محليا مثل البي�ض وزيوت الت�شحيم وال�سجاد وغيرها ،كما �أنه لي�س لزام ًا الح�صول على ترخي�ص ا�ستيراد
في المملكة وال توجد �أي قيود على تحويل الأموال للخارج.14
دور الم�ستثمرين الأجانب
�أ�صبحت الأ�سواق المركزية قوة ال ي�ستهان بها في المملكة وبد�أت في ممار�سة �ضغوط على الحكومة لتغيير قوانين اال�ستثمار لتمكين الم�ستثمرين الأجانب من
ممار�سة دور رئي�سي في �إدارة الأ�سواق المركزية بد ًال من القيام بالدور الثانوي في �إدارة هذه الأ�سواق ،وفي المقابل يزداد وعي الم�ستهلكين بحقوقهم.
م�ساحات البيع بالتجزئة
من �أهم العوامل التي ت�ؤثر في �سوق التجزئة التو�سع الغير م�سبوق في الن�شاط العقاري بالمملكة خا�صة في مجال بناء المجمعات التجارية ال�ضخمة (المول
والميجا مول) في المدن الرئي�سية ،حيث �إن التوجه الحالي هو بناء مجمعات تجارية �ضخمة .وت�شير الدرا�سات ال�صادرة في هذه المجال ب�أن التو�سعات
الحالية في المملكة العربية ال�سعودية في بناء المجمعات التجارية ت�ضع الريا�ض وجدة في المرتبة الثالثة والرابعة بم�ساحات تتراوح بين � 800-750ألف متر
مربع على التوالي ك�أ�سواق للبيع بالتجزئة في ال�شرق الأو�سط .15و ت�شير التوقعات �إلى �أن التو�سع في بناء المجمعات التجارية ال�ضخمة �سي�ؤثر ايجابيا على نمو
�سوق البيع بالتجزئة في المملكة.16
التطور التقني
�إن التطور التكنولوجي له �أكبر الأثر في نمو العديد من ال�صناعات ،ويعد الت�سوق االلكتروني الم�ؤثر الأكبر في نمو �صناعة البيع بالتجزئة ،وت�صنف المملكة
حالي ًا من بين �أكبر  5دول عربية في الت�سوق االلكتروني ،فقد �سمح باالت�صال باالنترنت قانوني ًا بالمملكة في فبراير 1999م ومن ثم بدء تقديم خدمة االت�صال
باالنترنت تجاري ًا لمزودي الخدمة .ويمكننا مالحظة الم�ؤ�شرات التالية بالن�سبة للمملكة :
10
11
12
13
14
15
16

امل�صدر :يورومونيتور
امل�صدر :يورومونيتور
امل�صدر :يورومونيتور
امل�صدر :يورومونيتور
امل�صدر :يورومونيتور
امل�صدر� :إن�ستيتيوت فور �إنرتنا�شونال ري�سري�ش ()IIR
امل�صدر :يورومونيتور
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• •في يوليو 2001م �أطلقت االت�صاالت ال�سعودية خدمة االت�صال ال�سريع باالنترنت ( )ADSLلم�ستخدمي االنترنت بالمملكة مع �أ�سعار مناف�سة لهذه
الخدمة.
• •في بداية عام 2004م �أطلقت هيئة االت�صاالت وتقنية المعلومات ال�سعودية مبادرة حا�سب لكل بيت متيحة لأكثر من مليون مواطن �سعودي الح�صول على
جهاز حا�سب �آلي مجمع محلي ًا وب�أ�سعار مناف�سة.
�إن الحافز الحكومي وراء هذا التوجه هو تحويل المجتمع ال�سعودي �إلى مجتمع معلوماتي مما ي�ساهم في دفع �صناعة تقنية المعلومات في المملكة قدم ًا �إلى
الأمام ،م�ضاعفة عدد م�ستخدمي االنترنت في المملكة مما قد ينعك�س في انتعا�ش البيع االلكتروني.
ت�أثير العولمة
من المتوقع �أن ي�صاحب دخول المملكة لمنظمة التجارة العالمية �سن للعديد من القوانين والت�شريعات التي تتوافق مع متطلبات منظمة التجارة العالمية ولخلق
م�ستوى جديد من حرية التعامل �سواء لل�شركات المحلية �أو الأجنبية ،مما �سيتيح لل�شركات الأجنبية الدخول لأ�سواق المملكة بدون و�سيط محلي �أو ا�شتراطات
معقدة ،مما �سيكون له �أكبر الأثر في �سوق البيع بالتجزئة �سواء من حيث ازدياد المناف�سة وانخفا�ض الأ�سعار نتيج ًة لحذف هام�ش ربح الو�سيط المحلي.

	2-2-2اتجاهات �سوق التجزئة اال�ستهالكي
تكتل الح�ص�ص في �أ�سواق التجزئة
ت�ستحوذ البقاالت على الح�صة الأكبر من �سوق التجزئة بالمملكة� ،إال �أنه توافق ًا مع اتجاهات �أ�سواق التجزئة العالمية ف�إن �أ�سواق التجزئة في المملكة تو�ضح
�أن هناك فر�ص واعدة للأ�سواق المركزية والأ�سواق الهايبر للتو�سع في �شبكة فروعها في جميع �أنحاء المملكة في حين �أن دور الأ�سواق ال�صغيرة والبقاالت قد
يبد�أ في االنخفا�ض التدريجي.17
االمتياز
االمتياز هو �أحد �أ�شكال الأعمال المعروفة في المملكة ،وي�شيع االمتياز في الأ�سواق الكبيرة ذات الأق�سام وفي المطارات ،وي�شمل بيع الأجهزة االلكترونية
وال�ساعات والعاب الأطفال وم�ستح�ضرات التجميل ولوازم المو�ضة .فالكثير من المحالت الكبرى للبيع بالتجزئة تتيح للم�ؤ�س�سات ال�صغيرة و�ضع �أركان لعر�ض
ب�ضائعهم للبيع من خالل هذه الأ�سواق ،وقد ظهر هذا االتجاه في الأ�سواق الكبيرة ذات الأق�سام المتعددة فالكثير من ال�شركات المتخ�ص�صة في م�ستح�ضرات
التجميل ولوازم المو�ضة تبيع منتجاتها مبا�شرة للمت�سوقين في هذه الأ�سواق .وكثير من المحالت الكبيرة التي ال تبيع المنتجات الغذائية ت�سمح لبع�ض
ال�شركات ببيع المنتجات الغذائية (مثل الأكل) داخل �أ�سواقها ،والهدف من هذا االتجاه هو زيادة عدد مرتادي �أ�سواقها حيث �أن بع�ض العمالء الذين �سوف
ي�أتون للت�سوق من هذه الأركان ال�صغيرة قد يكملون ت�سوقهم من المحل الكبير.18
محل داخل محل ()Shop-n-Shop
ا�ستوحت هذه الفكرة الجديدة من الدول ذات الباع الطويل في �سوق البيع بالتجزئة مثل فرن�سا وايطاليا والمملكة المتحدة ،وقد �أ�صبحت هذه الفكرة هي
االتجاه الجديد في المملكة العربية ال�سعودية� ،إذ �إن هذه الفكرة ما هي �إال تكبير لفكرة االمتياز ال�سابقة فكبار تجار التجزئة ي�سمحون للم�ؤ�س�سات ال�صغيرة
بفتح محالت في �أ�سواقهم الكبيرة ،و يتزايد هذا االتجاه في الأ�سواق ذات الأق�سام المتعددة والهايبر ماركت والأ�سواق المركزية .
المناف�سون الرئي�سيون
نما قطاع المواد اال�ستهالكية خالل العقد الأخير ب�شكل �سريع ،نظرا للنمو المتزايد لل�سكان ،وتغير الأنماط المعي�شية ودخول مناف�سين جدد �إلى ال�سوق
المحلي ،ف�أدى ذلك �إلى ارتفاع عدد الأ�سواق المركزية ،و�أ�سواق الجملة والبقاالت ،حيث و�صل حجم التداول في ال�سوق ال�سعودي من المواد اال�ستهالكية �إلى
نحو  56مليار ريال في عام 2005م .19وفي ال�سنوات الأخيرة ،دخل الهايبر ماركت كمناف�س قوي للأ�سواق المركزية و�أ�سواق الجملة .وبدخول مناف�سين جدد
في قطاع المواد اال�ستهالكية مثل كارفور وجيان ,قامت هذه ال�شركات بافتتاح عدة هايبر ماركت ،حيث �أنه من المتوقع �أن ي�صل عددها في 2008م �إلى 40
هايبر ماركت (بالمقارنة بحوالي  30هايبر ماركت كما في نهاية 2007م) موزعة على كافة مناطق المملكة ،حيث تزيد م�ساحة الهايبر ماركت عادة عن
 5,000متر مربع.
ويبين الجدول التالي الح�صة ال�سوقية (من حيث حجم المبيعات) لأكبر الأ�سواق المركزية في المملكة:
17
18
19
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الجدول  :3الح�صة ال�سوقية في قطاع المواد الغذائية (مليون ريال �سعودي)
احل�صة ال�سوقية
لعام 2006م

احل�صة ال�سوقية
لعام 2007م

�أ�سواق بنده العزيزية

%4.7

%5.1

�أ�سواق عبد اهلل العثيم

%3.7

%3.9

بن داوود

%2.6

%2.6

جيانت

%2.1

%2.0

كارفور

%1.4

%1.5

المجموع

%14.5

%15.1

�شركات �أخرى

%85.5

%84.9

المجموع

%100

%100

ا�سم ال�شركة

الم�صدر :بالنيت ريتايل
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	-3ال�شـــركة
1-3

مقدمة

ت�أ�س�ست �شركة �أ�سواق عبد الله العثيم ك�شركة ذات م�س�ؤولية محدودة بموجب ال�سجل التجاري رقم  1010031185وتاريخ 1400/7/7هـ (الموافق1980/5/21م) ،ومن ثم
تحولت ال�شركة من �شركة ذات م�س�ؤولية محدودة �إلى �شركة م�ساهمة بموجب القرار الوزاري رقم /227ق بتاريخ  1428/9/3هـ (الموافق  2007/9/15م) ،بر�أ�س مال قدرة
 225,000,000ريال �سعودي مق�سم �إلى � 22,500,000سهم بقيمة ا�سمية قدرها  10ريالات �سعودية لل�سهم.
�شركة �أ�سواق عبد اهلل العثيم هي امتداد لم�ؤ�س�سة �صالح العثيم التجارية ،التي �أ�س�سها في عام 1376هـ (الموافق 1956م) المرحوم �صالح علي العثيم.
افتتحت الم�ؤ�س�سة موقعها الأول في قلب منطقة العمل التجاري �آنذاك ،في منطقة حلة الق�صمان في البطحاء ،وعملت في تجارة المواد الغذائية ،وفي عام
1401هـ (الموافق 1981م) قام عبد اهلل �صالح العثيم و�إخوانه بموا�صلة العمل التجاري الذي بد�أه والدهم ،وذلك بالتو�سع من خالل فتح مراكز للبيع بالجملة
والتجزئة.
بد�أت ال�شركة ن�شاطها كم�ؤ�س�سة فردية با�سم م�ؤ�س�سة المركز العالمي للت�سويق وبر�أ�س مال قدره  400.000ريال �سعودي بموجب ال�سجل التجاري رقم
 1010031185ال�صادر من مدينة الريا�ض بتاريخ 1400/7/7هـ (الموافق1980/5/21م) .وفي عام 1410هـ (الموافق 1990م) تم تحويل معظم محالت
م�ؤ�س�سة المركز العالمي للت�سويق �إلى �أ�سواق جملة الم�ستهلك ،لتقوم بخدمة �شريحة �أكبر من العمالء ولتواكب التو�سع العمراني لمدينة الريا�ض .في عام
1412هـ (الموافق 1992م) تم افتتاح م�ستودعات كبيرة للتخزين من �أجل دعم عملية نمو وتطور هذه الأ�سواق بمراكزها المتعددة ,كما تم زيادة عدد �سيارات
التوزيع لت�سهيل التعامل مع الموردين .وقد بلغ عدد الأ�سواق المركزية � 48سوق ًا ،و � 4أ�سواق مركزية �ضخمة (هايبر ماركت) ،بالإ�ضافة �إلى  7مراكز مخ�ص�صة
للبيع بالجملة ،ول�ضمان االنت�شار والتو�سع للو�صول لمختلف �شرائح العمالء تم �إن�شاء مراكز بيع م�صغرة تحت م�سمى ركن العثيم والتي بلغ عددها  18مركزا
كما في نهاية عام 2007م .
وبتاريخ 1420/11/27هـ (الموافق 2000/3/3م) تحولت م�ؤ�س�سة المركز العالمي للت�سويق �إلى �شركة ذات م�سئولية محدودة تحت م�سمى �شركة العثيم
التجارية المحدودة وتم زيادة ر�أ�س المال �إلى  10ماليين ريال �سعودي من خالل ح�ص�ص عينية تم �إعادة تقييمها على النحو التالي:
الجدول  :4بيان بالح�ص�ص العينية تم �إعادة تقييمها لزيادة ر�أ�س المال
املبلغ (ريال �سعودي)

البيـــان
ب�ضاعة (مخزون �سلعي)

9,750,000

�سيارات

200,000

�أثاث مكتبي

50,000

المجمــوع

10,000,000

وبذلك ا�صبح توزيع الح�ص�ص بين ال�شركاء على النحو التالي:
الجدول  :5بيان ملكية ال�شركة في 2000/2/19م
عدد احل�ص�ص

قيمة احل�صة

الإجمايل

ال�شريك
عبد اهلل �صالح العثيم

9.500

1.000

9.500.000

فهد عبد اهلل العثيم

500

1.000

500.000

المجمــوع

10.000

10.000.000

قرر ال�شركاء بتاريخ 1426/8/21هـ (الموافق 2005/9/25م) ,تغيير ا�سم ال�شركة من �شركة العثيم التجارية المحدودة �إلى �شركة �أ�سواق العثيم المحدودة
وتعديل ح�ص�ص ال�شركاء في ر�أ�س مال ال�شركة لت�صبح على النحو التالي :
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الجدول  :6بيان ملكية ال�شركة في 2005/9/25م (بالرياالت ال�سعودية)
عدد احل�ص�ص

قيمة احل�صة

الإجمايل

ال�شريك
�شركة العثيم القاب�ضة

7.000

1.000

7.000.000

عبد اهلل �صالح العثيم

3.000

1.000

3.000.000

المجمــوع

10.000

10.000.000

وبتاريخ 1427/4/5هـ (الموافق 2006/5/3م) قرر ال�شركاء تغيير ا�سم �شركة �أ�سواق العثيم المحدودة �إلى �شركة �أ�سواق عبد اهلل �صالح العثيم المحدودة
وزيادة ر�أ�س مال ال�شركة �إلى  225مليون ريال �سعودي وتعديل القيمة اال�سمية للح�صة الواحدة من  1,000ريال �إلى  10رياالت �سعودية .وبذلك ي�صبح ال�شركاء
وح�ص�صهم في ر�أ�س مالها على النحو التالي:
الجدول  :7بيان ملكية ال�شركة بعد زيادة ر�أ�س مال (بالرياالت ال�سعودية)
ريال �سعودي
ال�شريك

عدد الأ�سهم

القيمة الأ�سمية
لل�سهم

املبلغ

�شركة العثيم القاب�ضة

15.750.000

10

157.500.000

%70

عبد اهلل �صالح العثيم

3.375.000

10

33.750.000

%15

فهد عبد اهلل العثيم

1.125.000

10

11.250.000

%5

هدى عبد اهلل العثيم

1.125.000

10

11.250.000

%5

عبير عبد اهلل العثيم

1.125.000

10

11.250.000

%5

المجمــوع

22.500.000

10

225.000.000

%100

ن�سبة امللكية

�إن زيادة ر�أ�س المال البالغة  215مليون ريال �سعودي تمت بتحويل المبالغ من الح�سابات التالية:
الجدول :8بيان بالح�سابات التي تم تحويل زيادة ر�أ�س المال منها (بالرياالت ال�سعودية)
البيـــان

املبلغ (ريال �سعودي)

ح�ساب جاري ال�شركاء

160.624.624

االحتياطي النظامي

5.000.000

الأرباح الم�ستبقاة كما في  31دي�سمبر 2005

49.375.376

مجموع المحول �إلى ر�أ�س المال

215.000.000
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تم تحويل ال�شركة �إلى �شركة م�ساهمة م�سجلة في المملكة العربية ال�سعودية بموجب القرار الوزاري رقم /227ق وتاريخ  1428/9/3هـ (الموافق
 2007/9/15م) تحت م�سمى �شركة �أ�سواق عبدا هلل العثيم .وبذلك �سيكون ال�شركاء وح�ص�صهم في ر�أ�س مال ال�شركة بعد االكتتاب على النحو التالي:
الجدول  :9بيان ملكية ال�شركة بعد االكتتاب (بالرياالت ال�سعودية)
ريال �سعودي
ال�شريك

عدد الأ�سهم

القيمة الأ�سمية
لل�سهم

املبلغ

ن�سبة امللكية

�شركة العثيم القاب�ضة

11.025.000

10

110.250.000

%49

عبد اهلل �صالح العثيم

1.350.000

10

13.500.000

%6

فهد عبد اهلل العثيم

1.125.000

10

11.250.000

%5

هدى عبد اهلل العثيم

1.125.000

10

11.250.000

%5

عبير عبد اهلل العثيم

1.125.000

10

11.250.000

%5

الجمهور

6.750.000

10

67.500.000

%30

المجمــوع

22.500.000

10

225.000.000

%100

ي�شار �إلى �أن تغيير ا�سم ال�شركة جاء نتيجة لبع�ض الخالفات التاريخية بين بع�ض �أبناء المرحوم �صالح علي العثيم حول �أحقية �أي منهم في ا�ستخدام اال�سم
التجاري (العثيم) منفرد ًا وهي الخالفات التي تم ح�سمها بحكم ق�ضائي نهائي لم�صلحة عبد اهلل �صالح العثيم وهو �أحد الم�ساهمين البائعين ،مما نتج
عنه ا�ستخدامه لهذا اال�سم التجاري لأكثر من  27عام ًا� ،إال �أن الم�ساهمين الم�ؤ�س�سين ،تحا�شي ًا لإثارة مثل تلك الخالفات� ،آثروا تعديل ا�سم ال�شركة لي�صبح
�شركة �أ�سواق عبد اهلل �صالح العثيم ومن ثم �شركة �أ�سواق عبد اهلل العثيم بد ًال من ا�سم العثيم (منفرد ًا) وهو التعديل الذي تم بموجب قرار ال�شركاء الموثق
لدى كاتب العدل بالريا�ض بالعدد رقم  551في 1427/04/17هـ (الموافق 2006/5/15م) ومن ثم التعديل عدد  1155بال�صحيفة  46من المجلد  189في
1428/6/24هـ (الموافق 2007/7/10م).
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هذا ويو�ضح الجدول التالي ملكية �شركة العثيم القاب�ضة (بالرياالت ال�سعودية):
ال�شريك

عدد الأ�سهم

القيمة الأ�سمية
لل�سهم

املبلغ

ن�سبة امللكية

عبد اهلل �صالح العثيم

9,550

100

955.000

%95.5

فهد عبد اهلل العثيم

30

100

3.000

%0.3

�صالح عبد اهلل العثيم

30

100

3.000

%0.3

محمد عبد اهلل العثيم

30

100

3.000

%0.3

عبد العزيز عبد اهلل العثيم

30

100

3.000

%0.3

عبد المجيد عبد اهلل العثيم

30

100

3.000

%0.3

عبد الإله عبد اهلل العثيم

30

100

3.000

%0.3

طالل عبد اهلل العثيم

30

100

3.000

%0.3

عبد الملك عبد اهلل العثيم

30

100

3.000

%0.3

عبد المح�سن عبد اهلل العثيم

30

100

3.000

%0.3

�سلطان عبد اهلل العثيم

30

100

3.000

%0.3

هدى عبد اهلل العثيم

15

100

1.500

%0.2

عبير عبد اهلل العثيم

15

100

1.500

%0.2

هناء عبد اهلل العثيم

15

100

1.500

%0.2

عهود عبد اهلل العثيم

15

100

1.500

%0.2

علياء عبد اهلل العثيم

15

100

1.500

%0.2

رندا عبد اهلل العثيم

15

100

1.500

%0.2

عروب عبد اهلل العثيم

15

100

1.500

%0.2

زهوة عبد اهلل �شال�ش العبد اهلل

15

100

1.500

%0.2

عواطف عبد العزيز حمد الدخيل

15

100

1.500

%0.2

ريمه �أحمد عبد العزيز اللهيب

15

100

1.500

%0.2

المجمــوع

10,000

100

1.000.000

%100

مالحظة :يوجد فرق في المجموع ب�سبب الك�سور
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وبهذا ،تكون الملكيات المبا�شرة والغير مبا�شرة (عن طريق القاب�ضة) لل�شركة قبل وبعد االكتتاب كما يلي:
املبلغ قبل
االكتتاب
(ريال �سعودي)

املبلغ بعد
االكتتاب
(ريال �سعودي)

ن�سبة امللكية
قبل
االكتتاب

ن�سبة امللكية
بعد
االكتتاب

عبد اهلل �صالح العثيم

18,416,250

11,878,875

184,162,500

118,788,750

%81.9

%52.8

فهد عبد اهلل العثيم

1,172,250

1,158,075

11,722,500

11,580,750

%5.2

%5.1

�صالح عبد اهلل العثيم

47,250

33,075

472,500

330,750

%0.2

%0.1

محمد عبد اهلل العثيم

47,250

33,075

472,500

330,750

%0.2

%0.1

عبد العزيز عبد اهلل العثيم

47,250

33,075

472,500

330,750

%0.2

%0.1

عبد المجيد عبد اهلل العثيم

47,250

33,075

472,500

330,750

%0.2

%0.1

عبد الإله عبد اهلل العثيم

47,250

33,075

472,500

330,750

%0.2

%0.1

طالل عبد اهلل العثيم

47,250

33,075

472,500

330,750

%0.2

%0.1

عبد الملك عبد اهلل العثيم

47,250

33,075

472,500

330,750

%0.2

%0.1

عبد المح�سن عبد اهلل العثيم

47,250

33,075

472,500

330,750

%0.2

%0.1

�سلطان عبد اهلل العثيم

47,250

33,075

472,500

330,750

%0.2

%0.1

هدى عبد اهلل العثيم

1,148,625

1,141,538

11,486,250

11,415,375

%5.1

%5.1

عبير عبد اهلل العثيم

1,148,625

1,141,538

11,486,250

11,415,375

%5.1

%5.1

هناء عبد اهلل العثيم

23,625

16,538

236,250

165,375

%0.1

%0.1

عهود عبد اهلل العثيم

23,625

16,538

236,250

165,375

%0.1

%0.1

علياء عبد اهلل العثيم

23,625

16,538

236,250

165,375

%0.1

%0.1

رندا عبد اهلل العثيم

23,625

16,538

236,250

165,375

%0.1

%0.1

عروب عبد اهلل العثيم

23,625

16,538

236,250

165,375

%0.1

%0.1

زهوة عبد اهلل �شال�ش العبد اهلل

23,625

16,538

236,250

165,375

%0.1

%0.1

عواطف عبد العزيز حمد الدخيل 23,625

16,538

236,250

165,375

%0.1

%0.1

ريمه �أحمد عبد العزيز اللهيب

23,625

16,538

236,250

165,375

%0.1

%0.1

الجمهور

0

6,750,000

0

67,500,000

%0

%30

المجمــوع

22,500,000

22,500,000

225,000,000

225,000,000

%100

%100

عدد الأ�سهم
قبل االكتتاب

ال�شريك

عدد الأ�سهم
بعد االكتتاب

مالحظة :يوجد فرق في المجموع ب�سبب الك�سور

2-3

ر�سالة ال�شركة

ت�أمين االحتياجات الغذائية واال�ستهالكية لمختلف �شرائح المجتمع ب�أ�سعار مناف�سة مع �ضمان �أعلى م�ستويات الجودة والتوافق مع متغيرات ال�سوق وتحقيق
رغبات العمالء بالإ�ضافة �إلى ا�ستخدام التقنيات الحديثة ،واال�ستفادة من خبراتنا في هذا المجال والتكاتف مع �شركائنا من عمالء وموردين وموظفين
وم�ساهمين لتحقيق النمو الم�ستدام والتطور المهني.
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3-3

�إ�ستراتيجية ال�شركة

تقوم �إ�ستراتيجية ال�شركة في تحقيق الر�سالة ال�سابقة على العنا�صر التالية:
•
•
•
•
•

•التو�سع في كافة �أرجاء المملكة.
•رفع قدرة ال�شركة لخف�ض المخاطر التناف�سية.
•دعم مركز ال�سيولة في ال�شركة من خالل ت�سريع دورة دوران الب�ضاعة.
•تطوير الو�ضع الداخلي لل�شركة من خالل توظيف كوادر م�ؤهلة واالحتفاظ بالكوادر الحالية الجيدة و االهتمام بال�سعودة.
•تطوير نظام قوي وفعال للمعلومات الإدارية من خالل تطوير قواعد البيانات بال�شركة وتطوير ربط الفروع بالمركز الرئي�سي لزيادة فاعلية وقدرة نظام
الرقابة الداخلية.

4-3

نظرة عامة على الن�شاط التجاري

لدى ال�شركة � 48سوق مركزي تمثل مبيعاتها معدل  %64مـن �أجمالي مبيعات ال�شركة لعام 2007م ،و  4هايبر ماركت تمثل مبيعاتها معدل  %7.8مـن �أجمالي
مبيعات ال�شركة ،و� 7أ�سواق جملة بمعدل مبيعات  %23.8مـن �أجمالي مبيعات ال�شركة� ،إ�ضافة �إلى  18ركن موزعة على بع�ض مناطق المملكة تبلغ مبيعاتها
حوالي  %4.3مـن �أجمالي مبيعات ال�شركة .وتقدم ال�شركة �أكثر من � 30.000صنف من المواد اال�ستهالكية ب�أ�سعار تناف�سية لتلبية احتياجات عمالئها.
تبنت ال�شركة فكرة �إن�شاء مراكز تجارية م�صغرة لتلبية احتياجات الفرد من المواد اال�ستهالكية ال�ضرورية ب�أ�سعار مناف�سة داخل المناطق ال�سكنية .ومن هنا
�أتت فكرة ركن العثيم والذي يمثل المحل التمويني بم�ساحة ال تتجاوز  500متر مربع لي�ضيف مفهوما جديدا لت�سويق المواد اال�ستهالكية في المملكة.
ت�ستخدم ال�شركة مجموعة من العالمات التجارية في المواد اال�ستهالكية من �أهمها عالمة هالي التي بلغت مبيعاتها  99،784,512ريال �سعودي �أي بما يعادل
 %4.4من مجموع مبيعات ال�شركة خالل عام 2007م .بالإ�ضافة �إلى ذلك ف�إن ال�شركة ت�ستثمر بع�ض �أموالها في �شركة عبد اهلل العثيم لال�ستثمار والتطوير
العقاري الذي يخدم من الناحية الإ�ستراتيجية تو�سعات ال�شركة الم�ستقبلية.
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	5-3الهيكل الإداري
ال�شكل  :1الهيكل الإداري
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الم�صدر :ال�شركة

يتكون الهيكل التنظيمي لل�شركة من �إدارات ت�شغيلية و�أق�سام م�ساندة ،كما تعمل كل �إدارة من الإدارات الت�شغيلية ب�شكل مترابط مع الإدارات الأخرى .وتتكون كل
�إدارة من مدير يقوم بمتابعة و�إدارة فريق العمل ب�شكل فعال ي�ضمن تحقيق �أهداف تلك الإدارة .ويرفع مديرو الإدارات تقاريرهم الدورية �إلى الرئي�س التنفيذي
لل�شركة .وقد قامت ال�شركة بو�ضع العديد من ال�سيا�سات والأنظمة الإدارية وقامت بت�شكيل هيكلها الإداري مركزي ًا ،وفي الوقت ذاته يمتلك مديري الإدارات
والفروع ال�صالحيات الالزمة لإدارة �أعمالهم بال�شكل المطلوب بما يحقق الأهداف الكمية والنوعية على م�ستوى الأن�شطة المختلفة لل�شركة.
ومن م�س�ؤوليات مدير الإدارة �أو مدير الفرع �أن يقوم ب�إعداد الخطة والموازنة ال�سنوية للإدارة �أو ال�سوق الذي يديره ،م�شفوعة ببرنامج الم�صروفات الر�أ�سمالية
و�أي م�صاريف تطويرية �أخرى ،بالإ�ضافة �إلى تقرير مف�صل عن الأداء الفعلي للإدارة �أو الفرع مقارن ًا بالموازنة التقديرية له ومو�ضح ًا لأية فروقات بين النتائج
الفعلية والتقديرية ومحل ًال �أ�سبابها.
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6-3

مهام �إدارات ال�شركة

�إدارة التدقيق والمراجعة الداخلية
تقوم الإدارة بالتحقق من �سالمة تطبيق ال�سيا�سات العامة ونظم و�إجراءات العمل والرقابة على كافة �أعمال و�أن�شطة ال�شركة والإ�شراف على �إعداد تقارير
التدقيق الداخلي ومدى االلتزام بال�سيا�سات والإجراءات وبرامج العمل ورفعها �إلى لجنة المراجعة ،وتقديم التو�صيات والمقترحات التي ت�ساعد على تنظيم
و�ضبط العمل والحفاظ على ممتلكات وموارد ال�شركة.
�إدارة التخطيط والأداء
تقوم الإدارة بالتخطيط والرقابة على �إعداد ومراقبة الموازنات التقديرية بما يتوافق مع الأهداف الإ�ستراتيجية والت�شغيلية المعتمدة وبالتن�سيق مع �إدارات
ال�شركة ورفع تقارير النتائج الفعلية المقارنة بالنتائج المخططة .وتتولى �إدارة التخطيط والأداء و�ضع معايير الأداء الرئي�سية لإدارات ال�شركة المعنية بتنفيذ
الخطط الإ�ستراتيجية والت�شغيلية و�إ�صدار تقارير قيا�س الأداء واالنحرافات ورفعها للجهات المخت�صة.
�إدارة ال�ش�ؤون الفنية
تقوم الإدارة بالتخطيط والإ�شراف العام على �سير كافة الأن�شطة المتعلقة بمباني ال�شركة بما يتوافق مع اال�ستراتيجيات العامة والوظيفية المعتمدة وبالتن�سيق
مع قطاع العمليات .تت�ضمن هذه الأن�شطة اختيار المكاتب اال�ست�شارية (للت�صميم والإ�شراف) والمقاولين والموردين ،ومتابعة تنفيذ �إن�شاء الفروع الجديدة
ب�أ�شكالها والمباني المختلفة وتو�سعة الفروع المن�ش�أة لل�شركة والتطوير والتجهيز للمباني المختلفة وو�ضع الت�صاميم الالزمة وال�صيانة العامة لجميع مباني
ال�شركة.
�إدارة العقار والت�أجير
تقوم الإدارة بالإ�شراف على ت�أجير المحالت التجارية في الأ�سواق ،وو�ضع الخطط الكفيلة بتحقيق هذه الأن�شطة ،وتنفيذ الخطط الت�سويقية الخا�صة
والم�ستهدف البيعي للمحالت التجارية في الأ�سواق ،وعر�ض المواقع على الم�ست�أجرين ،والعمل على جذب الوكاالت العالمية والأ�سماء الكبرى من الم�ؤ�س�سات
وال�شركات والأفراد.
�إدارة المبيعات
الإ�شراف على كافة الأن�شطة البيعية المتعلقة بالأ�سواق المركزية والجملة والأركان بالإ�ضافة �إلى الإ�شراف على عمليات الت�شغيل وذلك عبر متابعة ومراقبة
�أداء كافة المناطق والفروع وو�ضع الخطط البيعية والأ�شراف على تطبيقها والتي تهدف �إلى تحقيق �أهداف النمو والمبيعات والح�صة ال�سوقية وفتح �أ�سواق
جديدة.
�إدارة الت�شغيل
الأ�شراف على العمليات الت�شغيلية الخا�صة بالنظام وو�ضع الخطط الالزمة لتطوير العمليات الت�شغيلية وتح�سين الأداء و�أجراء العمليات التحليلية الالزمة
للمبيعات ومعدالت النمو وعمل التقارير الخا�صة بالمبيعات ومراقبة معايير العمالة والم�صروفات.
�إدارة الت�سويق
تقوم الإدارة بالعديد من المهام ومنها و�ضع اال�ستراتيجيات الت�سويقية لتحقيق �أهداف ال�شركة ،وذلك عبر تخطيط و�إدارة الأن�شطة المتعلقة بت�سويق ا�سم
ال�شركة وفروعها وت�سويق المنتجات المعرو�ضة في الأ�سواق ،والترويج للمنتجات ،والإ�شراف على عمليات الدعاية والإعالن ،والإ�شراف على �إن�شاء برامج
وخطط ت�سويقية جديدة تعمل على زيادة هام�ش الربح ،والقيام بعمل درا�سات ال�سوق ،والقيام ب�أعباء و�أعمال العالقات العامة.
قطاع الإمداد
يتولى القطاع متابعة كافة الن�شاطات المتعلقة بالم�شتريات ومتابعة تطوير وتطبيق �سيا�سات ال�شراء المتبعة في ال�شركة ومتابعة �إعداد وتطوير برامج وخطط
ال�شراء ،بالإ�ضافة �إلى متابعة كافة الأن�شطة المتعلقة بالم�ستودعات والمخزون والنقليات و�سالمة الب�ضائع المنقولة ،وااللتزام بالأوقات المحددة للتو�صيل،
ومتابعة عمليات الت�صنيع والتعبئة والتغليف داخل ال�شركة.

17

�إدارة الت�صنيع والتعبئة والتغليف
تقوم الإدارة بالإ�شراف على كافة الأن�شطة التي تنظم عملية الت�صنيع والتعبئة والتغليف داخل ال�شركة ،بحيث ترفع جودة المنتجات ،وتقلل الفاقد  ،وت�ضمن
بقاء المنتجات �ضمن معايير الجودة المحددة.
�إدارة الم�شتريات
تقوم هذه الإدارة بتخطيط و�ضبط و�إدارة كافة الن�شاطات المتعلقة ب�إدارة الم�شتريات لتحقيق هام�ش الربح الم�ستهدف وتحديد المنتجات المعرو�ضة في
الفروع المختلفة على مدار العام ،وتطوير وتطبيق �سيا�سات ال�شراء المتبعة في ال�شركة بالإ�ضافة �إلى �إعداد وتطوير برامج وخطط ال�شراء ومتابعتها والت�أكد
من توفر جميع الب�ضائع والأ�صناف و�أي م�شتريات محلية �أو خارجية وذلك بح�سب الكميات والموا�صفات المطلوبة.
�إدارة الم�ستودعات المركزية
تقوم الإدارة بالإ�شراف على كافة الأن�شطة المتعلقة بالم�ستودعات من حيث التخزين واال�ستالم وال�صرف و�سالمة المباني والمعدات ،وو�ضع الإجراءات
التي تحكم �ضبط المخزون وتقليل التالف وزيادة معدل دوران المخزون ،وو�ضع الإجراءات التي ترفع م�ستوى النقل من حيث كفاءة عملية التو�صيل ،و�سالمة
الب�ضائع ،وااللتزام بالأوقات المحددة.
قطاع الم�ساندة
يتولى القطاع متابعة كافة الأن�شطة المالية ،وو�ضع الخطط والبرامج التي تهدف �إلى تطوير ورفع كفاءة الموظفين و�أ�سلوب العمل ب�شكل عام وتف�صيلي في
ال�شركة ،ومتابعة �إعداد الخطط المتعلقة بحو�سبة و�أتمتة العمليات في ال�شركة وبناء المعرفة الإلكترونية فيه ،ومتابعة الأن�شطة الخا�صة ب�ضبط وت�أكيد الجودة
بما يتما�شى مع موا�صفات الجودة ال�سعودية والعالمية وي�ساهم في تعزيز �أعمال ال�شركة.
�إدارة ال�ش�ؤون المالية
من �أهم الأهداف المرتبطة ب�أداء الإدارة المالية هو و�ضع الخطط والبرامج وال�سيا�سات المالية والمحا�سبية لل�شركة والإ�شراف على كافة الأن�شطة المالية
المتعلقة بها ،والتي تتمثل في التحليل المالي وو�ضع الخطط والموازنات التقديرية ومراقبة تطبيقها وتطبيق الإجراءات وال�سيا�سات المحا�سبية والمالية
ال�سليمة ،ثم تحليل المعلومات و�إ�صدار التقارير المالية وتقارير تقييم الأداء و�إتباع ال�سبل التي تقلل من التكلفة وترفع من فاعلية الأداء العام لل�شركة كما تعمل
على مراقبة و�ضبط موارد وم�صاريف ال�شركة والت�أكد من ا�ستخدامها بال�شكل ال�صحيح .بالإ�ضافة �إلى الإ�شراف على �إدارة الأ�صول والموارد المالية لل�شركة
وتحديد ال�سبل المثلى لتوجيهها وتمويلها وا�ستخدامها بح�سب التوجهات الإ�ستراتيجية لل�شركة
�إدارة الموارد الب�شرية وال�ش�ؤون الإدارية
تقوم الإدارة بو�ضع ا�ستراتيجيات و�أهداف ال�شركة فيما يتعلق بالموارد الب�شرية وال�ش�ؤون الإدارية وو�ضع الخطط والبرامج التي تهدف �إلى تطوير ورفع كفاءة
الموظفين و�أنظمة الموارد الب�شرية بالإ�ضافة �إلى متابعة جميع الأن�شطة المتعلقة بالموارد الب�شرية وال�ش�ؤون الإدارية و�ش�ؤون الموظفين.
�إدارة البنية التحتية
تقوم هذه الإدارة بتجهيز الفروع الجديدة بالبنية التحتية التقنية وتطويرها في الفروع القائمة بعد عمل الدرا�سات الفنية الالزمة .وتتولى مهمة ال�صيانة
الوقائية للأجهزة الم�ستخدمة في الفروع و�إدارات ال�شركة .كما يناط بها م�سئولية �أمن المعلومات ومراقبة �شبكات االت�صال و�إدارة خدمات البريد الإلكتروني
وتحليل ومعالجة البيانات.
�إدارة ت�شغيل النظم
تتولى �إدارة ت�شغيل النظم كافة النواحي المتعلقة بت�شغيل النظام الرئي�سي لل�شركة مع تقديم الدعم الالزم للإدارات الم�ستخدمة للنظام الرئي�سي مع و�ضع
خطط الطوارئ والإ�شراف عليها وتنفيذها عند الحاجة .وتقوم هذه الإدارة بعمل ال�صيانة الدورية لقاعدة البيانات مع رفع الن�سخ االحتياطية للنظام الرئي�سي
دوري ًا.
�إدارة تطوير النظم
تقوم الإدارة بتولي مهام تطوير الأنظمة ال�ضرورية لخدمة ا�ستراتيجيات ال�شركة ودعم تحقيق �أهدافها الإ�ستراتيجية والت�شغيلية .كما تعمل على التطوير
الم�ستمر لموقع ال�شركة على �شبكة االنترنت �إلى جانب العمل على تكامل جميع �أنظمة ال�شركة مثل �أنظمة نقاط البيع والمكاتب الخلفية والموارد الب�شرية
وغيرها من الأنظمة الم�ستخدمة في ال�شركة.
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�إدارة الجودة ال�شاملة
تقوم هذه الإدارة ب�إدارة الأن�شطة المتعلقة ب�ضبط وت�أكيد الجودة في ال�شركة بما يتما�شى مع موا�صفات الجودة ال�سعودية والت�أكد من تطبيق نظام �إدارة الجودة
بطريقة فعالة وتحديثه بح�سب الحاجة ومتابعة عمليات التدقيق الفني بالإ�ضافة �إلى الم�ساهمة في تعزيز �أعمال ال�شركة لتحقيق متطلبات وتوقعات العمالء
والم�ساهمين والموظفين ب�شكل م�ستمر والإ�شراف على فحو�صات المنتجات الم�ستلمة والمواد الأولية والمنتجات المعرو�ضة في كافة الفروع لتح�سين الجودة
وذلك ل�ضمان جودة المواد والمنتجات المعرو�ضة والخدمة المقدمة.

	7-3المزايا التناف�سية
تتمتع ال�شركة بالعديد من المزايا التناف�سية وت�شمل:
عالمات تجارية معروفة وا�سم متميز ومنتجات متنوعة
تمتلك ال�شركة عالمات تجارية مميزة و تتمتع بحق ا�ستخدام عالمات تجارية �أخرى .كما �أن (العثيم) ا�سم متميز في عالم تجارة التجزئة .وقد ح�صلت
ال�شركة على جائزة مجلة الأعمال العربية ك�أف�ضل �شركة في مجال تجارة التجزئة في ال�شرق الأو�سط لعام 2004م والتي قدمت لل�شركة خالل معر�ض جيتك�س
ال�سعودية في نف�س العام.
�شبكة التوزيع
تنت�شر فروع ال�شركة داخل مناطق الريا�ض وال�شمال وع�سير من خالل �شبكتها البالغ عددها  77فرع ًا و  10م�ستودعات و عدد كبير من �آليات النقل ،وذلك ما
ي�ساعد في تر�سيخ اال�سم التجاري لل�شركة لدى الم�ستهلكين والذي بدوره يقوم بت�سهيل دخول ال�شركة �إلى مناطق جديدة.
الجدول  :10بيان �شبكة التوزيع ح�سب توزيع الأفرع كما بنهاية عام 2007م
املنطقة
الريا�ض
�شقراء
حفر الباطن
بريدة
المجمعة
عيون الجواء
الخرج
المذنب
الر�س
تبوك
البكيرية
الزلفي
ريا�ض الخبراء
الدرعية
�أبها
خمي�س م�شيط
الأح�ساء
المجموع

عدد الفروع
هايرب
3
1
4

جتزئة
24
1
5
1
1
1
2
1
1
3
1
1
1
1
1
3
48

جملة
4
1
1
1
7

�أركان
17
1
18

امل�ستودعات
8
1
1
1
11

الم�صدر :ال�شركة
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القدرة التفاو�ضية
ح�سب درا�سة �شركة بالنيت ريتايل لعام 2007م ،احتلت ال�شركة المركز الثاني في المبيعات داخل المملكة مما يجعل لها قدرة عالية في التفاو�ض مع الموردين
للح�صول على �أ�سعار تناف�سية.
الكوادر الوظيفية
يعمل لدى ال�شركة مجموعة من المدراء التنفيذيين ذوي الت�أهيل العالي والخبرات الطويلة والذي تم ا�ستقطاب بع�ضهم حديث ًا وو�ضعهم على الهيكل التنظيمي
الجديد المعدل بغر�ض �ضمان تحقيق ال�شركة لإ�ستراتيجياتها التو�سعية ،والذين ا�ستطاعوا خالل فترة وجيزة تحقيق نقلة نوعية في �إدارة وتنظيم وتطوير
الأعمال المناطة بهم.
اال�ستثمار العقاري
لقد ا�ستثمرت ال�شركة في �شركة عبد اهلل العثيم لال�ستثمار والتطوير العقاري المتخ�ص�صة في �أن�شاء و�إدارة المجمعات التجارية ال�ضخمة ،والتي �ستمكن
ال�شركة من الح�صول على مواقع �إ�ستراتيجية لفروعها التي تنوي افتتاحها م�ستقبلي ًا �ضمن خطتها التو�سعية لل�سنوات القادمة وذلك ب�أ�سعار ت�أجير تناف�سية.

	8-3الموردون
موردون محليون
تتعامل ال�شركة مع عدد كبير من ال�شركات والم�ؤ�س�سات الوطنية حيث ت�شتري منهم كافة احتياجات الأ�سواق من الب�ضائع بكافة �أنواعها و�أ�شكالها .ويتم
التفاو�ض مع ه�ؤالء وفق عقود م�سبقة تحدد الأ�سعار و�شروط الدفع حيث ت�أخذ ال�شركة بموجبها مهلة ت�سديد ت�صل �أحيان ًا �إلى  90يوم ًا ،وقد بلغ متو�سط �أيام
ال�سداد للموردين  56يوم خالل العام 2007م وكانت تبلغ  50يوم خالل العام 2006م و  54يوم ًا عام 2005م.
هدف �سيا�سة ال�شركة فيما يخ�ص ال�شراء هو التخزين الق�صير الأجل لكافة الم�شتريات ،بحيث ال يزيد التخزين لأي �صنف عن  15يوم .نظر ًا لالنت�شار الجغرافي
لفروع ال�شركة داخل المملكة العربية ال�سعودية ف�أن ا�ستراتيجيات ال�شركة للو�صول �إلى فترة التخزين القيا�سية والمثلى البالغة  15يوم ًا تعتمد على تقلي�ص عدد
الأ�صناف ورفع درجة التركيز على الأ�صناف ذات الحركة ال�سريعة ،وزيادة منافذ البيع لرفع معدل الدوران ،والمراجعة الدورية لحدود تخزين الأ�صناف داخل
الفروع والم�ستودعات ،ورفع معدل التوريد المبا�شر �إلى الفروع وتقلي�ص التوريد الم�ستودعي لرفع معدل دوران المخزون وخف�ض فترات التخزين.
�أما ال�سلع والب�ضائع القابلة للتلف مثل الخ�ضروات والألبان والع�صائر ،فالتوريد لمعظم هذه الأ�صناف يكون يومي ًا �أو لثالثة �أيام على �أكثر تقدير ،وقد بلغ
متو�سط �أيام المخزون  32.4يوم خالل العام 2007م وكانت تبلغ  31.7يوم خالل العام 2006م و  32.5يوم ًا عام 2005م.
تقبل ال�شركة بع�ض المعرو�ضات على �سبيل «ب�ضاعة الأمانة» بحيث يتم عر�ض الب�ضاعة ل�صالح مالكها لمدة محددة ،دون التزام مالي على ال�شركة� .أما ما تم
بيعه فتتقا�ضى ال�شركة ن�سبة على بيعه.
يتمثل موردو ال�شركة في كبار تجار الجملة والم�صانع الوطنية في مجال المواد الغذائية واال�ستهالكية والمنزلية وفيما يلي
الجدول :11بيان الموردون الرئي�سيون داخل المملكة
�شركة التموين العربي للأطعمة
�شركة �سليمان العبد العزيز الراجحي
م�صانع الجميح لتعبئة المرطبات
�شركة العوجان ال�صناعية
ثالجة خليفة عبد الرحمن الق�صيبي
�شركة �أحمد محمد �صالح باع�شن و�شركاه
�شركة نابكو الريا�ض لمنتوجات الورق
ال�شركة ال�سعودية لمنتجات الألبان
م�ؤ�س�سة عمر علي بل�شرف للتجارة
م�ؤ�س�سة �سعيد باوزير التجارية
الم�صدر :ال�شركة
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�شركة �إ�سماعيل علي �أبو داود المحدودة
�شركة با�سمح التجارية المحدودة
�شركه بن زقر الت�ضامنية
�شركة �أبناء عبد اهلل العلي المنجم
�شركة المراعي المحدودة
�شركة دانيا للأغذية المحدودة
�شركة �أبناء �صالح عبد العزيز بابكر
ال�شركة المتحدة لل�سكر
�شركة �صافوال لزيوت الطعام
�شركة ثالجات �آبار وزيني

موردون من خارج المملكة
تقوم ال�شركة �أحيان ًا با�ستيراد ب�ضائع و�سلع من الخارج عندما تكون الأ�سعار مغرية �أو ال�سلعة مطلوبة و�سريعة الدوران.
الجدول :12بيان الموردون الرئي�سيون خارج المملكة
�شركة الم�صنع العماني – �سلطنة عمان
�شركة �أبو ظبي للزيوت النباتية  -الأمارات
�شركة �أريج للزيوت النباتية – �سلطنة عمان
�شركة �سي فود – تايالند وفيتنام
مجموعة ح�سني – الأمارات
ويكفيلد العالمية – الأمارات
ترايفون �إندي�ستريز – قبر�ص
�أي �سي بي – ايطاليا
�شركة با�ستا ليني – ايطاليا
�أريجي فود – ايطاليا
الم�صدر :ال�شركة

	9-3الجوانب الت�سويقية
1-9-3

�آلية الدخول للأ�سواق الجديدة

تتبع �شركة �أ�سواق عبد اهلل العثيم منهجية محددة للدخول �إلى الأ�سواق الجديدة وتوجد لجنة متخ�ص�صة في ال�شركة تت�شكل من كل من رئي�س ال�شركة ونواب
الرئي�س التنفيذي ومدير �إدارة العقار والت�أجير ومدير �إدارة ال�شئون الفنية ومهمة هذه اللجنة اتخاذ القرارات الخا�صة ب�إن�شاء الفروع الجديدة �أو التو�سعات
تحت م�سمى لجنة تطوير الأعمال وذلك على الأ�س�س التالية:
.1

1درا�سة المنطقة المراد الدخول فيها من حيث:

.2
.3

• •الكثافة ال�سكانية والعمالء الم�ستهدفين
• •احتياج المنطقة لل�سوق من حيث الحجم والفئة
• •الموقع من حيث المداخل المخارج
• •تواجد المناف�سة و�أ�ساليب المبيعات والت�سعير للمناف�سة
2عمل جدوى اقت�صادية للم�شروع من حيث حجم اال�ستثمار والعائد على اال�ستثمار.
3اتخاذ القرار من قبل اللجنة المكلفة لهذا الغر�ض.

2-9-3

خطة التو�سع العمودي

بد�أت ال�شركة خطتها بالتو�سع العمودي من خالل بناء قدراتها على المناف�سة وذلك بتبني م�شاريع داخلية من �ش�أنها رفع كفاءة الأداء و�إمداد منافذ البيع
بالمواد الإ�ستراتيجية �سريعة الحركة ذات القدرة التناف�سية مثل منتجات الألبان واللحوم والخ�ضار الطازجة ومنتجات المخابز.
المخابز
حيث �أن منتجات المخابز من الأ�صناف الجاذبة للعمالء وعليه فقد اتخذت ال�شركة القرار بت�أ�سي�س مخابز حديثة بالتعاون مع بع�ض �شركات المخابز .وفي
2006/4/1م تم ت�أ�سي�س مخبز في فرع الربوة ليغذي الفروع الأخرى .وبنهاية عام 2007م كان لل�شركة �أربع مخابز تحت م�سمى مخابز الخير في كل من فروع
الربوة ،بريدة ،االح�ساء ،و المر�سالت.
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م�صنع التعبئة والتغليف
برزت الحاجة لإقامة م�صنع للتعبئة والتغليف نتيجة النمو ال�سريع لمبيعات الخ�ضار والفواكه ومنتجات اللحوم .ويتم تعبئة وتغليف هذه الأ�صناف بعبوات
مختلفة الأ�شكال والأحجام مع المحافظة على الم�ستوى والنوعية لت�سهيل عملية االختيار للعميل و�ضمان جودة المنتج .ويتم حالي ًا تجهيز م�صنع تغليف وفرز
الخ�ضار والفواكه في المنطقة ال�صناعية الثانية في الريا�ض.
البنية التحتية و�آلية الإمداد
ت�ستغل ال�شركة حاليا مجموعة من الم�ستودعات لتغطي حاجات الفروع والتزويد وتمتلك ال�شركة �أ�سطول متكامل من �سيارات النقل المتخ�ص�صة والمجهزة
لنقل هذا النوع من الب�ضائع ت�شرف على توزيع الب�ضائع على الفروع من خالل نظام �آلي ويعرف هذا النظام با�سم ( .)JDAونظام  JDAم�ستخدم في �صناعة
التجزئة ويحتوى على جزئيات متعددة من �أهمها �إدارة المخزون و�إدارة الح�سابات الدائنة و�إدارة الم�شتريات والم�ستودعات وتحليل المبيعات وغيرها .لقد تم
تبني هذا النظام في ال�شركة عام 1996م وتم االنتهاء من مراحل التركيب والبدء في الت�شغيل الفعلي للنظام عام 1998م.
الجدول :13الم�ستودعات التي تمتلكها ال�شركة
امل�ساحة
2
19.000م
2
8.180م
2
2.277م
2
3.405م
2
934م
2
4.000م
2
2.915م
2
12.795م

امل�ستودع
الم�ستودع المركزي
م�ستودع هالي
م�ستودع تبوك
م�ستودع بريدة
م�ستودع حفر الباطن
م�ستودع خمي�س م�شيط
م�ستودع الخ�ضار القديم
م�ستودع الخ�ضار واللحوم الجديد

املوقع
الريا�ض
الريا�ض
تبوك
بريدة
حفر الباطن
خمي�س م�شيط
الريا�ض
الريا�ض
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الجدول : 14بيان �أ�سطول النقل والتوزيع حتى  8مار�س 2008م
م�سل�سل
1
2
3
4
5
6
7
8

البيـــــــان
حاويات نقل
ر�أ�س تريال
حاويات مبرد
�شاحنات نقل
�شاحنات نقل مبرد
�شاحنات نقل خفيف
با�صات نقل
�سيارات خ�صو�صي

العدد
8
34
56
21
36
16
24
75
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	3-9-3الطرق والبرامج الت�سويقية
برنامج اكت�ساب
برنامج اكت�ساب هو مفهوم للت�سوق يتمكن من خالله العميل من الح�صول على العديد من الهدايا وذلك عن طريق الت�سوق اليومي المعتاد .يقوم العميل بتقديم
بطاقته لدى �أحد فروع ال�شركة ليتم معادلة قيمة فاتورة ال�شراء المدفوعة بعدد من النقاط يعادل نقطة واحدة عن كل ريال في فروع التجزئة ونقطة عن
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كل ع�شرة رياالت في فروع الجملة والتي يمكن م�ضاعفتها من خالل اال�ستفادة من العرو�ض الإ�ضافية التي تقدمها فروع ال�شركة ليتم ا�ستبدال هذه النقاط
بهدايا وجوائز محددة بما يعادل  %2من مجموع عدد النقاط خالل فترة زمنية تبلغ � 36شهر ًا من تاريخ جمع النقاط .كما ي�ستفيد حامل بطاقة اكت�ساب من
التخفي�ضات التي تقدمها المتاجر الداعمة (فنادق ,مطاعم ,مكتبات ,معاهد تدريب ,كماليات ,م�ست�شفيات ,مراكز طبية ,ت�أجير ال�سيارات  )...بالإ�ضافة
�إلى العديد من الأن�شطة التجارية المختلفة ,حيث تقوم ال�شركة بتوقيع اتفاقيات دعم للبرنامج مع تلك ال�شركات والم�ؤ�س�سات .عند تقدم العميل بطلب بطاقة
اكت�ساب ,يتم �إ�صدار بطاقة م�ؤقتة حتى ي�صل ر�صيد العميل �إلى  500نقطة ليتم �إر�سال بطاقة الع�ضوية الدائمة مع دليل الع�ضوية.
لقد بد�أ العمل ببرنامج اكت�ساب بتاريخ 2004/3/29م وبلغ عدد الم�شتركين من العمالء الن�شطين حوالي � 183ألف عميل كما في  31دي�سمبر 2007م.
العالمات التجارية
بد�أت �شركة �أ�سواق عبد اهلل العثيم عام 2005م با�ستخدام مجموعة من العالمات التجارية الم�سجلة منها هالي (منتجات غذائية) ،رك�س (منتجات غير
غذائية)� ،سفوري (منتجات �أطفال وحلويات) ،ويندرج تحتها � 248صنف ,و�سجلت عالمات تجارية جديدة عام 2006م وهي بروف (مالب�س وبيا�ضات
ومنتجات ال�صحة والجمال) ،وفيكتو (منتجات غذائية) و�شير (منتجات غير غذائية)( .راجع ق�سم  1-11العالمات التجارية)
دعم المنتجات
ت�ستغل �إدارة الت�سويق بع�ض المنا�سبات والموا�سم حيث يتم تحديد حتى خم�سة �أ�صناف تقوم بدعمها من ميزانية الت�سويق لكي تباع ب�أقل من التكلفة في الفروع
ولهذا الدعم للأ�صناف �أثر كبير على جذب العمالء مما يعك�س الأثر على حجم �سلة العميل وحجم المبيعات للأ�صناف المدعومة ويتم اختيار الأ�صناف بعناية
بحيث تتنا�سب مع المو�سم الذي تزداد فيه مبيعات مثل هذا ال�صنف.
الدعاية التجارية
ت�ستغل ال�شركة عدة و�سائل �إعالنية لإي�صال ر�سالتها الت�سويقية لعمالئها وتتلخ�ص هذه الو�سائل الإعالنية في التالي:
• •�إعالنات ال�صحف والمطبوعات الإعالمية
• •البرو�شورات الخا�صة بال�شركة.
• •الو�سائل الإعالنية الم�سموعة
بلغت الم�صروفات على الو�سائل الإعالنية المختلفة للعام 2007م ما يعادل  11.5مليون �سعودي وقد تم قيا�س فاعلية هذه الو�سائل الإعالنية والعائد على
اال�ستثمار من خالل زيادة ن�سبة المبيعات  %28.4وزيادة عدد العمالء معدل  %9.8لل�سنة 2007م حيث ارتفع عدد العمالء من  21,5مليون عميل �إلى 23,6
مليون عميل .كما و�ضعت ال�شركة خطة ت�سويقية م�ستقبلية تدخل فيها و�سائل �إعالنية �أخرى مثل المواقع الإلكترونية والإعالن المرئي ويتم اختيار هذه الو�سائل
الإعالنية من خالل �آلية محددة تتلخ�ص في النقاط التالية:
•
•
•
•

•ن�سبة عدد الم�شاهدين والمت�صفحين لمواقع الإنترنت.
•انت�شار الو�سيلة الإعالنية وخ�صو�صا في المواقع الم�ستهدفة.
•الفئة الم�ستهدفة من العمالء بالن�سبة للحمالت الت�سويقية.
•�سرعة و�صول الر�سالة الت�سويقية �إلى �أكبر عدد ممكن من العمالء ،وذلك بتنوع الو�سائل الإعالنية.

الحمالت الت�سويقية
تتبنى ال�شركة �إ�ستراتيجية الحمالت الت�سويقية وا�ستغالل المنا�سبات ويجري الإعداد لها م�سبقا للتنا�سب مع تاريخ المنا�سبة تنق�سم الحمالت الت�سويقية �إلى
ق�سمين:
• •حملة تقوم بها ال�شركة من البداية �إلى النهاية لمكاف�أة عمالئها وذلك بعمل م�سابقات لعمالئها بغر�ض زيادة المبيعات وزيادة حركة المت�سوقين مع
االلتزام التام بالبعد عن ما ي�شوب هذه البرامج من مالحظات �شرعية.
• •حمالت يقوم بها بع�ض الموردين والذين يرغبون بزيادة ح�صتهم ال�سوقية

	10-3الموارد الب�شرية وال�سعودة
يعمل بال�شركة كما في2007/12/31هـ  5,097موظف وعامل موزعين على فروع ال�شركة بالإ�ضافة �إلى الإدارة العامة وهم خليط من جن�سيات مختلفة وخبرات
متنوعة وهم من ذوي الكفاءات التي تنا�سب عمل ال�شركة.
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المجموع

الت�سويق

اتدقيق والمراجعة

الت�شغيل والمبيعات

الإمداد

الجودة ال�شاملة

تقنية المعلومات

المالية

الموارد الب�شرية

العقار والت�أجير

ال�شئون الفنية

التخطيط واالداء

مكتب الرئي�س التنفيذي

االدارة

781

7

0

733

16

0

3

2

15

2

2

0

1

�سعوديون

3043

29

1

2665

151

0

27

56

46

4

60

0

4

غري
�سعوديون

2005/12/31م

3824

36

1

3398

167

0

30

58

61

6

62

0

5

املجموع

الجدول  :15بيان �أعداد الموظفين ح�سب الإدارات لل�سنوات 2005م و 2006م و 2007م

959

11

0

891

19

2

1

3

22

2

3

0

5

�سعوديون

3313

23

12

2908

134

4

37

40

46

3

99

0

7

4272

34

12

3799

153

6

38

43

68

5

102

0

12

1240

10

0

1174

12

1

4

4

28

1

0

1

5

3857

26

14

3454

124

9

86

39

63

2

29

3

8

غري
�سعوديون

املجموع

غري
�سعوديون
�سعوديون

2006/12/31م

2007/12/31

5097

36

14

4628

136

10

90

43

91

3

29

4

13

املجموع

%20

%19

%0

%22

%10

-

%10

%3

%25

%33

%3

-

%20

2005

%22

%32

%0

%23

%12

%33

%3

%7

%32

%40

%3

-

%42

2006

%24

%28

%0

%25

%9

%10

%4

%9

%31

%33

%0

%25

%38

2007

ن�سبة ال�سعودة

24

ولأهمية العن�صر الب�شري في خدمة عمالء ال�شركة والحاجة الم�ستمرة لتدريبهم وتطويرهم تولي ال�شركة الموارد الب�شرية اهتماما كبير ًا وتطبق المبادئ
التالية :
الإدارة الفعالة
تُعتبر الإدارة الفعالة للموارد الب�شرية جزء ًا ال يتجز�أ من نجاح ال�شركة  .فالمحافظة على جودة وم�ستوى �أداء العمل وتطويره يعتبر عام ًال من عوامل نجاح
ال�شركة  ،الأمر الذي يدفع ال�شركة نحو تطوير كفاءاتها الب�شرية با�ستمرار.
تحديد االحتياجات
يتم تحديد االحتياجات من الموظفين من قبل مدراء الإدارات ،وغالب ًا ما يتم ذلك من خالل االجتماعات ال�سنوية المخ�ص�صة لمناق�شة خطة ال�سنة القادمة،
وتتم الموافقة على هذه االحتياجات من قبل الإدارة العليا بالتن�سيق مع �إدارة الموارد الب�شرية.
�إجراءات التعيين واالختيار
تتبع ال�شركة �إجراءات دقيقة عند اختيار الموظفين الجدد �أو ت�أهيل الحاليين لمنا�صبهم.
تدريب وت�أهيل الموظفين
يتم توظيف العمالة الوافدة وفق ًا لخبراتهم العملية .ولهذا ال�سبب تُجرى لهم دورة ت�أهيل مدتها �أ�سبوعين عند القدوم .كما يخ�ضع كل واحد قادم منهم
المتحان داخلي (في مكاتب ال�شركة) و ُيعطى الموظف فترة تجربه مدتها ثالثة �شهور (فترة التجربة النظامية) قبل �أن يتم تثبيته كموظف دائم .وب�شكل عام،
تطبق ال�شركة خطة ت�أهيل لكل موظف جديد م�صحوبة ببرنامج تناوب وظيفي ودورات تقوية ،عالوة على ذلك تقوم ال�شركة بتنظيم دورات دورية لموظفيها
للتعرف على المنتجات التي تقدمها الأ�سواق المركزية المماثلة.
�سعودة الوظائف
تطبق ال�شركة خطة متكاملة لتوطين وظائفها وفق ًا لخططها الإ�ستراتيجية الم�ستمدة من التوجهات الوطنية لتحقيق ن�سب ال�سعودة ,وذلك من خالل تبنيها
لمفاهيم حديثة في اال�ستقطاب والتعيين والتدريب.
وتعتمد ال�شركة في تحقيق ذلك على الآليات التالية :
.1
.2

.3
.4
.5

1الم�شاركة في فعاليات التوظيف التي تنظمها الم�ؤ�س�سات التعليمية.
2التعاون مع الم�ؤ�س�سات الحكومية الراعية لبرامج ال�سعودة ومنها :
• •�صندوق الموارد الب�شرية (تم توقيع عقود لت�أهيل  500موظف ًا �سعوديا)ً
• •مكاتب العمل
• •التنظيم الوطني للتدريب الم�شترك
3تبني برامج التدريب التعاوني مع الجامعات والمعاهد المحلية.
4دعم و�إتاحة فر�ص التدريب ال�صيفي لطالب المراحل الثانوية والجامعية وا�ستقطابهم بعد �أتمام مراحلهم التعليمية.
�5إتاحة فر �ص التدريب النظري والعملي مجان ًا من خالل �أكاديمية العثيم التي �أهلت �أكثر من  5.000موظف ل�سوق العمل في قطاع التجزئة.

وقد حققت ال�شركة تقدم ًا ملمو�س ًا في خطط توطين وظائفها  ,حيث تمكنت من �سعودة جميع وظائف محا�سبي المبيعات لت�صل ن�سبة ال�سعودة في هذه الوظيفة
�إلى  .%100وال تزال تعمل لرفع معدالت ال�سعودة التي تبلغ حالي ًا  %24علم ًا ب�أن ال�شركة د�أبت على الح�صول على �شهادة ال�سعودة �سنويا ،اخر �شهادة �سعودة تم
الح�صول عليها بتاريخ 1429/2/20هـ (الموافق 2008/2/27م).
نظام المكاف�أة والحوافز
تطبق ال�شركة نظام ًا للحوافز والمكاف�آت لكافة العاملين بها ،و ُيعطي هذا النظام �آثار ًا �إيجابية لتطوير العمل ورفع الإنتاجية وزيادة حما�س الموظفين لأداء
�أف�ضل.
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مواقع وفروع ال�شركة

11-3

	1-11-3المواقع والفروع الحالية
تتركز فروع ال�شركة حالي ًا في منطقة الريا�ض وبع�ض مدن المناطق الو�سطى وال�شمالية والجنوبية ح�سب التف�صيل التالي :
الجدول  :16فروع الجملة
م

املدينة

احلي �أو املوقع

امللكية

1

فرع العزيزية  -جملة

الريا�ض

م�ست�أجر

2

فرع المروج  -جملة

الريا�ض

م�ست�أجر

3

مركز العثيم للجملة

الريا�ض

م�ست�أجر

4

مركز الروابي جملة

الريا�ض

م�ست�أجر

5

فرع بريدة  -جملة

بريدة

م�ست�أجر

6

فرع حفر الباطن  -جملة

حفر الباطن

م�ست�أجر

7

تبوك ( الأ�سواق الدولية )  -جملة

تبوك

م�ست�أجر

الم�صدر :ال�شركة

الجدول  :17فروع الأركان
املدينة

احلي �أو املوقع

امللكية

م
1

ركن الربوة

الريا�ض

م�ست�أجر

2

ركن الخالدية

الريا�ض

م�ست�أجر

3

ركن ال�صناعية

الريا�ض

م�ست�أجر

4

ركن التعاون

الريا�ض

م�ست�أجر

5

ركن العريجاء

الريا�ض

م�ست�أجر

6

ركن الريان

الريا�ض

م�ست�أجر

7

ركن فاطمة الزهراء

الريا�ض

م�ست�أجر

8

ركن البديعة

الريا�ض

م�ست�أجر

9

ركن طويق

الريا�ض

م�ست�أجر

10

ركن الن�سيم

الريا�ض

م�ست�أجر

11

ركن الدرعية

الريا�ض

م�ست�أجر

12

ركن بن عوف

الريا�ض

م�ست�أجر

13

ركن حي الملك في�صل

الريا�ض

م�ست�أجر

14

ركن ال�صناعة

الريا�ض

م�ست�أجر

15

ركن حي ال�سالم

الريا�ض

م�ست�أجر

16

ركن الملز

الريا�ض

م�ست�أجر

17

ركن الكهرباء

الريا�ض

م�ست�أجر

18

ركن الذيبية  -حفر الباطن

حفر الباطن

م�ست�أجر

الم�صدر:ال�شركة
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الجدول :18فروع التجزئة
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

املدينة
فرع ال�ستين
فرع الرو�ضة
فرع المروج ماركت
فرع المروج كا�ش
فرع ال�سلي
فرع الربوة كا�ش
فرع البديعة كا�ش
فرع �شقراء كا�ش
فرع العروبة كا�ش
فرع ال�شفا كا�ش
فرع حفر الباطن  -الربوة
فرع ال�ضباب كا�ش
فرع عتيقة
فرع بريدة كا�ش
فرع حفر الباطن  -المدينة الع�سكرية
فرع البطحاء
فرع الخزان
فرع المن�صورة
فرع طريق الملك عبداهلل
فرع الح�سن بن علي
حفر الباطن  -الأفراد
فرع المنفوحة
فرع عقبة بن نافع
فرع غرناطة
فرع المجمعة
فرع عيون الجواء
فرع الخرج  -حي ال�سالم
فرع الخرج  -حي الخزامي
فرع المذنب
فرع الر�س
فرع العزيزية
فرع تبوك  -مركز ال�سنابل
فرع البكيرية
فرع حفر الباطن  -العزيزية
فرع الزلفي
فرع ريا�ض الخبراء

الفرع
الريا�ض
الريا�ض
الريا�ض
الريا�ض
الريا�ض
الريا�ض
الريا�ض
�شقراء
الريا�ض
الريا�ض
حفر الباطن
الريا�ض
الريا�ض
بريدة
حفر الباطن
الريا�ض
الريا�ض
الريا�ض
الريا�ض
الريا�ض
حفر الباطن
الريا�ض
الريا�ض
الريا�ض
المجمعة
عيون الجواء
الخرج
الخرج
المذنب
الر�س
الريا�ض
تبوك
البكيرية
حفر الباطن
الزلفي
ريا�ض الخبراء

امللكية
م�ست�أجر
م�ست�أجر
م�ست�أجر
م�ست�أجر
م�ست�أجر
م�ست�أجر
م�ست�أجر
م�ست�أجر
م�ست�أجر
م�ست�أجر
ملك
م�ست�أجر
م�ست�أجر
م�ست�أجر
م�ست�أجر
م�ست�أجر
م�ست�أجر
م�ست�أجر
م�ست�أجر
م�ست�أجر
م�ست�أجر
م�ست�أجر
م�ست�أجر
م�ست�أجر
م�ست�أجر
م�ست�أجر
م�ست�أجر
م�ست�أجر
م�ست�أجر
م�ست�أجر
م�ست�أجر
م�ست�أجر
م�ست�أجر
ملك
م�ست�أجر
م�ست�أجر
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م
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

املدينة
فرع حفر الباطن  -الربوة
فرع الدرعية
فرع تبوك  -العليا
فرع تبوك  -القاعدة الع�سكرية
فرع �أبها
فرع �ضمك  -خمي�س م�شيط
فرع ال�شفا  -طريق الحجاز
فرع الخالدية  -خمي�س م�شيط
فرع الملز
فرع القي�صومة
فرع �أم الحمام
فرع خمي�س م�شيط  -القاعدة الع�سكرية

الفرع
حفر الباطن
الدرعية
تبوك
تبوك
�أبها
خمي�س م�شيط
الريا�ض
خمي�س م�شيط
الريا�ض
الريا�ض
الريا�ض
خمي�س م�شيط

الم�صدر :ال�شركة

امللكية
م�ست�أجر
م�ست�أجر
م�ست�أجر
م�ست�أجر
م�ست�أجر
م�ست�أجر
م�ست�أجر
م�ست�أجر
م�ست�أجر
م�ست�أجر
م�ست�أجر
م�ست�أجر

الجدول :19فروع الهايبر
املدينة

احلي �أو املوقع

امللكية

م
1

الربوة

الريا�ض

م�ست�أجر

2

ال�سويدي

الريا�ض

م�ست�أجر

3

االح�ساء

االح�ساء

م�ست�أجر

4

المر�سالت

الريا�ض

م�ست�أجر
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الجدول :20بيان عدد فروع ال�شركة ح�سب الن�شاط من عام � 2003إلى 2007م
هايرب

جتزئة

جملة

اركان

املجموع

ال�سنة
2003

2

23

6

17

48

2004

2

31

6

21

60

2005

2

38

6

21

67

2006

2

45

8

21

76

2007

4

48

7

18

77

الم�صدر :ال�شركة
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موجودات ال�شركة
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فيما يلي بيان ب�أ�صول ال�شركة كما في  31دي�سمبر 2007م
الجدول  :21موجودات ال�شركة كما في  31دي�سمبر 2007م
�إجمايل التكلفة

نوع الأ�صل

اال�ستهالك املرتاكم

�صايف القيمة الدفرتية

�أرا�ضي

252,230,47

-

74,032,252

الآت ومعدات

84,596,255

36,399,336

48,196,919

مباني

97,485,207

11,592,695

85,892,512

�سيارات

28,049,197

15,846,347

12,202,850

�أجهزة حا�سب �آلي

45,971,083

29,961,498

16,009,585

�أثاث ومفرو�شات

85,212,210

48,353,915

36,858,295

تح�سينات على الم�ست�أجر

52,608,417

12,167,547

40,440,870

المجموع

467,954,621

154,321,338

313,633,283
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 1-12-3قيمة �أرا�ضي ال�شركة
�أرا�ضي مملوكة لل�شركة
الجدول التالي يو�ضح �أرا�ضي ال�شركة كما في تاريخ هذه الن�شرة بالريال ال�سعودي
الجدول �:22أرا�ضي ال�شركة كما في  31دي�سمبر 2007م
املبلغ ( 20ريال �سعودي)

البيان

امل�ساحة (م)2

تاريخ التملك

�أر�ض م�ستودع ب�ضائع العالمات التجارية

8,000,000

12,500

1427/01/22هـ

�أر�ض فرع حفر الباطن العزيزية

1,050,000

2,044

1424/07/04هـ

�أر�ض فرع حفر الباطن الربوة

1,250,000

4,550

1424/07/11هـ

�أر�ض المن�صورة 2 -

3,195,000

4,261

1424/03/05هـ

�أر�ض الخبر

22,355,648

14,540

1427/03/21هـ

�أر�ض الدمام

38,181,604

17,738

 1427/07/28هـ

الإجمالي

74,032,252

الم�صدر :ال�شركة
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 20قيمة الأرا�ضي ب�سعر كلفة ال�شراء
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	2-12-3المباني و الإن�شاءات
مباني ال�شركة
الجدول التالي يو�ضح مباني ال�شركة حتى 2007 /12/ 31م بالريال ال�سعودي
الجدول  :23مباني مقامة على �أرا�ضي مملوكة لل�شركة كما في 2007 /12/ 31م
القيمة التاريخية

الإ�ضافات

اال�ستهالك
املرتاكم

م�ستودع العالمة التجارية – الريا�ض

4.250.000

0

297,503

3,952,497

حفر الباطن – العزيزية

1.108.963

0

118,289

990,674

حفر الباطن – الربوة

1.688.035

0

180,057

1,507,978

فرع المن�صورة 2

2.440.217

182.611

103,696

2,519,132

املوقع

�صايف القيمة الدفرتية

الم�صدر :ال�شركة
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ح�صة ال�شركة في ال�شركات الأخرى

ا�ستثمرت ال�شركة بع�ض �أموالها في �شركة عبد اهلل العثيم لال�ستثمار والتطوير العقاري (“العثيم للتطوير العقاري”) الذي يخدم من الناحية الإ�ستراتيجية
تو�سعات ال�شركة الم�ستقبلية .فمن خالل هذه التكامل الإ�ستراتيجية �ستتمكن ال�شركة من خف�ض المخاطر اال�ستثمارية من خالل التنويع في قنوات اال�ستثمار,
كما �سيتاح لل�شركة الح�صول على مواقع مميزة لفروعها الكبيرة داخل المجمعات التجارية للعثيم للتطوير العقاري .وبالإ�ضافة �إلى ذلك� ,ست�ستفيد ال�شركة
من الخبرة المتخ�ص�صة للعثيم للتطوير العقاري في الح�صول على مواقع و�أ�سعار ت�أجير مالئمة لفروع ال�شركة الأخرى والتي �سيتم افتتاحها م�ستقبلي ًا .علم ًا
ب�أن هذا اال�ستثمار قد تم من خالل تنازل �شركة العثيم القاب�ضة عن ح�صتها في العثيم للتطوير العقاري ل�صالح �شركة �أ�سواق عبدا هلل العثيم .وقد تم قيد
قيمة التنازل  85.000.000ريال لح�ساب �شركة �أ�سواق عبدا هلل العثيم باعتبارها م�ساهمة عينية (ر�أ�س مال عيني) .ويو�ضح الجدول التالي ح�صة ال�شركة
في العثيم لتطوير العقاري:
الجدول  :24بيان ح�صة ال�شركة في �شركة عبد اهلل العثيم لال�ستثمار و التطوير العقاري
ا�سم ال�شريك

عدد احل�ص�ص

ريال �سعودي

ن�سبة امللكية

قيمة احل�صة

الإجمايل

�شركة �أ�سواق عبد اهلل العثيم

85.000

1.000

85.000.000

%13.7

�شركة العثيم القاب�ضة

506.408

1.000

506.408.000

%81.3

عبد اهلل �صالح العثيم

31.127

1.000

31.127.000

%5

الم�صدر :ال�شركة
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�إدارة ال�شركة
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مجل�س الإدارة بعد االكتتاب

يتكون مجل�س الإدارة من الأ�سماء التالية:
الجدول � :25أع�ضاء مجل�س �إدارة ال�شركة
اال�سم

ال�صفة

احلالة

اجلن�سية

عنوان العمل

عبد اهلل �صالح العثيم

رئي�س مجل�س الإدارة

تنفيذي غير م�ستقل

�سعودي

�شركة العثيم القاب�ضة – الريا�ض

عبد العزيز �صالح العثيم

نائب رئي�س مجل�س
الإدارة

غير تنفيذي
غير م�ستقل

�سعودي

مجموعة الزوردي – الريا�ض

فهد عبد اهلل العثيم

ع�ضو مجل�س �إدارة

غير تنفيذي
غير م�ستقل

�سعودي

�شركة عبد اهلل العثيم لال�ستثمار
والتطوير العقاري – الريا�ض

يو�سف محمد القفاري

الع�ضو المنتدب -
الرئي�س التنفيذي

تنفيذي غير م�ستقل

�سعودي

�شركة �أ�سواق عبد اهلل العثيم –
الريا�ض

عطية عبد اهلل المويلحي

ع�ضو مجل�س �إدارة

غير تنفيذي
غير م�ستقل

�سعودي

�شركة العثيم القاب�ضة  -الريا�ض

عبد ال�سالم �صالح
الراجحي

ع�ضو مجل�س �إدارة
(مقترح بعد االكتتاب)

م�ستقل

�سعودي

�إدارة �أوقاف �صالح عبد العزيز
الراجحي  -الريا�ض

عبد العزيز �صالح الربدي

ع�ضو مجل�س �إدارة
(مقترح بعد االكتتاب)

م�ستقل

�سعودي

مكتب عبد العزيز الربدي
لال�ست�شارات – الريا�ض

�صباح محمد المطلق

ع�ضو مجل�س �إدارة
(مقترح بعد االكتتاب)

م�ستقل

�سعودي

مجموعة الفنار – الريا�ض

الم�صدر :ال�شركة

 جميع �أع�ضاء مجل�س الإدارة المذكورين �أعاله ي�سكنون في مدينة الريا�ض.يقوم نائب رئي�س مجل�س الإدارة ب�إدارة �شئون مجل�س الإدارة في حال غياب رئي�س مجل�س الإدارة.
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خبرات و م�ؤهالت �أع�ضاء مجل�س الإدارة

عبد اهلل �صالح العثيم
رئي�س مجل�س الإدارة
العمر 50 :عام ًا
الجن�سية� :سعودي
م�ؤ�س�س �شركة �أ�سواق عبد اهلل العثيم والمدير التنفيذي ورئي�س مجل�س الإدارة ل�شركة العثيم القاب�ضة و�شركة عبد اهلل العثيم لال�ستثمار والتطوير العقاري.
حا�صل على ال�شهادة االبتدائية ,وي�شغل الأ�ستاذ عبد اهلل حالي ًا من�صب رئي�س مجل�س �إدارة الغرفة التجارية وال�صناعية بالق�صيم وع�ضو اللجنة التجارية
بالغرفة التجارية ال�صناعية بالريا�ض و ع�ضو مجل�س �إدارة الهيئة ال�سعودية للمدن ال�صناعية ومناطق التقنية.
عبد العزيز �صالح العثيم
نائب رئي�س مجل�س الإدارة
العمر 47 :عام ًا
الجن�سية� :سعودي
حا�صل على دبلوم �إدارة الأعمال من جامعة �ستراير – فرجينيا ,الواليات المتحدة الأمريكية عام 2002م .عمل نائب ًا لرئي�س اللجنة القطاعية للمعادن الثمينة
والأحجار الكريمة بالغرفة التجارية بالريا�ض وع�ضو مجل�س �إدارة الغرفة التجارية للدورة الثانية ع�شر في الفترة من 1996م وحتى 2000م .وخالل تلك الفترة
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وحتى عام 2003م كان نائب ًا لرئي�س مجل�س �إدارة المركز العالمي للت�سويق .من عام 1980م وحتى الآن �أ�س�س محالت وم�صانع مجموعة الزوردي وهو الرئي�س
التنفيذي لمجموعة الزوردي .وهو ع�ضو في الجمعية ال�سعودية االقت�صادية وع�ضو في جمعية الأطفال المعاقين وم�ؤ�س�س في جمعية رعاية الموهوبين.
فهد عبد اهلل العثيم
ع�ضو مجل�س الإدارة
العمر 27 :عام ًا
الجن�سية� :سعودي
حا�صل على بكالوريو�س �إدارة �أعمال تخ�ص�ص (ت�سويق) مع مرتبة ال�شرف من جامعة الملك �سعود بالريا�ض عام 2001م ،بالإ�ضافة �إلى مجموعة من الدورات
المتخ�ص�صة من الواليات المتحدة الأمريكية .عمل الأ�ستاذ فهد العثيم مدير ًا لإدارة تنمية وتطوير اال�ستثمار العقاري من عام 2002م �إلى عام 2003م ،ليتولى
بعد ذلك من�صب نائب الرئي�س التنفيذي لقطاع المجمعات التجارية والترفية في �شركة العثيم التجارية  .وحالي ًا ي�شغل من�صب رئي�س �شركة عبد اهلل العثيم
لال�ستثمار والتطوير العقاري.
يو�سف محمد القفاري
الع�ضو المنتدب – الرئي�س التنفيذي
العمر 37 :عام ًا
الجن�سية� :سعودي
حا�صل على �شهادة الثانوية العامة ,وقد �أكمل ثالث �سنوات درا�سية في تخ�ص�ص �إدارة الأعمال بجامعة الملك �سعود ,ويتملك خبرة تمتد �إلى  17عاما في مجال
التطوير الإداري والتنظيمي و�إعادة الهيكلة التنظيمية وفي مجال �إدارة الموارد الب�شرية وتطوير الثقافات الم�ؤ�س�سية ,وعمل في �شركة الزوردي نائب ًا للرئي�س
التنفيذي للخدمات الم�ساندة ,وقبل ذلك �شغل من�صب نائب الأمين العام الم�ساعد ومدير عام التطوير الإداري لدى الهيئة العليا لل�سياحة بالمملكة .كما عمل
مدير ًا للموارد الب�شرية ومدير ًا للتوظيف بالبنك ال�سعودي الأمريكي ,وح�صل على العديد من ال�شهادات المهنية والبرامج التدريبية من معاهد عالمية .وهو
ع�ضو في الجمعية العربية لإدارة الموارد الب�شرية� .أن�ضم �إلى ال�شركة في عام 2006م لي�شغل من�صب نائب الرئي�س التنفيذي للخدمات الم�ساندة وع�ضو مجل�س
�إدارة �شركة �أ�سواق عبد اهلل العثيم .وفي عام 2007م تم تعيينه ع�ضو ًا منتدب ًا ورئي�س ًا تنفيذي ًا لل�شركة.
عطية عبد اهلل المويلحي
ع�ضو مجل�س الإدارة
العمر 49:عام ًا
الجن�سية� :سعودي
حا�صل على درجة الماج�ستير في الهند�سة المدنية عام 1987م من جامعة الملك �سعود في الريا�ض ،وحا�صل على �شهادة البكالوريو�س في الهند�سة المدنية
عام 1982م من جامعة الملك �سعود في الريا�ض .التحق بال�شركة عام 2006م وي�شغل حالي ًا وظيفة مدير �إدارة ال�ش�ؤون الفنية في ال�شركة .قبل ان�ضمامه ل�شركة
�أ�سواق عبد اهلل �صالح العثيم� ،شغل وظيفة المدير التنفيذي لمجموعة بن جار اهلل حيث عمل بها من عام 2000م حتى عام 2005م .وقبل ذلك �شغل عدة
منا�صب في الم�ؤ�س�سة العامة بالموانئ من عام 1987م �إلى 1999م.
عبد العزيز �صالح الربدي
ع�ضو مجل�س الإدارة (المقترح)
العمر 44 :عام ًا
الجن�سية� :سعودي
ً
حا�صل على درجة البكالوريو�س في الإدارة ال�صناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام 1985م .ي�شغل حاليا من�صب رئي�س �شركة �أي �أ�س �أر
لال�ست�شارات ،وكان قبل ذلك مدير عام �شركة نادك من عام 2000م وحتى عام 2003م� .شغل من�صب مدير �شركة عبد العزيز العثيم للمجوهرات في الفترة
من عام 1996م وحتى عام 1999م .ومنذ عام 1993م وحتى العام 1995م عمل مديرا لفريق العمل ب�إدارة القرو�ض ب�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي،
وفي عام 1992م عمل م�ست�شار ًا اقت�صاديا لل�شركة العربية ال�سعودية بدبي حيث كان ي�شغل قبلها من�صب مدير الم�شاريع لإدارة القرو�ض حتى عام 1991م لدى
�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي.
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�صباح محمد المطلق
ع�ضو مجل�س الإدارة (المقترح)
العمر 56 :عام ًا
الجن�سية� :سعودي
حا�صل على درجة البكالوريو�س في الهند�سة الكهربائية من جامعة بغداد عام 1976م .يعمل كمدير عام ًا وع�ضو مجل�س �إدارة �شركة المجموعة العربية للتجارة
من�صب نائب رئي�س مجل�س �إدارة مجموعة �شركات الفنار منذ 1981م ومن�صب نائب رئي�س لجنة المقاولين (منذ 2005م) ورئي�س لجنة
منذ  .1990وي�شغل
ً
الأعمال الكهربائية بالغرفة التجارية ال�صناعية بالريا�ض (منذ 2002م) وع�ضو باللجنة الوطنية للمقاولين (منذ 2006م) كما �شغل من�صب ع�ضو مجل�س
�إدارة (�سيجري الخليج) �سابق ًا (1998م2002-م).
عبد ال�سالم �صالح الراجحي
ع�ضو مجل�س الإدارة (المقترح)
العمر 36 :عام ًا
الجن�سية� :سعودي
يحمل درجة الدبلوم في نظم ومعلومات الحا�سب الآلي من كلية نورث هامبتون ,بن�سلفانيا – الواليات المتحدة الأمريكية .عمل �أمين ًا عام ًا لإدارة �أوقاف �صالح
عبد العزيز الراجحي وحتى الآن  ,كما في كان من عام 1994م وحتى 2000م مدير ًا عام ًا ونائب رئي�س مجل�س الإدارة ل�شركة الراجحي لل�سفر وال�سياحة
وخدمات ال�شحن الجوي.

�سوف يقوم �أع�ضاء مجل�س الإدارة ال�ستة والذين لي�سوا �شركاء في ال�شركة وال يملكون �أ�سهماً فيها بتملك عدد � 6.000سهم (تعادل  %0.026من �إجمالي
الأ�سهم الم�صدرة) و�سيقوم كل منهم ب�إيداع � 1,000سهم الخا�صة به لدى �أحد البنوك المرخ�صة بالمملكة العربية ال�سعودية ك�أ�سهم �ضمان لع�ضويته في
مجل�س الإدارة وفقاً لمتطلبات نظام ال�شركات.

	3-4الإدارة التنفيذية
ي�شمل فريق الإدارة العليا لل�شركة:
الجدول  :26تفا�صيل مخت�صرة عن فريق الإدارة
امل�ؤهل

اجلن�سية

ال�سن

تاريخ
االلتحاق
بال�شركة

اال�سم

الوظيفة
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2006

ثانوية عامة  -الريا�ض

يو�سف محمد القفاري

الع�ضو المنتدب والرئي�س التنفيذي

�سعودي

2007

ثانوية عامة  -الريا�ض

محمد عبد اهلل ال�سلوم

مدير �إدارة ال�ش�ؤون الإدارية
والموارد الب�شرية

�سعودي

42

بكالوريو�س حا�سب �آلي  -الدمام

�أعظم قارئ جنيد اهلل

نائب الرئي�س التنفيذي للم�ساندة

ترك�ستاني

42

2006

وليد قا�سم العنزاوي

مدير �إدارة التدقيق و المراجعة
الداخلية

�أردني

42

2006

بكالوريو�س محا�سبة و�إدارة -
الأردن

مروان �إبراهيم القا�سم

مدير �إدارة ال�شئون المالية

�أردني

40

2005

بكالوريو�س محا�سبة و�إدارة -
الأردن

جاري �أنثوني �سول

مدير �إدارة الجودة ال�شاملة

هندي

41

2007

بكالوريو�س علوم  -الهند

�إقبال �أحمد �شيخ

مدير �إدارة التخطيط والأداء

باك�ستاني

50

2007

بكالوريو�س محا�سبة  -باك�ستان

م� .سامر ف�ؤاد بدر

مدير �إدارة العمليات

�سوري

44

1998

بكالوريو�س هند�سة كهربائية -
�سوريا

محي �سعد عبد الفتاح

مدير �إدارة الت�سويق

م�صري

43

1991

بكالوريو�س تجارة  -م�صر

33

اال�سم

الوظيفة

اجلن�سية

ال�سن

تاريخ
االلتحاق
بال�شركة

م�صري

54

1993

بكالوريو�س هند�سة  -م�صر

عبد اهلل ادري�س عبد
الرحيم

مدير �إدارة البنية التحتية

�سوداني

38

1997

بكالوريو�س علوم حا�سب �آلي -
الهند

زهير مالك ماحي

مدير �إدارة عمليات النظم

�سوداني

39

1997

بكالوريو�س علوم حا�سب �آلي -
الهند

خالد طالب الجيو�سي

مدير �إدارة تطوير النظم

�أردني

41

1998

بكالوريو�س تحليل وبرمجة نظم
 -الأردن

محمد عادل ابراهيم

مدير الم�ستودعات المركزية

م�صري

31

2004

بكالوريو�س �إدارة �أعمال  -م�صر

ن�صر الدين فرح �صديق

مدير الم�شتريات

�سوداني

47

1993

دبلوم حا�سب �آلي  -ال�سودان

خالد ه�شام الم�صري

مدير �إدارة ال�شئون الفنية

�أردني

50

2008

بكالوريو�س هند�سة مدنية  -م�صر

بهاء الدين بركات ال�شربيني مدير �إدارة المبيعات

امل�ؤهل

الم�صدر :ال�شركة

 جميع المدراء التنفيذيين المذكورين �أعاله ي�سكنون في مدينة الريا�ض.وتتكون الإدارة العليا من الأع�ضاء التالية �أ�سمائهم:
محمد عبد اهلل ال�سلوم
مدير �إدارة ال�ش�ؤون الإدارية و الموارد الب�شرية
�سعودي
حا�صل على �شهادة الثانوية العامة .التحق بال�شركة بداية عام  2007وي�شغل حاليا من�صب مدير �إدارة ال�ش�ؤون الإدارية في ال�شركة .في الفترة بين العام 1987
و � 1991شغل من�صب مدير الت�شغيل وال�صيانة بم�صلحة الجمارك تابع لم�شروع جيكور (اللجنة ال�سعودية الأمريكية) ،وبين عام  1991و  1996عمل مدير
تنفيذيا ل�شركة لقاء الدولية .في العام  1996عمل كمدير فرع في �شركة الجميح حتى العام  .1998قبل ان�ضمامه ل�شركة �أ�سواق عبدا هلل العثيم ،عمل بتجارة
خا�صة منذ عام  1998وحتى .2006
�أعظم قارئ جنيد اهلل
نائب الرئي�س التنفيذي للم�ساندة
ترك�ستاني
حا�صل على �شهادة البكالوريو�س في علوم الحا�سب الآلي من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن �سنة 1994م  ,وحا�صل على �شهادة مدير م�شروع محترف
( )PMPعام 2005م ،و �شهادة مدقق �أنظمة معلومات معتمد ( )CISAعام 2003م ،و�شهادة مدير �أمن معلومات معتمد ( )CISMعام 2004م ،و�شهادة
محترف �أمن �أنظمة معلومات معتمد ( )CISSPعام 2000م ،و�شهادة محلل جودة برمجيات معتمد ( )CSQAعام 1993م� .ألتحق بال�شركة عام 2006م
وي�شغل حالي ًا وظيفة مدير عام تقنية المعلومات في ال�شركة  .قبل ان�ضمامه ل�شركة �أ�سواق عبد اهلل العثيم� ،شغل وظيفة م�ساعد مدير عام �إعادة هيكلة عمليات
التقنية في مجموعة �سامبا المالية حيث عمل بها من عام 2003م حتى عام 2006م .وكان يعمل لدى مجموعة الفي�صلية مدير ًا تنفيذي ًا لتقنية المعلومات في
الفترة من عام 1999م وحتى 2003م .كان قبل ذلك ي�شغل من�صب م�ساعد المدير العام للدعم التقني لدى مجموعة �سامبا المالية من عام 1990م وحتى
عام 1999م.
وليد قا�سم عنزاوي
مدير �إدارة التدقيق والمراجعة الداخلية
�أردني
حا�صل على �شهادة البكالوريو�س في العلوم الإدارية تخ�ص�ص محا�سبة من جامعة اليرموك الأردنية بمدينة �أربد عام  ،1988وحا�صل على زمالة المحا�سبين
القانونيون الأمريكية  CPAعام 1992م ومحا�سب قانوني مرخ�ص من الهيئة الأردنية للمحا�سبين القانونيين ومراجع قانوني مرخ�ص في والية الينوى
بالواليات المتحدة الأمريكية .عمل مراجع رئي�سي لمكتب ديلويت �أند تو�ش العالمية في الفترة من 1989م �إلى 1994م ،ومن عام � 1994إلى � 1998شغل من�صب
المدير المالي ل�شركة المنتجات الغذائية (�شركة م�ساهمة عامة) ،ثم �شغل نف�س المن�صب ل�شركة معامل �آبوت في الفترة من 1998م �إلى 2000م� .أنتقل بعد

34

ذلك مدير ًا مالي ًا ل�شركة �صافوال الأردن �إحدى �شركات مجموعة �صافوال من عام 2000م �إلى 2001م  ،و�شغل من�صب المدير المالي ل�شركة الريا�ض للت�شغيل
وال�صيانة من عام 2001م �إلى عام 2004م .وقبل ان�ضمامه ل�شركة �أ�سواق عبد اهلل العثيم عمل كمدير مالي لل�شركة الدولية بالأردن.
مروان �إبراهيم القا�سم
مدير �إدارة ال�ش�ؤون المالية
�أردني
حا�صل على �شهادة البكالوريو�س في المحا�سبة و�إدارة الأعمال من الجامعة الأردنية بعمان عام 1989م ،وحا�صل على زمالة جمعية المحا�سبين القانونيون
الأمريكية  CPAعام 1994م ،وعلى زمالة جمعية المحا�سبين الإداريين الأمريكية  CMAعام 2003م ،وعلى زمالة جمعية المدراء الماليين  CFMعام
2003م وعلى زمالة الهيئة ال�سعودية للمحا�سبين القانونيين  SOCPAعام 2007م� .ألتحق ب�شركة �أ�سواق عبد اهلل العثيم في عام 2005م وي�شغل حالي ًا من�صب
مدير �إدارة ال�ش�ؤون المالية في ال�شركة .قبل ان�ضمامه ل�شركة �أ�سواق عبد اهلل العثيم� ،شغل وظيفة مدير �إدارة التدقيق الداخلي في �شركة الجميح القاب�ضة
حيث عمل بها من عام 1996م حتى عام 2005م .ومنذ عام 1993م وحتى عام 1996م عمل مراجع �أول لدى مكتب ابراهيم عبا�سي محا�سبون قانونيون بعمان
– المملكة الأردنية حيث كان يعمل قبل ذلك لدى مكتب عبد العزيز الملحم محا�سبون قانونيون بمدينة الدمام من عام 1989م وحتى عام 1992م.
جاري �أنثوني �سول
مدير �إدارة الجودة ال�شاملة
هندي
حا�صل على درجة الماج�ستير في الموارد الب�شرية عام  1990من جامعة بيون بمدينة بونا في الهند ،وحا�صل على �شهادة البكالوريو�س في العلوم عام 1988
من جامعة بيون في الهند� .ألتحق بال�شركة عام 2007م وي�شغل حالي ًا وظيفة مدير �إدارة الجودة في ال�شركة .قبل ان�ضمامه ل�شركة �أ�سواق عبد اهلل العثيم� ،شغل
وظيفة مدير �ضبط الجودة والم�شتريات في ماكدونالدز دبي حيث عمل به من عام 1996م حتى عام 2007م .وكان قبل ذلك يعمل لدى ماكدونالدز �سنغافورة
على وظيفة مدير مطاعم في الفترة من عام 1993م وحتى 1996م .وعمل لدى �شركة فارمك�س الهند بمدينة بونا في الفترة من عام 1990م وحتى 1993م
على وظيفة مدير موارد ب�شرية.
�إقبال �أحمد �شيخ
مدير �إدارة التخطيط والأداء
باك�ستاني
ً
حا�صل على �شهادة البكالوريو�س في المحا�سبة عام  1978من جامعة كرات�شي في باك�ستان .التحق بال�شركة عام 2007م وي�شغل حاليا وظيفة مدير �إدارة
التخطيط والأداء في ال�شركة .التحق في باك�ستان بالعديد من ال�شركات العالمية ك�شركة براي�س واتر هاو�س لال�ست�شارات ( ،)1985-1980و�شركة ميرك
الأمريكية ( ،)1989-1985و�شركة باير الألمانية ( ،)1990-1989و�شركة تويوتا اليابانية ( .)1993-1991وفي المملكة عمل مع �شركة الدوائية �سبيماكو
( ،)1998-1994و�شركة الحا�سب الآلي العربي ( .)2004-1999قبل ان�ضمامه ل�شركة �أ�سواق عبد اهلل العثيم� ،شغل وظيفة مدير مالي في �شركة المعلومات
المتكاملة والتقنيات في الريا�ض (.)2006-2005
م�/سامر ف�ؤاد بدر
مدير �إدارة العمليات
�سوري
حا�صل على �شهادة البكالوريو�س في الهند�سة الكهربائية من جامعة ت�شرين في �سوريا عام 1986م ،وحا�صل على �شهادة مهند�س نظم معتمد ( )MCSEمن
�شركة مايكرو�سوفت عام 2001م و�شهادة محترف معتمد ( )MCPمن �شركة مايكرو�سوفت عام 2001م� .ألتحق بال�شركة عام 1998م وي�شغل حالي ًا وظيفة
مدير �إدارة المبيعات والت�شغيل بال�شركة .وقبل ان�ضمامه لل�شركة� ،شغل وظيفة مدير �إقليمي في �شركة زينة التجارية � -سوريا حيث عمل بها من عام 1994م
حتى عام 1998م .والتحق في مجاالت العمل ال�صناعي والتجاري لمدة � 8سنوات مع ال�شركة ال�سورية للنفط من عام 1986م �إلى عام 1990م و�شركة الفرات
للنفط من عام 1990م �إلى عام 1994م.
محي �سعد عبد الفتاح
مدير �إدارة الت�سويق
م�صري
حا�صل على �شهادة البكالوريو�س في تجارة تخ�ص�ص محا�سبة من جامعة المن�صورة بم�صر عام 1987م  ,حا�صل على دبلوم ت�سويق من جامعة المن�صورة عام
1988م .عمل لدى �شركة �أمثال ال�سعودية بالكويت عام 1990م كمدير فرع ،قبل التحاقه ب�شركة �أ�سواق عبد اهلل العثيم عام 1991م حيث ي�شغل حالي ًا من�صب
مدير �إدارة الت�سويق.
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بهاء بركات ال�شربيني
مدير �إدارة المبيعات
م�صري
حا�صل على �شهادة البكالوريو�س في الهند�سة تخ�ص�ص تكنولوجيا الهند�سة الميكانيكية من المعهد العالي للكفاية الإنتاجية – جامعة الزقازيق بم�صر عام
1987م .وفي عام 1988م وحتى عام 1990م التحق بالجي�ش الم�صري تنفيذ ًا لفترة التجنيد الإلزامي .في عام 1990م وحتى عام 1991م عمل لدى �شركة
بتروجت للبترول بم�صر على وظيفة مهند�س تركيبات .ثم عمل مدير ًا للعالقات العامة من عام 1991م وحتى عام 1992م ب�شركة فران�س كر�شفيلد الألمانية
بالق�صيم قبل ان�ضمامه �إلى �شركة �أ�سواق عبد اهلل العثيم عام 1993م حيث ي�شغل حالي ًا من�صب مدير �إدارة المبيعات.
عبداهلل �إدري�س عبد الرحيم
مدير �إدارة البنية التحتية
�سوداني
حا�صل على �شهادة البكالوريو�س في العلوم تخ�ص�ص علوم حا�سب �آلي من جامعة بهراتير بمدينة كويمباتور بالهند عام 1994م وحا�صل دبلوم حا�سب �آلي من
معهد حا�سب لتدريب الكفاءات الفنية بالريا�ض عام 1990م .التحق ب�شركة البريفير الدولية للعطور وم�ستح�ضرات التجميل بالمملكة عام 1996م كمبرمج
حا�سب �آلي .وفي عام 1997م �ألتحق ب�شركة �أ�سواق عبد اهلل العثيم وي�شغل حالي ًا من�صب مدير ادارة البنية التحتية.
زهير مالك ماحي
مدير �إدارة عمليات النظم
�سوداني
حا�صل على �شهادة البكالوريو�س في العلوم تخ�ص�ص علوم حا�سب �آلي من جامعة بهراتير بمدينة كويمباتور بالهند عام 1993م وحا�صل على �شهادة الهند�سة
المعتمدة من مايكرو�سوفت ( )MCSEفي عام 2000م .التحق ب�شركة جوثام كويمباتور بمدينة كويمباتور بالهند عام 1993م على وظيفة م�ست�شار ت�سويق
ونظم .وفي عام 1994م انظم �إلى �شركة الخدمات التقنية بالريا�ض مبرمج ًا حتى عام 1995م حيث �ألتحق ب�شركة النظم الآلية حتى عام 1997م على وظيفة
مهند�س برامج .وفي عام 1997م التحق ب�شركة �أ�سواق عبد اهلل العثيم حيث يعمل حالي ًا مدير �إدارة عمليات النظم.
خالد طالب الجيو�سي
مدير �إدارة تطوير النظم
�أردني
حا�صل على �شهادة البكالوريو�س في تحليل وبرمجة النظم من جامعة م�ؤتة بالأردن عام 1991م .وحا�صل على �شهادة محترف مايكرو�سوفت المعتمدة
( )MCPعام 2004م و�شهادة مطور تطبيقات معتمد من مايكرو�سوفت ( )MCADعام 2004م و�شهادة مطور حلول نظم معتمد من مايكرو�سوفت ()MCSD
عام 2004م� .ألتحق بمركز الحا�سب الآلي بجامعة العلوم التطبيقية بالأردن منذ عام 1991م مبرمج ًا وتدرج وظيفي ًا حتى عام 1998م حيث �شغل من�صب مدير
�إدارة تطوير النظم .ثم التحق في عام 1998م ب�شركة �أ�سواق عبد اهلل العثيم حيث ي�شغل حالي ًا من�صب مدير �إدارة تطوير النظم.
محمد عادل �إبراهيم
مدير �إدارة الم�ستودعات المركزية
م�صري
حا�صل على �شهادة البكالوريو�س في �إدارة �أعمال تخ�ص�ص �إدارة فنادق من جامعة القاهرة بم�صر عام 1999م .عمل لدى �شركة �ساينزبيري بم�صر من عام
2000م وحتى عام 2001م على وظيفة مدير م�ستودعات  .ثم التحق من عام 2001م وحتى عام 2002م ب�شركة �أ�سواق بن داوود مدير ًا للم�ستودعات ومدير
منطقة بالإنابة .انظم �إلى مجموعة ماجد الفطيم – كارفور في �أبو ظبي مدير اال�ستالمات من عام 2002م وحتى عام 2004م .كان ذلك قبل انتقاله �إلى �شركة
�أ�سواق عبد اهلل العثيم عام 2004م حيث يعمل حالي ًا مدير ًا للم�ستودعات المركزية.
ن�صر الدين فرح
مدير �إدارة الم�شتريات
�سوداني
حا�صل على دبلوم حا�سب �آلي من معهد الخرطوم لعلوم الحا�سب الآلي في ال�سودان عام 1998م .عمل لدى �أ�سواق الواحة بالظهران من عام 1983م �إلى عام
1986م على وظيفة مدير �سوق و�أنتقل بعدها �إلى �أ�سواق عبد اهلل الحريب في الخبر بوظيفة مدير �سوق من عام 1986م �إلى عام 1989م ومن ثم التحق ب�أ�سواق
عرب�سات بالريا�ض بوظيفة مدير �سوق من عام 1989م �إلى عام 1993م حيث �أن�ضم في ذلك العام �إلى �شركة �أ�سواق عبد اهلل العثيم وي�شغل حالي ًا من�صب
مدير �إدارة الم�شتريات.
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خالد ه�شام الم�صري
مدير �إدارة ال�شئون الفنية
�أردني
حا�صل على �شهادة البكالوريو�س في الهند�سة المدنية من جامعة الإ�سكندرية بم�صر عام 1982م .عمل ممث ًال للتعاقدات ومهند�س موقع من عام 1982م وحتى
عام 1985م لدى �شركة التعاقدات العربية المتحدة  .ثم �ألتحق ب�شركة المباني المتحدة من عام 1985م �إلى عام 1987م بوظيفة مهند�س م�شروع لين�ضم
بعدها �إلى �شركة الكويت لأنظمة الخر�سانة الجاهزة من عام 1989م �إلى عام 1990م بوظيفة مدير م�شاريع .ومن عام 1992م وحتى عام 2007م عمل لدى
ال�شركة الأردنية لال�ستثمار والتموين – �سيفوي الأردن بوظيفة مدير الإدارة الهند�سية ومدير م�شاريع لين�ضم م�ؤخر ًا في عام 2008م �إلى �شركة �أ�سواق عبد
اهلل العثيم مدير ًا لإدارة ال�شئون الفنية.

	4-4اللجان التنفيذية
�سيعمل بال�شركة لجنتين تنفيذيتين هما :لجنة المراجعة ولجنة الأجور والتعوي�ضات للم�ساعدة في تطوير الإدارة الفعالة لعمل ال�شركة ،و في �سبيل ت�أ�سي�س
ثقافة �شفافية ومهنية على كافة الم�ستويات ،فقد قرر ال�شركاء في ال�شركة �ضم �أع�ضاء م�ستقلين من خارج ال�شركة للعمل في كل من اللجنتين �أعاله.

1-4-4

لجنة المراجعة

تعمل لجنة المراجعة والتي يتوقع �أن ير�أ�سها عبد العزيز �صالح الربدي في الإ�شراف على �سيا�سات ال�شركة وفي توجيه تطبيقات ونواحي �أدائها فيما يتعلق
بالم�سائل المالية ،المحا�سبية ،القانونية والتعاقدية .وت�شرف لجنة المراجعة �أي�ضا على �أعمال المراجعة الداخلية لل�شركة والبيانات المالية والمالحظات
المقدمة من قبل المراجع الخارجي .وت�ضم هذه اللجنة كل من:
الجدول � :27أع�ضاء لجنة المراجعة
اال�سم

امل�ؤهل

�أهم التفا�صيل الوظيفية

عبد العزيز �صالح الربدي
رئي�س اللجنة المقترح

بكالوريو�س الإدارة ال�صناعية  ,جامعة الملك فهد للبترول
والمعادن

رئي�س �شركة �أي �أ�س �أر للإ�ست�شارات

عبد ال�سالم �صالح الراجحي
ع�ضو اللجنة

الدرجة الجامعية المتو�سطة في نظم ومعلومات الحا�سب الآلي
 ,نورث هامبتون  ,بن�سلفانيا – الواليات المتحدة الأمريكية

الأمين العام لإدارة �أوقاف �صالح عبد العزيز
الراجحي

�صباح محمد المطلق
ع�ضو اللجنة

بكالوريو�س هند�سة كهربائية ,جامعة بغداد

نائب رئي�س مجل�س �إدارة مجموعة �شركات الفنار

م�صدر:ال�شركة
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 2-4-4لجنة المكافئات والتر�شيحات
لجنة المكافئات والتر�شيحات والتي يتوقع �أن ير�أ�سها يو�سف محمد القفاري مهمتها الإ�شراف على النواحي الإدارية المتعلقة بالموارد الب�شرية ومراجعة
مخ�ص�صات ومكاف�آت العاملين واعتماد وتقييم الخطط وال�سيا�سات المتعلقة بذلك ،ويحق لرئي�س اللجنة طلب زيادة الأع�ضاء متى دعت الحاجة لذلك وت�ضم
هذه اللجنة كل من:
الجدول � :28أع�ضاء لجنة المكافئات والتر�شيحات
اال�سم

امل�ؤهل

�أهم التفا�صيل الوظيفية

يو�سف محمد القفاري
رئي�س اللجنة

ثانوية عامة

الع�ضو المنتدب – الرئي�س التنفيذي

�صباح محمد المطلق
ع�ضو اللجنة

بكالوريو�س هند�سة كهربائية

نائب رئي�س مجل�س �إدارة مجموعة �شركات الفنار

عبد العزيز �صالح الربدي
ع�ضو اللجنة

بكالوريو�س الإدارة ال�صناعية  ,جامعة الملك فهد
للبترول والمعادن

رئي�س �شركة �أي �أ�س �أر للإ�ست�شارات

الم�صدر  :ال�شركة

 3-4-4تعوي�ضات المدراء التنفيذيين
بلغ تعوي�ض المدراء التنفيذيين بال�شركة  9,743,191ريال �سعودي و  7,605,924ريال �سعودي و  3,218,304ريال �سعودي و 2,875,680ريال �سعودي وذلك
لل�سنوات المنتهية في  31دي�سمبر 2007م و 2006م و2005م و2004م على التوالي .علما ب�أنه لم يكن هناك مجل�س �إدارة �أو ع�ضو ًا منتدب ًا حتى 2005/12/31م .
لم يتم منح �أي عموالت �أو خ�صومات �أو �أتعاب و�ساطة �أو �أي عو�ض غير نقدي منحتها ال�شركة �أو �أي ع�ضو في مجموعتها خالل ال�سنتين ال�سابقتين مبا�شرة
لتاريخ تقديم طلب الإدراج المتعلقة ب�إ�صدار �أو بيع �أي �أوراق مالية من قبل ال�شركة �إلى �أع�ضاء مجل�س الإدارة� ،أو كبار التنفيذيين �أو القائمين بالترويج �أو
الخبراء.

4-4-4

عقود العمل لأع�ضاء مجل�س الإدارة و الإدارة التنفيذية

لم تقم ال�شركة ب�إبرام عقود عمل مع �أي من �أع�ضاء مجل�س الإدارة ,و �إنما قامت ب�إبرام عقد عمل مع مديرها التنفيذي .ومدة العقد المبرم مع المدير
التنفيذي هي �سنة من مبا�شرته العمل مع ال�شركة و تتجدد تلقائيا ما لم يخطر �أحد طرفي العقد الآخر خالف ذلك .و تتلخ�ص مهام المدير التنفيذي ,كما في
العقد ,ب�أن يبا�شر مهام وظيفته في الإدارة العامة لل�شركة بالريا�ض و �أن ي�ستخدم كل قدراته في تح�سين و تطوير العمل و �أن يلتزم بتنفيذ �أية مهام �أو �أعمال
تكلفه بها ال�شركة في حاالت ال�ضرورة �سواء داخل المملكة �أو خارجها .علما ب�أن العقد قد ت�ضمن منح المدير التنفيذي مكاف�أة �سنوية عند تحقيق ال�شركة
لأهدافها .كما �أبرمت ال�شركة عقد عمل مع مديرها المالي وتبلغ مدته �سنة ميالدية من تاريخ المبا�شرة تجدد وفق ًا لأنظمة العمل والعمال في المملكة العربية
ال�سعودية .وتتلخ�ص مهام المدير المالي ،كما في العقد ،ب�أن يبا�شر مهام وظيفته في المقر الذي تحدده ال�شركة و�أن يلتزم بعدم العمل لدى �أي جهة كانت
خالل فترة عمله لدى ال�شركة و�أن ي�ستخدم كل قدراته في تح�سين وتطوير العمل و�أن يقوم بتدريب العاملين تحت �إ�شرافه و�أن يحافظ على الأ�سرار الخا�صة
بالعمل وعدم �إف�شائها .علم ًا ب�أن العقد قد ت�ضمن منح المدير المالي مكاف�أة وذلك ح�سب �سيا�سات ال�شركة.

 5-4-4م�صالح �أع�ضاء مجل�س الإدارة و كبار التنفيذيين في �أ�سهم ال�شركة
يبين الجدول التالي م�صلحة �أع�ضاء مجل�س الإدارة و كبار التنفيذيين �أو م�صلحة �أي من �أقاربهم �أو تابعيهم المبا�شرة وغير مبا�شرة في �أ�سهم �شركة �أ�سواق
عبد اهلل العثيم:
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الجدول  :29بيان م�صالح �أع�ضاء مجل�س الإدارة و كبار التنفيذيين في �أ�سهم ال�شركة21
اال�سم

ال�صفة

عدد الأ�سهم

عبد اهلل بن �صالح العثيم

رئي�س مجل�س الإدارة

19.125.000

% 85

فهد بن عبد اهلل العثيم

ع�ضو مجل�س الإدارة

1.125.000

%5

6-4-4

23

الن�سبة من �أ�سهم ال�شركة

�إقرار من �أع�ضاء مجل�س الإدارة والمدراء والموظفين الأ�سا�سيين

يقر �أع�ضاء مجل�س الإدارة و�سكرتير مجل�س الإدارة والمدير التنفيذي والمدير المالي بالتالي:
• •ب�أنهم لم ي�شهروا في �أي وقت من الأوقات �إفال�سهم �أو خ�ضعوا لإجراءات �إفال�س.
• •با�ستثناء ما ذكر في ن�شرة الإ�صدار هذه ،ف�إنه لم يكن لديهم �أو لأي من �أقاربهم �أو �أي طرف ذي عالقة م�صالح مبا�شرة �أو غير مبا�شرة في �أ�سهم ال�شركة.
هذا ولي�س لدى ال�شركة �أية �سندات دين .
• •با�ستثناء ما ذكر في مو�ضع �آخر في ن�شرة الإ�صدار هذه ،ف�إنه لم يكن لديهم �أو لأي من �أقاربهم �أو �أي طرف ذي عالقة م�صالح مادية في �أي عقود �أو
ترتيبات �سارية المفعول �سواء محررة �أو غير محررة كتابة �أو عقود �أو ترتيبات مزمع �إبرامها لها ت�أثير كبير على �أعمال ال�شركة في وقت �إ�صدار هذه
الن�شرة.

	5-4ا�ستمرار الأن�شطة
لم يحدث �أي توقف لعمليات �أن�شطة ال�شركة في الـ � 12شهرا التي �سبقت تاريخ هذه الن�شرة .وال يزمع �أع�ضاء مجل�س الإدارة �إجراء �أي تغيير جوهري في طبيعة
�أن�شطة ال�شركة و�أي من �شركاتها التابعة .وال يوجد �أي تغيير جوهري �سلبي في المركز المالي �أو التجاري لل�شركة في ال�سنتين الماليتين الما�ضيتين وال�سنة
المالية الراهنة حتى تاريخ هذه الن�شرة.

 21عدد الأ�سهم :جمموع الأ�سهم اململوكة لل�شخ�ص بطريقة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة �أو اململوكة لأقاربه (الأوالد والزوجة) �أو تابعيه (يق�صد بهم الأ�شخا�ص اخلا�ضعني ل�سيطرة �شخ�ص �آخر من خالل قدرته يف الت�أثري على
�أفعالهم �أو قراراتهم ،ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر� ،إما عن طريق امتالك ن�سبة ت�ساوي � ٪30أو �أكرث من حقوق الت�صويت يف ال�شركة �أو عن طريق حق تعيني � ٪30أو �أكرث من �أع�ضاء اجلهاز الإداري).
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�إي�ضاحات ب�ش�أن الإدارة وتحليل الو�ضع المالي ونتائج الأعمال (2007م)

�إن مناق�شة وتحليل �إدارة �شركة �أ�سواق عبد اهلل العثيم لمركزها المالي ونتائج �أعمالها مبنية على ويجب �أن تقر�أ مع القوائم المالية لل�سنوات المنتهية
في  31دي�سمبر 2007م و 2006م والتي تم مراجعتها من قبل ديلويت �آند تو�ش بكر �أبو الخير و�شركاهم� .إن الق�سم الخا�ص بـ «�إي�ضاحات ب�ش�أن الإدارة
وتحليل الو�ضع المالي ونتائج الأعمال» يحتوي على عبارات م�ستقبلية الداللة والتي تت�ضمن مخاطر وعدم تيقن ،والنتائج الفعلية لل�شركة ربما تختلف
ب�شكل جوهري عما ورد في هذه العبارات ذات الداللة الم�ستقبلية نتيجة لعوامل مختلفة ت�شمل ما �سيرد �أدناه وما ورد في ق�سم «عوامل المخاطرة»
�صفحة رقم .1

1-5

�إقرارات �أع�ضاء مجل�س الإدارة بخ�صو�ص المعلومات المالية

يقر �أع�ضاء مجل�س الإدارة ب�أنه تم ا�ستخراج كافة المعلومات المالية من القوائم المالية المراجعة لعامي 2007م و 2006م ل�شركة �أ�سواق عبد اهلل العثيم
دون �إجراء �أي تعديل جوهري عليها ،و�أنه تم �إعداد القوائم المالية ومراجعتها وفقا لمعايير المحا�سبة ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبين القانونيين
( .)SOCPAكما تقر الإدارة بعدم وجود �أي تغيير �سلبي وجوهري في الو�ضع المالي والتجاري لل�شركة خالل ال�سنتين المنتهية في  31دي�سمبر 2007م و
2006م.

2-5

مقدمة

�شركة �أ�سواق عبد اهلل العثيم هي �شركة م�ساهمة م�سجلة في المملكة العربية ال�سعودية بموجب القرار الوزاري رقم /227ق وتاريخ  1428/9/3هـ (الموافق
 2007/9/15م) و �سجل التجاري رقم  1010031185ال�صادر بتاريخ  7رجب 1400هـ ( الموافق  21مايو 1980م) .ويبلغ ر�أ�س مال ال�شركة 225,000,000
ريال �سعودي مق�سم �إلى� 22,500,000سهم بقيمة ا�سمية قدرها  10ريال لل�سهم.
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قائمة المركز المالي

تلخ�ص الجداول التالية قائمة المركز المالي المدققة كما في  31دي�سمبر : 2007
الجدول  :30بيان الموجودات
( بالريال ال�سـعودي )
2007

2006

الموجودات
الموجودات المتداولة
نقد في ال�صندوق ولدى البنوك

18,022,921

22,043,057

مخزون

207,531,069

145,519,846

مدفوعات مقدمة ومدينون �آخرون

57,278,871

34,393,395

المطلوب من �أطراف ذات عالقة

48,131,082

7,508,694

مجموع الموجودات المتداولة

330,963,943

209,464,992

ا�ستثمار في �شركات زميلة

85,000,000

85,000,000

ممتلكات ومعدات بال�صافي

313,633,283

253,619,959

م�شاريع تحت التنفيذ

54,578,732

48,768,444

�صافي م�صاريف ما قبل الن�شاط

--

617,167

مجموع الموجودات غير المتداولة
مجموع الموجودات

453,212,015
784,175,958

388,005,570
597,470,562
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الجدول  :31بنود الموجودات كن�سبة من �إجمالي الموجودات
2006

2007

الموجودات
الموجودات المتداولة
نقد في ال�صندوق ولدى البنوك

%2.30

%3.70

مخزون

%26.46

%24.34

مدفوعات مقدمة ومدينون �آخرون

%7.30

%5.78

المطلوب من �أطراف ذات عالقة

%6.14

%1.28

مجموع الموجودات المتداولة

%42.20

%35.10

ا�ستثمار في �شركات زميلة

%10.84

%14.23

ممتلكات ومعدات بال�صافي

%40.00

%42.45

م�شاريع تحت التنفيذ

%6.96

%8.12

�صافي م�صاريف ما قبل الن�شاط

%0.00

%0.10

مجموع الموجودات غير المتداولة

%57.80

%64.90

مجموع الموجودات

%100

%100

• •تمثل الممتلكات والمعدات ما ن�سبته  %40و  %42من �إجمالي الموجودات ل�سنتين المنتهيتين في  31دي�سمبر  2007و  2006على التوالي .وقد بلغت
الإ�ضافات خالل تلك ال�سنوات  90.7مليون ريال و  126مليون ريال على التوالي وذلك تم�شيا مع �سيا�سة التو�سع التي تنتهجها ال�شركة لزيادة الطاقة
الت�شغيلية من خالل زيادة عدد الفروع العاملة لها في مناطق مختلفة داخل وخارج مدينة الريا�ض حيث افتتحت خالل العام � 2007أربعة فروع جديدة
مقارنة مع ثمانية فروع عام .2006
الجدول  :32تحليل المخزون
2007

2006

معدل دوران المخزون

 11.27مرة

 11.50مرة

فترة االحتفاظ بالمخزون

 32.4يوم

 31.7يوم

%43

%18

ن�سبة زيادة المخزون

• •يمثل المخزون ما ن�سبته  %26.5و  %24.4من �إجمالي الموجودات لل�سنتين المنتهيتين في  31دي�سمبر  2007و  2006على التوالي ،وقد �أدت �سيا�سة
التو�سع التي انتهجتها ال�شركة خالل تلك الفترات من خالل افتتاح فروع جديدة خارج الريا�ض وحاجتها لتخزين ب�ضائع �أكثر في م�ستودعاتها في الريا�ض
ومن ثم نقلها �إلى لفروع الخارجية �إلى زيادة م�ستويات المخزون وبالتالي زيادة فترة االحتفاظ بالمخزون .
الجدول  :33بنود المطلوبات وحقوق الم�ساهمين
( بالريـال ال�سـعودي )
2007

2006

المطلوبات وحقوق الم�ساهمين
المطلوبات المتداولة
قرو�ض ق�صيرة الأجل

77,501,509

57,777,551
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الجزء المتداول من قرو�ض طويل الأجل

6,984,387

5,982,306

دائنون تجاريون

388,872,005

225,529,769

دائنون �آخرون وم�صاريف م�ستحقة

36,638,882

32,699,460

مجموع المطلوبات المتداولة

509,996,783

321,989,086

قرو�ض طويل الأجل

25,270,639

31,224,637

مخ�ص�ص تعوي�ضات ال�صرف من الخدمة

12,106,214

6,012,202

37,376,853

37,236,840

547,373,636

359,225,925

مجموع المطلوبات
حقوق الم�ساهمين
ر�أ�س المـال

225,000,000

225,000,000

احتياطي نظامي

11,802,322

5,824,464

�أرباح م�ستبقاة

--

7,420,173

مجموع حقوق الم�ساهمين

236,802,322

238,244,637

مجموع المطلوبات وحقوق الم�ساهمين

784,175,958

597,470,562

الجدول  :34بنود المطلوبات وحقوق الم�ساهمين كن�سبة من �إجمالي المطلوبات وحقوق الم�ساهمين
2007

2006

قرو�ض ق�صيرة الأجل

%9.88

%9.67

الجزء المتداول من قرو�ض طويل الأجل

%0.89

%1.00

دائنون تجاريون

%49.60

%37.75

دائنون �آخرون وم�صاريف م�ستحقة

%4.67

%5.47

مجموع المطلوبات المتداولة

%65.04

%53.89

قرو�ض طويل الأجل

%3.22

%5.23

مخ�ص�ص تعوي�ضات ال�صرف من الخدمة

%1.54

%1.00

%4.76

%6.23

مجموع المطلوبات

%69.80

%60.12

ر�أ�س المـال

%28.69

%37.66

احتياطي نظامي

%1.51

%0.98

�أرباح م�ستبقاة

%0.00

%1.24

مجموع حقوق الم�ساهمين
مجموع المطلوبات وحقوق الم�ساهمين

%30.20
%100

%39.88
%100

• •يمثل الدائنون التجاريون ما ن�سبته  % 50و  % 38من �إجمالي المطلوبات وحقوق الم�ساهمين لل�سنتين المنتهيتين في  31دي�سمبر  2007و  2006على
التوالي .علم ًا بان متو�سط عدد �أيام فترة �سداد م�ستحقات الدائنون التجاريون بلغت  56يوم و  50يوم خالل هاتين ال�سنتين على التوالي ،ويعود ال�سبب في
زيادة فترة ال�سداد للدائنين �إلى نجاح ال�شركة في تح�سين �شروط ال�سداد للموردين من خالل زيادة مدد االئتمان الأمر الذي ينعك�س �إيجابي ًا على موقف
ال�سيولة في ال�شركة وتتمتع من خالله بتمويل �إ�ضافي بدون كلفة.
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• •كانت ال�شركة قبل عام  2005تقوم باحت�ساب مخ�ص�ص نهاية الخدمة وفقا لمتطلبات نظام العمل ال�سعودي ويتم �صرفه كجزء من المكاف�أة الن�صف �سنوية
المدفوعة للموظفين ،حيث يعتبر ك�أنه مدفوع مقدما .وقد قامت ال�شركة اعتبار ًا من نهاية عام  2005باحت�ساب وقيد مخ�ص�ص مكاف�أة نهاية الخدمة في
دفاترها وفقا لمتطلبات نظام العمل ال�سعودي على �أ�سا�س الراتب الأ�سا�سي وبدل ال�سكن والبدالت الأخرى ،وقد بلغ ر�صيد مخ�ص�ص ترك الخدمة كما في
 31دي�سمبر  2007مبلغ  12,106,214ريال ( 6,012,202ريال كما في  31دي�سمبر  2006على التوالي) وتم �إظهاره �ضمن المطلوبات طويلة الأجل.
• •تمثل حقوق الم�ساهمين ما ن�سبته  %30و  %40من مجموع المطلوبات وحقوق الم�ساهمين لل�سنتين المنتهيتين في  31دي�سمبر  2007و  2006على التوالي.
وتعود �أ�سباب انخفا�ض ن�سبة حقوق الم�ساهمين عام � 2007إلى زيادة االعتماد على التمويل من الموردين التجاريين وكما هو وا�ضح �أعاله ف�إن ن�سبة
الدائنون التجاريون �إلى �إجمالي المطلوبات وحقوق الم�ساهمين قد ارتفعت من  %38عام � 2006إلى  %50عام . 2007
فيما يلي ملخ�ص لأهم الن�سب المالية لأداء ال�شركة خالل ال�سنتين المنتهيتين في  31دي�سمبر  2007و :2006
الجدول  :35الن�سب المالية
الوحدة

2007

2006

امل�ؤ�شر
ر�أ�س المال العامل

ريال

()179.032.840

()112.524.094

ن�سبة ال�سيولة

مرة

0.65

0.65

ن�سبة ال�سيولة ال�سريعة

مرة

0.24

0.20

معدل دوران الموجودات

مرة

3.36

3.44

معدل دوران الموجودات الثابتة

مرة

6.92

7.64

معدل دوران المخزون

مرة

11.27

11.50

فترة االحتفاظ بالمخزون

يوم

32.40

31.76

معدل دوران الموردين

مرة

6.48

7.28

متو�سط فترة �سداد الموردين

يوم

56.36

50.16

ن�سبة المديونية

%

%70

%60

ن�سبة المديونية �إلى حقوق الم�ساهمين

%

%231

%151

هام�ش �صافي الأرباح للإيرادات

%

%2.58

%3.2

العائد على حقوق الملكية

%

%25.24

%24.45

العائد على اال�ستثمار

%

%7.62

%9.75

معدل مجمل الربح للإيرادات

%

%6.64

%7.55

ربحية ال�سهم

%

2.66

2.59

ر�أ�س المال العامل
بلغ ر�صيد العجز في ر�أ�س المال العامل لل�شركة كما في  31دي�سمبر  2007و  31دي�سمبر  2006حوالي  179مليون ريال و  113مليون ريال على التوالي ،وذلك
على النحو التالي:
الجدول  :36بيان بر�أ�س المال العامل كما في 31دي�سمبر  2007و  31دي�سمبر 2006
( بالريـال ال�سـعودي )
الأ�صول المتداولة
المطلوبات المتداولة

2007

2006

330,963,945

209,464,993

()509,996,785

()321,989,087
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العجز في ر�أ�س المال العامل
الن�سبة

()179,032,840

()112,524,094

1 : 0.65

1 : 0.65

يعود ال�سبب في وجود العجز الظاهر في ر�أ�س المال العامل لل�شركة �إلى ا�ستخدام التدفقات النقدية الواردة من الأن�شطة الت�شغيلية لتمويل التو�سعات الر�أ�سمالية
لل�شركة �إ�ضافة �إلى قدرة ال�شركة على جدولة م�ستحقات الدائنون التجاريون ليتم �سدادها على فترات �أطول بموافقة الدائنين.

	4-5النتائج المالية
تلخ�ص الجداول التالية بيانات قائمة الدخل لل�سنتين المنتهيتين في  31دي�سمبر  2007و : 2006
الجدول  :37بيانات الدخل
بالريال ال�سعـودي
2007

2006

المبيعات

2,274,003,672

1,770,508,252

�إيجار جندوالت

21,031,888

33,728,865

�إيجار محالت

25,103,947

19,097,981

مجموع الإيرادات

2,320,139,507

1,823,335,098

كلفة الإيرادات

()2,165,991,881

()1,685,637,234

�إجمالي الربح

154,147,626

137,697,864

م�صاريف بيع وتوزيع

( )38,781,287

( )34,910,610

م�صاريف �إدارية وعمومية

( )55,529,599

( )46,959,584

مجموع م�صاريف الأعمال

( )94,310,886

( )81,870,194

الربح من الأعمال

59,836,740

55,827,670

�أرباح وخ�سائر �أخرى � -صافي

4,612,716

2,844,392

(م�صاريف) �إيرادات مالية� ،صافي

( )2,922,865

947,908

الربح ال�صافي قبل الزكاة

61,526,591

59,619,970

الزكاة ال�شرعية

( )1,748,011

( )1,375,333

الربح ال�صافي

59,778,580

58,244,637

الجدول  :38بيانات الدخل كن�سبة من الإيرادات
2007

2006

مجموع الإيرادات

%100.00

%100.00

كلفة الإيرادات

)(%93.36

)(%92.45

�إجمالي الربح

%6.64

%7.55

م�صاريف بيع وتوزيع

)(%1.67

)(%1.91

م�صاريف �إدارية وعمومية

)(%2.39

)(%2.58
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مجموع م�صاريف الأعمال

%4.06

%4.49

الربح من الأعمال

%2.58

%3.06

�أرباح وخ�سائر �أخرى � -صافي

%0.20

%0.16

)(%0.13

%0.05

%2.65

%3.27

الزكاة ال�شرعية

)(%0.08

)(%0.08

الربح ال�صافي

%2.58

%3.19

(م�صاريف) �إيرادات مالية� ،صافي

الربح ال�صافي قبل الزكاة

بلغت �إيرادات ال�شركة عن ال�سنة المنتهية في  31دي�سمبر  2007مبلغ  2,320مليون ريال �سعودي ،مقارنة بـ  1,771مليون ريال لعام  2006وبن�سبة نمو %28.4
 ،ويعود ال�سبب في نمو الإيرادات �إلى زيادة عدد الفروع التي تقوم ال�شركة بت�شغيلها �إ�ضافة �إلى الحوافز والبرامج الترويجية التي تقدمها ال�شركة.
وقد كان عدد الفروع التي تمتلكها ال�شركة خالل ال�سنتين المذكورتين على النحو التالي:
عدد الفروع والأركان

ال�سـنة

77

2007

72

2006

تتمثل الإيرادات المحققة من مبيعات المواد الغذائية ما ن�سبته نحو  %98و  %97من �إجمالي �إيرادات ال�شركة لل�سنتين المنتهيتين في  31دي�سمبر  2007و
 2006على التوالي .
الجدول  :39تحليل الإيرادات الت�شغيلية:
(بالريال ال�سعودي )
2007

2006

المبيعات

2,274,003,672

1,770,508,252

�إيجار جندوالت

21,031,888

33,728,865

�إيجارات

25,103,947

19,097,981

مجموع الإيرادات

2,320,139,507

1,823,335,097
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الن�سبة من الإيرادات
2007

2006

المبيعات

%98.01

%97.10

�إيجار جندوالت

%0.91

%1.85

�إيجار محالت

%1.08

%1.05

%100.00

%100.00

مجموع الإيرادات
ن�سبة النمو

2007

2006

المبيعات

%28.44

%27.00

�إيجار جندوالت

)(%37.6

)(%18.63

�إيجار محالت

%31.45

%13.58

مجموع الإيرادات

%27.25

%25.54

كلفة المبيعات
الجدول  :40تحليل كلفة المبيعات
2007

الزيادة والنق�ص

2006

البيــــان

ريال �سـعودي

%

ريال �سـعودي

تكلفة �شراء الب�ضاعة المباعة
التكاليف المبا�شرة:

1,989,358,131

%29

1,544,397,120

تكلفة العاملين

83,954,682

%24.7

67,338,553

ا�ستهالك الممتلكات

18,598,285

%49

12,471,892

الإيجارات

38,924,725

%23.3

31,564,894

الخدمات العامة

17,411,438

%1.2

17,208,314

ال�صيانة والإ�صالح

3,292,231

%7.2

3,071,288

المهمات

2,577,163

%112

1,215,497

م�صاريف ت�أمين

886,981

%57,8

561,907

�ضيافة وحفالت

304,234

()%20.7

383,610

ر�سوم وتراخي�ص

899,824

%56.9

573,464

�أ�صول ذات مبالغ �صغيرة

983,079

%39.7

703,858

نقاط اكت�ساب

7,681,351

%55,3

4,947,448

م�صروفات �أخرى

1,119,757

()%6.6

1,199,389

مجموع التكاليف المبا�شرة

176,633,750

%25.06

141,240,114

الإجمالي

2,165,991,881

%28.5

1,685,637,234
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بلغت كلفة الإيرادات  2,166مليون ريال �سعودي لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر  2007مقارنة مع  1,686مليون لعام  2006مت�أثرة بنمو الإيرادات بن�سبة
 ،%27.25وقد بلغت ن�سبة مجمل الربح  %6.64لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر  2007مقارنة مع  %7.55لعام � 2006أما ن�سبة الربح من الأعمال عن نف�س
ال�سنتين �أعاله فقد بلغت  %2.58و  %3على التوالي.
وت�شكل تكلفة المواد الم�شتراة ما ن�سبته  %92من �إجمالي كلفة الإيرادات في حين ت�شكل تكلفة العمالة ما ن�سبته  %4لل�سنتين �أعاله.
وعند �إعادة ت�صنيف قائمة الدخل لإظهار هام�ش الربح من المبيعات الناتج عن الفرق بين المبيعات وتكلفة المبيعات ف�إن هذه القائمة تظهر �أن ال�شركة حققت
ن�سبة هام�ش ربح من المبيعات قدرها  %13.3لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر  2007و  %14.4لعام 2006م .ويعود االنخفا�ض في ن�سبة هام�ش الربح عام 2007
بن�سبة � %1إلى عدة �أ�سباب �أهمها تجاوب ال�شركة مع محيطها وذلك من خالل التزاماتها االجتماعية المتمثلة بعدم رفع �أ�سعار بيع ال�سلع الأ�سا�سية وخا�صة في
الموا�سم مثل �شهر رم�ضان ،فقد قادت ال�شركة حملة لتخفي�ض �أ�سعار الأرز لمدة  45يوم ًا وكانت تبيع الأرز ب�سعر التكلفة� .إ�ضافة �إلى ذلك ف�إن لل�شركة توجه ًا
نحو تو�سيع قاعدة عمالءها واال�ستحواذ على ح�صة �سوقية �أكبر عن طريق الحمالت الت�سويقية والمهرجانات والخ�صومات المرتفعة ل�صالح العمالء ،وقد
نجحت في تحقيق تلك الأهداف وي�ؤكد هذا النجاح االرتفاع الوا�ضح في المبيعات .
بالريال ال�سعودي
2007

2006

مجموع الإيرادات

2,295,035,560

1,804,237,115

كلفة المبيعات

()1,989,358,131

()1,544,397,120

�إجمالي الربح

305,677,428

259,839,995

%13.3

%14.4

ن�سبة هام�ش الربح
م�صاريف البيع والتوزيع
الجدول  :41تحليل م�صاريف البيع والتوزيع
2007

الزيادة والنق�ص

2006

البيــــان

ريال �سـعودي

%

ريال �سـعودي

تكلفة العاملين

14,681,669

%26.8

10,170,026

ا�ستهالك الممتلكات

3,667,579

%24.1

2,954,075

الإيجارات

2,675,052

()%1,3

2,710,148

الدعاية والإعالن

11,462,197

()%0,8

11,554,983

منافع عامة

1,425,426

%0,26

1,421,738

ال�صيانة والإ�صالح

1,119,325

%2,97

1,087,040

المهمات

488,529

()%51,7

1,011,932

م�صاريف �شحن للفروع

2,310,109

()%14

2,687,958

م�صروفات �أخرى

951,401

()%27,5

1,312,710

المجموع

38,781,287

%11

34,910,610

• •ت�شكل تكلفة العاملين وا�ستهالك الممتلكات والإيجارات وم�صاريف الدعاية والإعالن ما يقارب  %78من �إجمالي م�صاريف البيع والتوزيع عن ال�سنتين
المنتهيتين في  31دي�سمبر  2007و 2006م.
• •زادت تكلفة العاملين عام  2007بن�سبة  %27نتيجة لقيام ال�شركة با�ستكمال التعيينات في المنا�صب الإدارية ال�شاغرة.
• •زاد م�صروف اال�ستهالك عام  2007بن�سبة  %24نتيجة لقيام ال�شركة ب�شراء عدد من ال�شاحنات والبرادات ،وذلك لتعزيز �أ�سطول ال�شركة لمواكبة التو�سع
الجغرافي في المملكة.
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م�صاريف عمومية و�إدارية
الجدول  :42تحليل الم�صاريف العمومية والإدارية
2007

الزيادة والنق�ص

2006

البيــــان

ريال �سعودي

%

ريال �سعودي

رواتب ومزايا

38,023,580

%18.4

32,111,855

ا�ستهالك الممتلكات

8,100,315

%42.3

5,692,898

الإيجارات

1,528,945

%14.6

1,333,879

الخدمات العامة

1,331,653

%11.9

1,189,952

ال�صيانة والإ�صالح

1,956,285

%29

1,516,195

المهمات

1,262,704

()%33.6

1,901,421

م�صاريف الت�أمين

727,469

%74.8

416,118

�ضيافة وحفالت

409,404

%4.8

390,749

�أتعاب مهنية

402,967

()%59.7

1,000,880

�إ�صدار تراخي�ص

365,713

%99.4

183,419

�أ�صول ذات مبالغ �صغيرة

199,593

%90.9

104,565

م�صروفات �أخرى

1,220,971

%9.2

1,117,652

المجموع

55,529,599

%18.2

46,959,584

�إن الرواتب والأجور ت�شكل نحو  %68من �إجمالي الم�صاريف االدارية والعمومية ،والزيادة في الرواتب والأجور تمثل النمو الطبيعي في عدد العاملين في ال�شركة
نتيجة التو�سع الكبير في �أعمالها بالإ�ضافة �إلى ا�ستقطاب عدد من الموظفين ذوي الخبرة العالمية في مجال التجزئة لمواكبة التو�سع الهائل في الن�شاط
والزيادات ال�سنوية والحوافز التي تقدمها ال�شركة لموظفيها.
زاد م�صروف اال�ستهالك والإطفاء بن�سبة  %42عام  2007مقارنة مع عام  2006نتيجة �إ�ضافة مباني جديدة بنحو  28مليون ريال.
وبالرغم من زيادة المبيعات �إال �أنها لم ت�ؤثر ب�شكل جوهري على هذه الم�صاريف حيث ا�ستطاعت �أدارة ال�شركة �أن تحافظ على ن�سبة ثبات في الم�صروفات
االدارية والعمومية مقارنة بالمبيعات حيث لم تتجاوز  %3لكل �سنة خالل الأعوام  2006و  2005و . 2004
�صافي الدخل
الجدول � :43صافي الدخل
بالرياالت ال�سعودية
2007

2006

مجموع الإيرادات

2,320,139,507

1,823,335,098

كلفة الإيرادات

( )2,165,991,881

()1,685,637,234

الربح الإجمالي

154,147,626

137,697,864

الربح من الأعمال

61,526,591

59,619,970

فري�ضة الزكاة

( )1,748,011

( )1,375,333

الربح ال�صافي

59,778,580

58,244,637
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الن�سبة من الإيرادات
2007

2006

كلفة الإيرادات

%93.36

%92.45

�إجمالي الربح

%6.64

%7.55

الربح من الأعمال

%2.65

%3.27

فري�ضة الزكاة

%0.08

%0.08

الربح ال�صافي

%2.58

%3.19

بلغت ن�سبة النمو في �صافي دخل ال�شركة  %2.63عام  2007مقارنة مع عام 2006م وذلك بالرغم من نمو �إيرادات ال�شركة بن�سبة � %27إال �أن الأرباح قد نمت
بن�سبة  ،%2.63ويرجع ال�سبب في �ضعف ن�سبة النمو في الأرباح �إلى قيام ال�شركة بتحمل واجباتها االجتماعية بالحفاظ على �أ�سعار معقولة للبيع وخا�صة ال�سلع
الأ�سا�سية كالأرز ومثال على ذلك الحملة التي قادتها ال�شركة لتخفي�ض �أ�سعار الأرز خالل �شهر رم�ضان لعام 1428ﻫ لمدة  45يوم حيث كانت تبيع الأرز ب�سعر
التكلفة.
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الو�ضع المالي وال�سيولة النقدية

تعتبر التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية الم�صدر الرئي�س لتمويل ن�شاطات ال�شركة وتوزيع الأرباح والتو�سعات الر�أ�سمالية ,وقد بلغ ر�صيد النقد  18مليون
ريال كما في  31دي�سمبر  2007بانخفا�ض مقداره  4مليون ريال مقارنة مع عام 2006م ,وذلك نتيجة لزيادة اال�ستثمارات وافتتاحات الفروع الجديدة حيث تم
تمويل تلك اال�ستثمارات من التدفقات النقدية المتوفرة من الأن�شطة الت�شغيلية بالإ�ضافة �إلى التدفقات النقدية المتوفرة من الأن�شطة التمويلية .
الجدول  :44التدفقات النقدية
بالرياالت ال�سعودية

بيــان

2006

2007

التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية
�صافي النقد المتوفر من الأن�شطة الت�شغيلية

77,269,454

39,619,056

التدفقات النقدية من الأن�شطة اال�ستثمارية
�صافي النقد الم�ستخدم في الأن�شطة اال�ستثمارية

() 96,061,631

() 115,443,486

التدفقات النقدية من الأن�شطة التمويلية
�صافي النقد المتوفر من الأن�شطة التمويلية

14,772,041

53,559,390

�صافي التغير في �أر�صدة النقد

( ) 4,020,136

( ) 22,265,040

نقد في ال�صندوق ولدى البنوك في بداية الفترة المالية

22,043,057

44,308,097

نقد في ال�صندوق ولدى البنوك في تاريخ المركز المالي

18,022,921

22,043,057
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التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية
يالحظ زيادة التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية من بمقدار  37.7مليون ريال �سعودي خالل عام 2004م مقارنة مع عام  2006ويعود ذلك ب�شكل رئي�سي
لجهد �إدارة ال�شركة في تح�سن �شروط عقود التوريد مع الموردين حيث ا�ستطاعت �إن تزيد فترة �سداد م�ستحقات بع�ض الدائنين والم�صاريف الم�ستحقة
الأخرى ب�شكل ملحوظ.
الجدول  :45التدفقات النقدية الت�شغيلية
بالرياالت ال�سعودية
2006

2007

التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية
الربح ال�صافي قبل الزكاة

61,526,591

59,619,970

ا�ستهالكات و�إطفاء

30,498,953

21,292,252

�أرباح بيع ممتلكات ومعدات

()15,790

()23,957

الزيادة في مخ�ص�ص تعوي�ضات ال�صرف من الخدمة

6,094,012

3,941,869

زكاة مدفوعة

()1,450,026

()1,231,302

الربح ال�صافي النقدي قبل التغير في ر�أ�س المال العامل

96,653,740

83,598,832

�صافي التغير في بنود ر�أ�س المال العامل

()19,384,286

()43,979,777

�صافي النقد المتوفر من الأن�شطة الت�شغيلية

77,269,454

39,619,055

التدفقات النقدية من الأن�شطة اال�ستثمارية
بلغت �صافي التدفقات النقدية الم�ستخدمة في الأن�شطة اال�ستثمارية  96مليون ريال لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر  2007مقارنة مع  115مليون ريال لعام
 ,2006وقد ا�ستخدمت هذه الأموال في وافتتاح عدد من الفروع و�إن�شاء م�شاريع ذات مردود عالي مثل المباني اال�ستثمارية في الربوة ،وتعود الزيادة في عام
� 2006أي�ض ًا �إلى افتتاح عدد من الفروع والم�شروعات تحت التنفيذ بمبلغ  93مليون ريال �سعودي ،بالإ�ضافة �إلى �شراء �أرا�ض في المنطقة ال�شرقية بمبلغ 60
مليون ريال لإقامة مراكز تجارية ذات عائد مرتفع ،مع العلم ب�أن �إحدى تلك الأرا�ضي وتكلفتها  38مليون ريال قد تم تمويلها بن�سبة  %90عن طريق قر�ض طويل
الأجل من م�صرف الراجحي.
الجدول  :46التدفقات النقدية اال�ستثمارية
بالرياالت ال�سعودية
2007

2006

التدفقات النقدية من الأن�شطة اال�ستثمارية
�إ�ضافات ممتلكات ومعدات� ،صافي

()41,157,505

()81,543,858

م�شروعات تحت التنفيذ

()55,375,859

()33,958,628

المتح�صل من بيع ممتلكات ومعدات

471,732

59,000

�صافي النقد الم�ستخدم في الأن�شطة اال�ستثمارية

()96,061,632

()115,443,486

التدفقات النقدية من الأن�شطة التمويلية
بلغ �صافي التدفقات النقدية المتوفرة من الأن�شطة التمويلية  15.8مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة المنتهية في  31دي�سمبر  2007مقارنة مع  53.5مليون
ريال لعام  ،2006وجميع هذه التدفقات نتجت عن قرو�ض ق�صيرة الأجل ح�صلت عليها ال�شركة لتمويل ر�أ�س المال العامل وخا�صة تمويل ب�ضاعة المو�سم.
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الجدول  :47التدفقات النقدية التمويلية
بالرياالت ال�سعودية

بيــان

2006

2007

التدفقات النقدية من الأن�شطة التمويلية
قرو�ض ومرابحات

14,772,041

53,559,390

�صافي النقد (الم�ستخدم في) المتوفر من الأن�شطة التمويلية

14,772,041

53,559,390

	6-5الأرباح الموزعة
وزعت ال�شركة �أرباح ًا نقدية خالل ال�سنتين المنتهيتين في  31دي�سمبر  2007و  2006بلغ مجموعها  61.2مليون ريال و  45مليون ريال على التوالي ,وقد تم
تحويلها لح�ساب جاري الم�ساهمين وذلك بعد اقتطاع ن�سبة  %10من الأرباح كاحتياطي �إجباري.
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�أطراف ذات عالقة

تقوم �شركة �أ�سواق عبداهلل العثيم با�ستئجار بع�ض محالتها ومراكز خدمة العمالء من �شركة عبداهلل العثيم لال�ستثمار والتطوير العقاري وقد بلغت القيمة
االيجارية لهذه المحالت لل�سنتين المنتهيتين في  31دي�سمبر  2007و  2006ما مجموعه  1.3مليون ريال و � 978ألف ريال على التوالي ,كما تقوم ال�شركة
بت�أجير بع�ض المواقع ل�شركة العثيم القاب�ضة و�شركة عبداهلل العثيم لال�ستثمار والتطوير العقاري ،وقد بلغت �إيرادات الإيجارات من ال�شركتين لل�سنتين
المذكورتين  3.5مليون ريال و  2.9مليون ريال على التوالي.
قامت ال�شركة خالل ال�سنة ب�إجراء معامالت مع الجهات ذات العالقة المبينة �أدناه� ,إن �شروط هذه المعامالت والم�صاريف تت�شابه مع المدينين والدائنين
التجاريين العاديين وتمت بموافقة �إدارة ال�شركة:
الجدول  :48معامالت مع الجهات ذات العالقة:
اجلهة

املعامالت

�شركة العثيم القاب�ضة

�شركة عبد اهلل العثيم لال�ستثمار
والتطوير العقاري

�شركة دار الخيول للمقاوالت

2006

2007

م�صاريف الإدارات الم�شتركة

4,913,502

()1,910,693

�أرباح تمويل على الح�ساب الجاري لل�شركة القاب�ضة

5,484,846

2,931,448

�إيرادات �إيجارات

1,908,167

932,500

�إيرادات �إيجارات

1,588,294

1,956,305

م�صاريف �إيجارات

()1,279,967

()977,500

�أعمال مقاوالت

13,596,797

11,716,773

م�صاريف الإدارات الم�شتركة

686,672

--

�أعمال مقاوالت

13,109,814

--
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	8-5االلتزامات والمطلوبات المحتملة
يوجد على ال�شركة كما في بتاريخ المركز المالي االلتزامات والمطلوبات المحتملة التالية :
الجدول  :49االلتزامات والمطلوبات المحتملة
بالرياالت ال�سعودية
2006

2007
اعتمادات م�ستندية

1,535,341

12,993,886

خطابات �ضمان

13,869,426

18,498,502

المجموع

15,404,767

31,492,388

التزامات مقابل عقود �إيجار ت�شغيلي:
يوجد على ال�شركة التزامات قائمة بموجب عقود ا�ستئجار ت�شغيلية طويلة الأجل لفروعها غير قابلة للإلغاء على النحو التالي :
الجدول  :50التزامات بموجب عقود ا�ستئجار ت�شغيلية
بالرياالت ال�سعودية
2007

2006

�أقل من �سنة

34,323,382

45,140,394

�أكثر من �سنة ولكن �أقل من � 5سنوات

111,607,728

132,335,162

�أكثر من � 5سنوات واقل من � 23سنة

167,157,630

125,041,618
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�إقرار الإدارة بم�س�ؤوليتها عن القوائم المالية

تم �إعداد «مناق�شة وتحليل للمركز المالي لل�شركة ونتائج الأعمال» من قبل �إدارة ال�شركة ،وتم اعتمادها من قبل مجل�س الإدارة� ,إن الإدارة تعتقد ب�أنه لم يكن
هناك �أي تغيرات ذات اثر مادي على القوائم المالية �أو التوقعات الم�ستقبلية منذ تاريخ القوائم المالية ,وتتحمل الإدارة الم�س�ؤولية الكاملة عن دقة وم�صداقية
المعلومات والتحليالت المالية ،وت�ؤكد قيامها بكل الإجراءات الالزمة و�أنها قامت بالإف�صاح الكامل والعادل عن هذه البيانات ,كما ال يوجد �أية معلومات �أو
وثائق �أخرى قد ي�ؤدي �إغفالها �إلى �إن تكون البيانات المالية والمعلومات المالية الواردة م�ضللة ب�أي �شكل من الإ�شكال .هذا وتقر الإدارة �أي�ضا انه ال يوجد
رهونات �أو حقوق �أو �أعباء على ممتلكات ال�شركة كما في تاريخ القوائم المالية با�ستثناء ما ذكر بالن�شرة.
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� -6إي�ضاحات ب�ش�أن الإدارة وتحليل الو�ضع المالي ونتائج الأعمال (2004م2006-م)

22

�إن مناق�شة وتحليل �إدارة �شركة �أ�سواق عبد اهلل العثيم لمركزها المالي ونتائج �أعمالها مبنية على ويجب �أن تقر�أ مع القوائم الماليةلل�سنوات المنتهية في 31
دي�سمبر 2006م و 2005م و 2004م والتي تم مراجعتها من قبل ديلويت �آند تو�ش بكر �أبو الخير و�شركاهم� .إن الق�سم الخا�ص بـ «�إي�ضاحات ب�ش�أن الإدارة وتحليل
الو�ضع المالي ونتائج الأعمال» يحتوي على عبارات م�ستقبلية الداللة والتي تت�ضمن مخاطر وعدم تيقن ،والنتائج الفعلية لل�شركة ربما تختلف ب�شكل جوهري
عما ورد في هذه العبارات ذات الداللة الم�ستقبلية نتيجة لعوامل مختلفة ت�شمل ما �سيرد �أدناه وما ورد في ق�سم «عوامل المخاطرة» �صفحة رقم .1
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�إقرارات �أع�ضاء مجل�س الإدارة بخ�صو�ص المعلومات المالية

يقر �أع�ضاء مجل�س الإدارة ب�أنه تم ا�ستخراج كافة المعلومات المالية من القوائم المالية المراجعة لعامي 2006م و2005م واالفترا�ضية لعام 2004م ل�شركة
�أ�سواق عبد اهلل العثيم دون �إجراء �أي تعديل جوهري عليها ،و�أنه تم �إعداد القوائم المالية ومراجعتها وفقا لمعايير المحا�سبة ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية
للمحا�سبين القانونيين ( .)SOCPAكما تقر الإدارة بعدم وجود �أي تغيير �سلبي وجوهري في الو�ضع المالي والتجاري لل�شركة خالل ال�سنوات المنتهية في 31
دي�سمبر 2006م و2005م و2004م.
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مقدمة

�شركة �أ�سواق عبد اهلل العثيم هي �شركة م�ساهمة م�سجلة في المملكة العربية ال�سعودية بموجب القرار الوزاري رقم /227ق وتاريخ  1428/9/3هـ (الموافق
 2007/9/15م) و �سجل التجاري رقم  1010031185ال�صادر بتاريخ  7رجب 1400هـ ( الموافق  21مايو 1980م) .ويبلغ ر�أ�س مال ال�شركة 225,000,000
ريال �سعودي مق�سم �إلى� 22,500,000سهم بقيمة ا�سمية قدرها  10ريال لل�سهم.

	3-6اتجاه الم�صدر وعمل ال�شركة
حققت ال�شركة خالل العام 2006م هام�ش �صافي الربحية تجاوز  %3.2من �صافي المبيعات وقد تمكنت ال�شركة من المحافظة على هذا الم�ستوى المرتفع من
العوائد بالإ�ضافة �إلى تحقيق تدفقات نقدية عالية من خالل زيادة ح�صتها في ال�سوق وكمية وقيمة مبيعاتها ،وقد بلغت �إيرادات ال�شركة في عام 2006م مبلغ
 1.82مليار ريال مقارنة بمبلغ  1.45مليار ريال في عام 2005م �أي بزيادة تمثل � ،%25.5أما �صافي الدخل فقد �سجل  58.2مليون ريال عام 2006م مقارنة
بمبلغ  49.4مليون ريال عام 2005م وهو ما يمثل ارتفاع ًا بن�سبة .%18
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قائمة المركز المالي

تلخ�ص الجداول التالية قائمة المركز المالي المراجعة كما في  31دي�سمبر  2006و  2005و : 2004
الجدول :51بيان الموجودات
( بالريـــال ال�ســــعودي )
2006

2004

2005

الموجودات
الموجودات المتداولة
نقد في ال�صندوق ولدى البنوك

22.043.057

44.308.097

7.159.422

مخزون

145.519.846

123.218.886

93.237.610

مدفوعات مقدمة ومدينون �آخرون

34.393.395

31.636.241

31.400.725

المطلوب من �أطراف ذات عالقة

7.508.694

--

--

مجموع الموجودات المتداولة

209.464.992

199.163.224

131.797.757

ا�ستثمار في �شركات زميلة

85.000.000

85.000.000

--

 22عند اعداد القوائم املالية ل�سنة 2007م مت اعادة ت�صنيف بع�ض البنود يف القوائم املالية ل�سنة 2006م لغر�ض املقارنة ،وعليه ،قد تختلف بع�ض االرقام ل�سنة 2006م بني هذا الق�سم (والتي مت اعدادها بناء على القوائم
املالية املراجعة) والق�سم ال�سابق (والتي مت اعادة ت�صنيفها) .وقد مت اعادة ت�صنيف بنود االيجارات وكلفة االيرادات وم�صاريف وايرادات مالية وايرادات اخرى .ومل ت�ؤثر اعادة الت�صنيف على املبيعات �أو �صايف الدخل.
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( بالريـــال ال�ســــعودي )
2006

2005

2004

ممتلكات ومعدات بال�صافي

253.619.959

154.454.015

110.550.704

م�شاريع تحت التنفيذ

48.768.443

20.589.064

4.375.752

�صافي م�صاريف ما قبل الن�شاط

617.167

2.082.697

4.519.677

مجموع الموجودات غير المتداولة

388.005.569

262.125.776

119.446.133

مجموع الموجودات

597.470.562

461.289.000

251.243.890

الم�صدر  :القوائم المالية المراجعة

الجدول  :52بنود الموجودات كن�سبة من �إجمالي الموجودات
2006

2005

2004

الموجودات
الموجودات المتداولة
نقد في ال�صندوق ولدى البنوك

%3.69

%9.61

%2.85

مخزون

%24.36

%26.71

%37.11

مدفوعات مقدمة ومدينون �آخرون

%5.76

%6.86

%12.50

المطلوب من �أطراف ذات عالقة

%1.26

--

--

مجموع الموجودات المتداولة

%35.06

%43.18

%52.46

ا�ستثمار في �شركات زميلة

%14.23

%18.43

--

ممتلكات ومعدات بال�صافي

%42.45

%33.48

%44.00

م�شاريع تحت التنفيذ

%8.16

%4.46

%1.74

�صافي م�صاريف ما قبل الن�شاط

%0.10

%0.45

%1.80

مجموع الموجودات غير المتداولة

%64.94

%56.82

%47.54

مجموع الموجودات

%100.00

%100.00

%100.00
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تمثل الممتلكات والمعدات ما ن�سبته  %42و  %33و  %44من �إجمالي الموجودات لل�سنوات المنتهية في  31دي�سمبر  2006و  2005و  2004على التوالي .وقد بلغت
الإ�ضافات خالل تلك الفترات  126مليون ريال و  59مليون ريال و  60مليون ريال على التوالي وذلك تم�شيا مع �سيا�سة التو�سع التي تنتهجها ال�شركة لزيادة
الطاقة الت�شغيلية من خالل زيادة عدد الفروع العاملة لها في مناطق مختلفة داخل وخارج مدينة الريا�ض.
الجدول  :53تحليل المخزون
2006

2005

2004

معدل دوران المخزون

 11.50مرة

 11.23مرة

 12.69مرة

فترة االحتفاظ بالمخزون

 31.7يوم

 32.50يوم

 28.77يوم

%18

%32

%30

ن�سبة زيادة (نق�ص) المخزون
الم�صدر  :تحليل القوائم المالية
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يمثل المخزون ما ن�سبته  %24و  %27و  %37من �إجمالي الموجودات لل�سنوات المنتهية في  31دي�سمبر  2006و  2005و  2004على التوالي ،وقد �أدت �سيا�سة
التو�سع التي انتهجتها ال�شركة خالل تلك الفترات من خالل افتتاح فروع جديدة خارج الريا�ض وحاجتها لتخزين ب�ضائع �أكثر في م�ستودعاتها في الريا�ض ومن
ثم نقلها �إلى لفروع الخارجية �إلى زيادة م�ستويات المخزون �إ�ضافة �إلى وبالتالي زيادة فترة االحتفاظ بالمخزون.
الجدول  :54بنود المطلوبات وحقوق ال�شركاء
( بالريـال ال�سـعودي )
2006

2004

2005

المطلوبات وحقوق ال�شركاء
المطلوبات المتداولة
قرو�ض ق�صيرة الأجل

57.777.551

--

--

الجزء المتداول من قرو�ض طويل الأجل

5.982.306

400.000

--

دائنون تجاريون

225.529.769

198.962.402

158.690.409

دائنون �آخرون وم�صاريف م�ستحقة

32.699.460

32.012.765

18.801.344

مجموع المطلوبات المتداولة

321.989.086

231.375.167

177.491.753

قرو�ض طويل الأجل

31.224.637

2.843.500

--

مخ�ص�ص تعوي�ضات ال�صرف من الخدمة

6.012.202

2.070.333

--

37.236.839

4.913.833

--

359.225.925

236.289.000

177.491.753

مجموع المطلوبات
حقوق ال�شركاء
ر�أ�س المـال

225.000.000

10.000.000

10.000.000

احتياطي نظامي

5.824.464

5.000.000

5.000.000

الزيادة المقترحة في ر�أ�س المال

--

210.000.000

--

ح�ساب جاري ال�شريك

--

--

14.879.281

�أرباح م�ستبقاة

7.420.173

--

43.872.856

مجموع حقوق ال�شركاء

238.244.637

225.000.000

73.752.137

مجموع المطلوبات وحقوق ال�شركاء

597.470.562

461.289.000

251.243.890
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الجدول  :55بنود المطلوبات وحقوق ال�شركاء كن�سبة من �إجمالي المطلوبات وحقوق ال�شركاء
2006

2005

2004

قرو�ض ق�صيرة الأجل

%9.67

--

--

الجزء المتداول من قرو�ض طويل الأجل

%1.00

%0.09

--

دائنون تجاريون

%37.75

%43.13

%63.16

دائنون �آخرون وم�صاريف م�ستحقة

%5.47

%6.94

%7.49

مجموع المطلوبات المتداولة

%53.89

%50.16

%70.65
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2006

2005

2004

قرو�ض طويل الأجل

%5.23

%0.62

--

مخ�ص�ص تعوي�ضات ال�صرف من الخدمة

%1.01

%0.45

--

%6.23

%1.07

--

مجموع المطلوبات

%60.12

%51.23

%70.65

ر�أ�س المـال

%37.66

%2.17

%3.98

احتياطي نظامي

%0.97

%1.08

%1.99

الزيادة المقترحة في ر�أ�س المال

--

%45.52

%0.00

ح�ساب جاري ال�شريك

--

--

%5.92

�أرباح م�ستبقاة

%1.24

--

%17.46

مجموع حقوق ال�شركاء

%39.88

%48.77

%29.35

مجموع المطلوبات وحقوق ال�شركاء

%100.00

%100.00

%100.00
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• •يمثل الدائنون التجاريون ما ن�سبته  % 38و  %43و  %63من �إجمالي المطلوبات وحقوق ال�شركاء لل�سنوات المنتهية في  31دي�سمبر  2006و  2005و 2004
على التوالي .علم ًا بان متو�سط عدد �أيام فترة �سداد م�ستحقات الدائنون التجاريون بلغت  50يوم و  54يوم و  51يوم خالل تلك الفترات على التوالي ،ويعود
ال�سبب في زيادة فترة ال�سداد للدائنين �إلى نجاح ال�شركة في تح�سين �شروط ال�سداد للموردين من خالل زيادة مدد االئتمان الأمر الذي ينعك�س �إيجابي ًا
على موقف ال�سيولة في ال�شركة وتتمتع من خالله بتمويل �إ�ضافي بدون كلفة.
• •كانت ال�شركة قبل عام  2005تقوم باحت�ساب مخ�ص�ص نهاية الخدمة وفقا لمتطلبات نظام العمل ال�سعودي ويتم �صرفه كجزء من المكاف�أة الن�صف �سنوية
المدفوعة للموظفين ،حيث يعتبر ك�أنه مدفوع مقدما .وقد قامت ال�شركة اعتبار ًا من نهاية عام  2005باحت�ساب وقيد مخ�ص�ص مكاف�أة نهاية الخدمة
في دفاترها وفقا لمتطلبات نظام العمل ال�سعودي على �أ�سا�س الراتب الأ�سا�سي وبدل ال�سكن والبدالت الأخرى ،وقد بلغ ر�صيد مخ�ص�ص ترك الخدمة
 6.012.202ريال و  2.070.333ريال كما في  31دي�سمبر  2006و  2005على التوالي وتم �إظهاره �ضمن المطلوبات طويلة الأجل.
• •تمثل حقوق ال�شركاء ما ن�سبته  %40و  %49و  %29من مجموع المطلوبات وحقوق ال�شركاء لل�سنوات المنتهية في  31دي�سمبر  2006و  2005و  2004على
التوالي .وتعود �أ�سباب الزيادة في حقوق ال�شركاء عام � 2005إلى زيادة ر�أ�س مال ال�شركة بمبلغ  215مليون ريال الذي تم تمويله من الأرباح المدورة و من
ح�ساب جاري ال�شريك.
فيما يلي ملخ�ص لأهم الن�سب المالية لأداء ال�شركة خالل الثالثة �أعوام المنتهية في  31دي�سمبر  2006و  2005و :2004
الجدول  :56الن�سب المالية
الوحدة

2006

2005

2004

امل�ؤ�شر
ر�أ�س المال العامل

ريال

()112.524.094

()32.211.942

()45.693.996

ن�سبة ال�سيولة

مرة

0.65

0.86

0.74

ن�سبة ال�سيولة ال�سريعة

مرة

0.20

0.33

0.22

معدل دوران الموجودات

مرة

3.44

4.08

5.58

معدل دوران الموجودات الثابتة

مرة

7.64

10.02

13.11

معدل دوران المخزون

مرة

11.5

11.23

12.69

فترة االحتفاظ بالمخزون

يوم

31.76

32.50

28.77

معدل دوران الموردين

مرة

7.28

6.8

7.17
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الوحدة

2006

2005

2004

امل�ؤ�شر
متو�سط فترة �سداد الموردين

يوم

50

54

51

هام�ش �صافي الأرباح للإيرادات

%

%3.2

%3.4

%3.5

العائد على حقوق الملكية

%

%24.45

%21.94

%59.49

العائد على اال�ستثمار

%

%9.75

%10.70

%17.46

معدل مجمل الربح للإيرادات

%

%7.55

%8.15

%8.64
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نتائج الت�شغيل

تلخ�ص الجداول التالية بيانات قائمة الدخل المراجعة لل�سنوات المالية المنتهية في 31دي�سمبر  2006و  2005و : 2004
الجدول  :57بيانات الدخل
بالريال ال�سعـودي
2006

2005

2004

المبيعات

1.770.508.252

1.394.082.733

1.200.810.050

�إيجارات

52.029.552

58.264.243

39.234.207

مجموع الإيرادات

1.822.537.804

1.452.346.976

1.248.262.912

كلفة الإيرادات

()1.688.316.297

()1.334.009.830

()1.140.390.054

�إجمالي الربح

134.221.507

118.337.146

107.872.858

م�صاريف بيع وتوزيع

()34.910.610

()32.463.163

()29.285.597

م�صاريف �إدارية وعمومية

()46.959.584

()39.509.815

()36.379.039

مجموع م�صاريف الأعمال

()81.870.194

()71.972.978

()65.664.636

الربح من الأعمال

52.351.313

46.364.168

42.208.222

�أرباح وخ�سائر �أخرى � -صافي

9.252.197

4.627.970

3.076.503

م�صاريف مالية� ،صافي

()1.983.540

--

()331.869

الربح ال�صافي قبل الزكاة

59.619.970

50.992.138

44.952.856

الزكاة ال�شرعية

()1.375.333

()1.616.762

()1.080.000

الربح ال�صافي

58.244.637

49.375.376

43.872.856

الم�صدر :القوائم المالية المراجعة
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الجدول  :58بيانات الدخل كن�سبة من الإيرادات
2006

2005

2004

مجموع الإيرادات

%100.00

%100.00

%100.00

كلفة الإيرادات

()%92.64

()%91.85

()%91.36

�إجمالي الربح

%7.36

%8.15

%8.64

م�صاريف بيع وتوزيع

()%1.92

()%2.24

()%2.35

م�صاريف �إدارية وعمومية

()%2.58

()%2.72

()%2.91

مجموع م�صاريف الأعمال

()%4.49

()%4.96

()%5.26

الربح من الأعمال

%2.87

%3.19

%3.38

�أرباح وخ�سائر �أخرى � -صافي

%0.51

%0.32

%0.25

()%0.11

%0.00

()%0.03

%3.27

%3.51

%3.60

الزكاة ال�شرعية

()%0.08

()%0.11

()%0.09

الربح ال�صافي

%3.20

%3.40

%3.51

م�صاريف مالية� ،صافي

الربح ال�صافي قبل الزكاة
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ويعود ال�سبب في نمو �إيرادات عام  2006و  2005و  2004بن�سبة  %25.5و  %16و  %10على التوالي �إلى زيادة عدد الفروع التي تقوم ال�شركة بت�شغيلها �إ�ضافة
�إلى الحوافز والبرامج الترويجية التي تقدمها ال�شركة.
الفرتة املالية املنتهية يف
عدد الفروع والأركان

2006

2005

2004

72

69

61

تتمثل الإيرادات المحققة من مبيعات المواد الغذائية ما ن�سبته نحو  %97من �إجمالي �إيرادات ال�شركة للفترات المذكورة �أعاله.
الجدول  :59تحليل الإيرادات
بالريال ال�سعودي
2006

2005

2004

المبيعات

1.770.508.252

1.394.082.733

1.200.810.050

�إيجار جندوالت

33.715.708

41.449.195

39.234.207

�إيجارات

18.313.843

16.815.048

8.218.655

مجموع الإيرادات

1.822.537.804

1.452.346.976

1.248.262.912

الم�صدر :القوائم المالية المراجعة
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الن�سبة من الإيرادات
2006

2005

2004

المبيعات

%97.15

%95.99

%96.20

�إيجار جندوالت

%1.85

%2.85

%3.14

�إيجار محالت

%1

%1.16

%0.66

%100

%100

%100

مجموع الإيرادات
الم�صدر  :تحليل القوائم المالية

ن�سبة النمو
2006

2005

2004

%27.00

%16.10

%10.03

�إيجار جندوالت

()%18.66

%5.65

%14.23

�إيجار محالت

%8.91

%104.6

%12.58

مجموع الإيرادات

%25.5

%16.35

%10.2

المبيعات
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كلفة المبيعات
الجدول  :60تحليل كلفة المبيعات
2006

الزيادة والنق�ص

2005

الزيادة والنق�ص

2004

البيــــان

ريال �سـعودي

%

ريال �سـعودي

%

ريال �سـعودي

% 27

1.215.662.700

%16

1.046.331.643

رواتب ومزايا

66.763.664

% 25

53.281.721

%21

44.108.553

ا�ستهالك الممتلكات

12.471.892

% 15

10.823.687

%12

9.647.740

الإيجارات

31.564.894

%5

30.158.458

%21

24.900.165

الخدمات العامة

17.208.314

% 11

15.454.654

%43

10.823.515

ال�صيانة والإ�صالح

3.071.288

% 46

2.097.649

%7

1.952.057

المهمات

1.215.497

% 75

695.586

%34

518.930

�ضيافة وحفالت

383.610

()% 1

389.229

%88

207.473

ر�سوم وتراخي�ص

573.464

()% 13

658.417

()%3

677.717

�أجور عمالة م�ؤقتة

574.889

%288

148014

--

�أ�صول ذات مبالغ �صغيرة

703.858

%7

656.555

%107

تكلفة �شراء الب�ضاعة المباعة 1.547.076.184
التكاليف المبا�شرة:

-316.441

نقاط اكت�ساب

4.947.448

% 85

2.673.737

--

--

م�صروفات �أخرى

1.761.295

%35

1.309.423

%45

905.820

مجموع التكاليف المبا�شرة
الإجمالي

141.240.113
1.688.316.297

% 19
%27

118.347.130
1.334.009.830

%26
%17

94.058.411
1.140.390.054
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بلغت ن�سبة مجمل الربح  %7.3و  %8و  %8.6لل�سنوات  2006و  2005و  2004على التوالي �أما ن�سبة الربح من الأعمال عن نف�س الفترات �أعاله فقد بلغت
 %2.87و  %3و  %3.38على التوالي.
وت�شكل تكلفة المواد الم�شتراة ما ن�سبته  %92من �إجمالي كلفة المبيعات للأعوام  2006و  2005و  2004في حين ت�شكل تكلفة العمالة ما ن�سبته  %4من �إجمالي
تلك الم�صاريف لتلك ال�سنوات.
بالريال ال�سعودي
2006

2005

2004

مجموع الإيرادات

1.804.223.960

1.435.531.928

1.240.044.257

كلفة الإيرادات

()1.547.076.184

()1.218.336.435

()1.046.331.643

�إجمالي الربح

257.147.777

217.195.493

193.712.614

14.3

ن�سبة هام�ش الربح

15.6

15.13
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وعند �إعادة ت�صنيف قائمة الدخل لإظهار هام�ش الربح من المبيعات الناتج عن الفرق بين المبيعات وتكلفة المبيعات ف�إن هذه القائمة تظهر �أن ال�شركة حققت
ن�سبة هام�ش ربح من المبيعات قدرها  %14.3و  %15.3و  %15.6للأعـوام 2006م و 2005م و 2004م على التوالي .ويعود االنخفا�ض في ن�سبة هام�ش الربح
عام  2006بن�سبة � %1إلى عدة �أ�سباب �أهمها تجاوب ال�شركة مع محيطها وذلك من خالل التزاماتها االجتماعية المتمثلة بعدم رفع �أ�سعار بيع ال�سلع الأ�سا�سية
وخا�صة في الموا�سم مثل �شهر رم�ضان ،فقد قادت ال�شركة حملة لتخفي�ض �أ�سعار الأرز لمدة  45يوم ًا وكانت تبيع الأرز ب�سعر التكلفة مما كبد ال�شركة نحو �أربعة
ماليين ريال� .إ�ضافة �إلى ذلك ف�إن لل�شركة توجه ًا نحو تو�سيع قاعدة عمالءها واال�ستحواذ على ح�صة �سوقية �أكبر عن طريق الحمالت الت�سويقية والمهرجانات
والخ�صومات المرتفعة ل�صالح العمالء ،وقد نجحت في تحقيق تلك الأهداف وي�ؤكد هذا النجاح االرتفاع الوا�ضح في المبيعات .
م�صاريف البيع والتوزيع
الجدول  :61تحليل م�صاريف البيع والتوزيع
البيــــان

2006

الزيادة والنق�ص

2005

الزيادة والنق�ص

2004

ريال �سـعودي

%

ريال �سـعودي

%

ريال �سـعودي

رواتب ومزايا

10.170.026

%2

9.975.903

%22

8.163.462

ا�ستهالك الممتلكات

2.954.075

%34

2.212.153

()%42

3.838.424

الإيجارات

2.710.148

()%1

2.747.139

%6

2.586.882

الدعاية والإعالن

11.554.983

%7

10.797.485

%8

10.028.961

منافع عامة

1.421.739

%44

984.206

%8

911.295

ال�صيانة والإ�صالح

1.087.040

%38

788.105

()%31

1.140.979

المهمات

1.011.932

()%48

1.948.883

()%10

2.155.285

م�صاريف �شحن للفروع

2.687.958

--

--

--

--

م�صروفات �أخرى

1.312.708

()%56

3.009.291

%554

460.309

المجموع

34.910.610

%8

32.463.163

%11

29.285.597

الم�صدر  :تحليل القوائم المالية

• •ت�شكل تكلفة العاملين وا�ستهالك الممتلكات والإيجارات وم�صاريف الدعاية والإعالن ما يقارب  %78و %79و %84من �إجمالي م�صاريف البيع والتوزيع
للأعوام 2006م و2005م و2004م على التوالي.
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• •زاد م�صروف اال�ستهالك والإطفاء عام 2006م بن�سبة  %34نتيجة لقيام ال�شركة ب�شراء عدد من ال�شاحنات والبرادات ،وذلك لتعزيز �أ�سطول ال�شركة
لمواكبة التو�سع الجغرافي في المملكة .بينما يرجع االنخفا�ض في م�صروف ا�ستهالك الأ�صول الثابتة بن�سبة  %42خالل عام 2005م �إلى تغيير الحياة
العملية المقدرة ال�ستهالك بع�ض الأ�صول.
• •ي�شار �إلى �إن الزيادة في م�صاريف البيع والتوزيع الأخرى بن�سبة  %554في عام 2005م ناتجة عن ت�صنيف م�صاريف تعبئة وتغليف بمبلغ  1.1مليون ريال
حيث كانت ت�صنف عام 2004م �ضمن تكلفة المبيعات.

م�صاريف عمومية و�إدارية

الجدول  :62تحليل الم�صاريف العمومية والإدارية
2006

الزيادة والنق�ص

2005

الزيادة والنق�ص

2004

البيــــان

ريال �سعودي

%

ريال �سعودي

%

ريال �سعودي

رواتب ومزايا

31.945.952

%14

27.950.859

%20

23.199.417

ا�ستهالك الممتلكات

5.692.898

%34

4.253.316

()%28

5.893.558

الإيجارات

1.333.879

%9

1.223.926

()%18

1.485.628

الدعاية و الإعالن

--

-

--

-%7

820.985

الخدمات العامة

1.189.952

%36

877.784

609.570

ال�صيانة والإ�صالح

1.516.195

%23

1.232.363

%102

المهمات

1.901.421

%23

1.550.385

%100

776.408

م�صاريف الت�أمين

416.118

()%22

533.324

()%47

1.006.380

�أتعاب مهنية

1.000.880

%33

753.923

()%51

1.525.022

�ضيافة وحفالت

390.749

%73

225.727

%60

140.899

�إ�صدار تراخي�ص

183.419

%72

106.370

()%31

155.052

�أجور عمالة م�ؤقتة

165.903

%19

139.366

%171

51.516

�أ�صول ذات مبالغ �صغيرة

104.565

()%27

143.298

%58

90.457

م�صروفات �أخرى

1.117.652

%115

519.175

()%17

624.147

المجموع

46.959.584

%19

39.509.816

%9

36.379.039

الم�صدر  :تحليل القوائم المالية

�إن الرواتب والأجور ت�شكل نحو  %70من �إجمالي الم�صاريف الإدارية والعمومية ،والزيادة في الرواتب والأجور تمثل النمو الطبيعي في عدد العاملين في ال�شركة
نتيجة التو�سع الكبير في �أعمالها بالإ�ضافة �إلى ا�ستقطاب عدد من الموظفين ذوي الخبرة العالمية في مجال التجزئة لمواكبة التو�سع الهائل في الن�شاط
والزيادات ال�سنوية والحوافز التي تقدمها ال�شركة لموظفيها .
زاد م�صروف اال�ستهالك والإطفاء بن�سبة  %34في عام 2006م ب�سبب تطوير �أنظمة تكنولوجيا المعلومات� .إال �أن انخفا�ض م�صروف اال�ستهالك والإطفاء عام
 2005فهو يرجع ب�شكل رئي�سي �إلى تغيير الحياة العملية المقدرة ال�ستهالك بع�ض الأ�صول .
وبالرغم من زيادة المبيعات �إال �أنها لم ت�ؤثر ب�شكل جوهري على هذه الم�صاريف حيث ا�ستطاعت �أدارة ال�شركة �أن تحافظ على ن�سبة ثبات في الم�صروفات
الإدارية والعمومية مقارنة بالمبيعات حيث لم تتجاوز  %3لكل �سنة خالل الأعوام  2006و  2005و  .2004وذلك لأن بع�ض عنا�صر الم�صاريف الإدارية تعتبر
ثابتة وال تت�أثر كثير ًا بتغير المبيعات �ضمن مدى معين ،وقد ا�ستطاعت �أدارة ال�شركة اال�ستفادة الق�صوى من هذه التكاليف دون زيادة وذلك بالرغم من زيادة
المبيعات ،واال�ستغالل الأمثل للموارد المتاحة بالإ�ضافة �إلى العمل على �إعادة درا�سة الهيكل الإداري لل�شركة واال�ستغناء عن العمالة غير ال�ضرورية .
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�صافي الدخل
الجدول � :63صافي الدخل
بالرياالت ال�سعودية
2006

2005

2004

مجموع الإيرادات

1.822.537.804

1.452.346.976

1.248.262.911

كلفة الإيرادات

()1.688.316.297

()1.334.009.830

()1.140.390.054

الربح الإجمالي

134.221.506

118.337.146

107.872.857

الربح من الأعمال

52.351.313

46.364.168

42.208.221

الربح قبل فري�ضة الزكاة

59.619.971

50.992.138

44.952.856

الربح ال�صافي

58.244.637

49.375.376

43.872.856

الم�صدر :القوائم المالية المراجعة

الن�سبة من الإيرادات
2006

2005

2004

%100

%100

%100

كلفة الإيرادات

%92.64

%91.85

%91.36

�إجمالي الربح

%7.36

%8.15

%8.64

الربح من الأعمال

%2.87

%3.19

%3.38

الربح قبل فري�ضة الزكاة

%3.27

%3.51

%3.60

الربح ال�صافي

%3.20

%3.40

%3.51

مجموع الإيرادات

الم�صدر  :تحليل القوائم المالية

بلغت ن�سبة النمو في �صافي دخل ال�شركة  %87.4في عام  2004و  %12.5عام  ،2005و  %18في عام 2006م نتيجة النمو في الإيرادات .ويعزى النمو العالي
بمعدل  %87.4في �صافي الدخل لعام 2004م �إلى تغير الحياة العملية المقدرة للممتلكات والمعدات والذي �أدى �إلى انخفا�ض ا�ستهالك الممتلكات والمعدات
بمعدل  %34-مقارنة بعام 2003م .لقد بلغ معدل ا�ستهالك الممتلكات والمعدات �إلى مجموع �إيرادات ال�شركة الت�شغيلية  %1.4في عام 2004م الذي انخف�ض
مقارنة بنف�س المعدل لعام 2003م والبالغ  %2.3وهو التح�سن الذي دفع بمعدل �صافي الدخل للنمو في عام 2004م بهذا ال�شكل الملحوظ.

	6-6الو�ضع المالي وال�سيولة النقدية
تعتبر التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية الم�صدر الرئي�س لتمويل ن�شاطات ال�شركة وتوزيع الأرباح والتو�سعات الر�أ�سمالية.
الجدول  :64التدفقات النقدية
بالرياالت ال�سعودية

بيــان
2006

2005

2004

التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية
�صافي النقد المتوفر من الأن�شطة الت�شغيلية

التدفقات النقدية من الأن�شطة اال�ستثمارية
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39.619.056

91.533.979

74.432.417

بيــان
�صافي النقد الم�ستخدم في الأن�شطة اال�ستثمارية

بالرياالت ال�سعودية
2006

2005

2004

()115.443.486

() 153.006.291

( ) 54.648.288

التدفقات النقدية من الأن�شطة التمويلية
�صافي النقد المتوفر من (الم�ستخدم في) الأن�شطة
التمويلية

53.559.390

98.620.987

()14.941.814

�صافي التغير في �أر�صدة النقد

( ) 22.265.040

37.148.675

4.842.315

نقد في ال�صندوق ولدى البنوك في بداية الفترة المالية

44.308.097

7.159.422

2.317.107

نقد في ال�صندوق ولدى البنوك في تاريخ المركز المالي

22.043.057

44.308.097

7.159.422

الم�صدر :القوائم المالية المراجعة

التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية
�إن الزيادة في �صافي التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية من مبلغ  74مليون ريال �سعودي خالل عام 2004م �إلى مبلغ  92ريال �سعودي خالل عام
2005م تعود ب�شكل رئي�سي لجهد �إدارة ال�شركة في تح�سن �شروط عقود التوريد مع الموردين حيث ا�ستطاعت �إن تزيد فترة �سداد م�ستحقات بع�ض الدائنين
والم�صاريف الم�ستحقة الأخرى ب�شكل ملحوظ ،حيث ارتفعت من  51يوم �إلى  54يوم ،هذا بالإ�ضافة �إلى التدفقات النقدية الناتجة عن المبيعات النقدية ،في
حين انخف�ضت التدفقات النقدية المتوفرة من الأن�شطة الت�شغيلية في  2006نتيجة لزيادة المخزون خالل فترة المو�سم بالإ�ضافة �إلى ارتفاع ر�صيد ال�شركة
القاب�ضة ( ال�شريك الرئي�سي ).
الجدول  :65التدفقات النقدية الت�شغيلية
بالرياالت ال�سعودية
2006

2004

2005

التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية
الربح ال�صافي قبل الزكاة

59.619.970

50.992.138

44.952.856

ا�ستهالكات و�إطفاء

21.292.253

16.821.648

19.117.391

(�أرباح) خ�سائر بيع ممتلكات ومعدات

( ) 23.957

--

--

الزيادة في مخ�ص�ص تعوي�ضات ال�صرف من الخدمة

3.941.869

2.070.333

--

زكاة مدفوعة

( ) 1.231.302

( ) 1.367.546

( ) 562.217

الربح ال�صافي النقدي قبل التغير في ر�أ�س المال العامل

83.598.833

68.516.573

63.770.361

�صافي التغير في بنود ر�أ�س المال العامل

( ) 43.979.777

23.017.406

10.362.170

�صافي النقد المتوفر من الأن�شطة الت�شغيلية

39.619.056

91.553.979

74.432.417

الم�صدر :القوائم المالية المراجعة

التدفقات النقدية من الأن�شطة اال�ستثمارية
• •في الأعوام  2006و  2005و � 2004أنفقت ال�شركة خاللها  115و  153و  55مليون ريال على التوالي على الأن�شطة اال�ستثمارية .وتعود الزيادة في عام 2005
�إلى ا�ستثمار ال�شركة في �شركة زميلة ( �شركة عبد اهلل العثيم لال�ستثمار والتطوير العقاري) بمبلغ  85مليون ريال ،بالإ�ضافة �إلى الزيادة في الموجودات
الثابتة والم�شروعات تحت التنفيذ بمبلغ  68مليون ريال �سعودي .بينما تعود الزيادة في التدفقات النقدية من الأن�شطة اال�ستثمارية لعام � 2006إلى زيادة
الموجودات الثابتة وافتتاح عدد من الفروع و الم�شروعات تحت التنفيذ بمبلغ  93مليون ريال �سعودي ،بالإ�ضافة �إلى �شراء �أرا�ض في المنطقة ال�شرقية
بمبلغ  60مليون ريال لإقامة مراكز تجارية ذات عائد مرتفع  ،مع العلم ب�أن �إحدى تلك الأرا�ضي وتكلفتها  38مليون ريال قد تم تمويلها بن�سبة  %90عن
طريق قر�ض طويل الأجل من م�صرف الراجحي.
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الجدول  :66التدفقات النقدية اال�ستثمارية
بالرياالت ال�سعودية
2006

2004

2005

التدفقات النقدية من الأن�شطة اال�ستثمارية
م�صاريف م�ؤجلة

--

--

( )256.205

دفعات تحت ح�ساب ا�ستثمار في �شركة زميلة

--

( )85.000.000

-

�إ�ضافات ممتلكات ومعدات� ،صافي

( )87.323.106

( )51.792.979

( )59.633.129

م�شروعات تحت التنفيذ

( )28.179.380

( )16.213.312

5.241.046

--

--

()153.006.291

( ) 54.648.288

المتح�صل من بيع ممتلكات ومعدات

�صافي النقد الم�ستخدم في الأن�شطة اال�ستثمارية

59.000

( ) 115.443.486

الم�صدر :القوائم المالية المراجعة

التدفقات النقدية من الأن�شطة التمويلية
الجدول  :67التدفقات النقدية التمويلية
بالرياالت ال�سعودية

بيــان
2006

2004

2005

التدفقات النقدية من الأن�شطة التمويلية
�صافي الحركة في ح�سابات جاري ال�شركاء

--

95.377.487

( ) 14.941.814

قرو�ض ومرابحات

53.559.390

3.243.500

--

�صافي النقد (الم�ستخدم في) المتوفر من
الأن�شطة التمويلية

53.559.390

( ) 14.941.814

98.620.987

الم�صدر :القوائم المالية المراجعة

�أن�صبة الأرباح الموزعة
بلغت �أن�صبة الأرباح الموزعة للأعوام  2004و  2005و  2006والتي تم تحويلها لح�ساب جاري ال�شركاء ما مجموعه  23.4مليون ريال و  43.9مليون ريال و
 45مليون ريال على التوالي.
ر�أ�س المال العامل
بلغ ر�صيد العجز في ر�أ�س المال العامل لل�شركة كما في  31دي�سمبر  2006حوالي  113مليون ريال وذلك على النحو التالي:
الجدول  :68بيان بر�أ�س المال العامل كما في  31دي�سمبر 2006
2006
ريال �سـعودي
الأ�صول المتداولة

209,464,993

المطلوبات المتداولة

()321,989,087

العجز في ر�أ�س المال العامل

()112,524,094

الن�سبة

1 : 0.65

الم�صدر  :تحليل القوائم المالية
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يعود ال�سبب في وجود العجز الظاهر في ر�أ�س المال العامل لل�شركة �إلى ا�ستخدام التدفقات النقدية الواردة من الأن�شطة الت�شغيلية لتمويل التو�سعات الر�أ�سمالية
لل�شركة �إ�ضافة �إلى قدرة ال�شركة على جدولة م�ستحقات الدائنون التجاريون ليتم �سدادها على فترات �أطول بموافقة الدائنين .
�أطراف ذات عالقة
خالل عام  2005قرر ال�شركاء ت�أ�سي�س �شركة العثيم القاب�ضة و�شركة العثيم لال�ستثمار والتطوير العقاري ( �شركات �شقيقة ) وقد قرروا تحويل ن�شاطات
ال�شركة المتعلقة ب�إدارة وت�شغيل المراكز الترفيهية والن�شاطات الأخرى �إلى هاتين ال�شركتين ال�شقيقتين ب�صافي قيمتها الدفترية كما في  1يناير . 2005
تقوم �شركة �أ�سواق عبدا هلل العثيم با�ستئجار بع�ض محالتها ومراكز خدمة العمالء من �شركة العثيم لال�ستثمار والتطوير العقاري وقد بلغت القيمة االيجارية
لهذه المحالت � 978ألف ريال للعام  .2006وبلغت �إيرادات الإيجارات من �شركة العثيم لال�ستثمار والتطوير العقاري لنف�س الفترة المذكورة �أعاله  2.9مليون
ريال.
االلتزامات والمطلوبات المحتملة
يوجد على ال�شركة كما في بتاريخ المركز المالي االلتزامات والمطلوبات المحتملة التالية :
الجدول  :69االلتزامات والمطلوبات المحتملة
بالرياالت ال�سعودية
2006

2005

2004

اعتمادات م�ستندية

12.993.866

30.919.069

1.310.675

خطابات �ضمان

18.498.502

11.298.826

11.364.310

المجموع

31.492.368

42.217.895

12.674.985

الم�صدر :القوائم المالية المراجعة

التزامات مقابل عقود �إيجار ت�شغيلي:
يوجد على ال�شركة التزامات قائمة بموجب عقود ا�ستئجار ت�شغيلية طويلة الأجل لفروعها غير قابلة للإلغاء على النحو التالي:
الجدول  :70االلتزامات مقابل عقود �إيجار ت�شغيلي
بالرياالت ال�سعودية
2006

2005

2004

�أقل من �سنة

45.140.394

34.681.198

32.564.018

�أكثر من �سنة ولكن �أقل من � 5سنوات

132.335.162

104.246.024

103.844.200

�أكثر من � 5سنوات واقل من � 23سنة

125.041.618

147.208.614

153.952.532

الم�صدر :القوائم المالية المراجعة
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�إقرار الإدارة بم�س�ؤوليتها عن القوائم المالية

تم �إعداد «مناق�شة وتحليل للمركز المالي لل�شركة ونتائج الأعمال» الوارد في هذا الق�سم من هذه الن�شرة من قبل �إدارة ال�شركة ،وتم اعتمادها من قبل الإدارة.
وبا�ستثناء ما ن�صت علية ن�شرة الإ�صدار هذه ,ف�إن الإدارة تعتقد ب�أنه لم يكن هناك �أي تغيرات ذات اثر مادي على القوائم المالية �أو التوقعات الم�ستقبلية منذ
تاريخ ن�شرة الإ�صدار هذه .وتتحمل الإدارة الم�س�ؤولية الكاملة عن دقة وم�صداقية المعلومات والتحليالت المالية ،وت�ؤكد قيامها بكل الإجراءات الالزمة و�إنها
قامت بالإف�صاح الكامل والعادل عن هذه البيانات .كما ال يوجد �أية معلومات �أو وثائق �أخرى قد ي�ؤدي �إغفالها �إلى �أن تكون البيانات والمعلومات المالية الواردة
م�ضللة ب�أي �شكل من الأ�شكال.
هذا وتقر الإدارة �أي�ضا انه ال يوجد رهونات �أو حقوق �أو �أعباء على ممتلكات ال�شركة كما في تاريخ القوائم المالية با�ستثناء ما ذكر بالن�شرة (راجع ق�سم 2-13
عقود التمويل).
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	7ا�ستخدام متح�صالت االكتتاب
�إن القيمة التقديرية لإجمالي متح�صالت االكتتاب تبلغ 270.000.000ريال �سعودي� ،سيدفع منها حوالي ع�شرون مليون ريال �سعودي كم�صاريف للإ�صدار التي
ت�شمل �أتعاب الم�ست�شار المالي والم�ست�شار القانوني لالكتتاب والمراجع القانوني .كما ت�شمل م�صاريف التعهد بالتغطية وم�صاريف البنوك الم�ستلمة وم�صاريف
الت�سويق والطباعة والتوزيع والم�صاريف الأخرى المتعلقة بالإ�صدار .هذا و�سيتم توزيع �صافي متح�صالت االكتتاب بالكامل والمقدرة بـ  250.000.000ريال
�سعودي على الم�ساهمين البائعين فقط طبق ًا للن�سبة المئوية لملكية كل منهم للأ�سهم المطروحة لالكتتاب ،ولن ت�ستلم ال�شركة �أي متح�صالت من االكتتاب.
كما �أنه ال توجد �أية عموالت �أو خ�صومات �أو �أتعاب و�ساطة �أو �أي عو�ض غير نقدي منحتها ال�شركة خالل ال�سنتين ال�سابقتين مبا�شرة لتاريخ ن�شرة الإ�صدار
هذه ،حيث �سوف يتحمل الم�ساهمان البائعان جميع م�صاريف عملية الإ�صدار.
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�سيا�سة توزيع الأرباح

تتجه ال�شركة �إلى توزيع �أرباح �أ�سهمها بق�صد تحقيق زيادة في قيمة اقتناء الأ�سهم بالتنا�سب مع النفقات الر�أ�سمالية الم�ستمرة ومتطلبات ا�ستثمارات ال�شركة
و�شركاتها التابعة .و �سيكون �أي قرار بدفع �أرباح نقدية للم�ساهمين بموجب تو�صية من مجل�س الإدارة وموافقة الجمعية العامة العادية بعد الأخذ في االعتبار
عدد من العوامل ت�شمل الو�ضع المالي لل�شركة ونتائج الت�شغيل و االحتياجات الحالية والمتوقعة من النقدية وخطط التو�سعات ,علم ًا ب�أن ال�شركة قامت بتوزيع
الأرباح على ال�شركاء خالل ال�سنوات 2004م2007-م .ويو�ضح الجدول �أدناه طريقة توزيع الأرباح على ال�شركاء خالل تلك ال�سنوات.
الجدول  :71الأرباح الموزعة على ال�شركاء خالل ال�سنوات 2004م2007-م
ال�سنة

املبلغ

2004م

23.410.499

2005م

43.872.856

2006م

45.000.000

2007م

61.220.895

الم�صدر :القوائم المالية المراجعة

67

	9الر�سملة والمديونية
قرر ال�شركاء بتاريخ 1427/4/5هـ (الموافق 2006/5/3م) زيادة ر�أ�س مال ال�شركة من  10.000.000ريال �سعودي �إلى  225.000.000ريال �سعودي
مدفوعة بالكامل و مق�سم �إلى  22.500.000ح�صة مت�ساوية القيمة بقيمة �أ�سمية للح�صة بلغت  10رياالت �سعودية .وقد تقرر تحويل ر�صيد االحتياطي
النظامي البالغ  5مليون ريال �سعودي �إلى الزيادة في ر�أ�س المال ,ومن خالل ر�سملة ر�صيد الأرباح المبقاة كما في 2005/12/31م والذي بلغ 49.375.376
ريال �سعودي وتم �سداد الر�صيد المتبقي المكمل لر�أ�س المال والبالغ  160.624.624ريال �سعودي من ال�شركاء.
الجدول  :72بيان بر�صيد ال�شركاء بعد زيادة ر�أ�س المال (بالرياالت ال�سعودية)
ال�شريك

عدد الأ�سهم

القيمة
الأ�سمية لل�سهم

املبلغ

�شركة العثيم القاب�ضة

15.750.000

10

157.500.000

%70

ال�سيد عبد اهلل �صالح العثيم

3.375.000

10

33.750.000

%15

ال�سيد فهد عبد اهلل العثيم

1.125.000

10

11.250.000

%5

ال�سيدة هدى عبد اهلل العثيم

1.125.000

10

11.250.000

%5

ال�سيدة عبير عبد اهلل العثيم

1.125.000

10

11.250.000

%5

المجمــوع

22.500.000

10

225.000.000

%100

ن�سبة امللكية

الجدول �أدناه يو�ضح الر�سملة الحالية ل�شركة �أ�سواق عبد اهلل العثيم .علما ب�أنه يجب قراءة الجدول �أدناه مع القوائم المالية ل�شركة �أ�سواق عبد اهلل العثيم بما
فيها الملحق رقم  1بعنوان “لقوائم المالية وتقرير المحا�سب القانوني”
الجدول  :73بيان بالر�سملة والمديونية كما في 2006/1/1م (بالرياالت ال�سعودية)
املبلغ

البيــان
حقوق الملكية:
ر�أ�س المال

10.000.000

الزيادة في ر�أ�س المال

215.000.000

�إجمالي حقوق الملكية

225.000.000

الم�صدر :القوائم المالية

وتقر ال�شركة ب�أن ر�أ�س مالها �أو ر�أ�س مال �أي من �شركاتها التابعة لها غير م�شمول بحق خيار يتطلب �إ�صدار �أو بيع �أو نقل �أ�سهم �أخرى �إ�ضافية.
وبتاريخ  31دي�سمبر  2007كان �إجمالي مديونية ال�شركة تبلغ  110مليون ريال كما هو مو�ضح في الجدول التالي:
الجدول  :74بيان اجمالي المديونية كما في  31دي�سمبر ( 2007ريال �سعودي)
اجلزء املتداول

اجلزء غري املتداول

مانح الت�سهيالت
مرابحات ق�صيرة الأجل

77.501.509

0

االجمايل
77.501.509

مرابحات طويلة الأجل

6.384.387

23.427.139

29.811.526

قر�ض �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي

600.000

1.843.500

2.443.500

المجموع
الم�صدر :القوائم المالية
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84,485,896

25,270,639

109,756,535

مرابحات ق�صيرة الأجل :يوجد لدى ال�شركة ت�سهيالت مع مجموعة بنوك محلية تجارية على �شكل مرابحات ق�صيرة الأجل وخطابات �ضمان واعتماد وذلك
لتمويل ر�أ�س المال العامل ،حيث بلغ الر�صيد الم�ستخدم من هذه الت�سهيالت كما في  31دي�سمبر  2007مبلغ  77.5مليون ريال مقابل  227مليون رياال ر�صيد
غير م�ستخدم.
مرابحات طويلة الأجل :يمثل ر�صيد المرابحات والبالغ  29.811.526قيمة مرابحة ممنوحة لل�شركة ل�شراء ار�ض في الدمام وذلك عن طريق ابرام عقد بيع
عقار بالتق�سيط بمبلغ �إجمالي قدره  48.490.637ريال �سعودي والذي يت�ضمن مبلغ  10.309.034ريال �سعودي يمثل مجمل ربح العقد للبنك  ،وتم جدولة
ت�سديد المرابحة على � 10أق�ساط ن�صف �سنوية مت�ساوية قيمة الق�سط والمرابحة مبلغ  4.467.247ريال �سعودي اعتبارا من عام  .2007وقد منحت المرابحة
مقابل تحرير �سند لأمر بمبلغ  44.672.477ريال �سعودي و�إفراغ الأر�ض با�سم البنك  .و قد بلغ ر�صيد �صافي القر�ض مبلغ  29.811.526ريال �سعودي كما
في  31دي�سمبر 2007م.
قر�ض �صندوق التنمية ال�صناعية :يمثل ر�صيد قر�ض �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي والبالغ  2.443.500ريال �سعودي قيمة االلتزام المتعلق ب�سداد
قر�ض ال�صندوق الم�ستحق على �شركة االرياف لوحدات الإ�ضاءة  ،حيث قامت �شركة �أ�سواق عبداهلل العثيم ب�شراء الم�صنع مقابل االلتزام ب�سداد المبالغ
الم�ستحقة على م�صنع االرياف ح�سب اتفاقية نقل االلتزامات الموافق عليها من قبل ال�صندوق بتاريخ  19اكتوبر  2005وقد تمت الموافقة على نقل االلتزامات
 ،وتم جدولة ت�سديد القر�ض على �أق�ساط ن�صف �سنوية اعتبارا من عام  2006بواقع  200.000ريال �سعودي كل �ستة �أ�شهر فيما عدا الق�سط االخير بمبلغ
 243.500ريال �سعودي .وقد قدمت ال�شركة خطاب �ضمان دفع م�صرفي بقيمة  2.643.500ريال �سعودي و�سندات �أمر ل�صالح ال�صندوق.
وفيما يلي ملخ�ص ب�أهم اتفاقيات التمويل التي ح�صلت عليها ال�شركة:
الجدول  :75بينان القرو�ض وال�ضمانات والرهونات
مانح الت�سهيالت

مبلغ الت�سهيالت

فرتة ال�سداد

�ضمانات �شخ�صية
(نعم  /ال )

رهونات
(نعم  /ال )

تمويل ر�أ�س المال العامل

نعم

ال يوجد

نعم

ال يوجد
ال يوجد

الغر�ض

البنك الأهلي التجاري

75.000.000

م�صرف الراجحي

60.000.000

� 12شهر ًا
� 12شهر ًا

تمويل ر�أ�س المال العامل

البنك العربي

35.000.000

� 3أ�شهر

تمويل ر�أ�س المال العامل

نعم

بنك البالد

100.000.000

� 12شهر ًا

تمويل ر�أ�س المال العامل

نعم

ال يوجد

م�صرف الراجحي

38.181.604

� 5سنوات

�شراء �أر�ض في الدمام

نعم

ت�سجيل الأر�ض با�سم
الم�صرف

�صندوق التنمية
ال�صناعية

3.443.500

� 8سنوات

تم نقل االلتزام مع �شراء
�أر�ض في المنطقة ال�صناعية

ال

خطاب �ضمان بنكي

االلتزامات والمطلوبات المحتملة
يوجد على ال�شركة كما في  31دي�سمبر  2007االلتزامات والمطلوبات المحتملة التالية :

�أ)
البيــان

2007

اعتمادات م�ستنديه

1.535.341

خطابات �ضمان

13.869.926

التزامات مقابل عقود �إيجار ت�شغيلي :
ب)
يوجد التزامات قائمة على ال�شركة بموجب عقود ا�ستئجار ت�شغيلية طويلة الأجل لفروعها ومجمعاتها غير قابلة للإلغاء على النحو التالي :
البيــان

2007

�أقل من �سنة

34.323.382

�أكثر من �سنة ولكن �أقل من � 5سنوات

111.607.728

�أكثر من � 5سنوات واقل من � 23سنة

167.157.630

69

10

و�صف الأ�سهم
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ر�أ�س المال

يبلغ ر�أ�س مال �شركة عبد اهلل العثيم مائتين وخم�سة وع�شرين مليون ( )225.000.000ريال �سعودي مق�سمة �إلى اثنين و ع�شرين مليون و خم�سمائة �ألف
(� )22.500.000سـهم مت�ساوية القيمة تبلغ القيمة الأ�سمية لكل منها ع�شرة ( )10رياالت �سعودية كلها �أ�سهم ا�سمية عادية ،ممثلة في ر�أ�س مال ال�شركة
المدفوع عند التحول.
يجوز للجمعية العامة غير العادية بعد التثبت من الجدوى االقت�صادية وبعد موافقة الجهات المخت�صة �أن تقرر زيادة ر�أ�س مالها مرة �أو عدة مرات ب�إ�صدار
�أ�سهم جديدة بنف�س القيمة الأ�سمية لل�سهم الأ�صلية ب�شرط �أن يكون ر�أ�س المال الأ�صلي قد دفع ب�أكمله وبمراعاة ما يق�ضي به نظام ال�شركات وبعد الح�صول
على الموافقات الر�سمية المطلوبة .ويعين القرار طريقة زيادة ر�أ�س المال ،ويكون للم�ساهمين الأ�صليين �أولوية االكتتاب في الأ�سهم الجديدة النقدية .وتوزع
تلك الأ�سهم الجديدة على الم�ساهمين الأ�صليين الذين طلبوا االكتتاب بها بن�سبة ما يملكونه من �أ�سهم �أ�صلية ب�شرط �أال يتجاوز ما يح�صلون عليه ما طلبوه
من الأ�سهم الجديدة ,ويوزع الباقي من الأ�سهم الجديدة على الم�ساهمين الأ�صليين الذين طلبوا �أكثر من ن�صيبهم بن�سبة ما يملكونه من �أ�سهم �أ�صلية على �أال
يتجاوز ما يح�صلون عليه ما طلبوه من الأ�سهم الجديدة ،ويطرح ما يتبقى من الأ�سهم لالكتتاب العام.
يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية بنا ًء على مبررات مقبولة وبعد موافقة الجهات المخت�صة تخفي�ض ر�أ�س مال ال�شركة �إذا ما زاد عن حاجتها �أو �إذا
منيت ال�شركة بخ�سائر ،وال ي�صدر القرار �إال بعد تالوة تقرير مراجعي الح�سابات عن الأ�سباب الموجبة له وعن االلتزامات التي على ال�شركة و�أثر التخفي�ض في
هذه االلتزامات وبمراعاة ما يق�ضي به نظام ال�شركات .ويبين القرار طريقة هذا التخفي�ض .و�إذا كان التخفي�ض نتيجة زيادة ر�أ�س المال عن حاجة ال�شركة
وجبت دعوة الدائنين �إلى �إبداء اعترا�ضاتهم عليه خالل �ستين ( )60يوما من تاريخ ن�شر قرار التخفي�ض في جريدة يومية توزع في المدينة التي يقع فيها
المركز الرئي�سي لل�شركة .ف�إذا اعتر�ض �أحد الدائنين وقدم �إلى ال�شركة م�ستنداته في الميعاد المذكور وجب على ال�شركة �أن ت�ؤدي �إليه دينه �إذا كان حا ًال �أو
�أن تقدم �ضمانا كافيا للوفاء به �إذا كان �آج ًال.

	2-10الأ�سهم
تكون �أ�سهم ال�شركة ا�سمية وال يجوز �أن ت�صدر الأ�سهم ب�أقل من قيمتها اال�سمية و�إنما يجوز �أن ت�صدر ب�أعلى من هذه القيمة .وفي هذه الحالة الأخيرة ي�ضاف
فرق القيمة �إلى االحتياطي النظامي ولو بلغ حده الأق�صى .وال�سهم غير قابل للتجزئة في مواجهة ال�شركة ف�إذا تملكه �أ�شخا�ص عديدون وجب عليهم �أن يختاروا
�أحدهم لينوب عنهم في ا�ستعمال الحقوق المت�صلة بال�سهم ويكون ه�ؤالء الأ�شخا�ص م�سئولين بالت�ضامن عن االلتزامات النا�شئة عن ملكية ال�سهم.
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نقل الملكية

يخ�ضع نقل ملكية الأ�سهم للقواعد واللوائح المنظمة لل�شركات المدرجة �ضمن «تداول» .ويعتبر نقل الملكية خالف ذلك الغي ًا .و�سيخ�ضع الم�ساهمون البائعون
لفترة حظر مدتها �ستة �أ�شهر تبد�أ من تاريخ بدء تداول الأ�سهم ،يحظر عليهم خاللها الت�صرف ب�أي من الأ�سهم التي يملكونها.

4-10

حقوق الم�ساهمين

يعطي كل �سهم حامله حق ًا مت�ساويا في �أ�صول ال�شركة و�أرباحها �إ�ضافة �إلى حقه في الح�ضور والت�صويت في الجمعيات العامة للم�ساهمين.

	5-10الجمعية العامة للم�ساهمين
الجمعية العامة المكونة تكوينا �صحيحا تمثل جميع الم�ساهمين وتنعقد في المدينة التي يقع بها المركز الرئي�سي لل�شركة .وفيما عدا الأمور التي تـخت�ص بـها
الجمعية العامة غير العادية ،تخت�ص الجمعية العامة العادية بجميع الأمور المتعلقة بال�شركة ,وتنعقد مرة على الأقل في ال�سنة خالل ال�ستة (� )6أ�شهر التالية
النتهاء ال�سنة المالية لل�شركة .كما يجوز دعوة جمعيات عامة عادية �أخرى كلما دعت الحاجة �إلى ذلك.
تخت�ص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام ال�شركة الأ�سا�سي با�ستثناء الأحكام المحظور عليها تعديلها نظام ًا ،ولها �أن ت�صدر قرارات في الأمور الداخلة
في اخت�صا�ص الجمعية العامة العادية وذلك بنف�س ال�شروط والأو�ضاع المقررة للجمعية الأخيرة.
ويتم ن�شر مح�ضر اجتماع الدعوة النعقاد الجمعية العامة في الجريدة الر�سمية و�صحيفة يومية توزع في المدينة التي يوجد فيها مركز ال�شركة الرئي�سي قبل
الموعد المحدد لالنعقاد بخم�سة وع�شرين ( )25يوم ًا على الأقل .ويمكن �أن يكتفي بتوجيه الدعوة في الميعاد المذكور بخطابات م�سجلة �إلى الم�ساهمين
وتر�سل ن�سخة من الدعوة وجدول الأعمال �إلى الجهات المخت�صة خالل المدة المحددة للن�شر.
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تنعقد الجمعيات العامة للم�ساهمين �إذا طلب مراجع الح�سابات ذلك �أو عدد من الم�ساهمين يمثل خم�سة في المائة ( )%5من ر�أ�س المال على الأقل.
وال يكون اجتماع الجمعية العامة العادية �صحيحا �إال �إذا ح�ضره م�ساهمون يمثلون خم�سين في المائة ( )%50من ر�أ�س المال على الأقل .ف�إذا لم يتوفر هذا
الن�صاب في االجتماع وجهت الدعوة �إلى اجتماع ثان يعقد خالل الثالثين ( )30يوما التالية لالجتماع ال�سابق وتعلن الدعوة بالطريقة المن�صو�ص عليها �سابق ًا
ويعتبر االجتماع الثاني �صحيح ًا �أيا كان عدد الأ�سهم الممثلة فيه.
وال يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية �صحيحا �إال �إذا ح�ضره م�ساهمون يمثلون خم�سين في المائة ( )%50من ر�أ�س المال على الأقل .ف�إذا لم يتوفر هذا
الن�صاب في االجتماع الأول وجهت الدعوة �إلى اجتماع ثان بنف�س الأو�ضاع المن�صو�ص عليها في المادة ال�سابقة .ويكون االجتماع الثاني �صحيحا �إذا ح�ضره
عدد من الم�ساهمين يمثل ربع ر�أ�س المال على الأقل.
ير�أ�س الجمعية العامة رئي�س مجل�س الإدارة� ،أو من يفو�ضه في غيابه ،ويعين الرئي�س �سكرتير ًا لالجتماع وجامعا للأ�صوات ,ويحرر باجتماع الجمعية مح�ضر
يت�ضمن �أ�سماء الم�ساهمين الحا�ضرين �أو الممثلين وعدد الأ�سهم التي في حيازتهم بالأ�صالة �أو بالنيابة وعدد الأ�صوات المقررة لها والقرارات التي اتخذت
وعدد الأ�صوات التي وافقت عليها �أو خالفتها وخال�صة وافية للمناق�شات التي دارت في االجتماع ,وتدون المحا�ضر ب�صفة منتظمة عقب كل اجتماع في �سجل
خا�ص يوقعه رئي�س الجمعية و�سكرتيرها وجامع الأ�صوات.
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حقوق الت�صويت

لكل م�ساهم يمتلك ع�شرين (� )20سهم ًا على الأقل حق ح�ضور الجمعيات العامة ،بالأ�صالة �أو النيابة .وللم�ساهم �أن يوكل عنه كتابة م�ساهم ًا �آخر من غير
�أع�ضاء مجل�س الإدارة �أو موظفي ال�شركة في ح�ضور الجمعية العامة .وتح�سب الأ�صوات في الجمعيات العامة العادية وغير العادية على �أ�سا�س �صوت واحد لكل
�سهم ممثل في االجتماع .و ت�صدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأ�سهم في االجتماع.
كما ت�صدر قرارات الجمعية العامة غير العادية ب�أغلبية ثلثي الأ�سهم الممثلة في االجتماع �إال �إذا كان القرار متعلق ًا بزيادة �أو بتخفي�ض ر�أ�س المال �أو ب�إطالة
مدة ال�شركة �أو بحل ال�شركة قبل انق�ضاء المدة المحددة في نظامها الأ�سا�سي �أو باندماج ال�شركة �أو دمجها في �شركة �أو م�ؤ�س�سة �أخرى ,فال يكون القرار
�صحيح ًا �إال �إذا �صدر ب�أغلبية ثالثة �أرباع الأ�سهم الممثلة في االجتماع.
لكل م�ساهم حق مناق�شة المو�ضوعات المدرجة في جدول �أعمال الجمعيات العامة وتوجيه الأ�سئلة ب�ش�أنها �إلى �أع�ضاء مجل�س الإدارة ومراقب الح�سابات,
ويجيب مجل�س الإدارة �أو مراقب الح�سابات على �أ�سئلة الم�ساهمين بالقدر الذي ال يعر�ض م�صلحة ال�شركة لل�ضرر .و�إذا ر�أى الم�ساهم �أن الرد على �س�ؤاله غير
مقنع احتكم �إلى الجمعية ويكون قرار الجمعية في هذا ال�ش�أن نافذا.
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مدة ال�شركة

مدة ال�شركة ت�سعة وت�سعون (� )99سنة ميالدية تبد�أ من تاريخ �صدور القرار الوزاري ب�إعالن تحويلها .ويجوز دائم ًا �إطالة مدة ال�شركة بقرار ت�صدره الجمعية
العامة غير العادية قبل انتهاء �أجلها ب�سنة على الأقل.
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حل ال�شركة وت�صفيتها

عند انتهاء ال�شركة �أو في حالة حلها قبل الأجل المحدد تقرر الجمعية العامة غير العادية بنا ًء على اقتراح مجل�س الإدارة طريقة الت�صفية وتعين م�صفي �أو
�أكثر وتحدد �صالحيتهم و�أتعابهم وتنتهي �سلطة مجل�س الإدارة بانق�ضاء ال�شركة ،ومع ذلك ي�ستمر مجل�س الإدارة قائم ًا على �إدارة ال�شركة �إلى �أن يتم تعيين
الم�صفي وتبقى لأجهزة ال�شركة اخت�صا�صاتها بالقدر الذي ال يتعار�ض مع اخت�صا�صات الم�صفين.

	9-10الزكاة
تكون الزكاة م�ستحقة الدفع على الم�ساهمين وفقا لأنظمة الزكاة في المملكة العربية ال�سعودية .و�سوف تقوم ال�شركة با�ستقطاع الزكاة من �إجمالي �صافي
الأرباح قبل التوزيع.
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	11التراخي�ص الحكومية
تقوم ال�شركة بممار�سة �أن�شطتها الواردة في ال�سجل التجاري بموجب التراخي�ص الممنوحة لها من الجهات الر�سمية ذات ال�صلة .وقد قامت ال�شركة بالح�صول
على كافة الت�صاريح الالزمة للعمل في مجاالت البيع بالجملة والتجزئة للب�ضائع اال�ستهالكية �سريعة الحركة .وي�سري ال�سجل التجاري ال�صادر لل�شركة من
وزارة التجارة وال�صناعة حتى  30ذو القعدة 1430هـ ( الموافق 2009/11/17م ) .وتتخل�ص �أغرا�ض ال�شركة المذكورة في ال�سجل التجاري فيما يلي:
	•تجارة الجملة في المواد الغذائية وال�صابون والمنظفات والأواني والأدوات المنزلية وحفائظ الأطفال و�ألعاب الأطفال غير النارية.
	•�إدارة وت�شغيل المراكز الترفيهية.
	•�شراء الأرا�ضي لإقامة مبان عليها وا�ستثمارها بالبيع �أو الإيجار ل�صالح ال�شركة.
	•�إدارة وت�شغيل المخابز .
كما ح�صلت ال�شركة على التراخي�ص الالزمة من وزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية ومديرية الدفاع المدني لإقامة وت�شغيل المحالت والمراكز التجارية التابعة
لها .كذلك ح�صلت ال�شركة على �شهادة انت�ساب من الغرفة التجارية وال�صناعية بالريا�ض و�شهادات انت�ساب لبع�ض فروعها.
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12

حقوق �لملكية �لفكرية

1-12

�لعالمات �لتجارية

ت�ستخدم ال�سركة العالمات التجارية التالية الم�سجلة لدى وزارة التجارة وال�سناعة في المملكة العربية ال�سعودية“ ،هالي”“ ،رك�س”� “ ،سفوري”“ ،بروف”،
“فيكتو”� “ ،سير” .علم ًا باأن العالمات التجارية “هالي” ،و“�سفوري” ،م�سجلتان في كل من مملكة البحرين ،والجهورية العربية ال�سورية ،والمملكة
الأردنية الها�سمية .عالوة على ذلك فاإن العالمة التجارية “�سفوري” ،م�سجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة .ويتوقع اأن ت�سهم العالمات التجارية
المذكورة اأعاله في تعزيز الميزات التناف�سية لل�سركة.
كما اأنها تعتبر جز ًء من الخطط الإ�ستراتيجية طويلة الأجل لل�سركة ،حيث اأنها تقوم ببناء �سورة مميزة وتخلق عن�سر ًا من عنا�سر التفا�سل بين المتناف�سين
في ال�سوق.
الجدول  :76العالمات التجارية المملوكة لل�شركة

هالي

HALEY

بلد الت�سجيل :ال�سعودية الفئات32/31/30/29/21 :
بلد الت�سجيل :البحرين الفئات30/29 :
بلد الت�سجيل� :سوريا الفئات30/29 :
بلد الت�سجيل :الأردن الفئات30/29 :

�شفوري

Saffori

بلد الت�سجيل :ال�سعودية الفئات32/30/29/25/21/16/13 :
بلد الت�سجيل :البحرين الفئات32/30 :
بلد الت�سجيل� :سوريا الفئات32/30 :
بلد الت�سجيل :الأردن الفئات33 :
بلد الت�سجيل :الإمارات الفئات30 :

رك�س

REX

بلد الت�سجيل :ال�سعودية الفئات25/21/3 :

�شير

SHEAR

بلد الت�سجيل :ال�سعودية الفئات21:

بروف

PROOF

بلد الت�سجيل :ال�سعودية الفئات32/30/29/21/16/3 :

فيكتو

Victo

بلد الت�سجيل :ال�سعودية الفئات30/29/25/21/3 :
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كما ت�ستخدم ال�شركة عالمة ل�شركة �أ�سواق عبد اهلل العثيم وهي عالمة مملوكة لل�شركة وجاري ت�سجيلها لدى وزارة التجارة وال�صناعة.
الجدول  :77العالمات التجارية الجاري ت�سجيلها
�شركة �أ�سواق عبدا هلل العثيم Abdullah Al Othaim Markets

	2-12المواقع الإلكترونية في الإنترنت
يوجد لدى ال�شركة المواقع الإلكترونية التالية الم�سجلة با�سمها في المملكة العربية ال�سعودية:
.1
.2
.3

www.othaimmarkets.com.sa
www.ektissab.com.sa
www.iktissab.com.sa

كما �أن المواقع الإلكترونية التالية ,م�سجلة با�سم ال�شركة دولي ًا:
.1
.2
.3
.4
.5
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www.ektissab.com
www.othaim-online.com
www.othaimcerntralmarkets.com
www.othaimmarkets.com
www.othaimonline.com
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ملخ�ص العقود الهامة

1-13

عقود الت�أمين

قامت ال�شركة خالل عام  2007ب�إبرام وثيقة ت�أمين خا�صة بالت�أمين ال�صحي مع ال�شركة الوطنية للت�أمين التعاوني تنتهي في 31دي�سمبر 2008م و قامت ب�إبرام
عدد ًا من وثائق الت�أمين الأخرى مع �شركة الت�أمين العربية ال�سعودية تغطي كافة ن�شاطات ال�شركة الأخرى وت�سري هذه الوثائق حتى  31يناير 2011م .وت�شمل
التغطية الت�أمينية كل مما يلي:
الجدول  :78بيان عقود الت�أمين
تاريخ بداية التغطية

تاريخ نهاية التغطية

التغطية الت�أمينية
ت�أمين ال�سيارات

2008/02/01

2011/01/31

ت�أمين الممتلكات

2008/02/01

2011/01/31

ت�أمين المعدات ( ت�شمل المخزون )

2008/02/01

2011/01/31

ت�أمين النقل البحري و البري

2008/02/01

2011/01/31

ت�أمين النقد

2008/02/01

2011/01/31

خيانة الأمانة

2008/02/01

2011/01/31

ت�أمين االلتزامات العامة

2008/02/01

2011/01/31

الت�أمين الطبي

2008/01/01

2008/12/31

وتتوافق وثائق الت�أمين مع الممار�سات االعتيادية المتعلقة بالأن�شطة الم�شابهة وهي جميع ًا نافذة بالكامل ولم ت�ستلم ال�شركة �أي �أ�شعار ب�إنهاء تلك العقود .وال
يوجد م�صلحة لأي من الم�ساهمين في ال�شركة الوطنية للت�أمين التعاوني �أو �شركة الت�أمين العربية ال�سعودية.
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عقود التمويل

راجع ق�سم ( )9الر�سملة والمديونية
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عقود ت�أجير العقارات

تقوم ال�شركة ب�إن�شاء وت�شغيل فروعها ومراكزها الت�سويقية على �أرا�ض ومرافق مملوكة لل�شركة وم�سجلة با�سمها ومرافق م�ست�أجرة .ففيما يتعلق بالأرا�ضي
والمرافق الم�ست�أجرة ف�إن ال�شركة قد �أبرمت عدة عقود ال�ستئجار مجموعة من العقارات مع �أطراف مختلفة .وت�شمل تلك العقود على �سبيل المثال ال الح�صر,
ا�ستئجار �أرا�ض و ا�ستئجار مبان وممتلكات .وتتراوح فترة الإيجار لتلك العقود مابين �سنة و�25سنة .وغالب ًا ما تكون قيمة الإيجار محددة على مدى فترة
الإيجار .وت�شتمل بع�ض تلك العقود �إلزام ال�شركة ب�إجراء ال�صيانة وت�سليم العين الم�ؤجرة بحالة جيدة و �سليمة عند �إنهاء فترة العقود في حالة �إجراء �أي
تعديالت ميدانية خالل فترة اال�ستئجار .كما �أن بع�ض تلك العقود قد منحت لل�شركة الحق في ت�أجير كل �أو بع�ض �أجزاء المرافق الم�ست�أجرة بعقود �إيجار من
الباطن .وقد �أدرجت هذه العقود �ضمن الوثائق المتاحة للمعاينة.
الجدول  :79بيان �أكبر ع�شرة عقود ا�ستئجار من الغير
الفرع امل�ست�أجر

مبلغ العقد

بداية العقد

نهاية العقد

مدة العقد

فرع ال�سويدي

3،750،000

1424/3/16هـ

1434/3/15هـ

� 10سنوات

فرع هايبر الأح�ساء

2،602،050

2007/12/1م

2027/11/30م

� 20سنة

فرع المروج كا�ش

2،501،325

2000/7/1م

2020/6/30م

� 20سنة

فرع طريق الملك عبد اهلل

2،214،266

1999/8/20م

2009/8/19م

� 10سنوات
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الفرع امل�ست�أجر

مبلغ العقد

بداية العقد

نهاية العقد

مدة العقد

فرع الربوة

2،000،000

1999/9/14م

2019/9/13م

� 20سنة

الم�ستودعات المركزية

1،989،129

2000/7/1م

2020/6/30م

� 20سنة

فرع البديعة كا�ش

1،600،000

2001/3/1م

2014/2/28م

� 13سنة

فرع عقبة بن نافع

850،000

2002/3/31م

2023/3/15م

� 21سنة

فرع بريده كا�ش

1,056,000

2007/6/1م

2027/5/31م

� 20سنة

فرع ال�ستين

1,100,000

2007/10/1م

2008/9/30م

�سنة واحدة
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عقود المعلومات التقنية

�أبرمت ال�شركة عدة عقود بقيمة  2مليون ريال لتركيب وترخي�ص وتطبيق ا�ستخدام برامج مايكرو�سوفت وذلك لتغطية احتياجات �أعمالها .ومدة هذه العقود
ثالث �سنوات من تاريخ 2005/10/31م.

	5-13العقود مع الأطراف ذات العالقة
�أبرمت ال�شركة عدة اتفاقيات �إيجار مع �شركة عبد اهلل العثيم لال�ستثمار والتطوير العقاري لمرافق و مواقع مختلفة ال�ستخدامها لأغرا�ض �سكنية وا�ستثمارها.
كما �أبرمت ال�شركة عقد ًا لت�أجير �أحد مواقعها ل�شركة العثيم القاب�ضة وذلك ال�ستخدامها لأغرا�ض مكتبية .و في المقابل ا�ست�أجرت ال�شركة ثالثة مواقع في كل
من الريا�ض وبريدة واالح�ساء من �شركة عبد اهلل العثيم لال�ستثمار والتطوير العقاري و ذلك لت�شغيلها كفروع التجزئة.
كذلك �أبرمت ال�شركة بتاريخ 2002/07/01م اتفاقية بيع و�شراء مع م�ؤ�س�سة خالد بن �صالح العثيم .وقد قامت ال�شركة بموجب هذه االتفاقية بيع المخابز
المركزية و�أ�صولها التي تمتلكها ال�شركة بملغ  1.297.592ريال �سعودي .بالإ�ضافة �إلى ذلك ,قامت ال�شركة بت�أجير م�ؤ�س�سة خالد بن �صالح العثيم الأر�ض التي
تقع عليها المخابز المركزية المذكورة �أعاله وكجزء من عقد بيع المخابز المركزية قامت ال�شركة بمنح م�ؤ�س�سة خالد بن �صالح العثيم حق امتياز ا�ستخدام
اال�سم والعالمة التجارية ( مخابز وحلويات العثيم ).
عالوة على ما �سبق� ,أبرمت ال�شركة عقد ت�أجير م�ساحات في مراكز وفروع ال�شركة ل�صالح م�ؤ�س�سة خالد بن �صالح العثيم .وتتجدد االتفاقية تلقائي ًا في نهاية
مدتها ما لم يقم �أحد الطرفين ب�إنهائها بموجب �إ�شعار خطي يقدم للطرف الآخر قبل انتهاء مدتها ب�شهر .
كما قامت ال�شركة بتوقيع اتفاقية ح�صرية مع �شركة العثيم القاب�ضة التي هي �أحد ال�شركاء الم�ؤ�س�سين في ال�شركة يتم بموجبها ت�أجير العالمة التجارية (ركن
العثيم) و (�أ�سواق العثيم المركزية) المملوكة من قبل �شركة العثيم القاب�ضة لمدة (� )99سنة قابلة للتجديد مقابل مبلغ �إيجار وقدرة  10.000ريال �سعودي
�سنوي ًا .وقد ت�ضمنت اتفاقية الت�أجير بند ًا يمنح فيه ال�شركة ترخي�ص ًا ح�صري ًا با�ستعمال العالمات التجارية -المذكورة �أعاله – في المملكة العربية ال�سعودية
وخارجها وذلك في جميع المحالت التجارية والمعار�ض المملوكة و � /أو الم�ست�أجرة لل�شركة .كذلك ف�إن لل�شركة الحق بالت�صرف بتلك العالمات التجارية
طول مدة االتفاقية ولها �أن ت�ؤجرها �أو تمنح �أي طرف ثالث حقوق امتياز عليها �أو الترخي�ص لأي طرف ثالث با�ستخدامها .كما �أن �شركة العثيم القاب�ضة قد
تعهدت ،بناء على ما ورد في االتفاقية ،بعدم بيع العالمات التجارية �أو التنازل عنها لأي طرف طوال مدة االتفاقية� ،إال بعد �إخطار ال�شركة خطي ًا بذلك على �أن
يكون لل�شركة �أولوية �شراء العالمات .كما �أنه في حالة عدم رغبته في �شراء العالمات ف�إن على الم�شتري الجديد االلتزام بهذه االتفاقية .وحيث �أن االتفاقية
قد تم �إبرامها من قبل رئي�س مجل�س الإدارة ف�إنه �سيتم عر�ض االتفاقية على الجمعية العامة العادية كل �سنة لت�أكيد موافقتها عليها ،وذلك وفق ًا للمادة ()69
من نظام ال�شركات.
كما �أبرمت ال�شركة ثالثة عقود مع عبدا هلل �صالح العثيم ل�شراء �أرا�ض مملوكة للأخير .وت�شمل تلك العقود �شراء العقار الواقع في حي خن�شليلة بالريا�ض والبالغ
م�ساحته  4,261متر مربع بمبلغ  8.522.000ريا ًال ،والعقار الواقع في منطقة الربوة بحفر الباطن والبالغ م�ساحته  4,550متر مربع بمبلغ  2.800.000ريا ًال،
والعقار الواقع في منطقة العزيزية بمدينة حفر الباطن والبالغ م�ساحته  2.044متر مربع بمبلغ  650.000ريا ًال.
�سيتم عر�ض جميع االتفاقيات التي �أبرمت مع �أطراف ذات عالقة على الجمعية العامة العادية كل �سنة لت�أكيد موافقتها عليها ،دون �أخذ �أ�صوات ذوي العالقة،
وذلك وفق ًا للمادة ( )69من نظام ال�شركات.
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	6-13العقود المبرمة مع الموردين
يوجد ثالث �أنواع من العقود تبرم مع المورد:

 1-6-13عقود �إيجار بقيمة مالية �شهري ًا
وهي عبارة عن عقود بقيمة مالية �شهرية متفق عليها مع المورد مقابل م�ساحات معينة في الفرع ومتفق على هذه الم�ساحات مع المورد والفرع الذي يتم خ�صم
مبلغ الإيجار �شهري ًا من ح�ساب المورد .ومدة العقد ممكن �أن تكون �شهر �أو عدة �شهور �أو �سنة.

ً
�شهرية
 2-6-13عقود بن�سبة
وهي عبارة عن عقود �سنوية تبرم مع المورد بن�سبة حافز معين مقابل م�شتريات ال�شركة من المورد �شهري ًا وفي مقابل هذه الن�سبة يتم �أعطاء المورد م�ساحات
في الفروع تنا�سب حجم المبيعات لأ�صنافه مقابل الأ�صناف الأخرى من نف�س الفئة ,وتخ�صم هذه الن�سبة �شهري ًا من ح�ساب المورد .

 3-6-13عقود �إيجار اللوحات ولوحات الإعالن (اليونيبول).
وهي عقود تبرم مع المورد بقيمة �شهرية وتخ�ص اللوحات الداخلية �أو الخارجية ولوحات الإعالن(اليونيبول) وتكون عقود �سنوية وتخ�صم القيمة �شهري ًا من
ح�ساب المورد.
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	14الدعاوي والمطالبات
قرر م�ؤ�س�سو ال�شركة تغيير ا�سم ال�شركة من �شركة �أ�سواق العثيم �إلى �شركة �أ�سواق عبد اهلل العثيم الذي جاء نتيجة لبع�ض الخالفات بين بع�ض �أبناء المرحوم
�صالح علي العثيم حول �أحقية �أي منهم في ا�ستخدام اال�سم التجاري (العثيم) منفرد ًا وهي الخالفات التي تم ح�سمها بحكم ق�ضائي نهائي ل�صالح عبد اهلل
�صالح العثيم لوحده وهو �أحد الم�ساهمين البائعين ،مما نتج عنه ا�ستخدامه لهذا اال�سم التجاري لأكثر من  27عام ًا� ،إال �أن الم�ساهمين الم�ؤ�س�سين ,تحا�شي ًا
لإثارة مثل تلك الخالفات في الم�ستقبل� ,آثروا تعديل ا�سم ال�شركة لي�صبح �شركة �أ�سواق عبد اهلل العثيم بد ًال من ا�سم العثيم (منفرد ًا) وهو التعديل الذي تم
بموجب قرار ال�شركاء الموثق لدى كاتب العدل بالريا�ض بالعدد رقم  551في 1427/4/17هـ (الموافق 2006/5/15م).
وي�ؤكد �أع�ضاء مجل�س الإدارة ب�أنه بتاريخ هذه الن�شرة �أن ال�شركة لي�ست طرف ًا في �أي �إدعاء �أو تحكيم ق�ضائي �أو �أي متابعات �أو ت�سويات مجتمعة �أو منفردة من
�ش�أنها �أن ت�ؤثر �سلب ًا على و�ضع ال�شركة المالي �أو نتائج عملها.
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15

ملخ�ص النظام الأ�سا�سي لل�شركة

�إ�ضافة �إلى الحقوق وااللتزامات الموجودة في النظام الأ�سا�سي لل�شركة ف�إن هناك حقوق ًا والتزامات �إ�ضافية ت�ضمنها نظام ال�شركات ال�سعودي.
ا�سم ال�شركة
�شركة �أ�سواق عبد اهلل العثيم ـ �شركة م�ساهمة �سعودية
�أغرا�ض ال�شركة
تكون �أغرا�ض ال�شركة وفق ما يلي:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•�إقامة و�إدارة وت�شغيل و�صيانة الأ�سواق المركزية والمجمعات التجارية وال�سكنية وال�شقق المفرو�شة ,والمطاعم والفنادق ومحطات الوقود ,والمنتجات
ال�سياحية.
•تجارة الجملة والتجزئة في ال�سيارات وقطع غيارها والحا�صالت الزراعية والموا�شي والمواد الغذائية والأ�سماك واللحوم والأقم�شة والمن�سوجات والمنتجات
الجلدية والأدوات المنزلية ومواد البناء والأدوات والمعدات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والميكانيكية والمعدات والماكينات وقطع غيارها والعطور
و�أدوات التجميل والتحف والهدايا والأحذية والملبو�سات الجاهزة والبطانيات وال�شرا�شف والمنا�شف والمجوهرات التقليدية وم�ستلزمات الطفل و�أدوات
الخياطة والحقائب وال�شنط ومنتجات البال�ستيك والأدوات الريا�ضية ومواد الديكور والأ�سقف الم�ستعارة والمنظفات والأ�سمدة والمبيدات الح�شرية
والمواد الإن�شائية والأدوات ال�صحية والمكيفات ب�أنواعها وقطع غيارها و�ألعاب الأطفال غير النارية و�أجهزة الحا�سب الآلي وبرامج الكمبيوتر والمعدات
والأجهزة .ومعدات و�أجهزة الإت�صاالت ال�سلكية والأدوات والأثاث والف�ضيات والكري�ستال وال�ساعات والنظارات والأدوات المكتبية والكتب والمطبوعات
ومواد الزخرفة ومواد الكرتون ومواد الدعاية والإعالن والألواح الخر�سانية م�سبقة ال�صنع والبلك والأنابيب.
•خدمات الإعا�شة المطهية وغير المطهية.
•خدمات الحا�سب الآلي (نظم تطبيقية – قواعد معلومات)
•�إقامة وتنظيم و�إدارة المعار�ض الم�ؤقتة والدائمة.
•المقاوالت العامة للمباني والأعمال الكهربائية والإلكترونية والميكانيكية.
•ت�شغيل و�صيانة الآالت والأجهزة الكهربائية والميكانيكية والإلكترونية.
•�إدارة و�صيانة وتطوير العقار.
•�إقامة الم�شروعات الزراعية وتزريع الأ�سماك وت�سويقها.
•�أعمال التركيبات الإلكترونية.
•�إقامة و�إدارة وت�شغيل و�صيانة الم�صانع.
•�صيانة ونظافة وت�شغيل ال�سيارات وقطع غيارها وت�أجيرها.
•خدمات النقل وال�سفر وال�سياحة وال�شحن.
•مقاوالت ال�صيانة والت�شغيل والنظافة.
•�صيانة وت�شغيل وبيع �أجهزة الكمبيوترات والتدرب عليها.
•�إقامة و�صيانة وت�شغيل م�ستودعات التبريد والتخزين.
•�شراء الأرا�ضي لإقامة المباني عليها وا�ستثمارها بالبيع �أو الإيجار ل�صالح ال�شركة.
•خدمات التعبئة والتغليف.
•�إدارة وت�شغيل المقاهي والبوفيهات.
•�إقامة و�إدارة وت�شغيل المخابز.
•�إدارة و�صيانة وت�شغيل المراكز التدريبية والتعليمية والترفيهية والمراكز الريا�ضية والتجارية.
•الوكاالت التجارية وخدمات اال�ستيراد والت�صدير والت�سويق للغير وخدمات التعبئة التغليف ووكالء التوزيع وال�سم�سرة في غير ال�صرافة

و�سوف تقوم ال�شركة بالح�صول على التراخي�ص الالزمة من الجهات المخت�صة قبل ممار�سة الن�شاط الذي يتطلب ذلك.
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الم�شاركة
يجوز لل�شركة �أن تكون لها م�صلحة �أو ت�شترك ب�أي وجه من الوجوه مع الهيئات �أو ال�شركات التي تزاول �أعما ًال �شبيهة ب�أعمالها �أو التي قد تعاونها على تحقيق
�أغرا�ضها ،ولها �أن تتملك الأ�سهم �أو الح�ص�ص في هذه ال�شركات و�أن تدمجها �أو تندمج فيها �أو ت�شتريها.
كما يجوز �أن تكون لها م�صلحة �أو ت�شترك ب�أي وجه من الوجوه مع ال�شركات الأخرى بما ال يتجاوز ع�شرين بالمائة ( )%20من احتياطياتها الحرة وال يزيد
على ع�شرة بالمائة ( )%10من ر�أ�س مال ال�شركة التي ت�شارك فيها ،و�أن ال يتجاوز �إجمالي هذه الم�شاركات قيمة هذه الإحتياطيات مع �إبالغ الجمعية العامة
العادية في �أول اجتماع لها.
المركز الرئي�سي لل�شركة
يقع المركز الرئي�سي لل�شركة في مدينة الريا�ض بالمملكة العربية ال�سعودية ،ويجوز لمجل�س الإدارة �أن ين�شئ لها فروع ًا �أو مكاتب �أو توكيالت داخل المملكة
العربية ال�سعودية �أو خارجها.
مدة ال�شركة
مدة ال�شركة ت�سعة وت�سعون (� )99سنة تبد�أ من تاريخ �صدور قرار وزير التجارة بالموافقة على �إعالن تحول ال�شركة ،ويجوز دائم ًا �إطالة مدة ال�شركة بقرار
ت�صدره الجمعية العامة غير العادية.
ر�أ�س مال ال�شركة
حدد ر�أ�س مال ال�شركة بمبلغ مائتين وخم�سة وع�شرين مليون ( )225.000.000ريال �سعودي مق�سم �إلى �أثنين وع�شرين مليون وخم�سمائة �ألف ()22.500.000
�سهم مت�ساوية القيمة ،تبلغ القيمة الإ�سمية لكل منها ع�شرة ( )10رياالت �سعودية ،كلها �أ�سهم ا�سمية عادية تتمثل في ر�أ�س مال ال�شركة المدفوع عند التحول.
م�ساهمي ال�شركة
�إن المالكين لأ�سهم ال�شركة عند التحول هم ال�شركاء الحاليون ،مع طرح �ستة مليون و�سبعمائة وخم�سين �ألف �سهم تمثل ما ن�سبته ( )%30ثالثون بالمائة من
ر�أ�سمال ال�شركة للإكتتاب العام عن طريق البنوك ال�سعودية المعتمدة ح�سب نظام ال�شركات ونظام ال�سوق المالية ولوائحه التنفيذية.
تكوين مجل�س الإدارة
يتولى �إدارة ال�شركة مجل�س �إدارة م�ؤلف من ثمانية (� )8أع�ضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ال تزيد عن ثالث �سنوات ويجوز دائم ًا �إعادة انتخابهم.
وتبد�أ مدة ع�ضوية �أول مجل�س �إدارة من تاريخ القرار الوزاري ال�صادر بالموافقة على �إعالن تحول ال�شركة .وا�ستثناء من ذلك عين ال�شركاء �أول مجل�س �إدارة
لمدة خم�س (� )5سنوات من الأع�ضاء الآتية �أ�سما�ؤهم:
الجدول  :80بيان �أع�ضاء مجل�س �إدارة
اال�سـم

ال�صفة

عدد
1

عبد اهلل �صالح العثيم

رئي�س مجل�س الإدارة

2

عبد العزيز �صالح العثيم

نائب رئي�س مجل�س الإدارة

3

فهد عبد اهلل �صالح العثيم

ع�ضو مجل�س الإدارة

4

يو�سف محمد القفاري

الع�ضو المنتدب – الرئي�س التنفيذي

5

عطية عبد اهلل المويلحي

ع�ضو مجل�س الإدارة

6

عبد ال�سالم �صالح الراجحي

ع�ضو مجل�س الإدارة (مقترح بعد التحول)

7

�صباح محمد المطلق

ع�ضو مجل�س الإدارة (مقترح بعد التحول)

8

عبد العزيز �صالح الربدي

ع�ضو مجل�س الإدارة (مقترح بعد التحول)

الم�صدر :ال�شركة
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�إنتهاء ع�ضوية مجل�س الإدارة
تنتهي ع�ضوية المجل�س بانتهاء مدته �أو با�ستقالة الع�ضو �أو وفاته �أو �إذا �أدين بجريمة مخلة بال�شرف والأمانة� ،أو �إذا حكم ب�إفال�سه� ،أو �أجرى ترتيبات �أو �صلح
مع دائنيه� ،أو �أ�صبح غير �صالح لع�ضوية المجل�س وفق ًا لأي نظام �أو تعليمات �سارية في المملكة.
�صالحيات مجل�س الإدارة
مع مراعاة االخت�صا�صات المقررة للجمعية العامة ،يكون لمجل�س الإدارة �أو�سع ال�سلطات في �إدارة ال�شركة ور�سم �سيا�ساتها وتحديد ا�ستثماراتها والإ�شراف
على �أعمالها و�أموالها ،وت�صريف �أمورها داخل المملكة وخارجها ،وله على �سبيل المثال ال الح�صر تمثيل ال�شركة في عالقاتها مع الغير والجهات الحكومية
والخا�صة و�أمام المحاكم ال�شرعية والهيئات الق�ضائية وديوان المظالم ومكاتب العمل والعمال واللجان العليا واالبتدائية ولجان الأوراق التجارية وكافة
اللجان الق�ضائية الأخرى وهيئات التحكيم والحقوق المدنية و�أق�سام ال�شرطة والغرف التجارية وال�صناعية والهيئات الخا�صة وال�شركات والم�ؤ�س�سات على
اختالف �أنواعها والدخول في المناق�صات والقب�ض والت�سديد والإقرار والمطالبة والمدافعة والمرافعة والمخا�صمة والمخال�صة وال�صلح وقبول الأحكام ونفيها
والتحكيم عن ال�شركة وطلب تنفيذ الأحكام ومعار�ضتها وقب�ض ما يح�صل من التنفيذ .كما للمجل�س حق التوقيع على كافة �أنواع العقود والوثائق والم�ستندات
بما في ذلك دون ح�صر عقود ت�أ�سي�س ال�شركات التي ت�شترك فيها ال�شركة مع كافة تعديالتها ومالحقها وقرارات التعديل والتوقيع على االتفاقيات وال�صكوك
�أمام كتاب العدل والجهات الر�سمية ،وكذلك اتفاقيات القرو�ض وال�ضمانات والكفاالت و�إ�صدار الوكاالت ال�شرعية نيابة عن ال�شركة ،والبيع وال�شراء والإفراغ
وقبوله واال�ستالم والت�سليم واال�ستئجار والت�أجير والقب�ض والدفع وفتح الح�سابات واالعتمادات وال�سحب والإيداع لدى البنوك و�إ�صدار ال�ضمانات الم�صرفية
والتوقيع على كافة الأوراق والم�ستندات وال�شيكات وكافة المعامالت الم�صرفية .كما له تعيين الموظفين والعمال وعزلهم وطلب الت�أ�شيرات وا�ستقدام الأيدي
العاملة من خارج المملكة والتعاقد معهم وتحديد مرتباتهم وا�ستخراج الإقامات ونقل الكفاالت والتنازل عنها .وللمجل�س في حدود اخت�صا�صه �أن يوكل واحد ًا
�أو �أكثر من �أع�ضائه �أو من الغير في مبا�شرة بع�ض �أعماله.
مكاف�آت �أع�ضاء مجل�س الإدارة
تتكون مكاف�أة مجل�س الإدارة في حدود ما ن�ص عليه نظام ال�شركات �أو �أية �أنظمة �أو قرارات �أو تعليمات �أخرى مكملة له ،بالإ�ضافة �إلى بدل ح�ضور وبدل انتقال
وفق ًا لما يحدده مجل�س الإدارة مع مراعاة الأنظمة والقرارات والتعليمات المرعية في المملكة ال�صادرة من الجهات المخت�صة.
رئي�س مجل�س الإدارة والع�ضو المنتدب وال�سكرتير
يعين مجل�س الإدارة من بين �أع�ضائه رئي�س ًا ،كما يجوز له �أن يعين من بين �أع�ضائه ع�ضو ًا منتدب ًا .ويكون للرئي�س �صالحية دعوة مجل�س الإدارة لالجتماع
ورئا�سة اجتماعات المجل�س .ويخت�ص رئي�س المجل�س و الع�ضو المنتدب (في حالة تعيينه) مجتمعين �أو منفردين بتمثيل ال�شركة في عالقاتها مع الغير
ومع الجهات الحكومية والخا�صة والمثول �أمام المحاكم ال�شرعية والهيئات الق�ضائية وديوان المظالم وكتاب العدل ومكاتب العمل والعمال واللجان العليا
واالبتدائية ولجان الأوراق التجارية وكافة اللجان الق�ضائية الأخرى وهيئات التحكيم والحقوق المدنية و�أق�سام ال�شرطة والغرف التجارية وال�صناعية والهيئات
الخا�صة وال�شركات والم�ؤ�س�سات على اختالف �أنواعها والدخول في المناق�صات والقب�ض والت�سديد والإقرار والمطالبة والمدافعة والمرافعة والمخا�صمة
والمخال�صة وال�صلح وقبول الأحكام واالعترا�ض عليها .كما لهما حق التوقيع على كافة �أنواع العقود والوثائق والم�ستندات بما في ذلك دون ح�صر عقود
ت�أ�سي�س ال�شركات التي ت�شترك فيها ال�شركة وتعديالتها والتوقيع على االتفاقيات وال�صكوك واالفراغات �أمام كتاب العدل والجهات الر�سمية ،وكذلك اتفاقيات
القرو�ض وال�ضمانات والكفاالت ومتابعة المعامالت وتح�صيل حقوق ال�شركة وت�سديد التزاماتها والبيع وال�شراء والإفراغ وقبوله واال�ستالم والت�سليم واال�ستئجار
والت�أجير والقب�ض والدفع وفتح الح�سابات واالعتمادات وال�سحب والإيداع لدى البنوك و�إ�صدار ال�ضمانات الم�صرفية والتوقيع الم�ستندات وال�شيكات .كما لهما
تعيين الموظفين والعمال وعزلهم والتعاقد معهم وتحديد مرتباتهم  ،وله �أن يعين الوكالء والمحامين عن ال�شركة و�أن يفو�ض واحد ًا �أو �أكثر من �أع�ضائه �أو من
الغير في مبا�شرة عمل �أو �أعمال معينة .ويتمتع الع�ضو المنتدب بالإ�ضافة �إلى ذلك بال�صالحيات الأخرى التي يحددها مجل�س الإدارة.
ويحدد مجل�س الإدارة وفق تقديره المكاف�أة الخا�صة التي يح�صل عليها كل من رئي�س المجل�س والع�ضو المنتدب ،بالإ�ضافة �إلى المكاف�أة المقررة لأع�ضاء
مجل�س الإدارة بمقت�ضى هذا النظام .كما يعين مجل�س الإدارة �سكرتير ًا للمجل�س �سوا ًء من بين �أع�ضائه �أو من غيرهم ،ويحدد مكاف�آته ،ويخت�ص بت�سجيل
محا�ضر اجتماعات مجل�س الإدارة ،وتدوين القرارات ال�صادرة عن هذه االجتماعات وحفظها� ،إلى جانب ممار�سة االخت�صا�صات الأخرى التي يوكلها �إليه
مجل�س الإدارة .ويحدد المجل�س مكاف�آته.
اجتماعات مجل�س الإدارة
يجتمع المجل�س بدعوة من رئي�سه مرتين في ال�سنة على الأقل ،وتكون الدعوة خطية ويجوز �أن ت�سلم باليد �أو تر�سل بالبريد �أو الفاك�س �أو البريد الإلكتروني،
ويجب على رئي�س المجل�س �أن يدعو �إلى اجتماع متى طلب �إليه ذلك من قبل �إثنان من الأع�ضاء على الأقل.

81

ن�صاب االجتماعات وقرارات مجل�س الإدارة
ال يكون اجتماع المجل�س �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره خم�سة ( )5من �أع�ضاء المجل�س على الأقل .وت�صدر قرارات مجل�س الإدارة بالأغلبية المطلقة لأ�صوات �أع�ضاء
المجل�س الحا�ضرين �أو الممثلين في االجتماع ،وعند ت�ساوي الأ�صوات يرجح الر�أي الذي منه رئي�س المجل�س �أو من ير�أ�س المجل�س في حال غيابه .ولمجل�س
الإدارة �أن ي�صدر قرارات بالتمرير عن طريق عر�ضها على كافة الأع�ضاء متفرقين ما لم يطلب �أحد الأع�ضاء كتابة اجتماع المجل�س للمداولة فيها ،وتعر�ض
هذه القرارات على مجل�س الإدارة في �أول اجتماع تالي له.
محا�ضر االجتماعات
تثبت مداوالت المجل�س وقراراته في محا�ضر توزع على كافة �أع�ضاء المجل�س ويوقعها رئي�س المجل�س وال�سكرتير بعد الت�صديق عليها من المجل�س وذلك
بتوقيع جميع الأع�ضاء الحا�ضرين على �إحدى ن�سخ المح�ضر ،وتدون هذه المحا�ضر في �سجل خا�ص يوقعه رئي�س المجل�س وال�سكرتير ،ويتم �إثبات ح�ضور
�أع�ضاء المجل�س بك�شف يوقع عليه الح�ضور .وعلى ع�ضو المجل�س �أن يبلغ المجل�س بما له من م�صالح �شخ�صية مبا�شرة �أو غير مبا�شرة في الأعمال والعقود
التي تتم لح�ساب ال�شركة ويثبت هذا التبليغ في مح�ضر اجتماع المجل�س وال يجوز للع�ضو ذي الم�صلحة اال�شتراك في الت�صويت على القرار الذي ي�صدر في
هذا ال�ش�أن.
اللجنة التنفيذية
يجوز لمجل�س الإدارة �أن ي�شكل من بين �أع�ضائه لجنة تنفيذية مكونة من ثالثة �أع�ضاء على الأقل على �أن يكون من بينهم الع�ضو المنتدب لل�شركة .ويكون الع�ضو
المنتدب لل�شركة رئي�س ًا للجنة في كل الأحوال ،ويحدد مجل�س الإدارة طريقة عمل اللجنة واخت�صا�صاتها.
لجنة المراجعـة
كذلك ي�شكل مجل�س الإدارة من بين �أع�ضائه غير التنفيذيين لجنة مراجعة مكونة من ثالثة �أع�ضاء لمراقبة الأمور المالية و�إدارة المخاطر وال�ضوابط الداخلية
لعمليات ال�شركة .وتقوم هذه اللجنة ب�شكل منتظم بمراجعة الأنظمة المالية والمخاطر لدى ال�شركة وااللتزام بالمتطلبات القانونية والنظامية والقواعد
المحا�سبية وقوانين هيئة ال�سوق المالية .وتت�ضمن م�س�ؤوليات اللجنة تخطيط ومراجعة القوائم المالية الربع �سنوية وال�سنوية لل�شركة ،كما تتولى الإ�شراف على
عمل المراجع الخارجي �إ�ضافة �إلى مراجعة فعالية المراجعة الداخلية والخارجية ،ولديها ال�صالحية بتعيين المراجع الخارجي ح�سبما تراه منا�سب ًا لت�أدية
التزاماتها نحو الإعتناء بالأمور المالية لل�شركة.
لجنة التعوي�ضات
يقوم مجل�س الإدارة ب�إن�شاء لجنة التعوي�ضات التي تتكون ب�شكل رئي�سي من مديرين م�ستقلين غير تنفيذيين ومهماتها ت�أدية التزامات المجل�س نحو تعوي�ض
الموظفين والتعامل مع الأمور ذات ال�صلة بمزايا الموظفين .كما تكون اللجنة م�س�ؤولة عن تقييم و�إعتماد خطط و�سيا�سات وبرامج التعوي�ضات في ال�شركة.
ح�ضور جمعيات الم�ساهمين
الجمعية العامة المكونة تكوين ًا �صحيح ًا تمثل جميع الم�ساهمين ،وتنعقد في المدينة التي يقع بها المركز الرئي�سي لل�شركة .ولكل م�ساهم حائز لع�شرين ()20
�سهم ًا على الأقل حق ح�ضور الجمعية العامة وللم�ساهم �أن يوكل عنه كتابة م�ساهم ًا �آخر من غير �أع�ضاء مجل�س الإدارة �أو موظفي ال�شركة في ح�ضور الجمعية
العامة.
الجمعية العامة للتحول
وتخت�ص هذه الجمعية بالأمور التالية :التحقق من الإكتتاب بكامل ر�أ�س مال ال�شركة ،والموافقة على الن�صو�ص النهائية لنظام ال�شركة ،والموافقة على نفقات
التحول .وي�شترط في �صحة انعقادها ح�ضور عدد من ال�شركاء يمثل واحد وخم�سون بالمائة ( )%51على الأقل ولكل �شريك في اجتماعاتها �صوت عن كل �سهم
اكتتب به �أو يمثله.
الجمعية العامة العادية
فيما عدا الأمور التي تخت�ص بها الجمعية العامة غير العادية ،تخت�ص الجمعية العامة العادية بجميع الأمور المتعلقة بال�شركة ،وتنعقد مرة على الأقل في ال�سنة
خالل ال�ستة �أ�شهر التالية النتهاء ال�سنة المالية لل�شركة ،كما يجوز دعوة جمعيات عادية �أخرى كلما دعت الحاجة لذلك.
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الجمعية العامة غير العادية
تخت�ص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام ال�شركة الأ�سا�سي با�ستثناء الأحكام المحظور عليها تعديلها نظام ًا .ولها �أن ت�صدر قرارات في الأمور الداخلة
في اخت�صا�ص الجمعية العامة العادية وذلك بنف�س ال�شروط والأو�ضاع المقررة للجمعية الأخيرة.
دعوة الجمعيات العامة
تنعقد الجمعيات العامة للم�ساهمين بدعوة من مجل�س الإدارة ،وعلى مجل�س الإدارة �أن يدعو الجمعية العامة العادية �إذا طلب ذلك مراقب الح�سابات �أو عدد
من الم�ساهمين يمثل خم�سة ( )%5في المائة من ر�أ�س المال على الأقل ،وتن�شر الدعوة النعقاد الجمعية العامة في الجريدة الر�سمية و�صحيفة يومية توزع في
المدينة التي بها المركز الرئي�سي لل�شركة قبل الميعاد المحدد لالنعقاد بخم�سة وع�شرين ( )25يوم ًا على الأقل.
�إثبات الح�ضور
يحرر عند انعقاد الجمعية ك�شف ب�أ�سماء الم�ساهمين الحا�ضرين والممثلين ومحال �إقامتهم مع بيان عدد الأ�سهم التي في حيازتهم بالأ�صالة �أو بالوكالة وعدد
الأ�صوات المخ�ص�صة لها ويكون لكل ذلك م�صلحة االطالع على هذا الك�شف.
ن�صاب الجمعية العامة العادية
ال يكون اجتماع الجمعية العامة العادية �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره م�ساهمون يمثلون واحد وخم�سون بالمائة ( )%51من ر�أ�س المال على الأقل ،ف�إذا لم يتوفر هذا
الن�صاب في االجتماع الأول وجبت الدعوة �إلى اجتماع ثان يعقد خالل الثالثين ( )30يوم ًا التالية لالجتماع ال�سابق .ويعتبر االجتماع الثاني �صحيح ًا �أي ًا كان
عدد الأ�سهم الممثلة فيه.
ن�صاب الجمعية العامة غير العادية
ال يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره م�ساهمون يمثلون واحد وخم�سون بالمائة ( )%51من ر�أ�س المال على الأقل ،ف�إذا لم يتوفر
هذا الن�صاب في االجتماع الأول وجهت الدعوة �إلى اجتماع ثان .ويكون االجتماع الثاني �صحيح ًا �إذا ح�ضره عدد من الم�ساهمين يمثل ربع ر�أ�س المال على
الأقل.
القرارات
ت�صدر قرارات الجمعية العامة للتحول والجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأ�سهم الممثلة في االجتماع .وت�صدر قرارات الجمعية العامة غير العادية
ب�أغلبية ثلثي الأ�سهم الممثلة في االجتماع �إال �إذا كان القرار متعلق ًا بزيادة �أو بتخفي�ض ر�أ�س المال �أو ب�إطالة مدة ال�شركة �أو بحل ال�شركة قبل انق�ضاء
المدة المحددة في نظامها �أو ب�إدماج ال�شركة في �شركة �أو في م�ؤ�س�سة �أخرى فال يكون القرار �صحيح ًا �إال �إذا �صدر ب�أغلبية ثالثة �أرباع الأ�سهم الممثلة في
االجتماع.
�إجراءات الجمعيات العامة
ير�أ�س الجمعية العامية رئي�س مجل�س الإدارة �أو من يفو�ضه في حالة غيابه ويعين الرئي�س �سكرتير ًا لالجتماع وجامع ًا للأ�صوات .ويحرر باجتماع الجمعية
مح�ضر يت�ضمن �أ�سماء الم�ساهمين الحا�ضرين �أو الممثلين وعدد الأ�سهم التي في حيازتهم بالأ�صالة �أو بالوكالة وعدد الأ�صوات المقررة لها والقرارات التي
اتخذت والقرارات التي وافقت عليها �أو خالفتها وخال�صة وافية للمناق�شات التي دارت في االجتماع.
تعيين مراقب الح�سابات
يكون لل�شركة مراقب ح�سابات �أو �أكثر من بين الم�صرح لهم بالعمل في المملكة تعينه الجمعية العامة �سنوي ًا وتحدد مكاف�آته ويجوز لها �إعادة تعيينه بما يتفق
مع التعليمات والقرارات ال�صادرة في هذا ال�صدد.
تقرير مراقب الح�سابات
على مراقب الح�سابات �أن يقدم �إلى الجمعية العامة ال�سنوية تقرير ًا ي�ضمنه موقف ال�شركة من تمكينه من الح�صول على البيانات والإي�ضاحات التي طلبها،
وما يكون قد ك�شفه من مخالفات لأحكام نظام ال�شركات �أو �أحكام هذا النظام ور�أيه في مدى مطابقة ح�سابات ال�شركة للواقع.
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ال�سنة المالية
تبد�أ ال�سنة المالية لل�شركة من �أول يناير وتنتهي في  31دي�سمبر من كل �سنة على �أن تبد�أ ال�سنة المالية الأولى بعد الت�أ�سي�س من تاريخ القرار الوزاري ال�صادر
بالموافقة على �إعالن الت�أ�سي�س وتنتهي في  31دي�سمبر من ال�سنة الميالدية التالية.
ميزانية ال�شركة
يعد مجل�س الإدارة في نهاية كل �سنة مالية جرد ًا لقيمة �أ�صول ال�شركة وخ�صومها في التاريخ المذكور كما يعد القوائم المالية وح�ساب الأرباح والخ�سائر
وتقرير ًا عن ن�شاط ال�شركة ومركزها المالي عن ال�سنة المنق�ضية والطريقة التي يقترحها لتوزيع الأرباح ال�صافية وذلك خالل فترة ال تتجاوز �أربعين يوم ًا
من نهاية الفترة المالية ال�سنوية التي ت�شملها تلك القوائم .وي�ضع المجل�س هذه الوثائق تحت ت�صرف مراقب الح�سابات قبل الموعد المقرر النعقاد الجمعية
بخم�سة وخم�سين يوم ًا على الأقل.
توزيع الأرباح
توزيع �أرباح ال�شركة ال�صافية ال�سنوية بعد خ�صم جميع الم�صروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه الآتي:
�أ) يجنب ( )%10من الأرباح ال�صافية لتكوين احتياطي نظامي ،ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور ن�صف ر�أ�س
المال.
ب) يجوز للجمعية العامة العادية بنا ًء على اقتراح مجل�س الإدارة �أن تجنب ن�سبة ال تتجاوز ( )%20من الأرباح ال�صافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخ�صي�صه
لغر�ض �أو �أغرا�ض معينة.
جـ) يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة �أولى للم�ساهمين تعادل ( )%5من ر�أ�س المال المدفوع على الأقل.
�سداد الأرباح
تدفع الأرباح المقرر توزيعها على الم�ساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجل�س الإدارة وفق ًا للتعليمات التي ت�صدرها وزارة التجارة وال�صناعة.
خ�سائر ال�شركة
�إذا بلغت خ�سائر ال�شركة ثالثة �أرباع ر�أ�س المال وجب على �أع�ضاء مجل�س الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في ا�ستمرار ال�شركة �أو حلها قبل
�أجلها المعين بالمادة ( )6من هذا النظام وين�شر قرار الجمعية في جميع الأحوال في الجريدة الر�سمية.
دعوى الم�س�ؤولية
لكل م�ساهم الحق في رفع دعوى الم�س�ؤولية المقررة لل�شركة على �أع�ضاء مجل�س الإدارة �إذا كان من �ش�أن الخط�أ الذي �صدر منهم �إلحاق �ضرر خا�ص به ب�شرط
�أن يكون حق ال�شركة في رفعها ما زال قائم ًا .ويجب على الم�ساهم �أن يخطر ال�شركة بعزمه على رفع الدعوى.
حل ال�شركة وت�صفيتها
تنق�ضي ال�شركة ب�إنق�ضاء المدة المحددة لها وفق ًا لهذا النظام �أو ب�أحد الأمور المن�صو�ص عليها في نظام ال�شركات .وعند انتهاء مدة ال�شركة �أو في حالة حلها
قبل هذا الأجل تقرر الجمعية العامة غير العادية بنا ًء على اقتراح مجل�س الإدارة طريقة الت�صفية وتعين م�صفي ًا �أو �أكثر وتحدد �صالحيتهم و�أتعابهم وتنتهي
�سلطة مجل�س الإدارة بانق�ضاء ال�شركة ،ومع ذلك ي�ستمر قائم ًا على �إدارة ال�شركة �إلى �أن يتم تعيين الم�صفي ،وتبقى لأجهزة ال�شركة اخت�صا�صاتها بالقدر
الذي ال يتعار�ض مع اخت�صا�صات الم�صفين .وفي جميع الأحوال ين�شر قرار الجمعية في الجريدة الر�سمية.
اعتماد النظام الأ�سا�سي
وافق جميع ال�شركاء على هذا النظام الأ�سا�سي لل�شركة وتعهدوا بااللتزام ب�أحكامه.
نظام ال�شركات
يطبق نظام ال�شركات ونظام ال�سوق المالية ولوائحه التنفيذية على كل ما لم يرد ذكره في هذا النظام الأ�سا�سي.
الن�شر
يودع هذا النظام وين�شر طبق ًا لنظام ال�شركات.
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تعهدات التغطية

متعهدو تغطية االكتتاب هم جي اي بي للخدمات المالية (متعهد تغطية االكتتاب الرئي�س) وفالكم للخدمات المالية (متعهد تغطية االكتتاب الم�ساعد) وذلك
لعدد (� )6,750,000ستة ماليين و�سبعمائة وخم�سون �ألف �سهم تمثل �أ�سهم االكتتاب.
يدفع الم�ساهمون البائعون لمتعهدي تغطية االكتتاب ر�سوم تغطية االكتتاب على �أ�سا�س �إجمالي العوائد من االكتتاب كما يقوم الم�ساهمون البائعون بدفع
الر�سوم والم�صاريف المتعلقة بطرح االكتتاب �إلى متعهدي تغطية االكتتاب.
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�شروط وقو�عد �لكتتاب

على جميع المتقدمين الراغبين في الكتتاب قراءة �سروط وقواعد الكتتاب بعناية وذلك قبل تعبئة نموذج طلب الكتتاب حيث يعتبر التوقيع على طلب الكتتاب
وتقديمة بمثابة اإقرار بالقبول والموافقة على �سروط وتعليمات الكتتاب المذكورة.
�سيكون الكتتاب لعدد (� )6.750.000ستة ماليين و�سبعمائة وخم�سين األف �سهم وبقيمة ا�سمية قدرها  10ريال �سعودي لل�سهم مدفوعة بالكامل وب�سعر 40
ريال �سعودي تمثل بمجملها  %30من راأ�س المال الم�سدر لل�سركة .يقت�سر الكتتاب على:
ال�سريحة (اأ) الموؤ�س�سات المكتتبة :وتتمثل في عدد من الموؤ�س�سات التي خاطبها مدير �سجل اكتتاب الموؤ�س�سات بالت�ساور مع ال�سركة والم�ساهمين البائعين
بح�سب معايير خا�سة محددة م�سبق ًا من قبل الهيئة .خ�س�س للموؤ�س�سات المكتتبة (�سناديق ال�ستثمار التابعة لعدد من البنوك) ( )4.725.000اأربع ماليين
و�سبعمائة وخم�س وع�سرون األف �سهم تمثل (� )%70سبعون بالمائة من اأ�سهم الكتتاب ،قابلة للتخفي�س اإلى ( )3.375.000ثالثة ماليين وثالثمائة وخم�سة
و�سبعين األف �سهم ،تمثل ( )%50خم�سون بالمائة من اأ�سهم الكتتاب كما هو مو�سح اأدناه.
ال�سريحة (ب) المكتتبون الأفراد :ويقت�سر ذلك على الأ�سخا�س ال�سعوديين الطبيعيين ،بما في ذلك المراأة ال�سعودية المطلقة اأو الأرملة التي لها اأولد ق�سر
من زوج غير �سعودي حيث يحق لها اأن تكتتب باأ�سمائهم ل�سالحها� .سيخ�س�س للمكتتبين ( )2.025.000مليونين وخم�سة وع�سرين األف �سهم تمثل ()%30
ثالثون بالمائة من اأ�سهم الكتتاب.
يحق لمدير �سجل اكتتاب الموؤ�س�سات تخفي�س عدد الأ�سهم المطروحة على الموؤ�س�سات المكتتبة اإلى ( )2،025،000مليونين وخم�سة وع�سرين األف �سهم ،تمثل
( )%30ثالثون بالمائة من اأ�سهم الكتتاب وذلك في حال تجاوز عدد المكتتبين الأفراد ( )202،500مائتان واثنان األف وخم�سمائة اأو في اأي حالة اأخرى بعد
موافقة الهيئة ،وفي حال تحقق ذلك �سيرتفع عدد اأ�سهم الكتتاب المطروحة على المكتتبين بمقدار ( )2،700،000مليونين و�سبعمائة األف �سهم من اأ�سهم
الكتتاب ليبلغ مجموعها ( )4،725،000اأربع ماليين و�سبعمائة وخم�س وع�سرون األف �سهم.
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�لح�شول على طلبات �لكتتاب

اإن اأي طلب موقع يتم تقديمه للبنوك الم�ستلمة يمثل اتفاق ًا ملزم ًا بين الم�ساهمين البائعين وبين طالب الكتتاب.
يملك الم�ساهمون البائعون  %85من راأ�س المال الم�سرح به لل�سركة ،و�سيتم طرح ثالثين بالمائة ( )%30من راأ�س المال لالكتتاب للمواطنين ال�سعوديين،
ويمكن لطالبي الكتتاب الح�سول على ن�سرة الإ�سدار ون�سرة الإ�سدار المخت�سرة ونماذج طلب الكتتاب من البنوك الم�ستلمة التالية:

كما يمكن الإطالع على ن�سرة الإ�سدار على موقع الهيئة الإلكترونيwww.cma.org.sa :

�ستقوم البنوك الم�ستلمة بتلقي طلبات الكتتاب بفروعها في المملكة من تاريخ 1429/6/17هـ الموافق 2008/6/21م اإلى تاريخ 1429/6/26هـ الموافق
2008/6/30م ،وبمجرد توقيع الطلب وتقديمه �سوف تقوم البنوك الم�ستلمة بختمه وت�سليم �سورة مختومة منه للمكتتب ،وفي حال كانت المعلومات المقدمة
مع الطلب غير �سحيحة اأو غير دقيقة اأو غير مختومة من البنوك الم�ستلمة ف�سوف يعتبر نموذج الطلب لغي.
يجب على كل متقدم لالكتتاب اأن يو�سح في طلب الكتتاب عدد الأ�سهم التي يرغب الكتتاب بها ويكون المبلغ الإجمالي المطلوب من كل متقدم لالكتتاب هو
حا�سل �سرب عدد الأ�سهم التي يرغب الكتتاب بها في �سعر ال�سهم البالغ  40ريال لل�سهم ،ول تقبل الطلبات لأقل من  10اأ�سهم اأو جزء من ال�سهم ،بالإ�سافة
اإلى ذلك ،فاإن الحد الأق�سى لطلب الكتتاب هو � 100،000سهم لكل مكتتب.
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يجب �أن يتم تقديم طلبات االكتتاب واجمالي مباغ االكتتاب خالل فترة االكتتاب م�صحوبا بما يلي:
•
•
•
•
•
•
•

•�أ�صل و�صورة البطاقة ال�شخ�صية للمكتتب الفرد
•�أ�صل و�صورة دفتر العائلة (لأفراد العائلة)
•�أ�صل و�صورة �صك الوكالة ال�شرعية �أو �صك الو�صاية �أو �صك الإعالة ال�شرعية
•�أ�صل و�صورة �صك الوالية (للأيتام)
•�أ�صل و�صورة �صك الطالق (لأبناء المر�أة ال�سعودية المطلقة من زوج غير �سعودي)
•�أ�صل و�صورة �شهادة الوفاة (لأبناء المر�أة ال�سعودية الأرملة من زوج غير �سعودي)
•�أ�صل و�صورة �شهادة الميالد (لأبناء المر�أة ال�سعودية المطلقة �أو الأرملة من زوج غير �سعودي)

وفي حال تقديم الطلب نيابة عن المكتتب (الوالدين والأوالد فقط) يجب الن�ص في نموذج االكتتاب على �أن ال�شخ�ص الموقع على الطلب هو المخول بالت�صرف
نيابة عن المكتتب و�أن ترفق معه وكالة �صادرة من كتابة عدل بالن�سبة للمواطنين المقيمين بال�سعودية ،وعلى المقيمين بالخارج ت�صديق الوكالة من ال�سفارة
ال�سعودية �أو القن�صلية في البلد التي يقيمون بها ،و�ستقوم البنوك الم�ستلمة بالإطالع على ال�صور ومقارنتها بالأ�صل و�إعادة الأ�صل لطالب االكتتاب.
يكتفي بتعبئة نموذج اكتتاب موحد من المكتتب الرئي�سي و�أفراد العائلة المقيدين في دفتر العائلة �إذا كان �أفراد العائلة �سيكتتبون بنف�س عدد الأ�سهم التي
يتقدم المكتتب الرئي�سي بطلبها ،ويترتب على ذلك ما يلي:
 )1ت�سجيل جميع الأ�سهم المخ�ص�صة للمكتتب الرئي�سي والمكتتبين التابعين با�سم المكتتب الرئي�سي.
 )2تعاد جميع المبالغ الفائ�ضة عن الأ�سهم غير المخ�ص�صة �إلى المكتتب الرئي�سي.
 )3يح�صل المكتتب الرئي�سي على كامل �أرباح الأ�سهم الموزعة عن الأ�سهم المخ�ص�صة له وللمكتتبين التابعين.
ي�ستخدم نموذج اكتتاب منف�صل في الحاالت الآتية:
 )1عند الرغبة في ت�سجيل الأ�سهم التي يتم تخ�صي�صها با�سم غير ا�سم المكتتب الرئي�سي.
 )2عند اختالف كمية الأ�سهم التي يرغب التابع في االكتتاب بها عن كمية المكتتب الرئي�سي.
�	)3إذا رغبت الزوجة �أن تكتتب با�سمها و�أن ت�سجل الأ�سهم المخ�ص�صة لح�سابها ،ولكن علبها �أن تتقدم بطلب اكتتاب م�ستقل ب�صفتها مكتتبة رئي�سية ،وفي
هذه الحالة يلغى �أي نموذج طلب اكتتاب تقدم به زوجها نيابة عنها وي�شرع البنك الم�ستلم ب�إجراءات المعاملة الم�ستقلة للزوجة.
ويقر كل مكتتب بموافقته على االكتتاب في الأ�سهم المحددة وامتالك ذلك العدد منها في نماذج طلب االكتتاب المقدمة من المكتتب مقابل عدد الأ�سهم
المطلوب االكتتاب بها م�ضروبا في �سعر االكتتاب  40ريال �سعودي ويعتبر كل مكتتب قد امتلك ذلك العدد من الأ�سهم التي تمت الموافقة على اكتتابه بها عند
تحقق ما يلي:
 )1تقديم المكتتب ال�ستمارة طلب االكتتاب للبنوك الم�ستلمة.
�	)2أن يدفع المكتتب كامل قيمة الأ�سهم التي تقدم لالكتتاب بها لدى البنوك الم�ستلمة.
 )3تقديم البنك الم�ستلم لإ�شعار التخ�صي�ص الذي يحدد عدد الأ�سهم التي خ�ص�صت للمكتتب.
يجب دفع القيمة الإجمالية للأ�سهم المتقدم لها كاملة لدى �أحد فروع البنوك الم�ستلمة عن طريق تقديم �إ�شعار مدين من ح�سابه لدى البنك الم�ستلم الذي
تم تقديم الطلب لديه ،وعلى المكتتب فتح ح�ساب بنكي لدى البنك الم�ستلم حتى يتمكن من تقديم الطلب.
�إذا كان الطلب الذي تم تقديمه غير مطابق لقواعد و�شروط االكتتاب ف�إن ال�شركة لها حق رف�ض هذا الطلب برمته �أو جزء منه ،ويوافق طالب االكتتاب على
�أي عدد من الأ�سهم تم تخ�صي�صها له.
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تخ�صي�ص الأ�سهم وا�سترداد الفائ�ض

�ستقوم البنوك الم�ستلمة بفتح ح�ساب �أمانة تتم ت�سميته «االكتتاب العام للعثيم» ويجب على كل بنك م�ستلم �أن يودع المبالغ التي قام بتح�صيلها من المكتتبين
في ح�ساب الأمانة المذكور.
�إن الحد الأدنى للتخ�صي�ص بالن�سبة للمكتتبين الأفراد هو ( )10ع�شرة �أ�سهم لكل مكتتب ،وبعد ذلك �سوف يتم تخ�صي�ص الأ�سهم المتبقية للمكتتبين –�إن
وجدت -على �أ�سا�س تنا�سبي بناء على ن�سبة ما طلبه كل مكتتب �إلى �إجمالي الأ�سهم المطلوبة .و�إذا تجاوز عدد المكتتبين اربعمائة واثنان و�سبعون �ألف
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وخم�سمائة ( ،)472,500ف�إن ال�شركة ال ت�ضمن الحد الأدنى للتخ�صي�ص و�سيتم التخ�صي�ص بالت�ساوي على عدد المكتتبين .و في حال تجاوز عدد المكتتبين
عدد الأ�سهم المطروحة لالكتتاب� ،سوف يتم التخ�صي�ص ح�سب ما تقرره الهيئة .ومن المتوقع �أن يتم التخ�صي�ص النهائي لعدد الأ�سهم لكل مكتتب مع رد
فائ�ض االكتتاب للمكتتبين بالكامل دون �أي ا�ستقطاعات �أو عموالت من قبل البنوك الم�ستلمة بحد �أق�صى بتاريخ 1429/7/3هـ الموافق 2008/7/6م.
و�ستر�سل البنوك الم�ستلمة �إ�شعارات �إلى المكتتبين تبلغهم فيها بالعدد النهائي لأ�سهم االكتتاب المخ�ص�صة لهم ،مع المبالغ (�إن وجدت) التي �سترد لهم.
و�سترد البنوك الم�ستلمة �إلى المكتتبين �أي مبالغ لم يتم تخ�صي�ص �أ�سهم مقابلها لهم ح�سبما ا�شتملت عليها خطابات الإ�شعار .وللمزيد من المعلومات ،على
المكتتبين االت�صال بفروع البنوك الم�ستلمة التي قدموا �إليها طلبات اكتتابهم.

	3-17الإقرارات
بتعبئة وتقديم نموذج طلب االكتتاب يقر المكتتب بما يلي:
 )1الموافقة على اكتتابه في ال�شركة بعدد الأ�سهم المو�ضحة في طلب االكتتاب.
 )2انه قد اطلع على ن�شرة الإ�صدار وعلى كافة محتوياتها ودر�سها بعناية وفهم م�ضمونها.
 )3يوافق على النظام الأ�سا�سي لل�شركة وال�شروط الواردة في ن�شرة الإ�صدار وبنا ًء على ذلك تم اكتتابه في الأ�سهم المذكورة.
 )4عدم التنازل عن حقه بمطالبة ال�شركة والرجوع عليها بكل �ضرر ينجم ب�شكل مبا�شر من جراء احتواء ن�شرة الإ�صدار على معلومات جوهرية
غير �صحيحة �أو غير كافية �أو نتيجة �إغفال معلومات جوهرية ت�ؤثر ب�شكل مبا�شر على قبول المكتتب باالكتتاب في حال �إ�ضافتها في الن�شرة.
�	)5أنه لم ي�سبق له �أو لأي من الإفراد الم�شمولين في طلب االكتتاب التقدم بطلب لالكتتاب في �أ�سهم ال�شركة ولل�شركة الحق في رف�ض كافة
الطلبات في حالة تكرار طلب االكتتاب.
 )6قبوله للأ�سهم المخ�ص�صة بموجب طلب االكتتاب وقبوله كافة �شروط وتعليمات االكتتاب الواردة في الطلب وفي ن�شرة الإ�صدار.
 )7عدم �إلغاء �أو تعديل الطلب بعد تقديمه للبنك الم�ستلم.
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�أحكام عامة

يعتبر نموذج طلب االكتتاب وجميع ال�شروط والقواعد ذات ال�صلة ملزمة وهي لم�صلحة طرفي االكتتاب وخلفائهم ووكالئهم المعتمدين والتنفيذيين والإداريين
والورثة ب�شرط �أن ال يتم التنازل �أو �إلغاء طلب االكتتاب �أو �أي ح�ص�ص �أو التزامات تتبع عملية االكتتاب من �أي طرف دون �إ�شعار كتابي م�سبق من الطرف
الآخر.
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�سوق الأوراق المالية ال�سعودية (تداول)

تم ت�أ�سي�س نظام تداول عام 2001م ليحل محل نظام معلومات الأ�سهم الإلكتروني ،وفي عام 1990م تم �إدخال التعامل الإلكتروني في الأ�سهم (تداول) ،وبلغت
القيمة ل�سوقية للأ�سهم المتداولة عبر نظام الأوراق المالية (تداول)  1,720مليار ريال في 2008/3/26م ،وبلغ عدد ال�شركات المدرجة في النظام 119
�شركة حتى تاريخه.
يتم التعامل بالأ�سهم عبر نظام “تداول” من خالل �آلية متكاملة تغطي عملية التداول كاملة بدء ًا من تنفيذ ال�صفقة وانتها ًء بت�سويتها .ويتم التداول كل يوم
عمل من �أيام الأ�سبوع على فترة واحدة من ال�ساعة � 11صباح ًا وحتى ال�ساعة  3:30ع�صر ًا ،من يوم ال�سبت حتى يوم الأربعاء من كل �أ�سبوع ويتم خاللها تنفيذ
الأوامر� ،أما خارج هذه الأوقات في�سمح ب�إدخال الأوامر وتعديلها و�إلغاءها من ال�ساعة � 10صباح ًا وحتى ال�ساعة � 11صباح ًا ،ويمكن عمل قيود وا�ستف�سارات
جديدة ابتدا ًء من ال�ساعة � 10صباح ًا لجل�سة االفتتاح وتتغير هذه الأوقات خالل �شهر رم�ضان وتعلن من قبل �إدارة تداول.
تنفذ العمليات من خالل مطابقة �آلية للأوامر ،ويتم قبول كل طلب �صحيح وتمريره وفق ًا لم�ستوى ال�سعر ،وب�شكل عام ،يتم تنفيذ طلبات ال�سوق �أو ًال(طلبات
ب�أف�ضل �سعر) ثم تليها عمليات محدودة (طلبات ب�سعر محدد) وفي حال �إدخال عدة �أوامر بنف�س ال�سعر ف�إن تنفيذها يكون وفق ًا لوقت الإدخال.
يقوم نظام تداول بتوزيع كمية كبيرة من المعلومات عبر قنوات مختلفة وت�شمل :موقع تداول على الإنترنت وهي تقوم بتزويد معلومات في حينها عن العمليات
وتقدم معلومات مثل التي تقدمها �شبكة رويترز ،وتتم ت�سوية العمليات مبا�شرة خالل اليوم �أي �أن نقل الملكية للأ�سهم يتم مبا�شرة بعد تنفيذ ال�صفقة.
ويجب على الم�صدرين الإف�صاح عن جميع القرارات والمعلومات ذات الأهمية للم�ستثمرين عبر نظام تداول.
وتقع على عاتق �إدارة تداول م�سئولية المراقبة لل�سوق بهدف الت�أكد من عدالة التداول وكفاءة عمليات ال�سوق.
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6-17

تداول �أ�سهم ال�شركة

يتوقع البدء بتداول �أ�سهم ال�شركة على نظام تداول بمجرد االنتهاء من عملية التخ�صي�ص النهائي لأ�سهم ال�شركة ،و�ست�ؤكد هيئة ال�سوق المالية تاريخ بداية
التداول بمجرد تحديدها ،والأوقات والتواريخ المذكورة بهذه الن�شرة هي تواريخ مبدئية فقط ويمكن تغييرها �أو تمديدها بنا ًء على موافقة هيئة ال�سوق
المالية.
ال يمكن تداول الأ�سهم المطروحة �إال بعد قيد الأ�سهم التي تم تخ�صي�صها بح�ساب المكتتبين في تداول ،وت�سجيل ال�شركة في القائمة الر�سمية و�إدراج �أ�سهمها
في تداول ،و�أي تعامل �أو تداول لهذه الأ�سهم يتم قبل �إدراج �أ�سهم ال�شركة في تداول محظور نظام ًا و�أي مكتتب يقوم بهذا التعامل يتحمل الم�سئولية المترتبة
على ذلك ،ولن تتحمل ال�شركة �أي م�سئولية قانونية في هذه الحالة.
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	18الم�ستندات المتوفرة للفح�ص
الم�ستندات التالية متوفرة للفح�ص بمقر الإدارة العامة لل�شركة قبل ا�سبوع واحد من فترة االكتتاب وخالل فترة االكتتاب من التا�سعة �صباح ًا و حتى الثانية
ظهر ًا طوال �أيام الأ�سبوع با�ستثناء يومي الخمي�س والجمعة والأجازات العامة.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•النظام الأ�سا�سي لل�شركة.
•ال�سجل التجاري لل�شركة
•ترخي�ص وزارة التجارة وال�صناعة بتحول ال�شركة ل�شركة م�ساهمة �سعودية
•موافقة هيئة ال�سوق المالية على االكتتاب.
•اتفاقية ت�أجير العالمات التجارية بين ال�شركة و�شركة العثيم القاب�ضة.
•القوائم المالية المراجعة لل�شركة لل�سنوات المالية الثالثة المنتهية في  31دي�سمبر 2005م2006 ،م ،و2007م.
•جميع الدرا�سات المعدة من قبل ال�شركة لغايات �إعداد ن�شرة الإ�صدار وطرح �أ�سهمها لالكتتاب العام.
•العقود واالتفاقيات الم�شار �إليها في هذه الن�شرة
•تقرير التقييم الذي �أعده الم�ست�شار المالي بتاريخ 2008/3/10م.
•الموافقة الخطية من مراجع الح�سابات على ن�شر تقريره
•الموافقة الخطية لمكتب عبد العزيز بن حمد الفهد محامون وم�ست�شارون بالتعاون مع ( )DLA Piper Middle East LLPعلى ذكر ا�سمهم في
الن�شرة كم�ست�شار قانوني لالكتتاب
•الموافقة الخطية من م�ست�شار ال�سوق يورومونيتور على �إيراد مقتطفات من درا�ساتهم في هذه الن�شرة
•الموافقة الخطية من م�ست�شار ال�سوق بالنيت ريتايل على �إيراد مقتطفات من درا�ساتهم في هذه الن�شرة

	19المالحق
الملحق رقم  :1تقرير مراجعي الح�سابات لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر 2007م
الملحق رقم  :2تقرير مراجعي الح�سابات لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر 2006م
الملحق رقم  :3تقرير مراجعي الح�سابات لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر 2005م
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ملحق رقم ()1
القوائم املالية وتقرير مراجعي احل�سابات
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2007م
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�شركة �أ�سواق عبداهلل العثيم
( املعروفة �سابقا ب�شركة �أ�سواق عبداهلل �صالح العثيم )
( �شركة م�ساهمة �سعودية  -مقفلة )
القوائم املالية وتقرير مراجعي احل�سابات
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2007
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�شركة �أ�سواق عبداهلل العثيم
( المعروفة �سابقا ب�شركة �أ�سواق عبداهلل �صالح العثيم )
( �شركة م�ساهمة �سعودية  -مقفلة )

قائمة المركز المالي كما في  31دي�سمبر ( 2007بالريال ال�سعودي)
�إي�ضاح

2007

الموجودات
موجودات متداولة

نقد في ال�صندوق ولدى البنوك
مخزون
م�صاريف مدفوعة مقدما ومدينون �آخرون
اطراف ذات عالقة

مجموع الموجودات المتداولة
موجودات غير متداولة

ا�ستثمار في �شركة زميلة
ممتلكات ومعدات
م�شاريع تحت التنفيذ
م�صاريف ما قبل الت�شغيل

مجموع الموجودات غير المتداولة
مجموع الموجودات
المطلوبات وحقوق الم�ساهمين
مطلوبات متداولة

قرو�ض ومرابحات ق�صيرة الأجل
الجزء المتداول من قرو�ض ومرابحات طويلة الأجل
دائنون تجاريون
دائنون �آخرون وم�صاريف م�ستحقة

18.022.921
207.531.069
57.278.871
48.131.082
330.963.943

22.043.057
145.519.846
34.393.395
7.508.694
209.464.992

6
7
8

85.000.000
313.633.283
54.578.732
453.212.015
784.175.958

85.000.000
253.619.959
48.768.444
617.167
388.005.570
597.470.562

9
9

77.501.509
6.984.387
388.872.005
36.638.882
509.996.783

57.777.551
5.982.306
225.529.769
32.699.460
321.989.086

12.106.214
25.270.639
37.376.853
547.373.636

6.012.202
31.224.637
37.236.839
359.225.925

225.000.000
11.802.322
236.802.322
784.175.958

225.000.000
5.824.464
7.420.173
238.244.637
597.470.562

3
4
5

10

مجموع المطلوبات المتداولة
مطلوبات غير متداولة

تعوي�ضات نهاية الخدمة
قرو�ض ومرابحات طويلة الأجل

9

مجموع المطلوبات غير المتداولة
مجموع المطلوبات
حقوق الم�ساهمين

ر�أ�س المال
احتياطي نظامي
�أرباح م�ستبقاة

1
12

مجموع حقوق الم�ساهمين
مجموع المطلوبات وحقوق الم�ساهمين

2006

�إن الإي�ضاحات المرفقة ت�شكل جزءا ال يتجز�أ من هذه القوائم المالية
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�شركة �أ�سواق عبداهلل العثيم
( المعروفة �سابقا ب�شركة �أ�سواق عبداهلل �صالح العثيم )
( �شركة م�ساهمة �سعودية  -مقفلة )

قائمة الدخل لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر ( 2007بالريال ال�سعودي)
اي�ضاح

2007

2006

الإيرادات
المبيعات

2.274.003.672

1.770.508.252

الت�أجير

46.135.835

52.826.846

مجموع االيرادات

2.320.139.507

1.823.335.098

( )2.165.991.881

( ) 1.685.637.234

كلفة االيرادات

154.147.626

137.697.864

م�صاريف بيع وتوزيع

13

( ) 38.781.287

( ) 34.910.610

م�صاريف ادارية وعمومية

14

( ) 55.529.599

( ) 46.959.584

اجمالي الربح

59.836.740

الربح من االعمال
(م�صاريف) ايرادات مالية � ،صافي
ايرادات �أخرى

( ) 2.922.865
15

الربح قبل الزكاة
الزكاة

11

الربح ال�صافي
ربحية ال�سهم

16

947.908

4.612.716

2.844.392

61.526.591

59.619.970

( ) 1.748.011

( ) 1.375.333

59.778.580

58.244.637

2.66

2.59

�إن الإي�ضاحات املرفقة ت�شكل جزءا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية
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55.827.670
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�شركة �أ�سواق عبداهلل العثيم
( المعروفة �سابقا ب�شركة �أ�سواق عبداهلل �صالح العثيم )
( �شركة م�ساهمة �سعودية  -مقفلة )

ر�أ�س املـال
10.000.000
215.000.000
-

الر�صيد في  31دي�سمبر 2005

الزيادة في ر�أ�س المال

الربح ال�صافي ل�سنة 2006

�أن�صبة �أرباح موزعة

�صافي الحركة في ح�ساب جاري ال�شريك

قائمة التغيرات في حقوق الم�ساهمين لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر ( 2007بالريال ال�سعودي)
الزيادة املقرتحة
يف ر�أ�س املال
210.000.000
( )210.000.000
-

-

12

اي�ضاح

احتياطي نظامي
5.000.000
( ) 5.000.000
-

-

الر�صيد في  31دي�سمبر 2006

الربح ال�صافي ل�سنة 2007

المحول الى االحتياطي النظامي

ح�ساب جاري
ال�شريـــك
5.824.464
-

12

ان�صبة ارباح موزعة

�أرباح م�ستبقاة
58.244.637
45.000.000
( ) 45.000.000

225.000.000
-

18

املجموع
225.000.000
58.244.637
( ) 5.824.464
( ) 45.000.000
-

-

-

المحول الى االحتياطي النظامي

( ) 45.000.000

5.977.858

-

-

-

5.824.464

7.420.173
59.778.580
( ) 5.977.858

-

-

238.244.637
59.778.580
( ) 61.220.895

-

-

236.802.322

( ) 61.220.895

الر�صيد في  31دي�سمبر 2007

225.000.000

-

11.802.322

�إن الإي�ضاحات املرفقة ت�شكل جزءا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية

�شركة �أ�سواق عبداهلل العثيم
( المعروفة �سابقا ب�شركة �أ�سواق عبداهلل �صالح العثيم )
( �شركة م�ساهمة �سعودية  -مقفلة )

قائمة التدفقات النقدية لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر ( 2007بالريال ال�سعودي)
2007

2006

الأن�شطة الت�شغيلية
الربح قبل الزكاة

61.526.591

59.619.970

تعديالت :
ا�ستهالكات
اطفاءات
ارباح بيع ممتلكات ومعدات
تعوي�ضات نهاية الخدمة
التغيرات في الموجودات والمطلوبات العاملة
م�صاريف مدفوعة مقدما ومدينون �آخرون
المخزون
الدائنون والم�ستحقات
الزكاة المدفوعة
اطراف ذات عالقة

�صافي النقد المتوفر من االن�شطة الت�شغيلية
الأن�شطة اال�ستثمارية
ا�ضافات ممتلكات ومعدات وم�شاريع تحت التنفيذ
المتح�صل من بيع ممتلكات ومعدات

�صافي النقد الم�ستخدم في االن�شطة اال�ستثمارية
الأن�شطة التمويلية
قرو�ض ومرابحات

�صافي النقد المتوفر من االن�شطة التمويلية
�صافي التغير في النقد
النقد في ال�صندوق ولدى البنوك في  1يناير
النقد في ال�صندوق ولدى البنوك في  31دي�سمبر

29.881.786
617.167
( ) 15.790
6.094.012

19.826.723
1.465.530
( ) 23.957
3.941.869

( ) 22.885.476
( ) 62.011.223
166.983.673
( ) 1.450.026
( ) 101.471.260
77.269.454

( ) 2.757.154
( ) 22.300.960
27.110.031
( ) 1.231.302
( ) 46.031.694
39.619.056

( ) 96.533.365
471.734
( ) 96.061.631

( ) 115.502.486
59.000
( ) 115.443.486

14.772.041
14.772.041
( ) 4.020.136
22.043.057
18.022.921

53.559.390
53.559.390
( ) 22.265.040
44.308.097
22.043.057

عمليات غير نقدية
عك�س فرق تقييم �شراء �أرا�ضي ومباني من �شريك
�أرباح موزعة مقفلة في ح�ساب جاري الم�ساهمين
المحول من الزيادة المقترحة لر�أ�س المال واالحتياطي النظامي
الى ر�أ�س المال
�شراء ار�ض في الدمام مقابل تمويل مرابحة
تحويل ممتلكات ومعدات لجهات ذات عالقة

( ) 61.220.895
-

6.477.000
( ) 45.000.000
( ) 215.000.000

372.023

( ) 38.181.604
-

�إن الإي�ضاحات املرفقة ت�شكل جزءا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية
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�شركة �أ�سواق عبداهلل العثيم
( المعروفة �سابقا ب�شركة ا�سواق عبداهلل �صالح العثيم )
( �شركة م�ساهمة �سعودية  -مقفلة )

�إي�ضاحات حول القوائم المالية لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر ( 2007بالرياالت ال�سعودية)
-1

1التكوين والن�شاط

ان �شركة �أ�سواق عبداهلل العثيم هي �شركة م�ساهمة �سعودية  -مقفلة م�سجلة بالريا�ض بتاريخ  7رجب  21 ( 1400مايو  ) 1980بال�سجل التجاري رقم
. 1010031185
بتاريخ � 7شعبان  ( 1428الموافق  20اغ�سط�س  ) 2007قرر الم�ساهمين تحويل ال�شركة من �شركة ذات م�س�ؤولية محدودة الى �شركة م�ساهمة  -مقفلة بما لها
من حقوق وما عليها من التزامات  ،كما قرر الم�ساهمين تعديل ا�سم ال�شركة من �شركة �أ�سواق عبداهلل �صالح العثيم الى �شركة ا�سواق عبداهلل العثيم  ،وقد
�صدر قرار معالي وزير التجارة وال�صناعة رقم /227ق بتاريخ  3رم�ضان  ( 1428الموافق � 15سبتمبر  ) 2007بالموافقة على اعالن تحول ال�شركة من �شركة
ذات م�س�ؤولية محدودة الى �شركة م�ساهمة مقفلة .
وفقا لنظام ال�شركة اال�سا�سي فان ال�سنة المالية االولى لل�شركة تبد�أ بتاريخ �صدور القرار الوزاري باعالن ت�أ�سي�س ال�شركة في  3رم�ضان  1428الموافق 15
�سبتمبر  2007وتنتهي في  31دي�سمبر من ال�سنة التالية الذي يوافق  31دي�سمبر  . 2008تغطي القوائم المالية المرفقة الفترة من  1يناير  2007الى  31دي�سمبر
. 2007
ان الم�ساهمين وح�ص�صهم في ر�أ�س مال ال�شركة كما في  31دي�سمبر  2007و  2006تكون على النحو التالي :
قيمة احل�صة

املجمــوع

ال�شريــــك

عدد احل�ص�ص

�شركة العثيم القاب�ضة

15.750.000

10

157.500.000

ال�شيخ عبداهلل �صالح العثيم

3.375.000

10

33.750.000

ال�سيد فهد عبداهلل �صالح العثيم

1.125.000

10

11.250.000

ال�سيدة هدى عبداهلل �صالح العثيم

1.125.000

10

11.250.000

ال�سيدة عبير عبداهلل �صالح العثيم

1.125.000

10

11.250.000

22.500.000

225.000.000

يتمثل ن�شاط ال�شركة في تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية والمواد اال�ستهالكية وادارة وت�شغيل المراكز الترفيهية و�شراء االرا�ضي القامة المباني
عليها وا�ستثمارها بالبيع او االيجار ل�صالح ال�شركة .
-2

2ملخ�ص لأهم ال�سيا�سات المحا�سبية

يتم اعداد القوائم المالية وفقا لمعيار العر�ض واالف�صاح العام ال�صادر عن وزارة التجارة ووفقا للمعايير المحا�سبية ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبين
القانونيين  .ان ال�سيا�سات المحا�سبية الهامة المتبعة من قبل ال�شركة هي على النحو الآتي :
ا�ستخدام التقديرات
ان اعداد القوائم المالية وفقا للمباديء المحا�سبية المتعارف عليها يتطلب ا�ستخدام التقديرات واالفترا�ضات التي قد ت�ؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات
واي�ضاحات الموجودات والمطلوبات المحتملة بتاريخ القوائم المالية ،ا�ضافة الى مبالغ االيرادات والم�صروفات خالل ال�سنة  .وبالرغم من ان هذه التقديرات
مبنية على اف�ضل المعلومات واالحداث الحالية المتوفرة لدى االدارة اال ان النتائج الفعلية النهائية قد تختلف عن هذه التقديرات .
العرف المحا�سبي
تعد القوائم المالية وفق ًا لمبد�أ التكلفة التاريخية ومبد�أ الإ�ستحقاق .
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( المعروفة �سابقا ب�شركة ا�سواق عبداهلل �صالح العثيم )
( �شركة م�ساهمة �سعودية  -مقفلة )

�إي�ضاحات حول القوائم المالية لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر ( 2007بالرياالت ال�سعودية)
تحقيق االيرادات
تتحقق المبيعات عند ت�سليم الب�ضاعة للعمالء ويتحقق االيرادات من ن�شاط الترفيه عند تقديم الخدمة  ،بينما تتحقق االيرادات من االيجار على ا�سا�س مدة
عقود االيجار .
الم�صاريف
تتكون م�صاريف البيع والتوزيع ب�شكل رئي�سي من التكاليف المنفقة لتوزيع وبيع ب�ضائع ال�شركة  .ويتم ت�صنيف الم�صاريف االخرى كم�صاريف ادارية
وعمومية.
تت�ضمن الم�صاريف االدارية والعمومية الم�صاريف المبا�شرة وغير المبا�شرة والتي ال تتعلق ب�شكل مبا�شر بكلفة االيرادات وفقا للمعايير المحا�سبية المتعارف
عليها .ويتم توزيع الم�صاريف اذا دعت الحاجة بين الم�صاريف االدارية والعمومية وكلفة االيرادات على ا�سا�س ثابت .
كلفة المبيعات
تت�ضمن كلفة المبيعات كلفة الم�شتريات والم�صاريف المتعلقة بالمنافذ البيعية .
ا�ستثمارات
تظهر اال�ستثمارات في ال�شركات المملوكة بن�سبة تقل عن  %20ولي�س هناك ت�أثيرا فعاال لل�شركة عليها من خالل الم�شاركة في �سيا�ستها المالية والت�شغيلية
بالكلفة بعد تعديلها بمخ�ص�ص االنخفا�ض غير الم�ؤقت في قيمتها  .يتحقق االيراد من هذه اال�ستثمارات عند ا�ستالم االرباح الموزعة .
المخزون
تظهر الب�ضاعة ب�سعر الكلفة او ال�سوق� ،أيهما �أقل  .ويتم تحديد الكلفة على �أ�سا�س طريقة المتو�سط المرجح .
الممتلكات والمعدات
تظهر الممتلكات والمعدات بالكلفة بعد تنزيل اال�ستهالكات المتراكمة  .تعتبر م�صاريف اال�صالح وال�صيانة م�صاريفا ايرادية� ،أما م�صاريف التح�سينات
فتعتبر م�صاريف ر�أ�سمالية .ويجري احت�ساب اال�ستهالكات عليها على �أ�سا�س حياتها العملية المقدرة وذلك با�ستعمال طريقة الق�سط الثابت .ويتم اطفاء
التح�سينات على الم�أجور والمباني المقام عليها ارا�ضي م�ست�أجرة على �أ�سا�س الحياة العملية المقدرة لهذه التح�سينات والمباني او المتبقي من مدة عقد
االيجار ايهما ينتهي اوال  .ان الحياة العملية المقدرة للبنود الرئي�سية لهذه الأ�صول هي :
ال�سنوات
االالت ومعدات

10

مباني

25 – 5

�سيارات

7-5

�أجهزة الحا�سب الآلي

7–5

�أثاث ومفرو�شات

7

تح�سينات المباني الم�ست�أجرة

10
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�إي�ضاحات حول القوائم المالية لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر ( 2007بالرياالت ال�سعودية)
انخفا�ض قيمة املوجودات طويلة االجل

يتم  ،بتاريخ كل قائمة مركز مالي � ،إجراء مراجعة للقيمة الدفترية للموجودات الملمو�سة للت�أكد من وجود �أي دليل على وقوع �أي خ�سارة ناتجة عن انخفا�ض في
قيمة الموجودات  .وفي حالة وجود مثل هذا الدليل  ،يتم تقدير القيمة القابلة لال�سترداد لذلك الأ�صل لتحديد حجم هذه الخ�سارة  .وفي الحاالت التي ال يمكن
فيها تقدير القيمة القابلة لال�سترداد لذلك الأ�صل  ،تقوم ال�شركة بتقدير القيمة القابلة لال�سترداد للوحدة المدرة للنقدية التي ينتمي �إليها ذلك الأ�صل.
وفي الحاالت التي يقدر فيها المبلغ القابل لال�سترداد للأ�صل �أو الوحدة المدرة للنقدية ب�أقل من قيمتــه الدفترية  ،عندئذ تخف�ض القيمة الدفترية لذلك الأ�صل
�أو الوحدة المدرة للنقدية �إلى القيمة القابلة لال�سترداد لها  ،ويتم �إثبات خ�سائر االنخفا�ض في قيمة الأ�صل م�صروفات فور ًا في قائمة الدخل .
و�إذا ما تم الحق ًا عك�س قيد خ�سارة االنخفا�ض في القيمة  ،عندئذ تتم زيادة القيمة الدفترية للأ�صل �أو الوحدة المدرة للنقدية �إلى القيمة المعدلة القابلة
لال�سترداد له  ،على �أال تزيد القيمة الدفترية التي تمت زيادتها عن القيمة الدفترية التي كان من المفتر�ض تحديدها فيما لو لم يتم �إثبات خ�سارة االنخفا�ض
في قيمة ذلك الأ�صل �أو الوحدة المدرة للنقدية في ال�سنوات ال�سابقة  .يتم �إثبات عك�س قيد خ�سارة االنخفا�ض في القيمة �إيرادات فور ًا في قائمة الدخل .
تحويل العمالت الأجنبية
يتم تحويل المعامالت بالعملة االجنبية الى الريال ال�سعودي با�سعار التحويل ال�سائدة عند اجراء المعاملة  .ويتم تحويل الموجودات والمطلوبات المالية
بالعمالت االجنبية كما في تاريخ قائمة المركز المالي الى الريال ال�سعودي بالأ�سعار ال�سائدة في ذلك التاريخ  .ان االرباح والخ�سائر الناتجة عن الت�سديدات
او تحويل العمالت االجنبية يتم ادراجها �ضمن قائمة الدخل .
محا�سبة عقود االيجار
تعتبر كافة عقود االيجار التي تبرمها ال�شركة عقود ايجار ت�شغيلية  ،وبموجبها تحمل دفعات االيجار على قائمة الدخل بطريقة الق�سط الثابت على مدى فترة
االيجار .
كما يتم قيد مبالغ الإيجارات الم�ستلمة بموجب عقود الإيجار الت�شغيلية من قبل ال�شركة ب�صفتها م�ؤجرة ك�إيرادات في قائمة الدخل على �أ�سا�س الق�سط الثابت
على مدى فترة تلك العقود .
م�صاريف ما قبل الت�شغيل
تتمثل م�صاريف ما قبل الت�شغيل بتكاليف اعداد وتجهيز الفروع والمعار�ض وتكاليف التوظيف ورواتب الموظفين المرتبطين بتجهيز الفروع والمعار�ض الجديدة
 .ويتم اطفاء هذه الم�صاريف با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت على مدة اربع �سنوات .
تعوي�ضات نهاية الخدمة
يتم �إحت�ساب تعوي�ضات نهاية الخدمة وفقا لنظام العمل ال�سعودي ويتم تنزيل الدفعات من اال�ستدراك  ،كما ويتم احت�ساب ودفع فروقات تعوي�ضات نهاية
الخدمة للموظفين ان وجدت عند انتهاء خدماتهم .
الزكاة
تخ�ضع ال�شركة لتعليمات م�صلحة الزكاة والدخل في المملكة العربية ال�سعودية  .يتم اال�ستدراك الزكاة وفقا لمبد�أ اال�ستحقاق  .يتم احت�ساب مخ�ص�ص فري�ضة
الزكاة وفقا للوعاء الزكوي  ،يجري ت�سجيل �أية فروقات بين المخ�ص�ص والربط النهائي حين يتم اعتماد الربط النهائي حيث يتم حينئذ اقفال المخ�ص�ص .
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3المخـزون
2007

2006

ب�ضاعة الم�ستودعات المركزية

82.875.520

55.152.849

ب�ضاعة الفروع

124.655.549

90.366.997

207.531.069

145.519.846
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4م�صاريف مدفوعة مقدما ومدينون �آخرون
2007

2006

مدفوعات مقدمة لموردين

25.969.807

5.705.211

م�صاريف مدفوعة مقدما

20.395.144

16.168.689

عمالء ت�أجير المحالت

4.645.543

634.421

ت�أمين اعتمادات م�ستندية وخطابات �ضمان

86.084

4.448.732

موظفون

1.985.617

2.060.855

�آخرون

4.196.676

5.375.487

57.278.871

34.393.395
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5االطراف ذات العالقة

قامت ال�شركة خالل ال�سنة باجراء معامالت مع الجهات ذات العالقة المبينة ادناه  .ان �شروط هذه المعامالت والم�صاريف تمت بموافقة ادارة ال�شركة :
اال�ســم

العالقـــة

�شركة العثيم القاب�ضة

�شريك

الر�صيد مدين  ( /دائن )
2006

2007

غير مراجعة

86.241.578

10.166.429

�شركة عبد اهلل العثيم لال�ستثمار والتطوير العقاري

�شركة زميلة

( )25.142.917

( ) 2.657.735

�شركة دار الخيول للمقاوالت

�شركة زميلة

( )12.967.579

-

48.131.082
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ان المعامالت الجوهرية والمبالغ المتعلقة بها هي كما يلي :
اجلهــــة

املعامــــالت

�شركة العثيم القاب�ضة

رواتب االدارات الم�شتركة

( ) 4.913.502

�أرباح تمويل على الح�ساب الجاري لل�شركة
القاب�ضة ( اي�ضاح ) 15

5.484.846

2.931.448

�إيرادات ايجارات

1.908.167

932.500

�شركة عبد اهلل العثيم لال�ستثمار
والتطوير العقاري

�شركة دار الخيول للمقاوالت
-6

2007

2006
( ) 1.910.693

اعمال ان�شاءات المقاوالت

( )13.596.797

( )11.716.773

م�صاريف ايجارات

( ) 1.279.967

( ) 977.500

رواتب االدارات الم�شتركة

( ) 686.672

-

�إيرادات ايجارات

1.588.294

1.956.305

اعمال ان�شاءات المقاوالت

( )13.109.814

-

6ا�ستثمار في �شركة زميلة

يمثل اال�ستثمار في �شركة زميلة قيمة اال�ستثمار في ر�أ�س مال �شركة عبد اهلل العثيم لال�ستثمار والتطوير العقاري بن�سبة  .%13.6علما بان الن�سبة المتبقية
مملوكة من قبل �شركة العثيم القاب�ضة بن�سبة  %81.4وال�شيخ عبداهلل �صالح العثيم بن�سبة . %5
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74.032.252

74.032.252

-

-

-

-

74.032.252

-

-

74.032.252

�أرا�ضي

39.260.938

48.196.919

36.399.336

-

6.186.024

30.213.312

84.596.255

-

15.122.005

69.474.250

�آالت ومعدات

54.820.353

85.892.512

11.592.695

-

4.200.502

7.392.193

97.485.207

-

35.272.661

62.212.546

مبانــي

12.229.650

12.202.850

15.846.347

( ) 2.707.932

3.422.265

15.132.014

28.049.197

( ) 3.412.568

4.100.101

27.361.664

�ســيارات

15.057.008

16.009.585

29.961.498

( ) 73.859

4.933.727

25.101.630

45.971.083

( ) 197.190

6.009.635

40.158.638

�أجهزة حا�سب
�آيل

33.877.925

36.858.295

48.353.915

( ) 15.750

7.542.715

40.826.950

85.212.210

( ) 15.750

10.523.085

74.704.875

اثاث ومفرو�شات

24.341.833

40.440.870

12.167.547

-

3.596.553

8.570.994

52.608.417

-

19.695.590

32.912.827

حت�سينات
على امل�أجور

253.619.959

313.633.283

154.321.338

( ) 2.797.541

29.881.786

127.237.093

467.954.621

( ) 3.625.508

90.723.077

380.857.052

املجمـوع

• •تت�ضمن االرا�ضي اعاله ار�ض م�شتراة عن طريق م�صرف الراجحي قيمتها الدفترية  38.181.604ريال �سعودي  ،ان �صكوك االرا�ضي مفرغة با�سم م�صرف الراجحي كما في  31دي�سمبر  2007و�سيتم افراغها با�سم ال�شركة
عند االيفاء وااللتزام الناتج عن عقد البيع بالتق�سيط ( اي�ضاح � – 9أ ) .

 31دي�سمبر 2006

 31دي�سمبر 2007

القيمة الدفترية ال�صافية

 31دي�سمبر 2007

اال�ستبعادات

المحمل لل�سنة

 1يناير 2007

اال�ستهالكات

 31دي�سمبر 2007

اال�ستبعادات

اال�ضافات

 1يناير 2007

الكلفــة
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7الممتلكات والمعدات
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8م�شاريع تحت التنفيذ

تتمثل الم�شروعات تحت التنفيذ ب�شكل رئي�سي في م�ستخل�صات للمقاولين والقامة م�صنع لتعبئة وتغليف المواد الغذائية الطازجة وت�أ�سي�س وتجهيز ا�سواق
جديدة  ،حيث بلغت االلتزامات غير المنفذة عن هذه الم�شاريع كما في  31دي�سمبر  2007مبلغ  9.8مليون رياال .
-9

9قرو�ض ومرابحات

�أ ) مرابحات ق�صيرة الأجل :
يوجد لدى ال�شركة ت�سهيالت مع مجموعة بنوك محلية تجارية على �شكل مرابحات ق�صيرة االجل وذلك لتمويل ر�أ�س المال العامل  ،حيث بلغ الر�صيد غير
الم�ستخدم من هذه المرابحات كما في  31دي�سمبر  2007مبلغ  227مليون رياال  ,ان هذه الت�سهيالت م�ضمونة ب�ضمانات �شخ�صية مقدمة من ال�شريك .
ب ) قرو�ض ومرابحات طويلة الأجل :
2007
اجلزء املتداول

اجلزء غري املتداول

2006
االجمايل

االجمايل

مرابحات ()1

6.384.387

23.427.139

29.811.526

34.363.443

قر�ض �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي ()2

600.000

1.843.500

2.443.500

2.843.500

6.984.387

25.270.639

32.255.026

37.206.943

( )1يمثل ر�صيد المرابحات في  31دي�سمبر  2007والبالغ  29.811.526قيمة مرابحة ممنوحة لل�شركة ل�شراء ار�ض في الدمام وذلك عن طريق ابرام
عقد بيع عقار بالتق�سيط بمبلغ اجمالي قدره  48.490.637ريال �سعودي والذي يت�ضمن مبلغ  10.309.034ريال �سعودي يمثل مجمل ربح العقد للبنك  ،وتم
جدولة ت�سديد المرابحة على  10اق�ساط ن�صف �سنوية مت�ساوية قيمة الق�سط والمرابحة مبلغ  4.467.247ريال �سعودي اعتبارا من عام  .2007وقد منحت
المرابحة مقابل تحرير �سند لأمر بمبلغ  44.672.477ريال �سعودي و�إفراغ الأر�ض با�سم البنك .
( )2يمثل ر�صيد قر�ض �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي في  31دي�سمبر  2007والبالغ  2.443.500ريال �سعودي قيمة االلتزام المتعلق ب�سداد قر�ض
ال�صندوق الم�ستحق على �شركة االرياف لوحدات اال�ضاءة  ،حيث قامت �شركة �أ�سواق عبداهلل العثيم ب�شراء الم�صنع مقابل االلتزام ب�سداد المبالغ الم�ستحقة
على م�صنع االرياف ح�سب اتفاقية نقل االلتزامات الموافق عليها من قبل ال�صندوق بتاريخ  19اكتوبر  2005وقد تمت الموافقة على نقل االلتزامات  ،وتم
جدولة ت�سديد القر�ض على اق�ساط ن�صف �سنوية اعتبارا من عام  2006بواقع  200.000ريال �سعودي كل �ستة ا�شهر فيما عدا الق�سط االخير بمبلغ 243.500
ريال �سعودي .
ج ) في  31دي�سمبر  2007لدى ال�شركة ت�سهيالت بنكية غير م�ستغلة من بنوك محلية بقيمة  227مليون ريال �سعودي (  47 : 2006مليون ريال �سعودي ) .
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�إي�ضاحات حول القوائم المالية لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر ( 2007بالرياالت ال�سعودية)
1010دائنون �آخرون وم�صاريف م�ستحقة
دفعات مقدمة من عمالء ت�أجير المحالت
م�ستحقات الموظفين
كوبونات
ت�أمينات الغير
مخ�ص�ص الزكاة ( اي�ضاح ) 11
نقاط عمالء اكت�ساب
�أخرى

2007

2006

5.853.900
10.038.614
6.782.757
4.467.639
1.771.232
6.365.581
1.359.159
36.638.882

7.243.358
7.245.332
4.196.075
1.654.495
1.473.247
4.586.295
6.300.658
32.699.460

1111الزكـاة
ان العنا�صر الرئي�سية لوعاء الزكاة هي كما يلي :
2007
ر�أ�س المال
احتياطي نظامي
الربح قبل الزكاة
مطلوبات طويلة االجل
موجودات غير متداولة

225.000.000
5.824.464
61.526.591
44.361.240
( ) 453.212.015
( ) 116.499.720

2006
225.000.000
59.619.970
43.219.145
( ) 388.005.570
( ) 60.166.455

نظر ًا لكون وعاء الزكاة بال�سالب فقد تم �إحت�ساب الزكاة على �أ�سا�س الربح ال�صافي المعدل .
ان حركة مخ�ص�ص الزكاة هي كما يلي :
الر�صيد في  1يناير
الم�سدد خالل ال�سنة
المخ�ص�ص لل�سنة
رديات من �سنوات �سابقة
زيادة عن المخ�ص�ص لل�سنوات ال�سابقة

الر�صيد في  31دي�سمبر

2007

2006

1.473.247
( ) 1.450.026
1.748.011
1.771.232

1.329.216

انهت ال�شركة ربطها الزكوي حتى عام  2006وح�صلت على ال�شهادة النهائية لتلك ال�سنة .
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( ) 1.231.302
1.579.998
( ) 106.751
( 97.914
1.473.247

)

�شركة �أ�سواق عبداهلل العثيم
( المعروفة �سابقا ب�شركة ا�سواق عبداهلل �صالح العثيم )
( �شركة م�ساهمة �سعودية  -مقفلة )

�إي�ضاحات حول القوائم المالية لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر ( 2007بالرياالت ال�سعودية)
1212احتياطي نظامي
تم�شيا مع متطلبات نظام ال�شركات في المملكة العربية ال�سعودية والنظام الأ�سا�سي لل�شركة  ،تقوم ال�شركة بتكوين احتياطي نظامي بن�سبة  10بالمئة من الربح
ال�صافي ال�سنوي حتى يبلغ هذا االحتياطي  50بالمئة من ر�أ�س المال  .ان هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع ك�أن�صبة �أرباح .
1313م�صاريف البيع والتوزيع
2007

2006

رواتب ومزايا

14.681.669

10.170.026

دعاية واعالن

11.462.197

11.554.983

ا�ستهالك واطفاء

3.667.579

2.954.075

ايجارات

2.675.052

2.710.148

منافع عامة

1.425.426

1.421.738

�صيانة وا�صالح

1.119.325

1.087.040

وقود ومهمات

488.529

1.011.932

�أخرى

3.261.510

4.000.668

38.781.287

34.910.610

1414الم�صاريف االدارية والعمومية
2007

2006

رواتب ومزايا

38.023.580

31.945.952

ا�ستهالك واطفاء

8.100.315

5.692.898

�صيانة وا�صالح

1.956.285

1.516.195

ايجارات

1.528.945

1.333.879

منافع عامة

1.331.653

1.189.952

وقود ومهمات

1.262.704

1.901.422

ت�أمين

727.469

416.118

اتعاب مهنية

402.967

1.000.880

�أخرى

2.195.681

1.962.288

55.529.599

46.959.584
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�شركة �أ�سواق عبداهلل العثيم
( المعروفة �سابقا ب�شركة ا�سواق عبداهلل �صالح العثيم )
( �شركة م�ساهمة �سعودية  -مقفلة )

�إي�ضاحات حول القوائم المالية لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر ( 2007بالرياالت ال�سعودية)
1515ايرادات اخرى
2007

2006

ت�سوية ار�صدة الموردين

1.666.747

1.443.768

ايرادات بيع ممتلكات ومعدات

15.790

23.957

�أخرى

2.930.179

1.376.667

4.612.716

2.844.392

1616ربح ال�سهم
يتم احت�ساب عائد ال�سهم من االرباح على ا�سا�س قيمة �صافي دخل الفترة المالية على المتو�سط المرجح لعدد اال�سهم القائمة في نهاية ال�سنة .
1717االلتزامات والمطلوبات المحتملة
�أ )

يوجد على ال�شركة كما في  31دي�سمبر االلتزامات والمطلوبات المحتملة التالية :
2007

2006

اعتمادات م�ستندية

1.535.341

12.993.866

خطابات �ضمان

13.869.926

18.498.502

ب)

التزامات مقابل عقود ايجار ت�شغيلي :

يوجد التزامات قائمة على ال�شركة بموجب عقود ا�ستئجار ت�شغيلية طويلة االجل لفروعها ومجمعاتها غير قابلة لاللغاء على النحو التالي :
2007

2006

�أقل من �سنة

34.323.382

45.140.394

�أكثر من �سنة ولكن �أقل من � 5سنوات

111.607.728

132.335.162

�أكثر من � 5سنوات واقل من � 23سنة

167.157.630

125.041.618

1818توزيعات االرباح
وافقت الجمعية العامة للم�ساهمين في اجتماعها ال�سنوي المنعقد بتاريخ  21ذو القعدة  1428الموافق  31دي�سمبر  2007على توزيع ارباح نقدية بمبلغ
 16.220.895ريال �سعودي والذي يمثل ر�صيد االرباح المحققة عن الربع االخير من �سنة  2007باال�ضافة الى ر�صيد االرباح الم�ستبقاة في � 30سبتمبر 2007
 ،كما تم توزيع ارباح بمبلغ  45مليون ريال �سعودي بتاريخ � 13سبتمبر  2007بموافقة ال�شركاء بال�شركة قبل تحويلها الى �شركة م�ساهمة �سعودية – مقفلة .
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( المعروفة �سابقا ب�شركة ا�سواق عبداهلل �صالح العثيم )
( �شركة م�ساهمة �سعودية  -مقفلة )

�إي�ضاحات حول القوائم المالية لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر ( 2007بالرياالت ال�سعودية)
1919االدوات المالية وادارة المخاطر
تت�ضمن االدوات المالية المقيدة في قائمة المركز المالي ب�شكل رئي�سي النقد وما يعادله والذمم المدينة والذمم الدائنة وبع�ض الم�صروفات الم�ستحقة
والمطلوبات المتداولة االخرى .
مخاطر االئتمان
هي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما ي�ؤدي الى تكبد الطرف االخر لخ�سارة مالية  .لي�س لدى ال�شركة تركيز جوهري لمخاطر االئتمان .
يتم ايداع النقد لدى بنوك محلية ذات ت�صنيف ائتماني مرتفع  .تظهر المدفوعات المقدمة والمدينون الآخرون بعد ح�سم مخ�ص�ص الديون الم�شكوك في
تح�صيلها  ،ان وجد .
مخاطر ا�سعار العموالت
هي التعر�ض لمخاطر متعددة تتعلق بت�أثير التغيرات في ا�سعار العموالت في ال�سوق على المركز المالي لل�شركة وتدفقاتها النقدية  .تراقب ال�شركة تقلبات
ا�سعار العموالت وتعتقد ان ت�أثير مخاطر ا�سعار العموالت لي�س جوهريا.
مخاطر العمالت
هي مخاطر التغير في قيمة االدوات المالية ب�سبب التغيرات في ا�سعار �صرف العمالت االجنبية  .ان معامالت ال�شركة اال�سا�سية هي بالريال ال�سعودي والدوالر
االمريكي  .تراقب االدارة تقلبات ا�سعار �صرف العمالت وتعتقد ان مخاطر العمالت غير جوهرية .
مخاطر ال�سيولة
هي مخاطر عدم مقدرة ال�شركة بالوفاء بتمويل متطلباتها وخ�صو�صا التزامات القرو�ض  .لدى ال�شركة تمويل كاف لمقابلة هذه االلتزامات عند ا�ستحقاقها.
القيمة العادلة
هي المبلغ الذي يتم تبادل ا�صل او ت�سوية التزام بين اطراف لديها معرفة ورغبة في ذلك وتتم بنف�س �شروط التعامل مع االطراف االخرى  .وحيث يتم اعداد
االدوات المالية لل�شركة على ا�سا�س طريقة التكلفة التاريخية  ،قد تنتج فروقات بين القيمة الدفترية وتقديرات القيمة العادلة  .تعتقد االدارة ان القيمة العادلة
للموجودات والمطلوبات المالية لل�شركة ال تختلف ب�شكل جوهري عن قيمتها الدفترية .
2020ارقام المقارنة
جرى اعادة تبويب بع�ض ارقام �سنة  2006لتتفق مع العر�ض لل�سنة الحالية .
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ملحق رقم ()2
القوائم املالية وتقرير مراجعي احل�سابات
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2006م
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�شركة �أ�سواق عبداهلل �صالح العثيم
( املعروفة �سابقا ب�شركة �أ�سواق العثيم املحدودة)
( �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة )
القوائم املالية وتقرير مراجعي احل�سابات
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2006
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�شركة �أ�سواق عبداهلل �صالح العثيم
( المعروفة �سابقا ب�شركة �أ�سواق العثيم المحدودة)
( �شركة ذات م�س�ؤولية محدودة )
قائمة المركز المالي كما في  31دي�سمبر ( 2006بالرياالت ال�سعودية)
�إي�ضاح

2006

الموجودات
موجودات متداولة

نقد في ال�صندوق ولدى البنوك
مخزون
مدفوعات مقدمة ومدينون �آخرون
اطراف ذات عالقة

ا�ستثمار في �شركة زميلة
ممتلكات ومعدات
م�شروعات تحت التنفيذ
م�صاريف ما قبل الت�شغيل

مجموع الموجودات غير المتداولة
مجموع الموجودات
المطلوبات وحقوق ال�شركاء
مطلوبات متداولة

22.043.057
145.519.846
34.393.395
7.508.694
209.464.992

44.308.097
123.218.886
31.636.241
199.163.224

6
7
8

85.000.000
253.619.959
48.768.444
617.167
388.005.570
597.470.562

85.000.000
154.454.015
20.589.064
2.082.697
262.125.776
461.289.000

9
9

57.777.551
5.982.306
225.529.769
32.699.460
321.989.086

400.000
198.962.402
32.012.765
231.375.167

6.012.202
31.224.637
37.236.839
359.225.925

2.070.333
2.843.500
4.913.833
236.289.000

225.000.000
5.824.464
7.420.173
238.244.637
597.470.562

10.000.000
210.000.000
5.000.000
225.000.000

3
4
5

مجموع الموجودات المتداولة
موجودات غير متداولة

قرو�ض ومرابحات ق�صيرة الأجل
الجزء المتداول من قرو�ض ومرابحات طويلة الأجل
دائنون تجاريون
دائنون �آخرون وم�صاريف م�ستحقة

10

مجموع المطلوبات المتداولة
مطلوبات غير متداولة
تعوي�ضات نهاية الخدمة
قرو�ض ومرابحات طويلة الأجل

مجموع المطلوبات غير المتداولة
مجموع المطلوبات
حقوق ال�شركاء
ر�أ�س المال
الزيادة المقترحة في ر�أ�س المال
احتياطي نظامي
�أرباح م�ستبقاة

مجموع حقوق ال�شركاء
مجموع المطلوبات وحقوق ال�شركاء

2005

9

1
1

461.289.000

�إن الإي�ضاحات المرفقة ت�شكل جزءا ال يتجز�أ من هذه القوائم المالية
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�شركة �أ�سواق عبداهلل �صالح العثيم
( المعروفة �سابقا ب�شركة �أ�سواق العثيم المحدودة)
( �شركة ذات م�س�ؤولية محدودة )
قائمة الدخل لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر ( 2006بالرياالت ال�سعودية)
اي�ضاح

2005

2006

الإيرادات
المبيعات

1.770.508.252

1.394.082.733

الت�أجير

52.029.552

58.264.243

مجموع االيرادات

1.822.537.804

1.452.346.976

كلفة االيرادات

( )1.688.316.297

( ) 1.334.009.830

اجمالي الربح

134.221.507

118.337.146

م�صاريف بيع وتوزيع

12

( ) 34.910.610

( ) 32.463.163

م�صاريف ادارية وعمومية

13

( ) 46.959.584

( ) 39.509.815

52.351.313

46.364.168

الربح من االعمال
م�صاريف مالية
ايرادات �أخرى � ،صافي

( ) 1.983.540
14

الربح قبل الزكاة
الزكاة

الربح ال�صافي

11

9.252.197

4.627.970

59.619.970

50.992.138

( ) 1.375.333

( ) 1.616.762

58.244.637

49.375.376

�إن الإي�ضاحات المرفقة ت�شكل جزءا ال يتجز�أ من هذه القوائم المالية
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-
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�أرباح م�ستبقاة
41.415.328

ح�ساب جاري
ال�شريـــك
257.948.433

احتياطي نظامي
5.000.000

الزيادة المقترحة
في ر�أ�س المال
-

ر�أ�س المـال
10.000.000

الر�صيد في  1يناير 2005

�شركة �أ�سواق عبد اهلل �صالح العثيم
( المعروفة �سابقا ب�شركة �أ�سواق العثيم المحدودة )
( �شركة ذات م�س�ؤولية محدودة )
قائمة حقوق ال�شركاء لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر ( 2006بالرياالت ال�سعودية)
المجموع
314.363.761

الربح ال�صافي ل�سنة 2005

�أن�صبة �أرباح موزعة

�صافي الحركة في ح�ساب جاري ال�شريك

الزيادة المقترحة في ر�أ�س المال

الر�صيد في  31دي�سمبر 2005

الزيادة في ر�أ�س المال

الربح ال�صافي ل�سنة 2006

المحول الى االحتياطي النظامي

�أن�صبة �أرباح موزعة

�صافي الحركة في ح�ساب جاري ال�شريك

10.000.000

215.000.000
-

210.000.000
210.000.000

( )210.000.000
-

الر�صيد في  31دي�سمبر 2006

5.000.000

( ) 5.000.000
5.824.464
-

225.000.000

41.415.328
( ) 138.739.137
( ) 160.624.624
-

45.000.000
( ) 45.000.000

-

49.375.376
( ) 41.415.328
( ) 49.375.376
-

58.244.637
( ) 5.824.464
( ) 45.000.000
-

5.824.464

49.375.376
( ) 138.739.137
225.000.000

58.244.637
( ) 45.000.000

-

238.244.637

7.420.173

�إن الإي�ضاحات المرفقة ت�شكل جزءا ال يتجز�أ من هذه القوائم المالية

�شركة �أ�سواق عبد اهلل �صالح العثيم
( المعروفة �سابقا ب�شركة �أ�سواق العثيم المحدودة )
( �شركة ذات م�س�ؤولية محدودة )
قائمة التدفقات النقدية لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر ( 2006بالرياالت ال�سعودية)
2006

الأن�شطة الت�شغيلية

الربح قبل الزكاة
تعديالت على الربح ال�صافي قبل الزكاة :
ا�ستهالكات
اطفاءات
ارباح بيع ممتلكات ومعدات
تعوي�ض نهاية الخدمة
التغيرات في الموجودات والمطلوبات العاملة
مدفوعات مقدمة لموردين ومقاولين ومدينون �آخرون
المخزون
الدائنون والم�ستحقات
الزكاة المدفوعة
اطراف ذات عالقة

59.619.970

2005
50.992.138

19.826.723
1.465.530
( ) 23.957
3.941.869

14.384.668
2.436.982
( ) 784.690
2.070.333

( ) 2.757.154
( ) 22.300.960
27.110.031
( ) 1.231.302
( ) 46.031.694
39.619.056

( ) 235.517
( ) 29.981.276
53.234.198
( ) 1.367.546
90.749.290

( ) 87.323.106
( ) 28.179.380
59.000
( ) 115.443.486

( ) 85.000.000
( ) 52.186.245
( ) 16.213.312
1.177.955
( ) 152.221.602

�صافي النقد المتوفر من االن�شطة التمويلية
�صافي التغير في النقد

53.559.390
53.559.390
( ) 22.265.040
44.308.097
22.043.057

3.243.500
86.423.870
89.667.370
28.195.058
16.113.039
44.308.097

عك�س (فرق) تقييم �شراء �أرا�ضي ومباني من �شريك
�أرباح موزعة مقفلة في ح�ساب جاري �شركة العثيم القاب�ضة
المحول من الزيادة المقترحة لر�أ�س المال واالحتياطي النظامي الى ر�أ�س المال
�صافي االر�صدة المحولة الى جاري ال�شريك  ،قبل النقد
�شراء ار�ض في الدمام مقابل تمويل مرابحة

6.477.000
( ) 45.000.000
( ) 215.000.000
( ) 38.181.604

( ) 6.495.000
41.415.328
210.000.000
( ) 231.658.007
-

�صافي النقد المتوفر من االن�شطة الت�شغيلية
الأن�شطة اال�ستثمارية

ا�ستثمار في �شركة زميلة
�شراء ممتلكات ومعدات
م�شروعات تحت التنفيذ
المتح�صل من بيع ممتلكات ومعدات

�صافي النقد الم�ستخدم في االن�شطة اال�ستثمارية
الأن�شطة التمويلية

بنوك دائنة وقرو�ض ومرابحات
ح�ساب جاري �شريك الأغلبية

النقد في  1يناير

النقد في  31دي�سمبر
عمليات غير نقدية

�إن الإي�ضاحات المرفقة ت�شكل جزءا ال يتجز�أ من هذه القوائم المالية
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�شركة �أ�سواق عبد اهلل �صالح العثيم
( المعروفة �سابقا ب�شركة �أ�سواق العثيم المحدودة )
( �شركة ذات م�س�ؤولية محدودة )

اي�ضاحات حول القوائم المالية لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر ( 2006بالرياالت ال�سعودية)
1 -1التكوين والن�شاط
ان �شركة ا�سواق عبداهلل �صالح العثيم المحدودة هي �شركة �سعودية ذات م�س�ؤولية محدودة م�سجلة بالريا�ض بتاريخ  7رجب  21 ( 1400مايو  ) 1980بال�سجل
التجاري رقم . 1010031185
بتاريخ � 25سبتمبر  ، 2005قرر ال�شركاء تغيير ا�سم ال�شركة من �شركة العثيم التجارية المحدودة الى �شركة ا�سواق العثيم المحدودة وتعديل ح�ص�ص ال�شركاء
في ر�أ�س مال ال�شركة البالغ  10.000.000ريال �سعودي  .قرر ال�شركاء بتاريخ  31دي�سمبر  2005ادخال �شركاء جدد وزيادة ر�أ�س المال الى  225مليون ريال
�سعودي وذلك بالتحويل من جاري ال�شريك واالحتياطي النظامي واالرباح الم�ستبقاة  ،وتم تعديل القيمة اال�سمية للح�صة لت�صبح  50ريال �سعودي  .وبتاريخ
 15مار�س  2006قرر ال�شركاء تحويل ال�شركة �إلى �شركة م�ساهمة عامة تحت ا�سم �شركة ا�سواق عبداهلل العثيم ( �شركة م�ساهمة �سعودية ) و�إدخال �شركاء
جدد وطرح  %30من الأ�سهم لالكتتاب العام  ،كما تم تعديل القيمة الإ�سمية للح�صة لت�صبح  10ريال �سعودي  .وبتاريخ  3مايو  2006قرر ال�شركاء تعديل ا�سم
ال�شركة الى �شركة ا�سواق عبداهلل �صالح العثيم المحدودة وتعديل ح�ص�ص ال�شركاء في ر�أ�س مال ال�شركة  .وبهذا يكون ال�شركاء وح�ص�صهم في را�س مال
ال�شركة على النحو التالي :
ال�شريــــك

عدد احل�ص�ص

قيمة احل�صة

املجمــوع

بالرياالت ال�سعودية
�شركة العثيم القاب�ضة

15.750.000

10

157.500.000

ال�شيخ عبداهلل �صالح العثيم

3.375.000

10

33.750.000

ال�سيد فهد عبداهلل �صالح العثيم

1.125.000

10

11.250.000

ال�سيدة هدى عبداهلل �صالح العثيم

1.125.000

10

11.250.000

ال�سيدة عبير عبداهلل �صالح العثيم

1.125.000

10

11.250.000

22.500.000

225.000.000

يتمثل ن�شاط ال�شركة في تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية والمواد اال�ستهالكية وادارة وت�شغيل المراكز الترفيهية و�شراء االرا�ضي القامة المباني
عليها وا�ستثمارها بالبيع او االيجار ل�صالح ال�شركة .
2 -2ملخ�ص لأهم ال�سيا�سات المحا�سبية
يتم اعداد القوائم المالية وفقا لمعيار العر�ض واالف�صاح العام ال�صادر عن وزارة التجارة ووفقا للمعايير المحا�سبية ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبين
القانونيين  .ان ال�سيا�سات المحا�سبية الهامة المتبعة من قبل ال�شركة هي على النحو الآتي :
استخدام التقديرات

ان اعداد القوائم المالية وفقا للمباديء المحا�سبية المتعارف عليها يتطلب ا�ستخدام التقديرات واالفترا�ضات التي قد ت�ؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات
واي�ضاحات الموجودات والمطلوبات المحتملة بتاريخ القوائم المالية ،ا�ضافة الى مبالغ االيرادات والم�صروفات خالل تلك الفترة  .وبالرغم من ان هذه
التقديرات مبنية على اف�ضل المعلومات واالحداث الحالية المتوفرة لدى االدارة اال ان النتائج الفعلية النهائية قد تختلف عن هذه التقديرات .
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�شركة �أ�سواق عبد اهلل �صالح العثيم
( المعروفة �سابقا ب�شركة �أ�سواق العثيم المحدودة )
( �شركة ذات م�س�ؤولية محدودة )

اي�ضاحات حول القوائم المالية لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر ( 2006بالرياالت ال�سعودية)
العرف المحا�سبي
تعد القوائم المالية وفق ًا لمبد�أ التكلفة التاريخية ومبد�أ الإ�ستحقاق .
تحقيق االيرادات
تتحقق المبيعات عند ت�سليم الب�ضاعة للعمالء ويتحقق االيرادات من ن�شاط الترفيه عند تقديم الخدمة  ،بينما تتحقق االيرادات من االيجار على ا�سا�س مدة
عقود االيجار .
الم�صاريف
تتكون م�صاريف البيع والتوزيع ب�شكل رئي�سي من التكاليف المنفقة لتوزيع وبيع ب�ضائع ال�شركة .ويتم ت�صنيف الم�صاريف االخرى كم�صاريف ادارية وعمومية.
تت�ضمن الم�صاريف االدارية والعمومية الم�صاريف المبا�شرة وغير المبا�شرة والتي ال تتعلق ب�شكل مبا�شر بكلفة االيرادات وفقا للمعايير المحا�سبية المتعارف
عليها  .ويتم توزيع الم�صاريف اذا دعت الحاجة بين الم�صاريف االدارية والعمومية وكلفة االيرادات على ا�سا�س ثابت .
كلفة المبيعات
تت�ضمن كلفة المبيعات كلفة الم�شتريات والم�صاريف المتعلقة بالمنافذ البيعية .
ا�ستثمارات
تظهر اال�ستثمارات في ال�شركات المملوكة بن�سبة تقل عن  %20ولي�س هناك ت�أثيرا فعاال لل�شركة عليها من خالل الم�شاركة في �سيا�ستها المالية والت�شغيلية
بالكلفة بعد تعديلها بمخ�ص�ص االنخفا�ض غير الم�ؤقت في قيمتها  .يتحقق االيراد من هذه اال�ستثمارات عند ا�ستالم االرباح الموزعة .
المخزون
تظهر الب�ضاعة ب�سعر الكلفة او ال�سوق� ،أيهما �أقل  .ويتم تحديد الكلفة على �أ�سا�س طريقة المتو�سط المرجح .
الممتلكات والمعدات
تظهر الممتلكات والمعدات بالكلفة بعد تنزيل اال�ستهالكات المتراكمة  .تعتبر م�صاريف اال�صالح وال�صيانة م�صاريفا ايرادية� ،أما م�صاريف التح�سينات
فتعتبر م�صاريف ر�أ�سمالية .ويجري احت�ساب اال�ستهالكات عليها على �أ�سا�س حياتها العملية المقدرة وذلك با�ستعمال طريقة الق�سط الثابت .ويتم اطفاء
التح�سينات على الم�أجور على �أ�سا�س الحياة العملية المقدرة لهذه التح�سينات او المتبقي من مدة عقد االيجار ايهما ينتهي اوال  .ان الحياة العملية المقدرة
للبنود الرئي�سية لهذه الأ�صول هي :
ال�سنوات
االالت ومعدات

10

مباني

40 – 20

�سيارات

7-5

�أجهزة الحا�سب الآلي

7–5

�أثاث ومفرو�شات

7

تح�سينات المباني الم�ست�أجرة

10
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�شركة �أ�سواق عبد اهلل �صالح العثيم
( المعروفة �سابقا ب�شركة �أ�سواق العثيم المحدودة )
( �شركة ذات م�س�ؤولية محدودة )

اي�ضاحات حول القوائم المالية لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر ( 2006بالرياالت ال�سعودية)
انخفا�ض قيمة الموجودات طويلة االجل
بتاريخ قائمة كل مركز مالي  ،تقوم ال�شركة بمراجعة القيم الدفترية للموجودات الملمو�سة وغير الملمو�سة للت�أكد من وجود �أي دليل مو�ضوعي على انخفا�ض
قيمة هذه الموجودات  ،وفي حالة وجود مثل هذا الدليل  ،يتم تحديد القيمة المقدرة لال�سترداد لهذه الموجودات لتحديد قيمة الخ�سارة الناتجة عن تدني
قيمة الموجودات  ،ان وجدت .وفي حالة عدم وجود امكانية لتحديد القيمة القابلة ال�سترداد الموجودات ب�شكل افرادي  ،تقوم ال�شركة بتقدير القيمة القابلة
لال�سترداد للوحدة المدرة للنقدية التي ينتمي اليها الموجودات .
تحويل العمالت الأجنبية
يتم تحويل المعامالت بالعملة االجنبية الى الريال ال�سعودي با�سعار التحويل ال�سائدة عند اجراء المعاملة  .ويتم تحويل الموجودات والمطلوبات المالية
بالعمالت االجنبية كما في تاريخ قائمة المركز المالي الى الريال ال�سعودي بالأ�سعار ال�سائدة في ذلك التاريخ  .ان االرباح والخ�سائر الناتجة عن الت�سديدات
او تحويل العمالت االجنبية يتم ادراجها �ضمن قائمة الدخل .
محا�سبة عقود االيجار
تعتبر كافة عقود االيجارات التي تبرمها ال�شركة عقود ايجار ت�شغيلية  ،وبموجبها تحمل دفعات االيجار على قائمة الدخل بطريقة الق�سط الثابت على مدى
فترة االيجار .
كما يتم قيد مبالغ الإيجار الم�ستلمة بموجب عقود الإيجار الت�شغيلية من قبل ال�شركة ب�صفتها م�ؤجرة ك�إيرادات في قائمة الدخل على �أ�سا�س الق�سط الثابت
على مدى فترة تلك العقود .
م�صاريف ما قبل الت�شغيل
تتمثل م�صاريف ما قبل الت�شغيل بتكاليف اعداد وتجهيز الفروع والمعار�ض وتكاليف التوظيف ورواتب الموظفين المرتبطين بتجهيز الفروع والمعار�ض
الجديدة  .ويتم اطفاء هذه الم�صاريف با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت على مدة اربع �سنوات .
تعوي�ضات نهاية الخدمة
يتم �إحت�ساب تعوي�ضات نهاية الخدمة وفقا لنظام العمل ال�سعودي ويتم تنزيل الدفعات من اال�ستدراك  ،كما ويتم احت�ساب ودفع فروقات تعوي�ضات ال�صرف
من الخدمة للموظفين ان وجدت عند انتهاء خدماتهم .
الزكاة
تخ�ضع ال�شركة لتعليمات م�صلحة الزكاة والدخل في المملكة العربية ال�سعودية  .يتم اال�ستدراك الزكاة وفقا لمبد�أ اال�ستحقاق  .يتم احت�ساب مخ�ص�ص فري�ضة
الزكاة وفقا للوعاء الزكوي  ،يجري ت�سجيل �أية فروقات بين المخ�ص�ص والربط النهائي حين يتم اعتماد الربط النهائي حيث يتم حينئذ اقفال المخ�ص�ص .
احتياطي نظامي
تم�شيا مع متطلبات نظام ال�شركات في المملكة العربية ال�سعودية والنظام الأ�سا�سي لل�شركة  ،تقوم ال�شركة بتكوين احتياطي نظامي بن�سبة  10بالمئة من الربح
ال�صافي ال�سنوي حتى يبلغ هذا االحتياطي  50بالمئة من ر�أ�س المال  .ان هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع ك�أن�صبة �أرباح .
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�شركة �أ�سواق عبد اهلل �صالح العثيم
( المعروفة �سابقا ب�شركة �أ�سواق العثيم المحدودة )
( �شركة ذات م�س�ؤولية محدودة )

اي�ضاحات حول القوائم المالية لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر ( 2006بالرياالت ال�سعودية)
3 -3المخـزون
2006

2005

ب�ضاعة الم�ستودعات المركزية

55.152.849

51.129.492

ب�ضاعة الفروع

90.366.997

72.089.394

145.519.846

123.218.886

4 -4مدفوعات مقدمة ومدينون �آخرون
2006

2005

م�صاريف مدفوعة مقدما

16.168.689

13.607.427

عمالء ت�أجير المحالت

634.421

5.493.402

ت�أمين اعتمادات م�ستندية وخطابات �ضمان

4.448.732

4.602.054

موظفون

2.060.855

1.358.484

مدفوعات مقدمة لموردين

5.705.211

5.363.728

�آخرون

5.375.487

1.211.146

34.393.395

31.636.241

5 -5االطراف ذات العالقة
قامت ال�شركة خالل ال�سنة باجراء معامالت مع الجهات ذات العالقة المبينة ادناه  .ان �شروط هذه المعامالت والم�صاريف تت�شابه مع المدينين والدائنين
التجاريين العاديين وتمت بموافقة ادارة ال�شركة :
اال�ســـــــم

العالقـــة

�شركة العثيم القاب�ضة

�شريك

�شركة عبد اهلل العثيم لال�ستثمار والتطوير العقاري

�شركة زميلة

الر�صيد مدين  ( /دائن )
10.166.429
( ) 2.657.735
7.508.694
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�شركة �أ�سواق عبد اهلل �صالح العثيم
( المعروفة �سابقا ب�شركة �أ�سواق العثيم المحدودة )
( �شركة ذات م�س�ؤولية محدودة )

اي�ضاحات حول القوائم المالية لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر ( 2006بالرياالت ال�سعودية)
ان المعامالت الجوهرية والمبالغ المتعلقة بها هي كما يلي :
اجلهــــة
�شركة العثيم القاب�ضة

�شركة عبد اهلل العثيم لال�ستثمار والتطوير العقاري

املعامــــالت
رواتب االدارات الم�شتركة

( ) 1.910.693

�أرباح تمويل على الح�ساب الجاري لل�شركة القاب�ضة

2.931.448

�إيرادات ايجارات

932.500

اعمال ان�شاءات المقاوالت

11.716.773

�إيرادات ايجارات

1.956.305

م�صاريف ايجارات

( ) 977.500

6 -6ا�ستثمار في �شركة زميلة
يمثل اال�ستثمار في �شركة زميلة قيمة اال�ستثمار في ر�أ�س مال �شركة عبد اهلل العثيم لال�ستثمار والتطوير العقاري بن�سبة .%13.6
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12.520.150

12.229.650

3.261.017
( ) 86.957
15.132.014

11.957.954

16.156.781

15.057.008

4.585.418
25.101.630

20.516.212

8.807.581

13.181.333

1.513.339
29.844.404

28.331.065

28.464.689

45.038.425

4.551.814
19.553.540

15.001.726

154.454.015

253.619.959

19.826.723
( ) 86.957
127.237.093

107.497.327

-

40.113.652

54.820.353

2.316.248
7.392.193

5.075.945

17.022.949
62.212.546

3.005.560
( ) 122.000
27.361.664

3.485.645
40.158.638

5.887.091
43.025.737

21.125.550
64.591.965

125.504.710
( ) 122.000
( ) 6.477.000
380.857.052

اعادة التقييم يمثل عك�س (فرق) تقييم ارا�ضي م�شتراة من ال�شريك عام  2005تم الغاء قيدها خالل العام .

28.419.162

39.260.938

3.598.887
30.213.312

26.614.425

14.440.663
69.474.250

55.033.587

45.189.597

24.478.104

36.672.993

37.138.646

43.466.415

261.951.342

-

19.972.000

74.032.252

-

-

60.537.252
( ) 6.477.000
74.032.252

19.972.000

�أرا�ضي

�آالت ومعدات

مبانــي

�ســيارات

�أجهزة حا�سب �آيل

اثاث ومفرو�شات

حت�سينات
على امل�أجور

املجمـوع

تم خالل عام � 2006شراء مجموعة ارا�ضي عن طريق م�صرف الراجحي قيمتها الدفترية  38.181.604ريال �سعودي ونتج عن ذلك التزام بمبلغ  48.490.637ريال �سعودي وتم ابرام عقد بيع عقار بالتق�سيط مع م�صرف
الراجحي بخ�صو�ص �شراء االرا�ضي  ،ان �صكوك االرا�ضي مفرغة با�سم م�صرف الراجحي كما في  31دي�سمبر  2006و�سيتم افراغها با�سم ال�شركة عند االيفاء وااللتزام الناتج عن عقد البيع بالتق�سيط .

 31دي�سمبر 2005

 31دي�سمبر 2006
القيمة الدفترية ال�صافية
 31دي�سمبر 2006

 1يناير 2006
اال�ضافات
اال�ستبعادات

 31دي�سمبر 2006
اال�ستهالكات

 1يناير 2006
اال�ضافات
اال�ستبعادات
فرق اعادة تقييم

الكلفــة

7 -7الممتلكات والمعدات

اي�ضاحات حول القوائم المالية لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر ( 2006بالرياالت ال�سعودية)

�شركة �أ�سواق عبد اهلل �صالح العثيم
( المعروفة �سابقا ب�شركة �أ�سواق العثيم المحدودة )
( �شركة ذات م�س�ؤولية محدودة )
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�شركة �أ�سواق عبد اهلل �صالح العثيم
( المعروفة �سابقا ب�شركة �أ�سواق العثيم المحدودة )
( �شركة ذات م�س�ؤولية محدودة )

اي�ضاحات حول القوائم المالية لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر ( 2006بالرياالت ال�سعودية)
8 -8م�شروعات تحت التنفيذ
تتمثل الم�شروعات تحت التنفيذ ب�شكل رئي�سي في م�ستخل�صات للمقاولين لتوريد وت�شييد المجمعات التجارية الجديدة ،وتت�ضمن مبلغ  11.7مليون ريال
�سعودي مدفوعة ل�شركة �شقيقة ( اي�ضاح . ) 5
9 -9قرو�ض ومرابحات
تمثل القرو�ض والمرابحات لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر مما يلي :
�أ ) مرابحات ق�صيرة الأجل :
البنك االهلي التجاري

2006

2005

57.777.551

-

57.777.551

-

ب ) قرو�ض ومرابحات طويلة الأجل :
2005

2006

االجمايل

اجلزء املتداول

اجلزء غري املتداول

االجمايل

م�صرف الراجحي ()1

5.582.306

28.781.137

34.363.443

-

قفر�ض �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي()2

400.000

2.443.500

2.843.500

3.243.500

5.982.306

31.224.637

37.206.943

3.243.500

( )1يمثل ر�صيد مرابحات م�صرف الراجحي في  31دي�سمبر  2006والبالغ  34.363.443قيمة مرابحة ممنوحة لل�شركة ل�شراء ار�ض في الدمام وذلك عن
طريق ابرام عقد بيع عقار بالتق�سيط بمبلغ اجمالي قدره  48.490.637ريال �سعودي والذي يت�ضمن مبلغ  10.309.034ريال �سعودي بمثل مجمل ربح العقد
للبنك  ،وتم جدولة ت�سديد المرابحة على  10اق�ساط ن�صف �سنوية مت�ساوية قيمة الق�سط والمرابحة مبلغ  4.467.247ريال �سعودي اعتبارا من عام .2007
وقد منحت المرابحة مقابل تحرير �سند لأمر بمبلغ  44.672.477ريال �سعودي و�إفراغ الأر�ض با�سم م�صرف الراجحي.
( )2يمثل ر�صيد قر�ض �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي في  31دي�سمبر  2006والبالغ  2.843.500ريال �سعودي قيمة االلتزام المتعلق ب�سداد قر�ض
ال�صندوق الم�ستحق على �شركة االرياف لوحدات اال�ضاءة  ،حيث قامت �شركة عبد اهلل �صالح العثيم ب�شراء الم�صنع مقابل االلتزام ب�سداد المبالغ الم�ستحقة
على م�صنع االرياف ح�سب اتفاقية نقل االلتزامات الموافق عليها من قبل ال�صندوق بتاريخ  19اكتوبر  2005وقد تمت الموافقة على نقل االلتزامات ،وتم
جدولة ت�سديد القر�ض على �ستة ع�شر ق�سط ًا ن�صف �سنوي اعتبار ًا من عام  2006بواقع  200.000ريال �سعودي كل �ستة �أ�شهر فيما عدا الق�سط االخير بمبلغ
 243.500ريال �سعودي .
ج ) في  31دي�سمبر  2006لدى ال�شركة ت�سهيالت بنكية غير م�ستغلة من بنوك محلية بقيمة  47.22.449ريال �سعودي.
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�شركة �أ�سواق عبد اهلل �صالح العثيم
( المعروفة �سابقا ب�شركة �أ�سواق العثيم المحدودة )
( �شركة ذات م�س�ؤولية محدودة )

اي�ضاحات حول القوائم المالية لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر ( 2006بالرياالت ال�سعودية)
1010دائنون �آخرون وم�صاريف م�ستحقة
2006

2005

دفعات مقدمة من عمالء ت�أجير المحالت

7.243.358

8.395.854

م�ستحقات الموظفين

7.245.332

7.822.377

كوبونات

4.196.075

6.314.572

ت�أمينات الغير

1.654.495

773.810

مخ�ص�ص الزكاة ( اي�ضاح ) 11

1.473.247

1.329.216

نقاط عمالء اكت�ساب

4.586.295

2.665.520

�أخرى

6.300.658

4.711.416

32.699.460

32.012.765

1111الزكـاة
ان العنا�صر الرئي�سية لوعاء الزكاة هي كما يلي :
2006

2005

225.000.000

10.000.000

احتياطي نظامي

-

5.000.000

الربح قبل الزكاة

59.619.970

50.992.138

ح�ساب جاري ال�شريك

-

160.624.624

مطلوبات طويلة االجل

43.219.145

موجودات غير متداولة

( ) 388.005.570

( ) 262.125.776

( ) 60.166.455

( ) 30.195.181

ر�أ�س المال

نظر ًا لكون وعاء الزكاة بال�سالب فقد تم �إحت�ساب الزكاة على �أ�سا�س الربح ال�صافي المعدل .
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5.313.833

�شركة �أ�سواق عبد اهلل �صالح العثيم
( المعروفة �سابقا ب�شركة �أ�سواق العثيم المحدودة )
( �شركة ذات م�س�ؤولية محدودة )

اي�ضاحات حول القوائم المالية لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر ( 2006بالرياالت ال�سعودية)
ان حركة مخ�ص�ص الزكاة هي كما يلي :
2006

2005

الر�صيد في  1يناير

1.329.216

1.080.000

الم�سدد خالل ال�سنة

( ) 1.231.302

( ) 1.367.546

1.579.998

1.329.216

المخ�ص�ص لل�سنة
رديات من �سنوات �سابقة

( ) 106.751

(زيادة) نق�ص المخ�ص�ص لل�سنوات ال�سابقة

( ) 97.914

الر�صيد في  31دي�سمبر

1.473.247

287.546
1.329.216

انهت ال�شركة ربطها الزكوي عن عام  2004وح�صلت على الربط الزكوي النهائي لتلك ال�سنة  .كما قدمت اقرارها الزكوي عن عام  2005والذي ما زال قيد
الدرا�سة من قبل م�صلحة الزكاة والدخل .
1212م�صاريف البيع والتوزيع
2006

2005

رواتب ومزايا

10.170.026

9.975.901

ا�ستهالك واطفاء

2.954.075

2.212.153

ايجارات

2.710.148

2.747.139

منافع عامة

1.421.738

984.206

�صيانة وا�صالح

1.087.040

788.105

وقود ومهمات

1.011.932

1.948.883

دعاية واعالن

11.554.983

10.797.485

م�صاريف ال�شحن للفروع

2.687.958

-

�أخرى

1.312.710

3.009.291

34.910.610

32.463.163
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�شركة �أ�سواق عبد اهلل �صالح العثيم
( المعروفة �سابقا ب�شركة �أ�سواق العثيم المحدودة )
( �شركة ذات م�س�ؤولية محدودة )

اي�ضاحات حول القوائم المالية لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر ( 2006بالرياالت ال�سعودية)
1313الم�صاريف االدارية والعمومية
2006

2005

رواتب ومزايا

31.945.952

27.950.859

ا�ستهالك واطفاء

5.592.898

4.253.316

ايجارات

1.333.879

1.223.926

منافع عامة

1.189.952

877.784

�صيانة وا�صالح

1.516.195

1.232.363

وقود ومهمات

1.901.422

1.550.385

اتعاب مهنية

1.000.880

753.923

ت�أمين

416.118

533.324

�أخرى

1.962.288

1.133.935

46.859.584

39.509.815

1414ايرادات اخرى
2006

2005

ايرادات بيع كراتين فارغة

1.856.377

1.388.481

�أرباح تمويل �شركات �شقيقة ( اي�ضاح ) 5

2.931.448

-

�أرباح بيع ممتلكات ومعدات

23.957

784.690

�أخرى

4.440.415

2.454.799

9.252.197

4.627.970

1515االلتزامات والمطلوبات المحتملة
�أ )

يوجد على ال�شركة كما في  31دي�سمبر االلتزامات والمطلوبات المحتملة التالية :
2006

2005

اعتمادات م�ستندية

12.993.866

30.919.069

خطابات �ضمان

18.498.502

11.298.826
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�شركة �أ�سواق عبد اهلل �صالح العثيم
( المعروفة �سابقا ب�شركة �أ�سواق العثيم المحدودة )
( �شركة ذات م�س�ؤولية محدودة )

اي�ضاحات حول القوائم المالية لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر ( 2006بالرياالت ال�سعودية)
ب)

التزامات مقابل عقود ايجار ت�شغيلي :

يوجد التزامات قائمة على ال�شركة بموجب عقود ا�ستئجار ت�شغيلية طويلة االجل لفروعها ومجمعاتها غير قابلة لاللغاء على النحو التالي :
2006

2005

�أقل من �سنة

45.140.394

34.564.018

�أكثر من �سنة ولكن �أقل من � 5سنوات

132.335.162

104.246.024

�أكثر من � 5سنوات واقل من � 23سنة

125.041.618

147.208.614

1616االدوات المالية وادارة المخاطر
تت�ضمن االدوات المالية المقيدة في قائمة المركز المالي ب�شكل رئي�سي النقد وما يعادله والذمم المدينة والذمم الدائنة وبع�ض الم�صروفات الم�ستحقة
والمطلوبات المتداولة االخرى .
مخاطر االئتمان
هي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما ي�ؤدي الى تكبد الطرف االخر لخ�سارة مالية  .لي�س لدى ال�شركة تركيز جوهري لمخاطر االئتمان .
يتم ايداع النقد لدى بنوك محلية ذات ت�صنيف ائتماني مرتفع  .تظهر المدفوعات المقدمة والمدينون الآخرون بعد ح�سم مخ�ص�ص الديون الم�شكوك في
تح�صيلها  ،ان وجد .
مخاطر ا�سعار العموالت
هي التعر�ض لمخاطر متعددة تتعلق بت�أثير التغيرات في ا�سعار العموالت في ال�سوق على المركز المالي لل�شركة وتدفقاتها النقدية  .تراقب ال�شركة تقلبات
ا�سعار العموالت وتعتقد ان ت�أثير مخاطر ا�سعار العموالت لي�س جوهريا.
مخاطر العمالت
هي مخاطر التغير في قيمة االدوات المالية ب�سبب التغيرات في ا�سعار �صرف العمالت االجنبية  .ان معامالت ال�شركة اال�سا�سية هي بالريال ال�سعودي والدوالر
االمريكي  .تراقب االدارة تقلبات ا�سعار �صرف العمالت وتعتقد ان مخاطر العمالت غير جوهرية .
مخاطر ال�سيولة
هي مخاطر عدم مقدرة ال�شركة بالوفاء بتمويل متطلباتها وخ�صو�صا التزامات القرو�ض  .لدى ال�شركة تمويل كاف لمقابلة هذه االلتزامات عند ا�ستحقاقها .
القيمة العادلة
هي المبلغ الذي يتم تبادل ا�صل او ت�سوية التزام بين اطراف لديها معرفة ورغبة في ذلك وتتم بنف�س �شروط التعامل مع االطراف االخرى  .وحيث يتم اعداد
االدوات المالية لل�شركة على ا�سا�س طريقة التكلفة التاريخية  ،قد تنتج فروقات بين القيمة الدفترية وتقديرات القيمة العادلة  .تعتقد االدارة ان القيمة العادلة
للموجودات والمطلوبات المالية لل�شركة ال تختلف ب�شكل جوهري عن قيمتها الدفترية .
1717ارقام المقارنة
جرى اعادة تبويب بع�ض ارقام �سنة  2005لتتفق مع العر�ض المتبع لعام . 2006
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ملحق رقم ()3
القوائم املالية وتقرير مراجعي احل�سابات
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2005م
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�شركة �أ�سواق العثيم المحدودة
( المعروفة �سابقا ب�شركة العثيم التجارية المحدودة )
( �شركة ذات م�س�ؤولية محدودة )
قائمة المركز المالي كما في  31دي�سمبر ( 2005بالرياالت ال�سعودية)
( �إي�ضاحي  2و ) 6
�إي�ضاح

الموجودات
موجودات متداولة

نقد و�أر�صدة لدى البنوك
دفعات مقدمة لموردين ومقاولين
مخزون
مدينون �آخرون وم�صاريف مدفوعة مقدما

3
4

مجموع الموجودات المتداولة
موجودات غير متداولة

دفعات تحت ح�ساب ا�ستثمار في �شركة زميلة
ممتلكات ومعدات� ،صافي
م�شروعات تحت التنفيذ
م�صاريف ما قبل الت�شغيل� ،صافي

7

مجموع الموجودات غير المتداولة
مجموع الموجودات
المطلوبات وحقوق ال�شركاء
مطلوبات متداولة
دائنون تجاريون
م�صاريف م�ستحقة ومطلوبات �أخرى
الجزء المتداول من قر�ض طويل الأجل

5
9

مجموع المطلوبات المتداولة
مطلوبات غير متداولة
تعوي�ض نهاية الخدمة
قر�ض طويل الأجل

مجموع المطلوبات غير المتداولة
مجموع المطلوبات
حقوق ال�شركاء
ر�أ�س المال
الزيادة المقترحة في ر�أ�س المال
احتياطي نظامي
ح�ساب جاري ال�شريك
�أرباح م�ستبقاة

مجموع حقوق ال�شركاء
مجموع المطلوبات وحقوق ال�شركاء

9

1
1
10
6

2005/12/31

2004

44.308.097
5.363.728
123.218.886
26.272.513
199.163.224

7.159.422
8.727.934
93.237.610
22.672.791
131.797.757

2.317.107
20.992.830
71.704.049
17.093.184
112.107.170

85.000.000
154.454.015
20.589.064
2.082.697
262.125.776
461.289.000

110.550.704
4.375.752
4.519.677
119.446.133
251.243.890

65.949.552
9.616.798
8.348.886
83.915.236
196.022.406

198.962.402
32.012.765
400.000
231.375.167

158.690.409
18.801.344
177.491.753

133.101.798
18.099.513
151.201.311

2.070.333
2.843.500
4.913.833
236.289.000

177.491.753

151.201.311

10.000.000
210.000.000
5.000.000
225.000.000
461.289.000

10.000.000
5.000.000
14.879.281
43.872.856
73.752.137

10.000.000
5.000.000
6.410.596
23.410.499
44.821.095

251.243.890

196.022.406

�إن الإي�ضاحات المرفقة ت�شكل جزءا ال يتجز�أ من هذه القوائم المالية
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�شركة �أ�سواق العثيم المحدودة
( المعروفة �سابقا ب�شركة العثيم التجارية المحدودة )
( �شركة ذات م�س�ؤولية محدودة )
قائمة الدخل لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر ( 2005بالرياالت ال�سعودية)
( �إي�ضاحي  2و ) 6
2004

2003

�إي�ضاح
المبيعات

1.394.082.733

1.200.810.050

1.091.299.447

�إيجار جندوالت

41.449.195

39.234.207

34.347.741

�إيجار محالت

16.815.048

8.218.654

7.300.426

مجموع الإيرادات

1.452.346.976

1.248.262.911

1.132.947.614

()1.334.009.830

()1.140.390.054

()1.055.588.309

118.337.146

107.872.857

77.359.305

م�صاريف بيع وتوزيع

11

()32.463.163

()29.285.597

()23.143.327

م�صاريف عمومية و�إدارية

12

()39.509.815

()36.379.039

()33.187.045

الربح من الأعمال

46.364.168

42.208.221

21.028.933

م�صاريف مالية

-

()331.868

()124.673

�إيرادات �أخرى� ،صافي

4.627.970

3.076.503

3.295.020

الربح قبل فري�ضة الزكاة

50.992.138

44.952.856

24.199.280

()1.616.762

()1.080.000

()788.781

49.375.376

43.872.856

23.410.499

كلفة الإيرادات

الربح الإجمالي

الزكاة

الربح ال�صافي

8

2005/12/31

�إن الإي�ضاحات المرفقة ت�شكل جزءا ال يتجز�أ من هذه القوائم المالية
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 31دي�سمبر 2005

المحول �إلى الزيادة المقترحة في ر�أ�س
المال

�صافي الحركة في ح�سابات جاري ال�شريك

الربح ال�صافي لل�سنة

�أن�صبة �أرباح موزعة

 31دي�سمبر 2004

�صافي الحركة في ح�ساب جاري ال�شريك

الربح ال�صافي لل�سنة

�أن�صبة �أرباح موزعة

 31دي�سمبر 2003

�صافي الحركة في ح�ساب جاري ال�شريك

الربح ال�صافي لل�سنة

�أن�صبة �أرباح موزعة

 1يناير 2003

6

6

�إي�ضاح

210.000.000

210.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.000.000

-

5.000.000
-

-

-

-

5.000.000

-

-

-

5.000.000

�إن الإي�ضاحات المرفقة ت�شكل جزءا ال يتجز�أ من هذه القوائم المالية

10.000.000

-

10.000.000
-

-

-

-

10.000.000

-

-

-

10.000.000

ر�أ�س املـال

الزيادة املقرتحة
يف ر�أ�س املال

احتياطي
نظامي

-

( )160.624.624

14.879.281
43.872.856
101.872.487

( )14.941.814

-

23.410.499

6.410.596

( )18.795.465

-

17.368.024

7.838.037

ح�ساب جاري ال�شريك

40.206.061

-

( )49.375.376

43.872.856
( )43.872.856
49.375.376
-

-

225.000.000

-

73.752.137
49.375.376
101.872.487

43.872.856

-

44.821.095

( )18.795.465

( )14.941.814

43.872.856

( )23.410.499

23.410.499

-

23.410.499

23.410.499

-

17.368.024

�أرباح م�ستبقاة

املجموع

( )17.368.024

�شركة �أ�سواق العثيم المحدودة
( المعروفة �سابقا ب�شركة العثيم التجارية المحدودة )
( �شركة ذات م�س�ؤولية محدودة )
قائمة حقوق ال�شركاء لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر ( 2005بالرياالت ال�سعودية)
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�شركة �أ�سواق العثيم المحدودة
( المعروفة �سابقا ب�شركة العثيم التجارية المحدودة )
( �شركة ذات م�س�ؤولية محدودة )
قائمة التدفقات النقدية لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر ( 2005بالرياالت ال�سعودية)
( �إي�ضاحي  2و ) 6
�إي�ضاح

2005/12/31

2003

2004

الأن�شطة الت�شغيلية
الربح ال�صافي قبل فري�ضة الزكاة

50.992.138

24.199.280

44.952.856

تعديالت على :
�إ�ستهالكات

14.384.668

15.031.976

20.446.465

�إطفاءات م�صاريف ما قبل الت�شغيل

2.436.980

4.085.415

3.345.528

تعوي�ض نهاية الخدمة

2.070.333

-

-

التغيرات في الموجودات والمطلوبات العاملة
3.364.206

12.264.896

( )12.297.891

دفعات مقدمة لموردين ومقاولين
المخزون

( )29.981.276

( )21.533.561

3.325.762

المدينون الآخرون والم�صاريف المدفوعة مقدما

( )3.599.722

( )5.579.607

( )1.227.009

الدائنون التجاريون

40.271.993

25.588.611

13.158.882

الم�صاريف الم�ستحقة والمطلوبات الأخرى

12.962.205

184.048

3.798.481

( )1.367.546

( )562.217

الزكاة المدفوعة

�صافي النقد المتوفر من الأن�شطة الت�شغيلية

91.533.979

( )728.836
54.020.663

74.432.417

الأن�شطة اال�ستثمارية
دفعات تحت ح�ساب ا�ستثمارات في �شركة زميلة

( )85.000.000

-

-

م�صاريف م�ؤجلة

-

( )256.205

( )3.500.547

�إ�ضافات ممتلكات ومعدات� ،صافي

( )51.792.979

( )26.965.583 ( )59.633.129

م�شروعات تحت التنفيذ

( )16.213.312

�صافي النقد الم�ستخدم في الأن�شطة اال�ستثمارية

( )34.747.987 ( )54.648.288 ( )153.006.291

5.241.046

( )4.281.857

الأن�شطة التمويلية
( )18.795.465 ( )14.941.814

�صافي الحركة في ح�سابات جاري ال�شركاء

95.377.487

قر�ض �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي

3.243.500

-

�صافي النقد المتوفر من ( الم�ستخدم في ) الأن�شطة التمويلية

98.620.987

( )18.795.465 ( )14.941.814

-

�صافي التغير في النقد والأر�صدة لدى البنوك

37.148.675

4.842.315

477.211

النقد والأر�صدة لدى البنوك في  1يناير

7.159.422

2.317.107

1.839.896

133

�شركة �أ�سواق العثيم المحدودة
( المعروفة �سابقا ب�شركة العثيم التجارية المحدودة )
( �شركة ذات م�س�ؤولية محدودة )
قائمة التدفقات النقدية لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر ( 2005بالرياالت ال�سعودية)
( �إي�ضاحي  2و ) 6
�إي�ضاح

النقد والأر�صدة لدى البنوك في  31دي�سمبر

2005/12/31

44.308.097

2004

2003

7.159.422

2.317.107

بنود غير نقدية
�أن�صبة �أرباح موزعة مقفلة في ح�ساب ال�شريك

( )43.872.856

( )17.368.024 ( )23.410.499

الزيادة المقترحة في ر�أ�س المال

1

215.000.000

-

-

فرق تقييم �أرا�ضي م�شتراة من �شريك

7

6.495.000

-

-

�إن الإي�ضاحات المرفقة ت�شكل جزءا ال يتجز�أ من هذه القوائم المالية
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�شركة �أ�سواق العثيم المحدودة
( المعروفة �سابقا ب�شركة العثيم التجارية المحدودة )
( �شركة ذات م�س�ؤولية محدودة )

�إي�ضاحات حول القوائم المالية لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر ( 2005بالرياالت ال�سعودية)
1 .1التكوين والن�شاط
�إن �شركة �أ�سواق العثيم المحدودة هي �شركة �سعودية ذات م�س�ؤولية محدودة م�سجلة بالريا�ض بتاريخ  7رجب  21 ( 1400مايو  ) 1980بال�سجل التجاري رقم
. 1010031185
بتاريخ  ،2005/9/25قرر ال�شركاء تغيير ا�سم ال�شركة من �شركة العثيم التجارية المحدودة �إلى �شركة �أ�سواق العثيم المحدودة وتعديل ح�ص�ص ال�شركاء في
ر�أ�س مال ال�شركة البالغ  10.000.000ريال �سعودي مق�سم �إلى  10.000ح�صة قيمة كل منها  1000ريال �سعودي موزع بين ال�شركاء على النحو التالي :
 31دي�سمرب 2005
املبلــــغ
عدد احل�ص�ص
7.000.000
7.000
3.000.000
3.000
10.000.000
10.000

�شركة العثيم القاب�ضة
ال�شيخ عبد اهلل �صالح العثيم
ال�سيد فهد عبد اهلل العثيم

 31دي�سمرب 2004
املبلــــغ
عدد احل�ص�ص
9.500.000
9.500
500.000
500
10.000.000
10.000

قرر ال�شركاء بتاريخ  31دي�سمبر � 2005إدخال �شركاء جدد وزيادة ر�أ�س المال �إلى  225مليون ريال �سعودي وذلك بالتحويل من جاري ال�شريك واالحتياطي
النظامي والأرباح الم�ستبقاة ،كما تم تعديل القيمة اال�سمية للح�صة لت�صبح  50ريال �سعودي  .علما ب�أن الإجراءات النظامية لتعديل عقد الت�أ�سي�س لم ت�ستكمل
كما في تاريخ قائمة المركز المالي  .وبهذا يكون ال�شركاء وح�ص�صهم في ر�أ�س مال ال�شركة عند ا�ستكمال الإجراءات النظامية لتعديل عقد الت�أ�سي�س على
النحو التالي :
ال�شريــــك
�شركة العثيم القاب�ضة
ال�شيخ عبد اهلل �صالح العثيم
ال�سيد فهد عبد اهلل العثيم
ال�سيد عبد العزيز عبد اهلل العثيم
ال�سيد طالل عبد اهلل العثيم

عدد احل�ص�ص
3.150.000
675.000
225.000
225.000
225.000
4.500.000

قيمة احل�صة
50
50
50
50
50

املجمــوع
157.500.000
33.750.000
11.250.000
11.250.000
11.250.000
225.000.000

يتمثل ن�شاط ال�شركة في تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية والمواد اال�ستهالكية و�إدارة وت�شغيل المراكز الترفيهية و�شراء الأرا�ضي لإقامة المباني
عليها وا�ستثمارها بالبيع �أو الإيجار ل�صالح ال�شركة .

2 .2ملخ�ص لأهم ال�سيا�سات المحا�سبية
لقد تم �إعداد القوائم المالية المرفقة وفقا لمعيار العر�ض والإف�صاح العام ال�صادر عن وزارة التجارة ووفقا للمعايير المحا�سبية ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية
للمحا�سبين القانونيين � .إن ال�سيا�سات المحا�سبية الهامة المتبعة من قبل ال�شركة هي على النحو الآتي :
�أ�س�س العر�ض
كما هو مبين في الإي�ضاح رقم  ،6ف�إن القوائم المالية لل�شركة لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر  2005والقوائم المالية المقارنة على �أ�سا�س افترا�ضي لل�سنتين
المنتهيتين في  31دي�سمبر  2004و  2003قد تم عر�ضها على النحو التالي :
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�إي�ضاحات حول القوائم المالية لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر ( 2005بالرياالت ال�سعودية)
القوائم المالية لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر 2005
تت�ضمن القوائم المالية المرفقة لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر  2005الح�سابات الخا�صة بال�شركة لكافة فروع البيع بالتجزئة .
القوائم المالية معدة على �أ�سا�س افترا�ضي لل�سنتين المنتهيتين في  31دي�سمبر  2003و 2004
تم عر�ض القوائم المالية المرفقة لل�سنتين المنتهيتين في  31دي�سمبر  2004و  2003لأغرا�ض المقارنة على �أ�سا�س افترا�ضي من القوائم المالية المدققة
لل�شركة ككل لل�سنتين المنتهيتين في  31دي�سمبر  2004و � . 2003إن هذه القوائم المالية تفتر�ض �إن الأرا�ضي والعقارات المحولة �إلى ح�ساب ال�شريك ال�شيخ
عبد اهلل �صالح العثيم و�أن اتفاقيات التحويل الموقعة من قبل ال�شركة وال�شركات ال�شقيقة خالل عام  2005لتحويل ن�شاطات ال�شركة المتعلقة ب�إدارة وت�شغيل
المراكز الترفيهية والأن�شطة خالف التجزئة قد حدثت في  1يناير � ( 2003أنظر �إي�ضاح رقم . ) 6
العرف المحا�سبي
تعد القوائم المالية وفق ًا لمبد�أ التكلفة التاريخية ومبد�أ اال�ستحقاق .
تحقيق الإيرادات
تتحقق الإيرادات من المبيعات عند بيع وت�سليم الب�ضاعة للعمالء .
الم�صاريف
تتكون م�صاريف البيع والت�سويق ب�شكل رئي�سي من التكاليف المنفقة لتوزيع وبيع منتجات ال�شركة  .ويتم ت�صنيف الم�صاريف الأخرى كم�صاريف عمومية
و�إدارية .
تت�ضمن الم�صاريف العمومية والإدارية الم�صاريف المبا�شرة وغير المبا�شرة والتي ال تتعلق ب�شكل مبا�شر بكلفة المبيعات وفقا للمعايير المحا�سبية المتعارف
عليها  .ويتم توزيع الم�صاريف� ،إذا دعت الحاجة لذلك ،بين الم�صاريف العمومية والإدارية وكلفة المبيعات على �أ�سا�س ثابت .
كلفة المبيعات
تت�ضمن كلفة المبيعات كلفة الم�شتريات والم�صاريف المتعلقة بالمعار�ض .
المخزون
يظهر المخزون ب�سعر الكلفة �أو ال�سوق� ،أيهما �أقل  .ويتم تحديد الكلفة على �أ�سا�س طريقة المتو�سط المرجح .
ا�ستثمار في �شركة زميلة
تظهر اال�ستثمارات في ال�شركات المملوكة بن�سبة اقل من  20بالمائة وغير متداول �أ�سهمها بال�سوق بالكلفة ،ويتم قيد الإيرادات من اال�ستثمارات عند الإعالن
عن توزيع الأرباح .
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�إي�ضاحات حول القوائم المالية لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر ( 2005بالرياالت ال�سعودية)
الممتلكات والمعدات
تظهر الممتلكات والمعدات بالكلفة بعد تنزيل اال�ستهالكات المتراكمة  .تعتبر م�صاريف الإ�صالح وال�صيانة م�صاريف �إيراديه� ،أما م�صاريف التح�سينات
فتعتبر م�صاريف ر�أ�سمالية  .ويجري احت�ساب اال�ستهالكات عليها على �أ�سا�س حياتها العملية المقدرة وذلك با�ستعمال طريقة الق�سط الثابت� .إن ن�سب
اال�ستهالك للبنود الرئي�سية لهذه الأ�صول هي :
2005

2004

2003

10

10

4

مباني

40 – 20

40 – 20

40 – 20

�سيارات

7-5

4

4

�أجهزة الحا�سب الآلي

7–5

7–5

5

�أثاث ومفرو�شات

7

4

4

تح�سينات المباني الم�ست�أجرة

10

10

4

�آالت ومعدات

انخفا�ض قيمة الموجودات طويلة الأجل
بتاريخ قائمة كل مركز مالي ،تقوم ال�شركة بمراجعة القيم الدفترية للموجودات الملمو�سة وغير الملمو�سة للت�أكد من وجود �أي دليل مو�ضوعي على انخفا�ض
قيمة هذه الموجودات ،وفي حالة وجود مثل هذا الدليل ،يتم تحديد القيمة المقدرة لال�سترداد لهذه الموجودات لتحديد قيمة الخ�سارة الناتجة عن تدني
قيمة الموجودات� ،إن وجدت .وفي حالة عدم وجود �إمكانية لتحديد القيمة القابلة ال�سترداد الموجودات ب�شكل �إفرادي ،تقوم ال�شركة بتقدير القيمة القابلة
لال�سترداد للوحدة المدرة للنقدية التي ينتمي �إليها الموجودات .
تحويل العمالت الأجنبية
يتم تحويل المعامالت بالعملة الأجنبية �إلى الريال ال�سعودي ب�أ�سعار التحويل ال�سائدة عند �إجراء المعاملة  .ويتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية
بالعمالت الأجنبية كما في تاريخ قائمة المركز المالي �إلى الريال ال�سعودي بالأ�سعار ال�سائدة في نهاية العام � .إن المكا�سب والخ�سائر الناتجة عن الت�سديدات
�أو تحويل العمالت الأجنبية يتم �إدراجها �ضمن قائمة الدخل .
محا�سبة عقود الإيجار
تعتبر كافة عقود الإيجار التي تبرمها ال�شركة عقود �إيجار ت�شغيلية ،وبموجبها تحمل دفعات الإيجار على قائمة الدخل بطريقة الق�سط الثابت على مدى فترة
الإيجار .
كما يتم قيد مبالغ الإيجار الم�ستلمة بموجب عقود الإيجار الت�شغيلية من قبل ال�شركة ب�صفتها م�ؤجرة ك�إيرادات في قائمة الدخل على �أ�سا�س الق�سط الثابت
على مدى فترة تلك العقود .
تعوي�ضات نهاية الخدمة
يتم اال�ستدراك لتعوي�ضات نهاية الخدمة في القوائم المالية وفقا لمتطلبات نظام العمل والعمال ال�سعودي ويتم دفعها �سنويا بعد نهاية ال�سنة المالية  .يتم
احت�ساب ودفع فروقات تعوي�ضات ال�صرف من الخدمة للموظفين� ،إن وجدت ،عند انتهاء خدماتهم .
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�إي�ضاحات حول القوائم المالية لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر ( 2005بالرياالت ال�سعودية)
م�صاريف ما قبل الت�شغيل
تتمثل م�صاريف ما قبل الت�شغيل بتكاليف �إعداد وتجهيز الفروع والمعار�ض وتكاليف التوظيف ورواتب الموظفين المرتبطين بتجهيز الفروع والمعار�ض
الجديدة  .ويتم �إطفاء هذه الم�صاريف با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت على مدة �أربع �سنوات .
الزكاة
تخ�ضع ال�شركة لتعليمات م�صلحة الزكاة والدخل في المملكة العربية ال�سعودية  .يتم اال�ستدراك للزكاة وفقا لمبد�أ اال�ستحقاق  .يتم احت�ساب مخ�ص�ص الزكاة
وفقا للوعاء الزكوي ،يجري ت�سجيل �أية فروقات بين المخ�ص�ص والربط النهائي حين يتم اعتماد الربط النهائي حيث يتم حينئذ �إقفال المخ�ص�ص .
ا�ستخدام التقديرات
�إن �إعداد القوائم المالية وفقا للمبادئ المحا�سبية المتعارف عليها يتطلب ا�ستخدام التقديرات واالفترا�ضات التي قد ت�ؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات
و�إي�ضاحات الموجودات والمطلوبات المحتملة بتاريخ القوائم المالية� ،إ�ضافة �إلى مبالغ الإيرادات والم�صروفات خالل تلك الفترة  .وبالرغم من �أن هذه
التقديرات مبنية على �أف�ضل المعلومات والأحداث الحالية المتوفرة لدى الإدارة �إال �أن النتائج الفعلية النهائية قد تختلف عن هذه التقديرات .
3 -3المخـزون
( �إي�ضاحي  2و ) 6
2005/12/31

2003

2004

ب�ضاعة الم�ستودعات المركزية

51.129.492

34.613.967

26.266.483

ب�ضاعة الفروع

72.089.394

58.623.643

45.437.566

123.218.886

93.237.610

71.704.049

4 -4المدينون الآخرون والم�صاريف المدفوعة مقدما
( �إي�ضاحي  2و ) 6
2005/12/31

2004

2003

م�صاريف مدفوعة مقدما

13.607.427

12.523.925

11.989.663

ذمم موظفين

1.358.484

846.281

609.089

ت�أمينات اعتمادات م�ستنديه وخطابات �ضمان

4.602.054

1.856.664

1.576.557

عمالء ت�أجير المحالت

5.493.402

-

-

�أخرى

1.211.146

7.445.921

2.917.875

26.272.513

22.672.791

17.093.184
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�شركة �أ�سواق العثيم المحدودة
( المعروفة �سابقا ب�شركة العثيم التجارية المحدودة )
( �شركة ذات م�س�ؤولية محدودة )

�إي�ضاحات حول القوائم المالية لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر ( 2005بالرياالت ال�سعودية)
5 -5دائنون �آخرون وم�صاريف م�ستحقة
( �إي�ضاحي  2و ) 6
2004

2003

2005/12/31
دفعات مقدمة من عمالء ت�أجير المحالت

8.395.854

4.087.967

3.191.069

مخ�ص�ص الزكاة ( �إي�ضاح ) 8

1.329.216

1.080.000

562.217

م�ستحقات موظفين

7.822.377

8.904.450

9.844.350

ت�أمينات الغير

773.810

618.868

1.735.990

نقاط عمالء اكت�ساب

2.665.520

-

-

كوبونات

6.314.572

2.424.867

812.881

�أخرى

4.711.416

1.685.192

1.953.006

32.012.765

18.801.344

18.099.513

6 -6ح�ساب جاري ال�شريك
خالل �سنة  ،2005قامت ال�شركة ب�إبرام اتفاقية مع �شركات �شقيقة ( �شركة العثيم لال�ستثمار والتطوير العقاري و�شركة العثيم القاب�ضة ) ،بموجبها قامت
ال�شركة بتاريخ  1يناير  2005بتحويل ن�شاطات ال�شركة المتعلقة ب�إدارة وت�شغيل المراكز الترفيهية والن�شاطات الأخرى خالف التجزئة �إلى ال�شركات ال�شقيقة
بالقيمة الدفترية ،كما تم تحويل بع�ض الأرا�ضي والعقارات �إلى ح�ساب ال�شيخ عبد اهلل �صالح العثيم  .تم قيد المبالغ الناتجة عن تحويل الأرا�ضي والعقارات
والمبالغ الناتجة عن تحويل ن�شاطات ال�شركة المتعلقة ب�إدارة وت�شغيل المراكز الترفيهية والن�شاطات الأخرى في ح�ساب جاري ال�شريك .
�إن التحويل المذكور �أعاله ل�صافي الموجودات بالقيمة الدفترية نتج عنه ر�صيد مطلوب من ال�شريك بمبلغ  241مليون ريال �سعودي و  238مليون ريال �سعودي
كما في  1يناير  2005و  2004على التوالي .
تم �إعداد القوائم المالية االفترا�ضية لل�سنتين المنتهيتين في  31دي�سمبر  2004و  2003لأغرا�ض المقارنة طبق ًا للقوائم المالية المدققة لل�شركة ككل لل�سنتين
المنتهيتين في  31دي�سمبر  2004و  ،2003والتي �أ�صدرنا تقاريرنا حولها غير متحفظة بتاريخ  12فبراير  2005و  27مار�س  2004على التوالي ،بافترا�ض
�أن الأرا�ضي والعقارات المحولة �إلى ح�ساب ال�شريك تمت في  1يناير  2003وان اتفاقيات التحويل الموقعة بين ال�شركة وال�شركات ال�شقيقة لتحويل الأعمال
المتعلقة ب�إدارة وت�شغيل المراكز الترفيهية والن�شاطات الأخرى خالف التجزئة قد ح�صلت بتاريخ  1يناير . 2003
�إن المركز المالي االفترا�ضي وملخ�ص نتائج الأعمال قد تم �إعدادها لأغرا�ض المقارنة بنا ًء على القوائم المالية المدققة لل�شركة ككل
لل�سنتين المنتهيتين في  31دي�سمبر  2004و  ،2003وبافترا�ض �أن التحويل �أعاله �إلى جاري ال�شريك وال�شركات ال�شقيقة قد تم في
 1يناير : 2003
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�شركة �أ�سواق العثيم المحدودة
( المعروفة �سابقا ب�شركة العثيم التجارية المحدودة )
( �شركة ذات م�س�ؤولية محدودة )

�إي�ضاحات حول القوائم المالية لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر ( 2005بالرياالت ال�سعودية)
2004

القوائم املالية
التاريخية املدققة

التعديالت (�أ)

القوائم املالية االفرتا�ضية

المركز المالي
موجودات متداولة

165.041.165

( ) 33.243.408

131.797.757

موجودات غير متداولة

527.480.234

( ) 408.034.101

119.446.133

مجموع الموجودات

692.521.399

( ) 441.277.509

251.243.890

مطلوبات متداولة

294.793.211

( ) 117.301.458

177.491.753

مطلوبات غير متداولة

83.364.427

( ) 83.364.427

حقوق ال�شركاء

314.363.761

( ) 240.611.624

73.752.137

مجموع المطلوبات وحقوق ال�شركاء

692.521.399

( ) 441.277.509

251.243.890

-

قائمة الدخل
الإيرادات
كلفة الإيرادات

1.291.555.046

( ) 43.292.135

1.248.262.911

( ) 1.169.713.119

29.323.065

( ) 1.140.390.054

121.841.927

( ) 13.969.070

107.872.857

م�صاريف بيع

( ) 32.071.980

2.786.383

( ) 29.285.597

م�صاريف عمومية و�إدارية

( ) 41.192.329

4.813.290

( ) 36.379.039

48.577.618

( ) 6.369.397

42.208.221

( ) 9.577.879

9.246.011

( ) 331.868

( ) 419.086

3.076.503

الربح الإجمالي

الربح من الأعمال
م�صاريف مالية
�إيرادات �أخرى� ،صافي

3.495.589

الربح قبل الزكاة

42.495.328

الزكاة

الربح ال�صافي
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( ) 1.080.000

41.415.328

2.457.528
-

2.457.528

44.952.856
( ) 1.080.000

43.872.856

�شركة �أ�سواق العثيم المحدودة
( المعروفة �سابقا ب�شركة العثيم التجارية المحدودة )
( �شركة ذات م�س�ؤولية محدودة )

�إي�ضاحات حول القوائم المالية لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر ( 2005بالرياالت ال�سعودية)
2003

القوائم املالية
التاريخية املدققة

التعديالت (�أ)

القوائم املالية االفرتا�ضية

المركز المالي
موجودات متداولة

131.242.623

( ) 19.135.453

112.107.170

موجودات غير متداولة

460.177.605

( ) 376.262.369

83.915.236

مجموع الموجودات

591.420.228

( ) 395.397.822

196.022.406

مطلوبات متداولة

273.548.371

( ) 122.347.060

151.201.311

مطلوبات غير متداولة

35.156.501

( ) 35.156.501

-

حقوق ال�شركاء

282.715.356

( ) 237.894.261

44.821.095

مجموع المطلوبات وحقوق ال�شركاء

591.420.228

( ) 395.397.822

196.022.406

قائمة الدخل
الإيرادات
كلفة الإيرادات

الربح الإجمالي

1.173.903.659

( ) 40.956.045

1.132.947.614

( ) 1.087.345.214

31.756.905

( ) 1.055.588.309

86.558.445

( ) 9.199.140

77.359.305

م�صاريف بيع

( ) 23.011.857

( ) 131.470

( ) 23.143.327

م�صاريف عمومية و�إدارية

( ) 37.891.066

4.704.021

( ) 33.187.045

25.655.522

( ) 4.626.589

21.028.933

( ) 6.760.147

6.635.474

( ) 124.673

( ) 298.279

3.295.020

الربح من الأعمال
م�صاريف مالية
�إيرادات �أخرى� ،صافي

3.593.299

الربح قبل الزكاة

22.488.674

الزكاة

الربح ال�صافي

( ) 788.781

21.699.893

1.710.606
-

1.710.606

24.199.280
( ) 788.781

23.410.499

تمثل التعديالت على القوائم المالية االفترا�ضية الموجودات والمطلوبات والأن�شطة خالف التجزئة والتي جرى تحويلها �إلى ال�شركات ال�شقيقة
( �أ )
�إ�ضافة �إلى الأرا�ضي والعقارات المحولة �إلى ح�ساب ال�شريك  .ترى الإدارة �أن جميع التعديالت الالزمة لإظهار القوائم المالية ب�صورة عادلة لل�سنتين
المنتهيتين في  31دي�سمبر  2004و  2003على �أ�سا�س افترا�ضي قد تم �إجرائها .
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�شركة �أ�سواق العثيم المحدودة
( المعروفة �سابقا ب�شركة العثيم التجارية المحدودة )
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�إي�ضاحات حول القوائم المالية لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر ( 2005بالرياالت ال�سعودية)
7 -7الممتلكات والمعدات
�أرا�ضي

�آالت ومعدات

مباين

الكلفة
 1يناير 2003
الإ�ضافات
اال�ستبعادات
 31دي�سمبر 2003
الإ�ضافات
اال�ستبعادات
 31دي�سمبر 2004
الإ�ضافات
اال�ستبعادات
 31دي�سمبر 2005

5.477.500
5.477.500
5.477.500
14.494.500
19.972.000

32.224.266
3.136.790
35.361.056
9.694.582
( ) 153.560
44.902.078
10.131.509
55.033.587

9.109.065
4.488.395
13.597.460
21.294.377
34.891.837
10.297.760
45.189.597

اال�ستهالكات المتراكمة
 1يناير 2003
المحمل لل�سنة
اال�ستبعادات
 31دي�سمبر 2003
المحمل لل�سنة
اال�ستبعادات
 31دي�سمبر 2004
المحمل لل�سنة
اال�ستبعادات
 31دي�سمبر 2005

-

15.556.293
5.940.346
21.496.639
2.472.476
( ) 22.584
23.946.531
2.667.894
26.614.425

1.111.730
681.063
1.792.793
1.311.565
3.104.358
1.971.587
5.075.945

القيمة الدفترية ال�صافية
 31دي�سمبر 2005
 31دي�سمبر 2004
 31دي�سمبر 2003

19.972.000
5.477.500
5.477.500

28.419.162
20.955.547
13.864.417

40.113.652
31.787.479
11.804.667

كما هو مبين في �إي�ضاح رقم ( )2قامت ال�شركة بتغير الحياة العملية المقدرة للممتلكات والمعدات خالل عامي  2004و � ،2005أن هذا التغيير قد �أدى �إلى
انخفا�ض ا�ستهالك الممتلكات والمعدات وزيادة �صافي �أرباح ال�شركة بمبلغ  8.955.745رياال و  3.122.245رياال لعامي  2004و  2005على التوالي .تم
خالل عام � 2005شراء مجموعة �أرا�ضي من ال�شريك ال�شيخ عبد اهلل �صالح العثيم قيمتها الدفترية  5.477.000مليون ريال �سعودي بعد �أن تم �إفراغها با�سم
ال�شركة بمبلغ  11.972.000ريال �سعودي وتم قيد الفرق البالغ  6.495.000ريال �سعودي �إلى ح�ساب جاري ال�شريك  .قامت ال�شركة بتقدير �سعر �شراء
الأرا�ضي البالغ  11.972.000ريال �سعودي بناء على متو�سط �أ�سعار التقييم الم�ستلمة من مثمني العقارات .
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�سيارات

�أجهزة حا�سب �آيل

�أثاث ومفرو�شات

حت�سينات على امل�أجور

املجمـوع

13.349.569
3.210.578
( ) 876.833
15.683.314
6.899.469
( ) 1.477.000
21.105.783
5.083.309
( ) 1.710.988
24.478.104

20.630.539
2.136.858
( ) 17.555
22.749.842
8.134.894
( ) 25.598
30.859.138
5.820.675
( ) 6.820
36.672.993

29.335.459
859.595
( ) 9.450
30.185.604
2.549.889
32.735.493
4.417.663
( ) 14.510
37.138.646

17.553.778
7.758.559
( ) 1.751.548
23.560.789
11.529.106
35.089.895
8.435.828
( ) 59.308
43.466.415

122.202.676
27.068.275
( ) 2.655.386
146.615.565
60.102.317
( ) 1.656.158
205.061.724
58.681.244
( ) 1.791.626
261.951.342

8.433.251
2.088.830
( ) 833.879
9.688.202
3.111.969
( ) 1.145.936
11.654.235
1.702.080
( ) 1.398.361
11.957.954

12.297.322
2.551.716
( ) 264
14.848.774
2.691.190
( ) 18.449
17.521.515
2.994.697
20.516.212

20.518.627
3.936.430
24.455.057
2.580.965
27.036.022
1.295.043
28.331.065

4.855.019
5.248.080
( ) 1.718.551
8.384.548
2.863.811
11.248.359
3.753.367
15.001.726

62.772.242
20.446.465
( ) 2.552.694
80.666.013
15.031.976
( ) 1.186.969
94.511.020
14.384.668
( ) 1.398.361
107.497.327

12.520.150
9.451.548
5.995.112

16.156.781
13.337.623
7.901.068

8.807.581
5.699.471
5.730.547

28.464.689
23.841.536
15.176.241

154.454.015
110.550.704
65.949.552
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�شركة �أ�سواق العثيم المحدودة
( المعروفة �سابقا ب�شركة العثيم التجارية المحدودة )
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�إي�ضاحات حول القوائم المالية لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر ( 2005بالرياالت ال�سعودية)
8 -8الزكــاة
�إن العنا�صر الرئي�سية لوعاء الزكاة هي كما يلي :
2005
موجودات غير متداولة

262.125.776

مطلوبات غير متداولة

5.313.833

ر�أ�س المال واالحتياطي النظامي

15.000.000

ح�ساب جاري ال�شريك

160.624.624

الربح ال�صافي قبل الزكاة

50.992.138

تم تعديل بع�ض هذه المبالغ للو�صول �إلى وعاء الزكاة ،حيث �إن وعاء الزكاة بال�سالب تم احت�ساب الزكاة على �أ�سا�س الربح ال�صافي المعدل.
�إن حركة مخ�ص�ص الزكاة هي كما يلي :
( �إي�ضاحي  2و ) 6
2005
ر�صيد �أول ال�سنة
الم�سدد خالل ال�سنة

2004

2003

1.080.000

562.217

502.272

( ) 1.367.546

( ) 562.217

( ) 728.836

المخ�ص�ص لل�سنة

1.329.216

1.080.000

562.217

زيادة المخ�ص�ص لل�سنوات ال�سابقة

287.546

-

226.564

ر�صيد �آخر ال�سنة

1.329.216

1.080.000

562.217

قامت ال�شركة ب�إنهاء و�ضعها الزكوي حتى عام  ،2004وقد ح�صلت على الربط الزكوي النهائي لتلك ال�سنة .
9 -9قر�ض �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي
يمثل ر�صيد قر�ض �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي في  31دي�سمبر  2005والبالغ  3.243.500ريال �سعودي قيمة االلتزام المتعلق ب�سداد قر�ض ال�صندوق
الم�ستحق على �شركة الأرياف لوحدات الإ�ضاءة ،حيث قامت �شركة العثيم للأ�سواق ب�شراء الم�صنع مقابل االلتزام ب�سداد المبالغ الم�ستحقة على م�صنع
الأرياف ح�سب اتفاقية نقل االلتزامات الموافق عليها من قبل ال�صندوق بتاريخ � 19أكتوبر  ،2005وتم جدولة ت�سديد القر�ض على ثمانية �أق�ساط �سنوية اعتبارا
من عام  2006بواقع  400.000ريال �سعودي �سنويا فيما عدا الق�سط الأخير بمبلغ  443.500ريال �سعودي .
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�شركة �أ�سواق العثيم المحدودة
( المعروفة �سابقا ب�شركة العثيم التجارية المحدودة )
( �شركة ذات م�س�ؤولية محدودة )
�إي�ضاحات حول القوائم المالية
لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر ( 2005بالرياالت ال�سعودية)
1010احتياطي نظامي
تم�شيا مع متطلبات نظام ال�شركات في المملكة العربية ال�سعودية والنظام الأ�سا�سي لل�شركة ،تقوم ال�شركة بتكوين احتياطي نظامي بن�سبة  10بالمائة من الربح
ال�صافي ال�سنوي حتى بلغ هذا االحتياطي  50بالمائة من ر�أ�س المال � .إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع ك�أن�صبة �أرباح .
1111م�صاريف بيع وت�سويق
( �إي�ضاحي  2و ) 6
2005/12/31

2004

2003

رواتب ومزايا

9.975.901

8.163.462

7.361.492

ا�ستهالك و�إطفاء

2.212.153

3.838.424

2.101.254

�إيجارات

2.747.139

2.586.882

2.658.124

منافع عامة

984.206

911.295

791.687

�صيانة و�إ�صالح

788.105

1.140.979

684.905

وقود ومهمات

1.948.883

2.155.285

1.409.759

دعاية و�إعالن

10.797.485

10.028.961

7.698.840

�أخرى

3.009.291

460.309

437.266

32.463.163

29.285.597

23.143.327
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�شركة �أ�سواق العثيم المحدودة
( المعروفة �سابقا ب�شركة العثيم التجارية المحدودة )
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�إي�ضاحات حول القوائم المالية لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر ( 2005بالرياالت ال�سعودية)
1212م�صاريف عمومية و�إدارية
( �إي�ضاحي  2و ) 6
2005/12/31

2004

2003

رواتب ومزايا

27.950.859

23.199.417

19.820.470

�أ�ستهالكات و�أطفاءات

4.253.316

5.893.558

8.636.755

�إيجارات

1.223.926

1.485.628

1.115.475

منافع عامة

877.784

820.985

612.559

�صيانة و�إ�صالح

1.232.363

609.570

580.698

وقود

1.550.385

776.408

764.643

�أتعاب مهنية

753.923

1.525.022

551.737

ت�أمين

533.324

1.006.380

175.216

�أخرى

1.133.935

1.062.071

929.492

39.509.815

36.379.039

33.187.045

1313المطلوبات المحتملة
�أ ) يوجد على ال�شركة كما في  31دي�سمبر المطلوبات المحتملة التالية :
( �إي�ضاحي  2و ) 6
2005

2004

2003

اعتمادات م�ستنديه

30.919.069

1.310.675

840.167

خطابات �ضمان

11.298.826

11.364.310

9.315.156
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�شركة �أ�سواق العثيم المحدودة
( المعروفة �سابقا ب�شركة العثيم التجارية المحدودة )
( �شركة ذات م�س�ؤولية محدودة )

�إي�ضاحات حول القوائم المالية لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر ( 2005بالرياالت ال�سعودية)
ب ) التزامات مقابل عقود �إيجار ت�شغيلي :
يوجد التزامات قائمة على ال�شركة بموجب عقود ا�ستئجار ت�شغيلية طويلة الأجل غير قابلة للإلغاء على النحو التالي :
2005

2004

2003

�أقل من �سنة

34.681.198

32.564.018

31.459.818

�أكثر من �سنة ولكن �أقل من � 5سنوات

104.246.024

103.844.200

109.075.792

�أكثر من � 5سنوات واقل من � 23سنة

147.208.614

153.952.532

170.103.650

1414الأدوات المالية و�إدارة المخاطر
تت�ضمن الأدوات المالية المقيدة في قائمة المركز المالي ب�شكل رئي�سي النقد وما يعادله والذمم المدينة والذمم الدائنة وبع�ض الم�صروفات الم�ستحقة
والمطلوبات المتداولة الأخرى .
مخاطر االئتمان
هي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما ي�ؤدي �إلى تكبد الطرف الأخر لخ�سارة مالية  .لي�س لدى ال�شركة تركيز جوهري لمخاطر االئتمان .
يتم �إيداع النقد لدى بنوك محلية ذات ت�صنيف ائتماني مرتفع  .تظهر المدفوعات المقدمة والمدينون الآخرون بعد ح�سم مخ�ص�ص الديون الم�شكوك في
تح�صيلها� ،إن وجد .
مخاطر �أ�سعار العموالت
هي التعر�ض لمخاطر متعددة تتعلق بت�أثير التغيرات في �أ�سعار العموالت في ال�سوق على المركز المالي لل�شركة وتدفقاتها النقدية  .تراقب ال�شركة تقلبات
�أ�سعار العموالت وتعتقد �أن ت�أثير مخاطر �أ�سعار العموالت لي�س جوهريا.
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( المعروفة �سابقا ب�شركة العثيم التجارية المحدودة )
( �شركة ذات م�س�ؤولية محدودة )

�إي�ضاحات حول القوائم المالية لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر ( 2005بالرياالت ال�سعودية)
مخاطر العمالت
هي مخاطر التغير في قيمة الأدوات المالية ب�سبب التغيرات في �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية � .إن معامالت ال�شركة الأ�سا�سية هي بالريال ال�سعودي والدوالر
الأمريكي  .تراقب الإدارة تقلبات �أ�سعار �صرف العمالت وتعتقد �أن مخاطر العمالت غير جوهرية .
مخاطر ال�سيولة
هي مخاطر عدم مقدرة ال�شركة بالوفاء بتمويل متطلباتها وخ�صو�صا التزامات القرو�ض  .لدى ال�شركة تمويل كاف لمقابلة هذه االلتزامات عند ا�ستحقاقها.
القيمة العادلة
هي المبلغ الذي يتم تبادل �أ�صل �أو ت�سوية التزام بين �أطراف لديها معرفة ورغبة في ذلك وتتم بنف�س �شروط التعامل مع الأطراف الأخرى .وحيث يتم �إعداد
الأدوات المالية لل�شركة على �أ�سا�س طريقة التكلفة التاريخية ،قد تنتج فروقات بين القيمة الدفترية وتقديرات القيمة العادلة  .تعتقد الإدارة �أن القيمة العادلة
للموجودات والمطلوبات المالية لل�شركة ال تختلف ب�شكل جوهري عن قيمتها الدفترية .
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