
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )سدافكو(الشركة السعودية لمنتجات ا�لبان وا�غذية 

  تقرير مجلس ا�دارة للسنة المالية

 م٢٠١٤/٢٠١٥
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  ا�دارةكلمة رئيس مجلس    

  

  حضرات السادة المساھمين الكرام ، الس�م عليكم ورحمة هللا وبركاته،

  

ل با9صالة عن نفسي ونيابة عن ا3خوة أعضاء مجلس ا3دارة ، يسرني أن أتقدم إليكم بالتھنئة على ما حققته الشركة من إنجازات ونتائج خ�

ا9حداث وا9نشطة وا3نجازات ، ومرفقاً به القوائم المالية السنوية  متضمناً أبرزوأقدم لكم التقرير السنوي م ، ٢٠١٤/٢٠١٥ العام المالي

  .للشركة وتقرير مراقب الحسابات

بلغPت  بنسPبة نمPو وذلPكمليPون لایر سPعودي  ١,٨٠٧رقماً قياسياً قPدره حققت الشركة نمواً مزدوجاً في صافي المبيعات خ�ل العام حيث بلغت 

مصPاريف  الدعايPة زيPادة مليون لایر وذلك نتيجة لعدة عوامل منھPا  ١٤١,٥إلي صافي ا9رباح ، وقد إنخفض  بالعام الماضي ةمقارن% ١٦,٤

وكPذلك الزيPادة فPي مصPاريف  ،  فPي سPوق تنافسPي قPوي) اللبن و لPبن تويسPت و القھPوة العربيPة( لدعم طرح المنتجات الجديدة نتيجة ترويج الو

ية بھدف جذب العمالة الوطنية وإستحداث بدfت لتشجيعھا وا3حتفاظ بھPا، وكPذلك التسPويات الغيPر متكPررة لdرصPدة البيع والمصاريف ا3دار

  .المعلقة للعم�ء

إستمرت في   فإنھابدخول الشركة عامھا ا9ربعين المفضلة للمستھلكين في السوق السعودي ، وھي ) السعودية(الع�مة التجارية مازالت 

  . في جميع المنتجات الرئيسة مما يؤكد ثقة المستھلكين في منتجاتنا لجودتھا العاليةحصتھا السوقية تعزيز وزيادة 

والتسويق والمبيعات في تحسين  اتبما فيھا التصنيع وسلسلة ا3مدادمجتمعة على المستوى التشغيلي، فقد ساھمت جميع قطاعات الشركة 

  .كفاءة العمل

مركز التوزيع ا3قليمي بالرياض في الوقت وتشغيل إنشاء ، ھذا وقد تم  اتسلسلة ا3مدادلللتصنيع وا3ستثمار في البنية التحتية  تواصل

  .للمشروع المحدد وفي إطار الميزانية المحددة

يد مركز التوزيع ا3قليمي الجديد ، فقد كان تشيالعربية السعودية المملكة في ربع عدد السكان تقريباً وحيث أن عدد سكان الرياض يمثل 

ويعد مركز التوزيع ا3قليمي بالرياض أكبر مستودعات الشركة ، مما ، بالرياض مطلب حيوي لتحسين كفاءة خدمة العم�ء في ھذه المنطقة 

  .يتيح ا3ستفادة من زيادة الكفاءة في التخزين والتوزيع والنقل وفرص أخرى

وأدى تركيب ، لتلبية الطلب على المنتجات للسنوات القادمة  مصنع جدة للحليبى تحسين الكفاءة في قد تم تطبيق عدة مبادرات أدت إلو

3ستخدام ان الجودة العالية للمنتجات واساھم برنامج التطوير المستمر في تحسين الكفاءة وضمالمكائن الجديدة لزيادة الطاقة ا3نتاجية ، كما 

  .الشحيحة والمواد ا9خرى إلى أدنى حد ممكن ا9مثل للمياه وتقليل ھدر المياه 

 فقد، مليون نسمة تقريباً  ٣٠البالغ  العربية السعودية من سكان المملكة% ٣٢ نسبةتمثل دون سن الرابعة عشر شريحة الشباب حيث أن و

ف إلى ذلك بذل الجھد 3ستقطابھا لھا ، أضبعض المنتجات تطوير وطرح بالتركيزعلى ھذه الفئة وذلك بمن الناحية التجارية قامت الشركة 

  . لتكون جزء من القوى العاملة في الشركة مستقب�ً 

طرح منتجات أخرى جديدة  إلى با3ضافة ، يستھدف فئة الشباب الذي محلى المنكه والتويست تم طرح منتج لبن وفي مجال تطوير المنتجات 

  . لتلبية طلبات المستھلكين اللبن والقھوة العربيةضمن فئات كبيرة مثل 

وزارة العمل السعودية بالرغم من التحديات التي تواجه الشركة في الحفاظ  أصدرته ظلت سدافكو في النطاق ا9خضر في نظام نطاقات الذي 

  . الة الوطنيةالوظائف المتاحة ، كما تم التركيزعلى زيادة الحوافز والمكافآت للحفاظ على العم شغروإستقطاب العمالة الوطنية ل

وحرصا من الشركة وإلتزامھا بالمساھمة في خدمة وتلبية بعض إحتياجات المجتمع بدعم المبادرات ا3جتماعة ، فقد قرر مجلس ا3دارة دعم 

  .ألف لایر سعودي لخدمة ا9طفال المعوقين  ٢٥٠جمعية ا9طفال المعوقين بمبلغ 

مارس  ٣١لایر في  ١٢٠,٦٨إلى  ٢٠١٠مارس عام  ٣١لایر في  ٤٥,٢٠من  زاد سعر سھم سدافكوخ�ل الخمس سنوات الماضية ، 

  .لایر ١٣٦,٨٨، وخ�ل العام سجل سعر السھم أعلى قيمة بلغت ٢٠١٥
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  وخ�ل ا3ثني عشر شھراً الماضية إستمرت الشركة في زيادة مكاسب المساھمين وذلك بمواصلة إرتفاع سعر السھم ، وإرتفاع القيمة السوقية

لایر للسھم على أن يتم عرض ذلك على الجمعية العامة للمساھمين  ٣,٥على المساھمين بواقع أوصى مجلس ا3دارة بتوزيع أرباح وقد 

  .للموافقة عليه 

ساھم بمجھوداته نائب رئيس مجلس ا3دارة و الذي  –فايق حسين الصالح  المغفور له بإذن هللارحيل آلمنا مايو من العام المنصرم  شھرفي  

أحمد محمد حامد المرزوقي كعضو مجلس إدارة مستقل / وقد قام مجلس ا3دارة بتعيين السيد لة ،مجلس إدارة سدافكو لفترة طويالكبيرة في 

  .للمساھمين الجمعية العامة  منتم إعتماد ھذا التعيين  م، و٢٠١٤يونيو  ١٦لك إعتباراً من جديد و ذ

  

مجلس ا3دارة ، أتقدم بخالص الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين، وولي العھد، وولي أصالة عن نفسي ونيابة عن السادة أعضاء و

 .ولي العھد وحكومة المملكة العربية السعودية على جھودھم المستمرة لدعم الصناعات الوطنية

  

3دارة التنفيذية وجميع الموظفين على جھودھم كما أتقدم بالشكر والتقدير لجميع المساھمين في سدافكو، وأعضاء مجلس ا3دارة ، وفريق ا

 .لتطوير وتنمية الشركة

 

 .وفي الختام أتقدم بالشكر لجميع المستھلكين وعم�ء الشركة على وfئھم لمنتجات الشركة ودعھم خ�ل العام الماضي 

 

  حمد صباح ا9حمد

 رئيس مجلس ا3دارة   
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  كلمة الرئيس التنفيذي

م إنصب إھتمام الشركة نحو إستعادة  النمو برقم مزدوج الذي سبق وأن حققته في السنوات السابقة وذلك بتحقيق   ٢٠١٤/٢٠١٥خ�ل عام 

مقارنة بالعام الماضي وذلك نتيجة للدعم التسويقي والترويجي الذي أدى إلى % ١٦.٤نمواً مميزاً في صافي المبيعات خ�ل العام بلغت نسبته 

  .عات للمنتجات الرئيسية للشركة زيادة صافي المبي

ووfء مستھلكيھا حيث أدت مبادرات الشركة التي قامت بھا لزيادة وفرة   “ السعودية"  التجارية  ع�مةالوقد أكد ھذا ا3نجاز على قوة 

٪  ٣١.٨ية  حيث بلغت  وأسفر ذلك عن زيادة الحصص السوقية للمنتجات الرئيس, المنتجات وتحسين عرضھا إلى  ترسيخ ع�متھا التجارية 

معجون ٪ في ا�يس كريم  حيث ان منتجات الشركة تحتل الريادة في  ١٩.٥٪ في معجون الطماطم و  ٤٣.٤من إجمالي الحليب السائل و 

 . ا9يس كريم والمركز الثاني للحليب  في المملكةالطماطم و

ن ا9ردن والكويت مؤشرات مبشرة 3ستعادة نمو المبيعات وذلك بفضل شھدت المبيعات خ�ل ھذا العام نمواً في كل المناطق وقد حققت كل م

  .إستمر نمو الصادرات ما إعادة الھيكلة لھذين الفرعين وك

وكذلك التسويات الغير  لزيادة في مصاريف الترويج والتسويق لدعم المنتجات القائمة وطرح منتجات جديدةإنخفض صافي الربح نتيجة ل

ة للعم�ء والتوسع في إدارة المبيعات ، وإستحداث بدfت لتشجيع العمالة الوطنية وا3حتفاظ بھا ، با3ضافة إلى ا9ثر متكررة لdرصدة المعلق

  .السلبي من تقييم مخزون آخر المدة 

عودية ولبن وقد تمكنا من خ�ل طرح المنتجات الجديدة من الدخول والمنافسة في سوق واعدة بالنسبة  للبن والقھوة وذلك بطرح لبن الس

تم تعزيز فئة أعواد آيس كريم السعودية المميزة بمنتج جديد بالشوكوfتة البيضاء والذي حقق نجاحاً مماث�ً لمنتج كما  .تويست والقھوة العربية

  .آيس كريم أعواد الشوكوfتة بالحليب الذي تم طرحه العام السابق

وريد منتجاتھا عالية الجودة  بسرعة وبكميات تزيد عن الطلب الحالي وذلك من خ�ل تعززت قدرة سدافكو خ�ل السنة الماضية فيما يتعلق بت

ا3ستثمار في البنية التحتية للمصانع وبتطوير قدراتھا التصنيعية عبر إضافة نظام خلط ثاني يعمل على إنتاج منتج ذو جودة عالية  زيادة

.  تم إدخال مكائن تعبئة عالية السرعة لتعمل على تحقيق التعبئة بالسرعة المطلوبةومتجانس مما أدى إلى زيادة الطاقة التصنيعية  ، ھذا وقد 

بتركيب معدات الخلط المستمر وأنظمة  تقامالشركات التى ل ائأو من  وإنفردت سدافكو بموقعھا الريادي في ھذا المجال وذلك بإعتبارھا

  .مل ٥٠٠التعبئة عالية السرعة الخاصة بالحليب 

، كما أن التركيز على إجراء التحسين المستمر قد أدى لتحقيق  ٢٢٠٠٠: ٢٠٠٥شركة وفقاً لشھادة ا3عتماد العالمية آيزو تعمل مصانع ال

الفعالية وذلك سعياً لتطوير الطاقة ا3نتاجية  زيادةالتحسن في العمليات اليومية والذي من شأنه إحداث التغييرات ا3جرائية الھادفة إلى 

  .والجودة

د سلسلة ا3مدادات فقد تم ا3نتھاء من تشييد مبنى مركز التوزيع ا3قليمي الحديث بالرياض بحي السلي الواقع في الناحية الجنوبية وعلى صعي

قدراتھا وفعالياتھا لخدمة عم�ئھا  زيادةمليون لایر سعودي لتمكين سدافكو من  ٦٥الشرقية للعاصمة السعودية والذي بلغت تكلفة إنشائه مبلغ 

  .لمنطقة الوسطى للمملكة العربية السعودية ذات ا9ھمية الكبيرة والكثافة السكانية العاليةفي ا

ت ،  وتمثل فيما يتعلق بالقوى العاملة فقد إكتمل فريق ا3دارة التنفيذية وذلك بعد تعيين مدير عام العمليات التجارية ومدير عام سلسلة ا3مدادا

جنسية مختلفة  ٤١موظف وموظفة يمثلون  ٢٢٠٠إضافة للقوى العاملة بالشركة والتي يبلغ عددھا حالياً ھذه التعيينات بالوظائف العليا 

من العدد الكلي للموظفين ، حافظت سدافكو على موقعھا في النطاق ا9خضر ضمن نظام % ٤,٢إمرأة تمثل ما نسبته  ٩٣ويتضمن ھذا العدد 

  .نطاقات الذي أصدرته  وزارة العمل 

م نتقدم بالشكر للسادة أعضاء مجلس ا3دارة على دعمھم المستمر وكافة موظفي الشركة على أدائھم وتفانيھم الذي أدى لتحقيق ھذه وفي الختا

كما أشكر . النتائج وذلك على الرغم من التحديات التي واجھت الشركة والتي تطلبت العمل الدؤوب لتخطي ھذه التحديات وإيجاد الحلول لھا 

ي سدافكو على إصرارھم لتجاوز ھذه التحديات والشكر موصول إلى عم�ئنا وموردينا على مساھمتھم الفعالة في تحقيق ھذه فريق العمل ف

  .النتائج  ، كما أتوجه بالشكر لكل مستھلكي منتجات السعودية في كل المناطق 

  والتروس ماثيوس                                                                                                     

  الرئيس التنفيذي                                                                                                        
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 ةبنسبفي صافي المبيعات  لتحقيق نمو برقم مزدوجأخرى عودة سدافكو مرة  يم  ھ٢٠١٥ – ٢٠١٤عام خ�ل  أھم ا3نجازات التي تحققت  

التي تتنافس فيھا الشركة مع غيرھا رئيسية ولمنتجات اللالسوقية الحصة تعزيز وذلك با3ضافة إلى  م ٢٠١٤ – ٢٠١٣مقارنةً بالعام % ١٦,٤

  .      من الشركات

  

          :توريد المنتجات

م في ٢٠١٥ – ٢٠١٤ا9ساسية بشكل حاد، غير أنھا بدأت خ�ل العام  المواد الخامأسعار بعض زادت م، ٢٠١٤ – ٢٠١٣ خ�ل عام

من الطلب با3ضافة إلى إنخفاض  ا9حداث التي جرت بأوكرانيا ،  على روسيا وذلك نتيجةالتي فرضت العقوبات بب تدريجياَ بسا3نخفاض 

  .                                                                                                   عالميةال نخفاض ا9سعار3 بدورهمما أدى الصين 

مستودع  ٢٣إلى للتوزيع  م٢٠١٥في مارس % ٩٩,٧ تحسن مستوى الخدمة في إدارة سلسلة ا3مدادات خ�ل العام ووصل إلى نسبة 

  .                                                مباشر على زيادة كفاءة سلسلة ا3مدادات  تأثير الدقة في التخطيط  مما كان له  زيادةوتواصل التركيز على  ، لسدافكو

مما ، له حددةفي الوقت المحدد وحسب الميزانية الم مبنى مركز التوزيع ا3قليمي بالرياض تشييدا3نتھاء من  ومن ا3نجازات المھمة أيضاً 

  .السنة الماليةنھاية  أعمال التوزيع قبلوقد بدأت ، تعد المستفيد الرئيسي من ھذا المشروع  يزيادة كفاءة سلسلة ا3مدادت والتفي ه ا9ثر كان ل

با3ضافة إلى طبلية من المنتجات  ١٨,٠٠٠ تصل إلى طاقة تخزينية وبآلياً بشكل متكامل مركز التوزيع ا3قليمي بالرياض يتم تشغيل و

من خ�ل و ، 3دارة المستودعات بواسطة نظام آليالتشغيلية بما فيھا تحميل وتخزين المنتجات عمال ا9تتم و. المجمدةوالمبردة المنتجات 

.                                                                   بشكل أفضللمناطق المجاورة لھا للعم�ء في الرياض واتقديم الخدمة  تممركز التوزيع ا3قليمي الجديد ع�وةً على مستودع سدافكو الحالي 

  

وھو يتمتع  م٢٠١٤في شھر أكتوبر  كمديرعام لسلسلة ا3مدادات وعضو في فريق ا3دارة التنفيذية بالشركة كيالوھان بي/ تم تعيين السيد

  .                                                                                              ھذا المجالعاماً في  ٣٣عالمية تبلغ  بخبرة

مما ساعد على تخفيض  ، مستمر آخر خلطتركيب نظام وزيادة الطاقة ا3نتاجية والتصنيعية  ھادعم قدراتل الرأسماليالشركة با3نفاق  قامت

خط أحدث تطوير لتركيب وإستخدام ب التي قامتأصبحت سدافكو واحدة من أوائل الشركات بالعالم كما ،  التصنيعمدة وإختصار خطوات و

  .                                   من شركة تتراباك مل ٥٠٠الحليب الخاص بالتعبئة عالي السرعة 

حليب كنه من تلبية الطلب المتزايد على للحليب في وضع مثالي يممصنع جدة أصبح تمت  يوبفضل ھذه ا3ستثمارات والتعدي�ت الت

  . السعودية لسنوات قادمة

  .كفاءة وفاعلية التصنيعسن تحللتصنيع خ�ل السنوات الماضية إلى التطوير المستمر أثمر التركيز على نظام وقد 

  ٢٢٠٠٠:٢٠٠٥يزو  ع�مة الجودة العالمية آوقد إستمرت كل المصانع في الحفاظ على 

  

  :التسويق والمبيعات 

كانت ضرورية في إدارة  ھيكلةمليات دمج وإعادة عا3ثنى عشر شھراَ الماضية  وشھدت فترةسدافكو ، ا9كبر في ھو يعد فريق المبيعات  

أدى يجابي تغيير إتحديث بعض السياسات المتعلقة بالمبيعات وتوظيف مدراء تجاريين جدد والذي كان له أثر في إحداث نجم عنھا المبيعات 

  .                                                        مزدوج في المبيعات مرة أخرىبرقم نمو إلى تحقيق 

الشركة ومن المتوقع أن تؤدي إعادة الھيكلة التي تمت بفرع ،  جيدةمبيعات  والتصديرا9ردن والكويت فرعي  الشركة في كل من قد حقق و

                                                                                                                  .الحفاظ على ھذا النموإلى  ا3ھتمام على فرع الشركة في الكويتتركيز ا9ردن وفي 
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  .                                                      تدويرھافض�ً عن يقة عرضھا ، طرعوامل تتمثل في وفرة المنتجات بالسوق و ةث�ثإستمر التركيز من الفريق التجاري على 

بناء بھا وذلك بغرض تزويد العم�ء من المنتجات  ةتشكيلة كاملة ومنتقالسيارات بلتحميل تطبيق نظام خ�ل وقد تحققت وفرة المنتجات من 

ساھم في تخفيض  ما، م كمية ونوعية المنتجات التي يحتاجھا العميلتخطيط لمواسم البيع ومع ا9خذ في ا3عتبار ال على سجل طلباتھم السابقة

  .للمستودعات وزيادة المبيعات في تشيكلة المنتجات المباعة ة ياليوم المرتجعات

 مبيعاتجھد لتحقيق لبذل أقصى ذلك وعادلة مكافأتھم بصورة وتشجيعھم حرصاً منھا على من أولويات سدافكو فريق المبيعات تحفيز كان 

          .حسب المخطط له بصورة جيدة

  .مميز بتخفيض الديون مستحقة السداد من العم�ء جھد بوا3دارات المعنية وقد قام فريق المبيعات 

ومواد ترويجية جذابة  عرض توفير أرففوذلك من خ�ل بجميع قنوات البيع المنتجات في تحسين عرض التجاري  التسويقإدارة  تساھم

.                                                                                      كبار العم�ءوبناء ع�قات قوية مع تجارية  حوافزوتم إعداد  ، جذب ولفت إنتباه المستھلكينساعدت في مبتكرة 

 اتدخلت سدافكو في قطاع كما، الجديدة المنتجات ھراً الماضية للمنتجات الحالية وش ١٢التسويق خ�ل إدارة تم تقديم الدعم  ال�زم من قبل 

  .                                                                                 ، مما يقتضي توفير الدعم ال�زم لذلك المنافسة في السوق بالنسبة للمنتجات الجديدة ةشديد

  

مبيعات والذي يمثل فترة المبارك خ�ل شھر رمضان  بأحجام عائلية وصغيرةجذابة ب�ستيكية لبن السعودية في عبوة طرح منتج وقد تم 

من المستھلكين  جمھورإنتباه كبير في جذب كان 3ستخدام عبوات ب�ستيكية بدf من العبوات الورقية تأثير د قو،  لمنتجھامة بالنسبة لھذا ا

التجارية ، وتم تدعيم طرح ھذا المنتج بتوزيع العينات المجانية وا3ع�نات التلفزيونية والعروض داخل الث�جات في المح�ت عرضھا خ�ل 

              .التجارية 

ويق و ذلك بإستخدام أساليب تسصغار السن من للقاعدة العريضة من المستھلكين والمنكه المحلى لسعودية اتويست لبن كما تم طرح منتج 

  .                                                                                                                       الفئة الھامة هھذل حديثة

ت السوبرماركت مح�تم توزيع عينات مجانية بمن قبل المستھلكين، حيث قبوfً جيداَ " السعودية"  منتج القھوة العربيةكما fقى طرح 

  .                                                                          الفريد والجاھز للشرب بعد التسخينھذا المنتج للتعريف بالمكاتب، خاصةً المكاتب الحكومية، وذلك و

                                                                       .من المنتجات المجمدة يعد إضافة مميزة للتشكيلة الحاليةالذي ، و بالشيكوfتة البيضاء خ�ل العامطرح أعواد آيسكريم السعودية تم أيضاً 

 حققت سدافكو نسبةالرئيسية فقد تعززت الحصة السوقية للحليب حيث لمنتجات سدافكو تسويقي الدعم المن خ�ل ھذه ا9نشطة الترويجية و

لى مركزھا ك حافظت علوبذمن ا�يسكريم،  %١٩,٥نسبة من معجون الطماطم و% ٤٣,٤ونسبة  إجمالي سوق الحليب السائلمن % ٣١,٨

  .                      المركز الثاني بالنسبة للحليبتعزيز والريادي في منتجي معجون الطماطم و ا�يسكريم 

الحملة الترويجية  ككذلو والتي إستھدفت ا9طفال والصغار لترسيخ وfئھم لحليب السعودية السعودية  ومن خ�ل الحملة الترويجية أبطال

  .جديدة للطبخ وتجھيز الوجبات تزويدھن بأفكار لا9مھات التي إستھدفت  " السعودية في مطبخي"

  

  : الخدمات المساندة

   :التطوير التنظيمي

مما ساعد وزارة العمل السعودية ، الصادر من في برنامج نطاقات  ھاتحسين وضععلى التركيز ة ـإدارة التطوير التنظيمي بالشركواصلت 

  .                                                       م٢٠١٤/٢٠١٥خ�ل العام مركزھا في النطاق ا9خضر على لمحافظة  في االشركة 

  

بعض الجامعات با3ضافة إلى داخل المملكة العربية السعودية  لشركة امختلف مستودعات حم�ت التوظيف التي تم تنفيذھا في ساھمت 

إستمرت سدافكو أيضاً في ا3ھتمام ھذا و مما ساعد على التعريف بالشركة ومنتجاتھا ، السعوديةالمتميزة في إستقطاب العديد من الكفاءات 

مصنع الدمام ومصنع ا�يسكريم بجدة فض�ً عن المكتب بيتھن في غال موظفة ٩٣بلغ عدد الموظفات وبنھاية العام بتوظيف النساء بالشركة، 

  .                                                                    من إجمالي القوى العاملة بسدافكو% ٤,٢و تشكل النساء حالياً نسبة  الرئيسي بجدة
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 ھمإعداد الخطط الھادفة 3ستقطابب وذلك، بالشركةمن القوى العاملة ضوطنية الالكفاءات مزيد من الفرص لتوظيف وتطوير  تم إستحداث

تأثيره على التكاليف التشغيلية ، ويعد ذلك إستثمار إيجابي في  وقد كان لھذا ا3جراءمكافأتھم وزھم تحفيوإستمراريتھم بالشركة من خ�ل 

                                 .تطوير ھذا الجانب الھام

سوف يتم تطبيقه وووصل إلى مراحله ا9خيرة، وقد تم إدخال برنامج 3دارة معلومات الموارد البشرية وتجربته خ�ل العام بصورة جيدة 

  .و يساعد ھذا البرنامج على توحيد ا3جراءات وزيادة الكفاءة في إدارة الموارد البشرية ، في بداية العام المالي الجديد  فعلياً 
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��+(���( ����� V���
 )(-)(  )+()( 
��
(
)��( ���"5� V���
�� )56(  )>>( 

������� ��(
� V���
 *  )(( 
!��+�� )*-(  )*(( 

 c��� ����)!��2��( *>*,/  *-*,/ 
  
  
  



 

 

  ١٨٣,٩٥٠ مليون لایر مقارنة بمبلغ ١٥٥,٥٩

مارس  ٣١يعود سبب ا3نخفاض في صافي الربح للسنة المالية المنتھية في 

اد مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق بالرغم من الزيادة في المبيعات بصفة أساسية إلى ا9ثر السلبي من تقييم مخزون آخر المدة للمو

في سوق ) اللبن و لبن تويست و القھوة العربية

الزيادة في مصاريف  البيع و ا3دارية التي تھدف لجذب العمالة الوطنية و إستحداث بدfت لتشجيعھم وا3حتفاظ بھم 
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٥٩٣م مبلغ قدره ٢٠١٥مارس  ٣١بلغ الربح التشغيلي للشركة للسنة المالية المنتھية في 

يعود سبب ا3نخفاض في صافي الربح للسنة المالية المنتھية في ، % ١٥,٤٢نسبته  نخفاضمليون لایر للعام السابق وذلك بإ

مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق بالرغم من الزيادة في المبيعات بصفة أساسية إلى ا9ثر السلبي من تقييم مخزون آخر المدة للمو

اللبن و لبن تويست و القھوة العربية( الخام الرئيسية والزيادة في مصاريف الترويج والتسويق لدعم طرح المنتجات الجديدة 

الزيادة في مصاريف  البيع و ا3دارية التي تھدف لجذب العمالة الوطنية و إستحداث بدfت لتشجيعھم وا3حتفاظ بھم 

 وكذلك التسويات الغير متكررة للdرصدة المعلقة للعم�ء

�����4�� %�A�3� �O4����� ����T�� %�	��!���: 
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بلغ الربح التشغيلي للشركة للسنة المالية المنتھية في  •

مليون لایر للعام السابق وذلك بإ

مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق بالرغم من الزيادة في المبيعات بصفة أساسية إلى ا9ثر السلبي من تقييم مخزون آخر المدة للمو

الخام الرئيسية والزيادة في مصاريف الترويج والتسويق لدعم طرح المنتجات الجديدة 

الزيادة في مصاريف  البيع و ا3دارية التي تھدف لجذب العمالة الوطنية و إستحداث بدfت لتشجيعھم وا3حتفاظ بھم  و تنافسي قوي

وكذلك التسويات الغير متكررة للdرصدة المعلقة للعم�ء
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����1� / !�	 !�4� N���
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� � � � � � � � � � � � *(  
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�O��� � � � � � � � � � � � � 8  
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V��Y� � � � � � � � � � � � � *(  

����1� / !�&� ����3� ���
 [������ [�  
  

�O��� � � � � � � � � � � � � *(  

  
 * l�����G/F�/EF�I "���� &��)� !�"5� @0 
 H � / &
 m�����% !�"5� @0 
 �� (4)� �H(+
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�
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�
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 l����EI/�/EF�I �
�)�� ��)
 �� ��2�	% �� B�4�� ��#�
�� ������� !"���� �
����� ��(���� 9(0�� ��"2��K� &�
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0
 &
 �"�� ���� ��"���� !("0� !�"5� @0 
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*9  W���� ��� / !�41� Q��E !�49  
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 &
 -.���� � � &
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������ �AA���� ���� ���=���:   
  

  :إن الشركة معرضة للمخاطر التالية من استخدامھا لdدوات المالية 

 )التي تشمل مخاطر العمولة ومخاطر أسعار الفائدة ومخاطر العملة(مخاطر السوق   ) أ

 مخاطر اfئتمان   ) ب

 مخاطر السيولة   ) ج

 مخاطر التشغيل  ) د

  

يعرض ھذا اfيضاح المعلومات حول تعرض الشركة للمخاطر المذكورة أع�ه وأھداف الشركة من إدارة المخاطر وسياستھا وعملياتھا 

  .لقياس وإدارة المخاطر وإدارة رأس المال

  
. واfشراف على إدارة المخاطر الشركةيتحمل مجلس ا3دارة المسؤلية الكلية فيما يتعلق بوضع اطار إدارة للمخاطر التي تتعرض لھا 

ومتابعة ھذه السياسة ورفع تقارير منتظمة بذلك إلى  شركةوتتحمل ا3دارة العليا بمسئولية وضع سياسات إدارة المخاطر التي تتعرض لھا ال
  مجلس ا3دارة

  مخاطر السوق 

إن الشركة . تنشأ مخاطر أسعار العمولة من احتمال أن يؤثر تذبذب أسعار العمولة على الربحية المستقبلية او القيمة العادلة لdدوات المالية

  . ا معرضة لمخاطر أسعار العمولة على موجوداتھا ومطلوباتھ

  

تعمل إدارة الشركة على الحد من مخاطر تقلبات أسعار الفائدة في العم�ت المسجلة بھا موجوداتھا وتدفع عليھا فائدة وتستخدم مقايضات 

  . اسعار الفائدة للتحوط اfستراتيجي ضد المخاطر التي تتعرض لھا اذا تم اعتبارھا ضرورية من قبل ا3دارة

  

 مخاطر العملة

إن الشركة معرضة لتقلبات اسعار صرف . ھي مخاطر تذبذب قيمة أداة مالية بسبب تقلبات أسعار صرف العم�ت ا9جنبيةمخاطر العملة 

لم تقم الشركة بأية معام�ت ھامة في عم�ت غير الريال السعودي والدوfر اfمريكي خ�ل . العم�ت اfجنبية في دورة أعمالھا العادية

ونظراً 9ن سعر الريال . د من مخاطر العملة التي تتعرض لھا عن طريق مراقبة تعرضھا الحالي لمخاطر العملةتعمل الشركة على الح. السنة

  .السعودي تجاه الدوfر ا9مريكي ثابت ف� تشكل ا9رصدة بالدوfر ا9مريكي مخاطر عملة كبيرة على الشركة 

  

  مخاطر ا1ئتمان

تعمل الشركة على الحد من مخاطر . زام ما والتسبب في تكبد الطرف ا�خر خسارة ماليةمخاطر اfئتمان ھي مخاطر عدم وفاء طرف بالت

وع�وة على ذلك فإن . اfئتمان فيما يتعلق بالعم�ء عن طريق وضع حدود ائتمان لكل عميل على حدة وعن طريق مراقبة الذمم المدينة القائمة

تدير الشركة ھذه المخاطر عن طريق اfيداع واfستثمار لدى البنوك ذات . ى البنوكالشركة معرضة لمخاطر اfئتمان فيما يتعلق ا9رصدة لد

تبيع الشركة منتجاتھا الى عدد كبير . لم تحدد الشركة ـ كما في تاريخ قائمة المركز المالي ـ تركزات مخاطر ائتمان ھامة. تصنيف ائتماني عالي

من مجموع أرصدة الذمم المدينة %) ٤٢: م٢٠١٤% (٤٣ي تاريخ قائمة المركز المالي يمثل اكبر خمسة من عم�ء الشركة كما ف. من العم�ء

  . مارس   ٣١التجارية القائمة كما في 

  

  مخاطر السيولة

تتم . مخاطر السيولة ھي المخاطر المتمثلة في مواجھة مؤسسة  صعوبة في الحصول على ا9موال لمقابلة ارتباطاتھا المتصلة بالمطلوبات المالية

تعمل . راقبة احتياجات الشركة من السيولة على أساس منتظم وتعمل ا3دارة على التأكد من توفر اموال كافية لمقابلة أي التزامات حال نشوئھام

  .الشركة على الحد من مخاطر السيولة عن طريق التأكد من توفر تسھي�ت بنكية كافية

  

. م دائنة ومبالغ مستحقة لجھات منتسبة ومطلوبات أخرى وتوزيعات ارباح مستحقة الدفعتتكون المطلوبات المالية للشركة بصفة أساسية من ذم

شھراً من تاريخ قائمة المركز المالي وتتوقع الشركة أن يكون لديھا أموال سائلة  ١٢من المتوقع ان يتم سداد جميع ھذه المطلوبات المالية خ�ل 

  .كافية للقيام بذلك
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  مخاطر التشغيل

التشغيل ھي مخاطر الخسارة الناشئة عن تعطل ا9نظمة عن العمل واfخطاء البشرية والغش واfحداث الخارجية إذا اخفقت اfنظمة مخاطر 

وقد يكون لھا تأثيرات قانونية أو نظامية أو قد تؤدي إلى خسارة  شركةفي العمل بفعالية فإن المخاطر التشغيلية قد تسبب اضرار في سمعة ال

أن تتوقع استبعاد المخاطر التشغيلية ولكنھا تعمل على إدارة ھذه المخاطر من خ�ل اطار رقابي وعن طريق مراقبة  شركةمكن للf ي. مالية

تتضمن ضوابط الرقابة الفصل الفعال للمھام وإجراءات الدخول للنظام والتفويض والمطابقة وتدريب . المخاطر المحتملة ومواجھتھا

  .   مثل استعمال المراجعة الداخلية الموظفين وعمليات التقييم
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