




مقدمة
تمار����س مجموع���ة �ش���افول ن�ش���اطها الرئي����س من خ���ال قطاعاتها الرئي�ش���ة: )الأغذية الأ�شا�ش���ية والتي ت�ش���مل 
زيوت الطعام وال�ش���كر ب�ش���كل اأ�ش���ا�س، والتجزئة، والبا�ش���تيك(، وتنت�ش���ر عملياتها ب�ش���كل وا�ش���ع في عدد من دول 
ال�شرق الأو�شط و�شمال اإفريقيا واآ�شيا الو�شطى، كما تملك ا�شتثمارات اإ�شتراتيجية في عدد من ال�شركات الرائدة 
وال�ش���ناديق ال�ش���تثمارية والأن�ش���طة وال�ش���تثمارات العقارية، و�ش���تجدون في ه���ذا التقرير - ال���ذي بين يديكم - 
تفا�شي���ل ح���ول اأداء اأن�شطته���ا الرئي�ش���ة وال�شتثماري���ة مت�شمن���اً حجم ه���ذه الأن�شط���ة وطبيعة اأعماله���ا وتاأثيرها 

وم�شاهمتها في اأعمال المجموعة.



في هذا التقرير

جدول اأعمال الجمعية العامة للم�شاهمين

ملخ�س الأداء الكلي للمجموعة والتحليات المالية للعام 2010م

نتائج اأداء قطاعات المجموعة

الم�شوؤولية الجتماعية 

اآليات حوكمة ال�شركات وال�شفافية

تقرير مراجعي الح�شابات والقوائم المالية





التقرير السنوي لمجموعة صافوال للعام 2010

اأهم موؤ�شرات عام 2010

افتتاحية مجل�س الإدارة

كلمة رئي�س مجل�س الإدارة

كلمة الع�شو المنتدب لمجل�س الإدارة
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التقرير ال�صنوي لمجموعة �صافوال للعام 2010

افتتاحية مجلس اإلدارة

ال�ش�ادة م�ش��اهمي مجم�وعة �ش�افول   الموقرين 

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

ي�صرن���ا اأن ن�ص���ع بين اأيديكم التقري���ر ال�صنوي لمجموعتكم للعام المالي المنته���ي في 2010/12/31م، والذي يت�صمن كلمة �صع���ادة رئي�س المجل�س وكلمة 
�ص���عادة الع�ص���و المنتدب للمجموعة واللتان تناولتا ملخ�صًا الأداء المجموعة وتوجهها اال�ص���تراتيجي، باالإ�صافة اإلى ذلك ي�صتمل التقرير على جدول اأعمال 
الجمعية العامة المقرر لها 28 مار�س 2011م، وخال�ص���ة وافية عن االأداء االإجمالي للمجموعة والتحليالت المالية واالأداء التف�ص���يلي لقطاعاتها الرئي�ص���ة 
وعملياتها وا�ص���تثماراتها داخل المملكة وخارجها. كما ي�ص���تمل على البرامج التي تم تطويرها ل�ص���الح الموظفين وبرامج الم�ص���ئولية االجتماعية، بجانب 
ذلك فاإن التقرير يحتوي على ملخ�س واف حول اآليات حوكمة ال�صركات واالف�صاحات ذات العالقة بمجل�س االإدارة ولجانه وكبار التنفيذيين والمعامالت 
مع اأطراف ذات عالقة، كما يت�صمن التقرير اإقرارات المجل�س ومدى توافق المجموعة مع الئحة حوكمة ال�صركات ال�صادرة من هيئة ال�صوق المالية، كما 

ي�صتمل في الخاتمة على ال�صكر والتقدير لوالة االأمر والم�صاهمين وكافة من�صوبي المجموعة داخل المملكة وخارجها. 

ويتطلع المجل�س ويحر�س جاهدًا اأن ياأتي هذا التقرير متوافقًا مع الئحة حوكمة ال�صركات ال�صادرة من هيئة ال�صوق المالية في نوفمبر 2006م، ومتطلبات 
االإف�ص���اح وال�ص���فافية الواردة في المادة )27( من قواعد الت�ص���جيل واالإدراج ال�ص���ادرة من الهيئة الموقرة ونظام ال�صركات ال�ص���عودي، وذلك اإدراكًا من 
المجل�س باأهمية ال�ص���فافية واالإف�ص���اح والتوافق مع االأنظمة ال�ص���ادرة من الجهات المخت�صة االأخرى ذات العالقة والممار�صات العالمية في هذا المجال، 

مما ي�صاهم في تعزيز التوا�صل بين ال�صركة وم�صاهميها. 

من جانب اآخر، ي�صاحب هذا التقرير الح�صابات الختامية المدققة واالإي�صاحات الم�صاحبة لها وتقرير المراجع الخارجي عن العام المالي المنتهي في 
2010/12/31م. 

اآملي���ن اأن يعك����س هذا التقرير اأداء مجموعتكم وتطورات اأعمالها، كما نت�ص���رف بالرد على ا�صتف�ص���اراتكم حول محتويات ه���ذا التقرير من خالل اجتماع 
الجمعية العامة الم�صار اإليها. 

مجل�س اإدارة مجموعة �شافول  
21 فبراير 2011م  

التقرير ال�صنوي لمجموعة �صافوال للعام 2010
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التقرير ال�صنوي لمجموعة �صافوال للعام 2010

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

المحترمين ال�شادة م�شاهمي وم�شاهمات مجموعة �شافول  

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

اأنه لمن دواعي �صروري اأن اأرحب بكم عبر التقرير ال�صنوي لمجل�س االإدارة للعام 2010م، وفي البدء اأود اأن اأتقدم نيابة عنكم وعن زمالئي اأع�صاء مجل�س 
االإدارة بخال�س ال�ص���كر والتقدير لمعالي المهند�س عادل محمد فقيه )رئي�س مجل�س االإدارة ال�ص���ابق( – وزير العمل للجهود الكبيرة والمتميزة التي قام 
بها معاليه منذ تاأ�صي�س ال�صركة وحتى �صدور المر�صوم الملكي الكريم بتعيين معاليه وزيرًا للعمل في اأغ�صط�س 2010م، حيث حققت مجموعة �صافوال تحت 
قيادته نجاحًا كبيرًا في اأدائها، كما تو�ص���عت المجموعة في اأن�ص���طتها محليًا ودوليًا وقفزت اأرباحها من 60 مليون ريال في بداية الت�ص���عينيات اإلى حوالي 
مليار ريال في عام 2009م، وكذلك لموا�ص���لته خدمة المجموعة، حيث ا�ص���تمر معاليه في رئا�ص���ة مجل�س االإدارة واإعطاء المجموعة جزءًا مقدرًا من وقته 
الخا�س لمتابعة اأعمال المجموعة واأن�صطتها المختلفة رغم اإن�صغاله وم�صئولياته الكبيرة بعد تعيينه اأمينًا لمحافظة جدة في مار�س 2005م ممثاًل ل�صندوق 

اال�صتثمارات العامة. متمنين له دوام التوفيق والنجاح في مهامه وم�صئولياته في خدمة هذا الوطن ومواطنيه. 

كما اأود اأن اأ�ص���ير اإلى اأن مجموعتكم تتمتع – بف�ص���ل اهلل - بو�ص���ع تناف�ص���ي قوي وقدرات ب�ص���رية متميزة وثقافة وقيم اإخالقية را�ص���خة، باالإ�ص���افة اإلى 
ذلك فاإنها تتمتع بمركز مالي قوي مّكنها و�ص���يمكنها في الم�ص���تقبل باإذن اهلل من تمويل عملياتها واأن�ص���طتها القائمة وخططها اال�ص���تثمارية وم�ص���اريعها 
التو�صعية الم�صتقبلية. ونتيجة لجهود القائمين عليها ثم توفيق اهلل �صبحانه وتعالى قد حققت المجموعة اأرباحًا �صافية للعام 2010م بلغت 887 مليون ريال 
وبانخفا����س قدره 6.8% مقارنة بالعام الما�ص���ي، ويعزى هذا االنخفا�س اإلى المخ�ص�ص���ات المالية التي ت���م تكوينها خالل الربع الرابع من العام 2010م 
والتي �صيتم تناولها في هذا التقرير. ومما يزيد المجموعة فخرًا ا�صتمرارها في تحقيق عوائد وقيمة م�صافة ال�صتثمارات م�صاهميها الذين يتجاوز عددهم 
160 األف م�ص���اهمًا، وتعزيزًا لذلك فقد وا�ص���لت المجموعة �صيا�ص���تها المتبعة في توزيع اأرباح نقدية على م�صاهميها وب�صفة دورية، ونتيجة لهذه ال�صيا�صة، 
فقد بلغ اإجمالي ما تم توزيعه وما �ص���يتم توزيعه عن عام 2010م مبلغ 625 مليون ريال. كما تفخر �ص���افوال كذلك بتوظيفها لحوالي 5.500 �ص���عوديًا �صمن 
كادره���ا العامل وبن�ص���بة توطين تزي���د على 40% من اإجمالي الق���وى العاملة بالمملكة، كما اأن اأغلبي���ة االإدارة التنفيذية للمجموعة م���ن الكفاءات الوطنية 

الماهرة والمخل�صة. 

وتعزيزًا الأف�ص���ل الممار�ص���ات في مجال الحوكمة وال�صفافية التى تتبناها المجموعة مع كافة م�صاهميها واأ�صحاب الم�صالح، فقد اأف�صحت المجموعة عن 
توقعاتها المالية الموحدة للعام 2011م، حيث تتوقع تحقيق اأرباح �ص���افية قدرها واحد مليار ريال بنهاية العام، و�ص���افي ربح ت�صغيلي في حدود 160 مليون 
ريال للربع االأول من العام 2011م بم�صيئة اهلل تعالى. نتيجة لجهود المجموعة في ممار�صات الحوكمة، فقد حققت المجموعة المركز الثاني عربيًا في هذا 
الجانب وذلك وفقًا للدرا�ص���ة التي قام بها معهد حوكمة االإقليمي وا�ص���تاندرد اآند بور وموؤ�ص�ص�صة التمويل الدولية، مما يلقي مزيدًا من التحدي على مجل�س 

اإدارة المجموعة وقيادتها التنفيذية لموا�صلة الريادة في هذا المجال الهام لل�صركات الم�صاهمة المدرجة في االأ�صواق المالية. 

ونحن اإذ نحمد اهلل تعالى على ما حققته مجموعتكم من اأداء ونتائج متميزة عن عام 2010م، والتي �ص���تجدون تفا�ص���يلها �ص���من االأجزاء المختلفة لهذا 
التقرير والذي ناأمل اأن نكون قد قدمنا لكم فيه �ص���ورة وافية وكافية، بما ي�ص���اعدكم في اتخاذ قراراتكم اال�صتثمارية بالكيفية المثلى وفهم وا�صح لعمليات 
�صافوال وتوجهها اال�صتراتيجي، �صائلين اهلل عز وجل اأن يوفقنا للعمل ال�صادق والمخل�س لتحقيق مزيد من ال�صبق والتميز و�صواًل الأهداف المجموعة وبما 

يكفل ا�صتمرارية نهجها في تحقيق اأعلى عائد ربحي لم�صاهميها وخدمة اقت�صادنا الوطني وتنمية المجتمع. 

اأكثر اطمئنانًا ويقينًا على  لنا، تجعلنا  الدائمة  الر�صيدة وم�صاندتكم  بتوفيق اهلل �صبحانه وتعالى ومن ثم دعم حكومتنا  الم�صاعي، مقرونة  اإن كل هذه 
اال�صتمرار في االأداء المتميز وتحقيق ما وعدناكم به باإذن اهلل وتوفيقه. 

واهلل ولي التوفيق والنجاح،،  

�شليمان عبد القادر المهيدب  
رئي�س مجل�س الإدارة  
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التقرير ال�صنوي لمجموعة �صافوال للعام 2010التقرير ال�صنوي لمجموعة �صافوال للعام 2010

كلمة العضو المنتدب

اإخواني واأخواتي م�شاهمي مجموعة �شافول   المحترمين 

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،

ي�ص���رني اأن اأرحب بكم عبر التقرير ال�ص���نوي للعام المالي 2010، كما ي�صرني 
ف���ي البدء اأن اأتقدم بال�ص���كر كذلك الأخي معال���ي المهند�س عادل محمد فقيه 
العمل )رئي�س مجل�س االإدارة ال�ص���ابق( وحادي ركب هذه المجموعة  – وزير 
لقيادته للمجموعة بتجرد واقتدار، حيث �ص���اهمت جهوده المميزة في تو�ص���يع 
اأعمال المجموعة منذ تاأ�ص�صي�ص���ها بفعالية في تح���ول المجموعة من المحلية 
اإلى االإقليمية، فبعد اأن كانت “�صافوال” �صركة �صغيرة تعمل في مجال الزيوت 
وال�صمن النباتي في ال�صوق المحلي بالمملكة اأ�صبحت مجموعة رائدة وقيادية، 
حي���ث انطلقت اأعمالها واأن�ص���طتها في عدة مجاالت )زيوت الطعام، ال�ص���كر، 
تج���ارة التجزئة، البال�ص���تيك، والتطوي���ر العقاري( ودخولها في ا�ص���تثمارات 
ا�صتراتيجية متنوعة وواعدة، ف�صاًل عن انت�صار عالماتها التجارية ومنتجاتها 
عالية الجودة اإلى عدد من دول ال�ص���رق االأو�ص���ط و�ص���مال اإفريقيا، وت�ص���دير 
منتجاتها اإلى عدد كبير من دول العالم بما في ذلك الدول الغربية وهلل الحمد 
والمن���ة. اآم���اًل اأن يتقبل اهلل منه هذه الجهود والعط���اء واأن يجعلها في ميزان 

ح�صناته، كما نتمنى له التوفيق في خدمة هذا الوطن الغالي. 

كما اأود م�ص���اركتكم نتائج االأداء الجيدة التي حققتها مجموعتكم بف�صل اهلل 
ومن ثم دعمكم المتوا�صل وجهود القائمين عليها، حيث تجاوزت المبيعات 21 
مليار ريال لعام 2010م، وبارتفاع و�ص���ل اإلى 17.3%. كما ي�صرني م�صاركتكم 
النتائ���ج الموحدة لالأداء الكلي ال���ذي حققته المجموعة خالل العام 2010م، 
حي���ث تمّكنت �ص���افوال بتوفيق اهلل من تحقيق �ص���افي اأرباح ت�ص���غيلية قدرها 
933 مليون ريال �ص���عودي مقابل 855 مليون ريال للعام الما�صي و 920 مليون 
ريال �صافي اأرباح كان متوقع تحقيقها للعام 2010م. كما حافظت المجموعة 
على و�ص���عها الريادي والمتنامي محليًا واأقليميًا م�ص���تفيدة من اإ�صتراتيجيتها 
الرامية اإلى التركيز على اأن�ص���طتها الرئي�ص���ة في مجال االأغذية االأ�صا�ص���ية، 
والتجزئة والبال�ص���تيك والتطوير العقاري وبع�س اال�صتثمارات اال�صتراتيجية 
الواعدة، م�ص���تفيدة من القدرات التناف�صية واالإدارة المثلى لل�صيولة المتوفرة 
لديها. كما �صتوا�ص���ل المجموع���ة جهودها الرامية اإلى التح���ول تدريجيًا اإلى 
�ص���ركة ا�صتثمارية قاب�صة، واإعطاء مزيد من اال�صتقاللية لل�صركات التي تقود 

قطاعاتها الرئي�صة. 

وذل���ك بجانب نتائج االأداء والنتائج المالية الجي���دة التي حققتها مجموعتكم 
والتي تم ا�صتعرا�صها بالتف�صيل في هذا التقرير والقوائم المالية الم�صاحبة 
له، كما اأود اأن اأ�صير اإلى اأن مجموعتكم تعكف حاليًا على مراجعة ا�صتراتيجيتها 
لتكون اأكثر تركيزًا على اأن�صطتها الرئي�صة واالأ�صواق التي اأثبتت نجاحها داخل 
المملك���ة وخارجها، م�ص���تفيدة م���ن خبراتها المتراكمة وم���ن تواجدها القوي 

محلي���ًا وفي ع���دد من دول االإقليم من خالل عملياتها القائمة وعبر اأن�ص���طتها 
الت�صديرية لعدد من الدول التي تفوق ثالثين دولة بف�صل اهلل. 

اإخواني واأخواتي ياأتي هذا التقرير وقطاع االأغذية بالمجموعة يوا�صل تركيزه 
وتو�صعه في عملياته الناجحة داخل وخارج المملكة م�صجاًل ريادة وا�صحة في 
اأن�صطته في مجال زيوت الطعام وال�صمن النباتي وال�صكر محليًا واأقليميًا، كما 
يدخل القطاع لأول مرة في ن�س���اط المحليات عبر ال�س���ركة المتحدة لل�س���كر، 
كم���ا قام قط���اع االأغذية بمراجعة اإ�ص���تراتيجيته للخروج م���ن بع�س العمليات 
خ���ارج المملكة والتي لم تحقق العائد المجزي الذي تطمح له المجموعة رغم 
الجه���ود المبذولة، كما ياأتي هذا التقرير و�ص���ركة العزيزية بنده المتحدة قد 
ا�ص���تطاعت رفع ع���دد مراكزها التجارية )هايبر ماركت و�ص���وبرماركت( اإلى 
161 فرعًا منها 124 فرعًا داخل المملكة، كما اأن قطاع البال�ص���تيك قد حقق 
نجاح���ًا ونقلة نوعية ف���ي حجم مبيعات���ه وربحيته وتنوع منتجاته وا�ص���تقطاب 
عمالء جدد محليًا واإقليميًا، و�صتجدون مزيدًا من التفا�صيل حول نتائج اأعمال 

القطاعات واال�صتثمارات اال�صتراتيجية للمجموعة في ثنايا هذا التقرير. 

وتعزي���زًا لمب���داأ الم�ص���وؤولية االإجتماعي���ة واإيمان���ًا منه���ا بدوره���ا ف���ي المجتمع 
فق���د وا�ص���لت المجموع���ة مبادرتها الرامي���ة لتدريب وتوظيف االأ�ص���خا�س ذوي 
االحتياج���ات الخا�ص���ة م���ن خالل مرك���ز �ص���افوال لتمكينهم من العمل وك�ص���ب 
قوته���م، حيث قامت باإط���الق المرحل���ة التجريبية االأولى والتي ت���م من خاللها 
تدريب وتوظيف حوالي 100 �صخ�ص���ًا معاقًا بالمجموعة و�صركاتها الفرعية، كما 
تطمح المجموعة للموا�صلة في تطبيق هذه المبادرة م�صتهدفة اأعداد اأكبر خالل 
الدفعة الثانية من هذه الفئة الغالية على الجميع. كما وا�صل برنامج )دع الباقي 
لهم( اإ�ص���تقطاب م�ص���اهمات زبائن بنده، حيث و�ص���ل اإجمالي قيمة الم�صاركات 
منذ تاأ�ص���ي�س البرنامج قبل ثالث �ص���نوات اإلى 9 مليون ريال تم ت�صليمها لجمعية 
االأطفال المعاقين بالمملكة وغيرها من البرامج التي تهدف اإلى الم�ص���اهمة في 

تنمية المجتمع والتي �صتجدون تفا�صيلها الحقًا في هذا التقرير. 

وف���ي الخت���ام ال يفوتن���ي اأن اأتق���دم اأ�ص���الة ع���ن نف�ص���ي ونيابة ع���ن اإخواني 
رئي�س واأع�ص���اء مجل����س االإدارة الموقرين بخال�س ال�ص���كر والتقدير لثقتكم 
وم�ص���اندتكم، وال�ص���كر مو�ص���ول كذل���ك الإدارة المجموعة ومن�ص���وبيها داخل 
وخ���ارج المملكة على جهوده���م الكبيرة، متطلعين اإلى مزي���د من االإنجازات 
خالل الع���ام المالي 2011م، اآم���اًل اأن األتقي بكم في اإجتماعات ومنا�ص���بات 

قادمة ومجموعتكم قد حققت اأهدافها المرجوة باإذن اهلل تعالى.

د. عبد الروؤوف محمد مناع   
ع�شو مجل�س الإدارة المنتدب  
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أواًل: جدول أعمال الجمعية العامة للمساهمين
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جدول اأعمال الجمعية العامة للم�صاهمين

وفيما يلي نستعرض معكم جدول أعمال الجمعية العامة العادية في اجتماعها الرابع 
والثالثين العادي للعام 2010م المنعقد في يوم اإلثنين 28 مارس 2011 م: 

مناق�صة التقرير ال�صنوي لمجل�س االإدارة عن ال�صنة المالية المنتهية في 2010/12/31 م والموافقة عليه.1(

الم�صادقة على الح�صابات الختامية )المدققة( عن ال�صنة المالية المنتهية في 31 /2010/12م والمرفقة مع هذا التقرير والموافقة عليها. 2(

الموافقة على اقتراح مجل�س االإدارة بتوزيع اأرباح عن الربع الرابع من العام المالي 2010م قدرها )125 مليون ريال(، اأي بواقع ربع/ 0.25 3(
ريال لل�صهم الواحد، اإ�صافة اإلى الم�صادقة على ما تم توزيعه من اأرباح عن الثالثة اأرباع االأولى من العام المالي 2010م بمبلغ وقدره واحد 
ريال لل�صهم الواحد )500 مليون ريال( بحيث ي�صبح اإجمالي الربح الموزع )1.25( ريال �صعودي لل�صهم الواحد وي�صبح اإجمالي المبلغ الذي 
�صيتم توزيعه )625 مليون ريال( عن �صنة 2010م وهو ما يعادل 12.5% من راأ�صمال ال�صركة، علمًا باأن تاريخ اأحقية اأرباح الربع الرابع 2010م 

�صتكون بنهاية تداول يوم اجتماع الجمعية العامة المقرر له يوم االأثنين 2011/03/28م باإذن اهلل.

اإبراء ذمة اأع�صاء مجل�س االإدارة من م�صئولية اإدارة ال�صركة عن العام المالي المنتهي في 31 /2010/12م. 4(

تعيين المراجع الخارجي لح�صابات ال�صركة المر�صح من قبل لجنة المراجعة لتدقيق ح�صابات ال�صركة ربع ال�صنوية والح�صابات الختامية للعام 5(
المالي 2011م وتحديد اأتعابه.

الم�صادقة على قرار مجل�س االإدارة بتعيين معالي المهند�س عبد اهلل بن محمد نور رحيمي - ع�صوًا بمجل�س اإدارة مجموعة �صافوال اعتبارًا 6 (
من 21 �صبتمبر 2010م وحتى نهاية الدورة الحالية - ممثاًل ل�صندوق اال�صتثمارات العامة في المكان الذي �صغر بعد ا�صتقالة معالي المهند�س 
عادل بن محمد فقيه )الممثل ال�صابق ل�صندوق اال�صتثمارات العامة من ع�صوية المجل�س( وذلك بعد �صدور المر�صوم الملكي الكريم بتعيين 

معاليه وزيرًا للعمل في اأغ�صط�س 2010م.
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ملخ�س االأداء الكلي للمجموعة والتحليالت المالية للعام 2010مملخ�س االأداء الكلي للمجموعة والتحليالت المالية للعام 2010م

ثانيًا: ملخص األداء الكلي للمجموعة والتحليالت المالية للعام 2010م

ابرز الموؤ�شرات والتحليات المالية لاأداء

ملخ�س النتائج المالية للعام 2010م  واأرقام المقارنة

تفا�شيل القرو�س طويلة وق�شيرة الأجل

المدفوعات النظامية الم�شتحقة لجهات حكومية

�شيا�شة توزيع الأرباح
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ملخ�س االأداء الكلي للمجموعة والتحليالت المالية للعام 2010م

أ. أبرز إلمؤشرات والتحليالت المالية لألداء:

اأ-1( اأبرز نتائج الأداء للعام 2010م: 

• نمت مبيعات / اإيرادات المجموعة الموحدة بن�صبة 18% لت�صل اإلى 21.1 مليار ريال.	

• بلغ �ص���افي االأرباح الت�ص���غيلية 933 مليون ريال، حيث تجاوزت التوقعات التي اأعلنت عنها المجموعة في بداية العام 2010م والبالغ قدرها 920 مليون 	
ريال ومقابل 855 مليون ريال تم تحقيقها عن العام 2009م. 

• بلغ �صافي الربح الموحد للمجموعة 887 مليون ريال مقابل 951 مليون ريال للعام الما�صي. 	

• و�صل الربح الت�صغيلي للعام 2010م اإلى 1.50 مليار ريال، مقابل 1.38 مليار ريال للعام الما�صي وذلك بارتفاع قدره %8.7.	

• بلغ اإجمالي الربح للعام 2010م مبلغ 3.4 مليار ريال بزيادة قدرها 9.7% مقارنة بمبلغ 3.1 مليار ريال للعام ال�صابق.	

• و�صلت االأرباح النقدية التي تم توزيعها واالأرباح التي �صيتم توزيعها عن العام 2010م اإلى 625 مليون ريال.	

• حققت مجموعة �صافوال المركز الثاني عربيًا في مجال الحوكمة وال�صفافية وفقًا لت�صنيف �صتاندرد اآند بور ومعهد حوكمة االإقليمي وموؤ�ص�صة التمويل 	
الدولية الذي ن�صرت نتائجه في مطلع فبراير 2011م. 

• وا�صلت المجموعة تنفيذ عدد من برامج الم�صئولية االإجتماعية التي تهدف اإلى الم�صاهمة في تنمية المجتمع. 	

اأ-2( توقعات المجموعة للعام 2011م:

تتوق���ع المجموع���ة بم�ص���يئة اهلل تحقيق اأرباح �ص���افية موح���دة )قبل االأرباح الراأ�ص���مالية( قدرها مليار ريال �ص���عودي بنهاية ال�ص���نة المالي���ة المنتهية في 
2011/12/31م مقاب���ل 933 ملي���ون ري���ال تم تحقيقها عن الع���ام 2010م. كما يتوقع اأن يتم تحقيق هذه النتائج من االأن�ص���طة الرئي�ص���ة للمجموعة داخل 
المملكة وخارجها وا�ص���تثماراتها اال�ص���تراتيجية. كذلك تتوقع المجموعة اأن تحقق اأرباحًا �ص���افية )قبل االأرباح الراأ�ص���مالية( ت�ص���ل اإلى 160 مليون ريال 
بنهاية الربع االأول المنتهي في 31 مار�س 2011م بم�ص���يئة اهلل. هذا و�ص���تعلن المجموعة توقعاتها لكل ربع على حده �ص���من االإعالن الخا�س بنتائج كل ربع 

مع مقارنة بما تحقق للفترة المعينة باإذن اهلل. 

اأ-3( ملخ�س التحليات المالية:

باالإ�صارة اإلى اأداء مجموعة �صافوال للعام المالي 2010م، يفيد مجل�س االإدارة اإلى اأن االإنخفا�س في �صافي ربحية المجموعة )من 951 مليون ريال �صافي 
الربح لعام 2009م،الى 887 مليون ريال للعام 2010(، يعزى ب�ص���كل رئي�س اإلى قيام المجموعة بمراجعة اإ�ص���تراتيجيتها في قطاع االأغذية التي تهدف اإلى 
التركيز على االأن�ص���طة الرئي�ص���ة التي اأثبتت نجاحها بتحقيق نمو وربحية جيدة ومراجعة بع�س عملياتها في قطاع االأغذية التي لم تثبت نجاحها من خالل 
ت�ص���جيلها لخ�ص���ائر متراكمة، وتم�صيًا مع هذه االإ�صتراتيجية، فقد خ�ص�ص���ت المجموعة خالل العام 2010م مبلغ 115 مليون ريال الإطفاء خ�صائر متراكمة 
و�ص���طب بع�س االأ�ص���ول الخا�ص���ة ببع�س �ص���ركاتها خارج المملكة في قطاع االأغذية خالل العام 2010م، باالإ�ص���افة اإلى تخ�ص���ي�س مبلغ 168 مليون ريال 
لمقابلة االنخفا�س الذي طراأ على القيمة ال�ص���وقية لح�ص���ة المجموعة في �صركة اإعمار المدينة االإقت�صادية واإطفاء جزء من بند ال�صهرة لعملياتها بتركيا 
وبع�س م�ص���روفات الم�ص���اريع االأخرى، ورغم هذه المخ�ص�صات، فقد حققت المجموعة للعام 2010م اأرباحًا �صافية قدرها 933 مليون ريال )قبل االأرباح 

الراأ�صمالية والبنود اال�صتثنائية( مقابل 920 مليون ريال �صافي اأرباح كان متوقع تحقيقها )قبل االأرباح الراأ�صمالية والبنود اال�صتثنائية( للعام 2010م. 
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ملخ�س االأداء الكلي للمجموعة والتحليالت المالية للعام 2010مملخ�س االأداء الكلي للمجموعة والتحليالت المالية للعام 2010م

ب. ملخص النتائج المالية للعام 2010م مقارنة بالعام السابق:
ب-1( جدول مقارنة قائمة الدخل لفترة خم�س �شنوات من )2006 اإلى 2010م(:

2006م 2007م 2008م 2009م  2010م قائمة الدخل )باآلف( بالريال ال�شعودي

9.096.687 10.409.530 13.821.377 17.917.202 21.029.472 االإيرادات- بال�صافي
)7.553.330( )8.705.859( )12.007.054( )14.809.887( )17.614.233( تكلفة االإيرادات 

1.543.357 1.703.671 1.814.323 3.107.315 3.415.239 مجمل الربح 
181.607 243.753 335.174 352.799 459.522 �صافي ايرادات اإ�صتثمار 

97.824 82.057 110.526 79.877 97.340 اإيرادات اأخرى – بال�صافي 
1.822.788 2.029.481 2.260.023 3.539.991 3.972.101 مجمل الدخل
)719.220( )839.516( )1.123.033( )1.533.574( )1.870.153( م�صروفات بيع وت�صويق
)345.166( )456.794( )465.491( )628.783( )603.138( م�صروفات عمومية واإدارية

)1.064.386( )1.296.310( )1.588.524( )2.162.357( )2.473.291( اجمالي الم�صروفات
758.402 733.171 671.499 1.377.634 1.498.810 الربح )الخ�صارة( من الت�صغيل
659.755 863.982 147.980 318.116 195.055 الربح )الخ�صارة( من بيع ا�صتثمارات

- )110.482( )442.406( )221.596( )283.716( انخفا�س موجودات وتكاليف م�صاريع م�صتنفدة 
)71.454( )33.326( )153.658( )227.337( )244.260( م�صاريف تمويل – بال�صافي 

1.346.703 1.453.345 223.415 1.246.817 1.165.889 الدخل )الخ�صارة( قبل الزكاة و�صريبة الدخل 
وحقوق االأقلية

)45.677( )115.463( )53.387( )63.323( )140.146( الزكاة و�صريبة الدخل 
1.301.026 1.337.882 170.028 1.183.494 1.025.743 �صافي الدخل قبل حقوق االأقلية 
)152.438( )107.858( 32.330 )231.929( )139.041( ح�صة حقوق االأقلية 

1.148.588 1.230.024 202.358 951.565 886.702 �شافي الربح 

ب-2( ر�شوم بيانية تو�شح نمو �شافي المبيعات و�شافي الأرباح )بناء على الجدول ب-1(:

نمو �صافي االأرباح لخم�س �صنوات )2006- 2010م(
)بماليين الرياالت(

المبيعات/اإيرادات �صافوال لخم�س �صنوات )2006- 2010م( 
)بماليين الرياالت( 
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ب-3( جدول يعك�س التغير في قائمة الدخل للعام 2010م مقارنة بالعام الما�شي: 

ن�شبة التغير٪ التغيرات + اأو )-( 2009م 2010م البيان )باآلف الريالت(

%17.4 3.112.270  17.917.202 21.029.472 االإيرادات – بال�صافي
%18.9 )2.804.346( )14.809.887( )17.614.233( تكلفة االإيرادات 

%9.9 307.924 3.107.315 3.415.239 مجمل الربح
%30.3 106.723  352.799 459.522 �صافي ح�صة اأرباح ال�صركاء وال�صركات الزميلة وتوزيعات 

االأرباح
%21.9 17.463  79.877 97.340 اإيرادات اأخرى – بال�صافي 
%12.2 432.110 3.539.991 3.972.101 مجمل الدخل
%21.9 )336.579( )1.533.574( )1.870.153( م�صروفات بيع وت�صويق
%4.1- 25.645 )628.783( )603.138( م�صروفات عمومية واإدارية 
%14.4 )310.934( )2.162.357( )2.473.291( مجموع الم�صروفات

%8.8 121.176 1.377.634 1.498.810 الربح)الخ�صارة( الت�صغيلي
%38.7- )123.061(  318.116 195.055 الربح)الخ�صارة( من بيع ا�صتثمارات

%28 )62.120( )221.596( )283.716( انخفا�س موجودات وتكاليف م�صاريع م�صتنفدة
%7.4 )16.923( )227.337( )244.260( م�صاريف تمويل – بال�صافي 

% 6.5- )80.928(  1.246.817 1.165.889 الربح )الخ�صارة( قبل الزكاة و�صريبة الدخل وحقوق 
االأقلية

%121.3 )76.823( )63.323( )140.146( الزكاة و�صريبة الدخل 
% 13.3- )157.751(  1.183.494 1.025.743 �صافي الربح قبل حقوق االأقلية 
%40.1- 92.888 )231.929( )139.041( حقوق االأقلية 

٪6.8- )64.863(  951.565 886.702 �شافي الربح 

ويالحظ اأن هناك نموًا م�ص���طردًا في المبيعات الذي عك�ص���ه الجدول رقم )ب-1( والر�صم البياني )ب-2( ويعزى ذلك لالأداء الجيد لعمليات المجموعة 
داخل المملكة وخارجها والذي يعك�ص���ه الجدول رقم )ب-3( اأدناه مدى اإ�ص���هامات القطاعات في االإيرادات الكلية للمجموعة، كما اأن هناك اإنخفا�س في 
ربحية ال�صركة للعام 2010م مقارنة بالعام الما�صي ويعزي ذلك اإلى المخ�ص�صات التي تم تكوينها خالل العام 2010م والتي بلغت 283 مليون ريال والتي 

�صبق االإ�صارة اإليها في هذا التقرير.
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ب-4( تحليل جغرافي لإجمالي اإيرادات/مبيعات المجموعة و�شركاتها التابعة داخل المملكة وخارجها وفقاً للدولة والمنتجات 
ومدى اإ�شهام تلك الأعمال في المبيعات الموحدة للمجموعة للعام 2010م مقارنة بالعام الما�شي: )باآلف الريالت(: 

20102009المنتجات/ واأ�شماء العامات التجاريةالدول / الن�شاط

باآالف الرياالتباآالف الرياالتمبيعات منتجات زيوت الطعام
1.826.1131.512.748عافية، العربي، اأواليت، المائدة، �صم�س، �صن جلو- المملكة العربية ال�صعودية والخليج واليمن

2.609.8361.804.629الدان، افتاب، بهار، عافية - اإيران
847.388893.005روابى، عافية، جنة، �صاليت، حلوة- م�صر 

182.164158.370ليتو، خزايو�صكا- كازاخ�صتان 
366.278211.388الطيب، �صباح، �صوداني- ال�صودان 
264.485378.656عافية، هالة- المغرب 

595.672583.453يودوم، �صيرما- تركيا
358.659221.724عافية- الجزائر

)42.594()47.057(-- عائدات ا�صتثمار موحدة
7.003.5375.721.379اإجمالي مبيعات منتجات ن�شاط زيوت الطعام

مبيعات منتجات ال�صكر 
3.540.8072.506.785�صكر االأ�صرة و�صكر زيادة، �صفاء، نهار، حال- المملكة العربية ال�صعودية ودول الخليج واليمن

1.482.1881.108.820�صكر االأ�صرة - م�صر )ال�صركة الم�صرية المتحدة لل�صكر( 
5.022.9953.615.605اإجمالي مبيعات منتجات ن�شاط ال�شكر 

مبيعات قطاع التجزئة )اأ�صواق بندة( 
7.590.1886.733.809اأ�صواق بنده، والعزيزية - المملكة العربية ال�صعودية 

286.331328.748هايبر بنده- االإمارات العربية المتحدة - دبي 
306.153293.870�صوبرماركت - الجمهورّية اللبنانّية

517.594-منتجات و�صل�صلة مطاعم )هرفي(*- مبيعات منتجات �صركة هرفي
110.17297.749تاأجير مراكز+ ومجمعات )�صركة المتون(-مبيعات العقارات )ال�صعودية(

8.292.8447.971.770اإجمالي اإيرادات قطاع التجزئة 

مبيعات قطاع البال�صتيك 
- المملكة العربية ال�صعودية » م�صانع جدة 

والريا�س« 
يقوم القطاع بت�صنيع العبوات ح�صب طلب العمالء بالمملكة 

وخارجها
762.223644.332

يقوم القطاع بت�صنيع العبوات ح�صب طلب العمالء بم�صر - م�صر )نيومارينا( 
وخارجها

121.753105.110

883.976749.442اإجمالي مبيعات ن�شاط البال�شتيك 

)بونيا Bonia، جاكلين ريو Riu Jacqueline، اإيف رو�صيه مبيعات ن�ساط المتياز بالمملكة العربية ال�سعودية
)Tom Tailor وتوم تيلور YvesRocher

44.41643.623

21.247.76818.101.819اإجمالي االإيرادات 
)184.617()218.296(ا�صتبعاد اإيرادات بين ال�صركات الفرعية

21.029.47217.917.202�شافي الإيرادات

ملحوظة: نظرًا لطرح �ص���ركة هرفي لالكتتاب العام وانخفا�س ن�ص���بة ملكية مجموعة �ص���افوال من 70% اإلى 49% لم يتم توحيد ح�ص���اباتها �صمن ح�صابات 
�صافوال للعام 2010م وفقًا للمعايير المحا�صبية المتبعة في هذا ال�صدد. 
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ب-5( ر�شم بياني يو�شح اإ�شهام القطاعات الرئي�شة في مبيعات المجموعة للعام 2010م )ح�شب القطاع(:

ب-6( جدول مقارنة قائمة المركز المالي للمجموعة لفترة خم�س �شنوات من )2006م اإلى 2010م(:

2006م 2007م 2008 2009م  2010م البي��ان

ريال �صعودي ريال �صعودي ريال �صعودي ريال �صعودي ريال �صعودي قائمة المركز المالي باالآالف
5.854.016 3.711.339 4.764.430 5.633.507 5.910.643 موجودات متداولة )اأ(
3.629.595 3.138.566 6.001.606 6.313.432 6.724.128 مطلوبات متداولة )ب(
2.224.421 572.773 )1.237.176( )679.925( )813.485( راأ�س المال العامل )اأ - ب( 
5.854.016 3.711.339 4.764.430 5.633.507 5.910.643 موجودات متداولة 
2.436.585 4.364.864 5.525.059 6.086.256 7.132.076 االأ�صول االأخرى طويلة االأجل
2.984.402 3.513.801 4.250.663 5.536.761 4.739.217 ممتلكات، اآالت ومعدات 

11.275.003 11.590.004 14.540.152 17.256.524 17.781.936 اإجمالي الموجودات 
3.629.595 3.138.566 6.001.606 6.313.432 6.724.128 المطلوبات المتداولة 

560.051 456.540 1.117.136 1.996.202 2.394.807 قرو�س طويلة االأجل
210.275 222.221 284.730 418.979 448.133 المطلوبات االأخرى 
4.399.921 3.817.327 7.403.472 8.728.613 9.567.068 اإجمالي المطلوبات 

3.750.000 3.750.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 راأ�س المال المدفوع
2.333.549 3.406.901 1.389.165 1.960.628 2.020.037 االحتياطات واالأرباح المدورة 
6.083.549 7.156.901 6.389.165 6.960.628 7.020.037 حقوق الم�صاهمين 

791.533 615.776 747.515 1.567.283 1.194.831 حقوق االأقلية 
11.275.003 11.590.004 14.540.152 17.256.524 17.781.936 اإجمالي المطلوبات وحقوق الم�شاهمين
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ب-7( ر�شوم بيانية تو�شح التغير في حقوق الم�شاهمين وموجودات ال�شركة )بناء على الجدول ب-6(:

 

ر�صم بياني يو�صح التغير في موجودات/اأ�صول ال�صركة
 لالأعوام )2006- 2010م(

)بماليين الرياالت(

ر�صم بياني يو�صح التغير في حقوق الم�صاهمين
 لالأعوام 2006م اإلى 2010م 

)بماليين الرياالت( 

ج. تفاصيل القروض طويلة وقصيرة األجل للمجموعة وشركاتها الفرعية والمبالغ 
المستحقة لجهات حكومية:

تتحرى اإدارة مجموعة �ص���افوال دائمًا اأن تتم معامالتها المالية وفقًا لل�ص���يغ االإ�ص���المية المتعارف عليها في عملية التمويل، خا�ص���ة فيما يتعلق ب�صيا�ص���ة 
القرو�س. ونتيجة لهذا التوجه فاإن الت�صهيالت التي تتح�صل عليها المجموعة داخل المملكة متوافقة مع ال�صريعة االإ�صالمية بحمد اهلل. وفيما يلي تفا�صيل 

القرو�س طويلة وق�صيرة االأجل القائمة مع نهاية عام 2010م:
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ج-1( قرو�س طويلة الأجل: تتكون القرو�س طويلة الأجل كما في 31 دي�شمبر 2010م من الآتي: 

2009م2010م ا�شم البنك/الجهة المقر�شةقرو�س طويلة الأجل )باآالف الرياالت ال�صعودية( 

�صندوق التنمية ال�صناعية ال�صعودي 
10.639-�صندوق التنمية ال�صناعية�صركة هرفي للخدمات الغذائية

27.02910.495�صندوق التنمية ال�صناعية- �صركة �صافوال الأنظمة التغليف 
27.02921.134المجموع )اأ( 
بنوك تجارية 

�صامبا، ال�صعودي الفرن�صي، - مجموعة �صافوال 
ال�صعودي لال�صتثمار

1.756.2501.131.250

االأهلي التجاري، البنك ال�صعودي - �صركة العزيزية بنده المتحدة 
البريطاني

450.000240.000

 االأهلي التجاري، �صامبا، وبنوك - �صركة عافية العالمية
تركية وم�صرية

419.069852.566

43.56740.774بنوك جزائرية واأوروبية- �صركة �صافوال لالأ�صواق النا�صئة 
7.500--�صركة هرفي للخدمات الغذائية

ال�صعودي البريطاني، �صامبا، - ال�صركة المتحدة لل�صكر
التجاري الدولي بم�صر

367.334494.343

40.8153.723ال�صعودي البريطاني- �صركة �صافوال الأنظمة التغليف 
3.077.0352.770.157المجموع )ب( 

3.104.0642.791.291مجموع القرو�س طويلة االأجل )اأ + ب( 
- ناق�صًا الجزء المتداول:

)6.250()3.200(- �صندوق التنمية 
)788.839()706.057(- بنوك تجارية

2.394.8061.996.202قرو�س طويلة االأجل

ج-2( جدول �شداد اإجمالي القرو�س طويلة الأجل القائمة كما في 2010/12/31م )باآلف الريالت(:

عافيةمجموعة �شافول ال�شنة المالية
العالمية

�شافول لأنظمة العزيزية بنده
التغليف

ال�شركة 
المتحدة لل�شكر

�شافول لاأ�شواق 
النا�شئة 

اإجمالي  2009ماإجمالي 2010م

201100000001.456.036 م
2012410.224154.848107.7788.584156.14612.650850.230267.735م 
2013358.97499.612151.11122.83872.47912.911717.925219.306م 
2014358.97446.154111.11123.59836.92211.925588.68350.290م
2015223.078005.60903.966232.6532.835م 

20160003.20002.1155.3150
1.351.250300.614370.00063.829265.54743.5672.394.8061.996.202المجموع 
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ج-3( قرو�س ق�شيرة الأجل مع بنوك تجارية وجهات اأخرى والتي يتم �شدادها خال فترة �شنة )باآلف الريالت(:

2009م2010م ا�شم البنك/ الجهة المقر�شة ال�شركة 

الراجحي، االأهلي التجاري، ال�صعودي البريطاني، مجموعة �صافوال
ال�صعودي لال�صتثمار، �صامبا 

236.430615.191

ال�صعودي البريطاني، االأهلي التجاري، �صامبا، )بنوك �صركة عافية العالمية 
اأوربية، م�صرية، وايرانية وتركية( 

989.905670.326

125.262196.956بنوك �صودانية وجزائرية واأوربية�صركة �صافوال لالأغذية النا�صئة
ال�صعودي البريطاني، االأهلي التجاري، التجاري ال�صركة المتحدة لل�صكر

العالمي بم�صر 
502.903407.129

35.0000�صركة العزيزية بنده المتحدة
149.034302.580ال�صعودي البريطاني، و�صامبا �صركة �صافوال الأنظمة التغليف 

31.00034.999ال�صعودي البريطاني�صركة البتول العالمية )االمتياز(
2.069.5342.227.181اإجمالي القرو�س ق�صيرة االأجل 

د. المدفوعات النظامية المستحقة لجهات حكومية: 
الج���دول اأدن���اه يو�ص���ح مقارنة بقيم���ة المدفوعات النظامية الم�ص���تحقة عل���ى المجموعة و�ص���ركاتها الفرعية لجه���ات حكومية نظامي���ة اأو رقابية كما في 

2010/12/31م: 

2009م2010مالبيان )باآلف الريالت( 

184.092171.706الر�صوم الجمركية 
109.67758.984الزكاة وال�صريبة 

68.94080.732الموؤ�ص�صة العامة للتاأمينات االجتماعية واأخرى
11.48518.348تكاليف تاأ�صيرات ور�صوم حكومية 

15.16597.440اأخرى 
389.359427.210االإجمالي
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هـ. سياسة توزيع األرباح:
وفقًا للنظام االأ�صا�صي لل�صركة فاإن �صيا�صة توزيع االأرباح لمجموعة �صافوال تتمثل فيما يلي: 

• تجنيب 10% من االأرباح ال�صافية لتكوين احتياطي نظامي، علمًا باأنه يجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى ما بلغ االحتياطي المذكور 	
ن�صف راأ�س المال.

• يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة اأولى للم�صاهمين تعادل 5% من راأ�س المال المدفوع.	

• يخ�ص�س بعد ما تقدم 7.5% من الباقي لمكافاأة اأع�صاء مجل�س االإدارة.	

• يوزع الباقي بعد ذلك للم�صاهمين كح�صة اإ�صافية في االأرباح.	

وان�ص���جامًا مع ما ورد في النظام االأ�صا�ص���ي لل�ص���ركة اأعاله، فاإن المجموعة تقوم بتوزيع اأرباح نقدية ربع �ص���نوية على م�صاهميها بواقع10% من راأ�س المال 
�ص���نويا. وكتطبيق عملي لهذه ال�صيا�ص���ة بلغ ما تم توزيعه وما �صيتم توزيعه خالل العام 2010م مبلغ )625( مليون ريال اأرباح على م�صاهمي ال�صركة وبواقع 
)1.25 ريال( لل�ص���هم الواحد وهو ما يزيد عن 10% من راأ�ص���مال المجموعة. هذا و�صت�ص���تمر ال�ص���ركة في تطبيق هذه ال�صيا�صة خالل عام 2011م، ما لم 
يحدث اأي تغيير جوهري في التوقعات المالية للمجموعة. علمًا باأن مجل�س االإدارة يقوم بتحديد تاريخ اأحقية هذه االأرباح واالإعالن عنها عبر �صا�صة موقع 

ال�صوق المالية ال�صعودية )تداول( وال�صحف المحلية وفقًا للنظام. 

وفيما يتعلق بالمكافاأة ال�صنوية لع�صوية مجل�س االإدارة المو�صحة في النظام االأ�صا�صي والم�صار اإليها اأعاله، فاإن ال�صركة تلتزم بالقرار الوزاري رقم 1071 
بتاريخ 1412ه� والذي ُحدد بموجبه الحد االأق�ص���ى للمكافاأة ال�ص���نوية لع�ص���و مجل�س االإدارة والتي ال تتجاوز مبلغ )200.000( األف ريال �ص���عودي للع�ص���و 

الواحد. 
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ثالثًا: نتائج أداء قطاعات المجموعة

قطاع الأغذية - زيوت الطعام وال�شكر

قطاع التجزئة - اأ�شواق بندة

قطاع البا�شتيك

المتياز - �شركة البتول 

قطاع ال�شتثمارات التي ل تديرها المجموعة
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تمار�س مجموعة �ص���افوال ن�ص���اطها الرئي�س من خالل قطاعاتها الرئي�صة – )االأغذية االأ�صا�صية التي ت�صمل زيوت الطعام وال�صكر ب�صكل اأ�صا�س، والتجزئة، 
والبال�ص���تيك(، وتنت�ص���ر عملياتها ب�صكل وا�صع في عدد من دول ال�صرق االأو�صط و�صمال اإفريقيا واآ�صيا الو�صطى، كما تملك ا�صتثمارات اإ�صتراتيجية في عدد 
من ال�صركات الرائدة وال�صناديق اال�صتثمارية واالأن�صطة واال�صتثمارات العقارية، وفيما يلي تقرير مف�صل عن اأداء اأن�صطتها الرئي�صة واال�صتثمارية مت�صمنًا 
حجم هذه االأن�ص���طة وطبيعة اأعمالها وتاأثيرها وم�ص���اهمتها في اأعمال المجموعة، حيث تدير المجموعة هذه القطاعات من خالل �ص���ركاتها الفرعية التي 

تملك فيها ح�صة ال�صيطرة، بينما ال تدير البع�س االآخر، اإال اأنها تملك فيها ح�ص�س رئي�صة: 

بيان بال�شركات التابعة وال�شقيقة للمجموعة داخل المملكة وخارجها واأن�شطتها الرئي�شة وبلد التاأ�شي�س: 

ن�شبة الملكيةالدولة التي تمار�س فيها ن�شاطهانوع الن�شاط الرئي�سدولة التا�شي�ساإ�شم ال�شركةم
)مبا�شرة وغير 

مبا�شرة(

راأ�س المال
)مليون ريال(

اأواًل: قطاع االأغذية 
90500%كما هو مو�صح في العمود )4.3.2(االأغذية االأ�صا�صية ال�صعودية �صافوال لالأغذية*1.
زيوت الطعام والزيوت ال�صعوديةعافية العالمية*2.

النباتية والمكرونة
ال�صعودية. دول الخليج، اليمن، 

م�صر، اإيران، تركيا، كازاخ�صتان 
%95.2500

الجذر �صافوال الأ�صواق االأغذية النا�صئة* 3.
البرياطانية 

العذراء

95.4130%الجزائر، ال�صودان، والمغربزيوت الطعام

مكعبات ال�صكر، �صكر ال�صعوديةال�صركة المتحدة لل�صكر*4.
البنجر، والمحليات

75395%ال�صعودية، وم�صر

ثانيًا: قطاع التجزئة: 
التجزئة )الهايبر ماركت ال�صعوديةالعزيزية بنده المتحده5.

وال�صوبر ماركت، واال�صواق 
ال�صغيرة(

74.4653%ال�صعودية، دبي، لبنان، وقطر

ثالثًا: قطاع البال�صتيك: 
 البال�صتيك )المرن ال�صعودية�صافوال الأنظمة التغليف6.

وال�صلب(
100342%ال�صعودية، وم�صر

10030%م�صر / اال�صكندريةالبال�صتيك م�صر �صركة نيومارينا 7.

10061.6%ال�صعودية/ الريا�سالبال�صتيكال�صعوديةال�صرق لل�صناعات البال�صتيكية 8.
رابعًا: قطاع اال�صتثمار )التديره المجموعة(: 

49270%ال�صعودية وبع�س دول الخليج االأغذية والمطاعمال�صعوديةهرفي للخدمات الغذائية9.
29.92.300%ال�صعودية وعدد من دول االقليماالأطعمة الطازجةال�صعوديةالمراعي 10.
301.694%ال�صعوديةالتطوير العقاريال�صعوديةكنان الدولية11.
11.53.390%ال�صعودية التطوير العقاري ال�صعودية مدينة المعرفة االقت�صادية 12.
260 دينار 5%االأردن التطوير العقارياالأردن �صركة تعمير االأردنية 13.

اأردني

*ملحوظة: لل�ص���ركات الرئي�ص���ة المذكورة اأعاله خا�صة التي تديرها المجموعة، �صركات فرعية منت�صرة في عدد من دول ال�صرق االأو�صط و�صمال اإفريقيا 
واآ�صيا الو�صطى، �صيتم التطرق الأدائها ون�صبة ملكية �صافوال فيها كل على حدة الحقًا. كما توجد في ثنايا هذا التقرير تفا�صيل اأوفى حول ال�صركات الفرعية 
وال�ص���قيقة للمجموعة وال�صناديق اال�ص���تثمارية التي ال تديرها، باالإ�صافة اإلى االإي�صاحات الم�صاحبة للقوائم المالية، بما في ذلك ال�صركات االأخرى التي 

 .)SPVs( تم تاأ�صي�صها من قبل المجموعة الأغرا�س خا�صة والتدير عمليات فعلية
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ر �شافول منتجاتها لأكثر من ُت�شدِّ

 30 دولة حول العالم
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1. قطاع األغذية - شركة صافوال لألغذية: 
تدير وتملك �ص���ركة �ص���افوال لالأغذية كافة عمليات قط���اع االأغذية داخل 
وخ���ارج المملكة والتي تنت�ص���ر في اأكثر من ع�ص���ر دول في منطقة ال�ص���رق 
االأو�ص���ط و�ص���مال اإفريقيا، كما تبيع منتجاتها من زيوت الطعام وال�ص���من 
النباتي وال�صكر، كما ت�صدر منتجاتها عالية الجودة اإلى اأكثر من 30 دولة 
حول العالم. حيث تدير المجموعة هذه ال�صركة بالكامل، كما تقوم بتعيين 
مجل�س اإدارتها. حققت ال�ص���ركة خالل عام 2010م �ص���افي اأرباح موحدة 
قدرها 234 مليون ريال مقابل 401 مليون ريال للعام الما�صي. ويعزى هذا 
االإنخفا�س في �ص���افي الربحية اإلى قيام ال�ص���ركة بمراجعة اإ�صتراتيجيتها 
ف���ي قطاع االأغذي���ة التي تهدف اإلى التركيز على االأن�ص���طة الرئي�ص���ة التي 
اأثبت���ت نجاحه���ا بتحقيق نمو وربحي���ة جيدة ومراجعة بع����س عملياتها في 
هذا القطاع التي لم تثبت نجاحها من خالل ت�ص���جيلها لخ�صائر متراكمة، 
وتم�ص���يًا مع هذه االإ�صتراتيجية، فقد خ�ص�صت ال�صركة خالل الربع الرابع 
2010م مبل���غ 165 ملي���ون ري���ال الإطفاء خ�ص���ائر متراكمة و�ص���طب بع�س 
االأ�ص���ول الخا�ص���ة ببع�س �ص���ركاتها خارج المملكة واإطف���اء جزء من بند 
ال�ص���هرة لعملياتها بتركيا. وفيما يلي نتائج اأداء ال�صركات الفرعية التابعة 

ل�صركة �صافوال لالأغذية: 

اأ. ن�شاط زيوت الطعام وال�شمن النباتي: 

اأ-1( �شركة عافية العالمية: 

�ص���ركة عافية العالمية )�ص���ركة م�ص���اهمة مقفلة( مملوكة بن�صبة %95.2 
ل�ص���ركة �صافوال لالأغذية )�صركة ذات م�ص���ئولية محدودة(، وتملك �صركة 
عافي���ة العالمي���ة عملي���ات القط���اع في مج���ال زي���وت الطعام ف���ي كل من 
)المملكة، واإيران، وم�ص���ر، وتركيا، وكازاخ�ص���تان،(. وفيما يلي تفا�صيل 
اأداء ال�ص���ركات التابعة ل�ص���ركة عافية العالمية والتي تعمل في مجال زيوت 

الطعام وال�صمن النباتي: 

 

اأ-1-1( ن�شاط عافية بالمملكة ودول الخليج واليمن وال�شام: 

يقوم م�صنع عافية في جدة بتزويد اأ�صواق كل من المملكة العربية ال�صعودية 
ودول الخليج العربي واليمن ودول �صرق البحر االأبي�س المتو�صط بمنتجات 
زي���وت الطعام عالية الج���ودة. حيث بلغت مبيعات ال�ص���ركة لهذه المنطقة 
1.8 مليار ريال �ص���عودي ع���ام 2010م، بزيادة مقدارها 21% عن ال�ص���نة 
الما�صية في حين زاد حجم المبيعات بن�صبة 14%. وبلغ �صافي االأرباح في 

المملكة العربية ال�ص���عودية 196 مليون ري���ال مقابل 199 مليون ريال للعام 
ال�صابق. كما حققت ال�صركة من عملياتها في دول الخليج و�صرق المتو�ص�ط 
اأرباح���ًا بلغت 28 مليون ريال بزيادة قدرها 6 مليون ريال عن 2009م، في 
حين بلغت اأرباح عافية في دول �ص���رق المتو�صط 6 مليون ريال مقابل 5.4 
ملي���ون ريال عن العام الما�ص���ي. من جانب اآخر، ت���م خالل العام 2010م 
دعم العالمات التجارية الرئي�ص���ة لل�ص���ركة منها »عافي���ة« و«العربي« بق�وة 
لتعزيز مزيد من االإنت�ص���ار والحفاظ على الربحية العالية لهذه العالمات، 
باالإ�ص���افة لدعم العالمة »�صم�س« ونمو ح�صتها ال�صوقي�ة بن�صبة 50%، كما 
تم خالل هذا العام اإطالق العالمة »�صن جل�و« في الخليج وهو زيت خليط 
لتعزيز الح�صة ال�صوقية في هذا القطاع النامى هناك. كما تم االنتهاء في 
2010م من عمل درا�صات م�صتفي�صة على الم�صتهلكين في ال�صوق ال�صعودي 
وتق�ص���يمهم اإلى �صرائح ا�صتهالكية ح�ص���ب احتياجاتهم، مما �صي�صاعد في 
تطوي���ر الحمالت االإعالنية لكل عالماتنا ح�ص���ب المجموعة الم�ص���تهدفة 
من الم�ص���تهلكين التي تم التعرف عليها من خالل الدرا�ص���ات مما �صيكون 
له تاأثير اأف�ص���ل على الم�ص���تهلكين الم�صتهدفين ونمو مبيعات �صركة عافية 

العالمية في المملكة العربية ال�صعودية.

و�ص���من الخطط الم�صتقبلية، فقد تم التح�ص���ير الإطالق منتجات جديدة 
خالل عام 2011م، حيث �ص���تكون له���ذه المنتجات الجديدة دورًا هامًا في 
نمو الح�ص���ة ال�ص���وقية لل�صركة في االأ�ص���واق المحلية واالإقليمية التي تعمل 

فيها خالل عام 2011م وال�صنوات القادمة باإذن اهلل.

اأ-1-2( �شركة �شافول به�شهر )اإيران(: 

تمتلك �ص���ركة عافية العالمية بال�ص���عودية ن�ص���بة 80% من �ص���ركة �صافوال 
به�ص���هر التي تعمل في مجال زيوت الطعام، وتمتلك �صركة �صافوال به�صهر 
ثالث م�ص���انع لزيوت الطعام في جمهورية اإيران االإ�ص���المية هي )�صركة 
به�صهر ال�ص���ناعية و�صركة مارجارين للت�صنيع و�ص���ركة به�صهر اأرفاند(. 
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ا�ص���تطاعت ال�ص���ركة خالل العام 2010م تحقيق مبيعات بلغت 2.6 مليار 
ري���ال مقاب���ل 1.8 ملي���ار ري���ال للع���ام 2009م. وتع���زى هذه الزي���ادة في 
المبيع���ات والبالغة 9% اإلى وقف عملية دعم االأ�ص���عار وتحريرها، مما اأدى 
اإلى ارتفاعها ب�ص���كل وا�صح خا�ص���ة خالل الربع الرابع للعام 2010م، مما 
�ص���اهم في تعوي�س االأثر ال�صلبي النخفا�س حجم المبيعات وحرب االأ�صعار 
الت���ي ا�ص���تعلت خالل الع���ام. ونتيجة لتلك الجهود، فقد �ص���جلت ال�ص���ركة 
�ص���افي رب���ح بل���غ 201 مليون ري���ال في الع���ام 2010م مقارن���ة بمبلغ 276 
مليون ريال للعام ال�ص���ابق، هذا وتعود اأ�صباب االنخفا�س في �صافي الربح 
اإل���ى تدني هوام�س الربحية ب�ص���بب حرب االأ�ص���عار، باالإ�ص���افة اإلى ارتفاع 
تكلفة التوزيع والر�ص���وم ال�ص���ريبية خ���الل العام 2010م. ونظ���رًا لفاعلية 
الخطط الرئي�ص���ية و�صبكة التوزيع، فقد وا�صلت ال�صركة ريادتها من خالل 
تغطي���ة 40% من حجم �ص���وق الزيوت االإيرانية وذل���ك من خالل عالمتيها 

الرئي�صيتين “الدان” و”افتاب”.

اأ-1-3( �شركة عافية العالمية – م�شر: 

هذه ال�صركة مملوكة بن�صبة 99.8% ل�صركة عافية العالمية بالمملكة وتعمل 
في مجال الزيوت وال�صمن النباتي، وتت�صدر ال�صركة �صوق التجزئة لزيوت 
الطعام في م�صر با�صتحواذها على ن�صبة 42% من ال�صوق بقيادة عالماتها 
التجاري���ة الرائدة »رواب���ي، وعافية، وجنة، وحل���وة«. وخالل عام 2009م، 
تم اإطالق عبوات جديدة لمنتجات ال�ص���منة – على �ص���كل اأكيا�س خا�ص���ة 
باأحجام م�ص���ممة لتنا�ص���ب الم�ص���تهلكين ذوي الدخ���ل المحدود – بحيث 
توف���ر جودة منتجات »روابي« و«جنة« بنف�س �ص���عر ال�ص���منة غي���ر المعباأة. 

وكان لل�صركة قدم ال�صبق في هذا االإبداع الت�صويقي الذي يوفر قيمة عالية 
وال���ذي لقي ا�صتح�ص���انًا كبيرًا من قبل الم�ص���تهلكين. كما قامت ال�ص���ركة 
اأي�ص���ًا باإطالق بديل لزبدة الكاكاو خالل العام، وهو عبارة عن نوع خا�س 
من الدهن لال�ص���تخدام في �ص���ناعة الحلوي���ات والب�ص���كويت والمثلجات.
وبلغ �ص���افي اأرباح �صركة عافية م�ص���ر بتوفيق اهلل وجهود القائمين عليها 
56،8 ملي���ون ريال للعام المالي 2010م مقارنة بمبلغ 25 مليون ريال للعام 
ال�ص���ابق، كما �صجلت ال�صركة - بف�ص���ل اهلل - مبيعات خالل العام المالي 

2010م بلغت 847 مليون ريال مقابل 893 مليون ريال للعام ال�صابق.   

اأ-1-4( �شركة يودوم التركية لزيوت الطعام: 

تدير �ص���ركة يودوم التركي���ة )المملوكة بالكامل ل�ص���ركة عافية العالمية( 
م�ص���نعًا لت�ص���نيع زي���وت الطعام ف���ي اأيفالي���ك بتركيا، حيث تزود �ص���وق 
الم�ص���تهلك الترك���ي بمنتجاتها م���ن زيوت الطع���ام عن طري���ق عالمتيها 
التجاريتين الرئي�ص���يتين وهما »يودوم« )بح�صة �ص���وقية قدرها %12.6( 
و«�ص���يرما« )بح�صة �ص���وقية قدرها 2.6%( بمنتجات من اأ�صناف متعددة 
م���ن زيوت الطعام مثل )زهرة دوار ال�ص���م�س، وال���ذرة، والكانوال، والبندق 
وزيت الزيتون(. اإن ال�ص���ركة باالإ�ص���افة اإلى عمليات ت�صدير زيت الزيتون 
المنتظمة اإلى ال�صرق االأق�صى، وتو�صيع مظلة عالمتها التجارية في ال�صوق 
التركي���ة، فق���د اأدخلت منت���ج زيت الزيتون خ���الل الربع الراب���ع من العام 
2010م، كما تو�ص���عت العالمة التجارية »�ص���يرما« لت�صمل الق�صم المتزايد 
النمو - زيت البندق - حيث �ص���رعان ما احتلت المركز الثاني في ال�ص���وق 
التركية في هذا الن�ساط. من جهة اأخرى، وحتى تتمكن ال�سركة من اغتنام 
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فر�س النمو، اأطلقت ال�ص���ركة منذ �ص���هر مار�س من العام 2010م عمليات 
مبيعات اإلى قطاع ال�ص���ناعيين الذي ي�ص���مل على �صبيل المثال المطاعم، 
الفنادق وغيرها، والتي ت�ص���مل كامل اأنواع الزيوت، ويعتبر حجم المبيعات 
له���ذا القطاع واعدًا حيث و�ص���ل اإلى حوالي 7% م���ن كامل حجم المبيعات 
في تركيا. �ص���جلت ال�صركة مبيعات في عام 2010م بلغت 595 مليون ريال 
�صعودي مقابل 583 مليون ريال للعام 2009م وبحجم مبيعات بلغ 91.401 
طن متري، وحققت خاللها اأرباحًا بلغت 1.5 مليون ريال مقابل 6 ماليين 
ريال اأرباحًا عن العام 2009م، حيث يعزى �ص���بب انخفا�س االأرباح ب�ص���كل 
اأ�ص���ا�س اإل���ى االنخفا�س في الربحي���ة والحجم نتيج���ة النخفا�س فئة زيت 
ال���ذرة باالإ�ص���افة اإل���ى االإنخفا�س في التقيي���م المميز لالأ�ص���عار الذي تم 
تعوي�ص���ه جزئي���ًا من خالل اإطالق زيت البندق من ماركة »�ص���يرما« وزيت 

الزيتون من يودوم والعمليات التجارية مع تجار الجملة. 

اأ-1- 5( �شافول كازاخ�شتان:

هذه ال�ص���ركة مملوكة بن�صبة 90% من قبل �صركة عافية العالمية، وهي تعد 
ال�ص���ركة الثانية في �صوق كازاخ�ص���تان لزيوت الطعام، حيث ت�صتحوذ على 
ن�ص���بة 19% من حجم ال�صوق )اأقل بحوالي 2% من اأكبر �صركة زيوت طعام 
في ال�ص���وق(. حققت ال�ص���ركة زيادة في حجم مبيعاته���ا في العام 2010م 
بن�ص���بة 25% بلغ���ت 31.900 طن من خ���الل عالمتها التجارية الرئي�ص���ة 
)Leto( والتي مثلت 50% من اإجمالي حجم المبيعات، وب�ص���افي مبيعات 
بلغت 182 مليون ريال لعام 2010م. اإن اإنخفا�س تدفق المنتجات الرو�صية 
اإلى ال�صوق الكازاخ�صتانية اأدى اإلى تح�صين ظروف ال�صوق الكازاخ�صتانية، 
االأمر الذي �ص���اهم في تحقيق ال�ص���ركة لنقطة التعادل ف���ي العام 2010م 

مقابل خ�ص���ارة قدرها 20 مليون ريال العام الما�ص���ي، اإال اأنه وبالرغم من 
هذه النجاحات، ال تزال تعاني ال�ص���ركة من االإغراق وحرب االأ�ص���عار التي 
ا�ص���تعلت في �ص���وق زيوت الطعام في كازاخ�ص���تان. عليه ونتيجة ل�صيا�ص���ة 
االإغراق التي تعر�صت لها ال�صركة خالل االأعوام الما�صية، فاإن المجموعة 
تراجع ا�صتراتيجيتها بخ�ص���و�س هذه ال�صركة وم�صتقبل عملياتها في هذا 

البلد. 

ب( �شركة �شافول لاأ�شواق النا�شئة:

تملك �ص���ركة �ص���افوال لالأ�صواق النا�صئة )�ص���ركة ذات م�صئولية محدودة( 
عمليات واأن�صطة زيوت الطعام في كل من )الجزائر، ال�صودان، والمغرب(، 
وفيما يلي تفا�صيل اأداء ال�صركات التابعة ل�صركة �صافوال لالأ�صواق النا�صئة 

والتي تعمل جميعها في مجال زيوت الطعام:

 ب-1( �شركة عافية الجزائر: 

تابع���ت �ص���ركة عافي���ة العالمي���ة بالجزائ���ر، التي تملكها �ص���ركة �ص���افوال 
لالأ�ص���واق النا�صئة بالكامل اأعمالها في العام 2010م، حيث بلغت مبيعاتها 
حوال���ي 359 مليون ريال مقاب���ل 222 مليون ريال ف���ي 2009م، اأي بزيادة 
قدرها 37.5%.كما ارتفعت ح�ص���تها ال�صوقية من 27% بنهاية 2009م اإلى 
34% بنهاية 2010م. غير اأنها �ص���جلت خ�ص���ائر و�ص���لت اإل���ى 37.5 مليون 
ري���ال لع���ام 2010م مقابل  29 مليون ريال لعام 2009م ويعود ال�ص���بب في 
ذلك ب�صكل رئي�س اإلى تو�صيع رقعة اال�صتثمار في توزيع المنتج من 12 والية 
لعام 2009م اإلى 28 والية لعام 2010م والتي تمثل حوالي 90% من التواجد 
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ال�صكاني بالجزائر والتي �صتثمر نتائجها خالل عام 2011م باإذن اهلل. اأما 
ال�صبب االآخر فيكمن في االرتفاع الكبير الذي �صهدته اأ�صعار الزيت الخام 
في االأ�صواق العالمية خالل العام والذي اأّثر �صلبا على هام�س ربحية المنتج 

وذلك لعدم اإمكانية زيادة �صعر المبيع مبا�صرة في ال�صوق الجزائري.

ب-2( �شركة �شافول )ال�شودان(:

دخلت �ص���ركة �صافوال لزيوت الطعام بال�صودان، المملوكة بالكامل من قبل 
�ص���ركة �صافوال لالأ�صواق النا�ص���ئة، عامها الخام�س م�صجلًه نموًا كبيرًا في 
حج���م مبيعاتها بمقدار 39% لي�ص���ل اإلى 49 األف ط���ن متري لعام 2010م 
مقارنة ب� 35 األف طن متري لعام 2009 و29 األف طن متري لعام 2008م، 
حيث نتجت عنه���ا مبيعات بلغت 366 مليون ريال لعام 2010م مقابل 211 
مليون ريال للعام الما�ص���ي، كما نمت اأرباح ال�صركة بمقدار قيا�صى، حيث 
بلغت 18.7 مليون ريال مقابل 6 ماليين ريال فى عام 2009م، اأي بارتفاع 
ق���دره 292%. تحقق هذا النمو بف�ص���ل اهلل ونجاح ا�ص���تراتيجية ال�ص���ركة 
المرتكزة على تغيير �صلوك الم�صتهلك المحلى من �صراء وا�صتخدام الزيت 
الخ���ام المباع دون عالم���ة تجارية اإلى �ص���راء وا�ص���تخدام الزيت المنقى 
والمعباأ في عبوات ذات عالمة تجارية مما مٌكن ال�صركة من تحقيق ح�صة 
ت�ص���ل اإلى 30% من حجم ال�ص���وق االإجمالية و70% من �ص���وق الزيوت ذات 
العالمة التجارية وذلك عن طريق منتجها »�ص���باح« الذى هو الزيت االأول 
فى ال�صودان المعباأ فى عبوات �صفافة والمنتج محليًا. وقد دعم هذا النمو 
اال�صتثنائي للمبيعات واالأرباح اأف�صل �صبكة توزيع لزيوت الطعام بال�صودان 
تغط���ى مختل���ف بق���اع ال�ص���ودان )عدا جن���وب ال�ص���ودان( م���ن خالل 32 
وكياًل وتمّكن هذه ال�ص���بكة �صافوال ال�ص���ودان من توزيع 40% من منتجاتها 
مبا�ص���رة اإلى تجار التجزئة و60% عن طريق اأكثر من 600 تاجرًا للجملة. 
وتقوم ال�ص���ركة حاليًا باإبرام عدة اتفاقيات مع القطاع الخا�س ال�ص���ودانى 
با�صتحداث الخبرة الزراعية العالمية وذلك النتاج البذور المطلوبة الإنتاج 
الزيوت محليًا وحتى ال يتاأثر اأداء ال�ص���ركة بتغيرات �ص���عر ال�صرف للعملة 

المحلية.

ب-3( �شافول المغرب: 

هذه ال�ص���ركة مملوكة بن�ص���بة 100% ل�ص���ركة �ص���افوال لالأ�ص���واق النا�صئة. 
وفي البدء نود االإ�ص���ارة اإلى اأن �ص���وق زيوت الطعام المغربية قد تاأثر �صلبًا 
باإنخفا�س حجم مبيعات زيوت الطعام بن�ص���بة ت�ص���ل اإلى 4%، تزامن هذا 
االإنخفا�س مع معرو�س قيا�ص���ي من مح�صول زيت الزيتون، باالإ�صافة اإلى 

تدني كبير في اأ�ص���عار بيع الزيوت رغم ارتفاع اأ�صعار الزيت الخام عالميًا، 
مما ي�ص���ير اإلى اإندالع حرب اأ�صعار وا�صحة في هذا ال�صوق. بذلت ال�صركة 
خ���الل العام جه���ودًا حثيثة من اأجل اال�ص���تمرار في التركيز على �ص���رائح 
الم�ص���تهلكين الذين ثبت والوؤهم لمنتجات ال�ص���ركة في ال�ص���وق المغربية، 
رغم حرب االأ�ص���عار مما �صاهم في تحقيق هوام�س ربحية جيدة، وفي هذا 
الخ�ص���و�س، فقد تمكنت ال�صركة من تحقيق حجم مبيعات بلغ 56.9 طن 
متري لعام 2010م، مقابل 82.7 طن متري في عام 2009م، اإال اأن �صافي 
مبيعاتها قد انخف�س بن�ص���بة 31% مقارنة بالعام الما�ص���ي، حيث بلغ 264 
ملي���ون ريال لعام 2010م. ونتيجة الأو�ص���اع المناف�ص���ة بال�ص���وق المغربية، 
فقد �ص���جلت ال�صركة �ص���افي خ�ص���ارة بلغ 22.4 مليون ريال مقابل �صافي 
اأرباح قدرها 16 مليون ريال للعام 2009م. وقد بذلت ال�صركة خالل العام 
2010م ومازال���ت جهودًا م�ص���تمرة من اأجل تخفي�س كاف���ة اأنواع التكاليف 
وذلك من خالل اإعادة التفاو�س بخ�ص���و�س خف�س تكاليف عملية التوزيع 
واإع���ادة هيكلة اإدارة ال�ص���ركة والتي يتوقع اأن يكون له���ا اأثر اإيجابي خالل 

عام 2011م. 

ج( ن�شاط ال�شكر:

ج-1( ال�شركة المتحدة لل�شكر: 

تقوم ال�ص���ركة المتحدة لل�صكر)�ص���ركة ذات م�ص���وؤولية مح���دودة( بتنفيذ 
عملياته���ا م���ن ميناء جدة االإ�ص���المي وتعود ملكيتها بن�ص���بة 75% ل�ص���ركة 
�ص���افوال لال�ص���تثمارات ال�ص���ناعية المملوكة بن�صبة 95% ل�ص���ركة �صافوال 
لالأغذية. وتملك وت�صغل ال�صركة المتحدة لل�صكر ثالث اأكبر م�صفاة لتكرير 
ال�ص���كر في العالم بطاقة اإنتاجية ت�ص���ل اإلى حوالي 1.3 مليون طن متري 
�ص���نويًا. واأ�ص�صت ال�صركة في ال�صرق االأو�صط قاعدة ت�صويق قوية لمنتجات 
عالماته���ا التجاري���ة الرئي�ص���ية وه���ي »االأ�ص���رة« و«زي���ادة«، حي���ث حققت 
ح�ص���ة اإجمالي���ة بلغت 77% في �ص���وق المملكة العربية ال�ص���عودية. وخالل 
عام 2010م تم طرح المنتج الجديد لل�ص���ركة »ح���ال« في المملكة العربية 
ال�صعودية والمبتكر خ�صي�صا للحلويات. وبلغ حجم مبيعات ال�صركة 1.32 
ملي���ون طن متري ع���ام 2010م، مثلت ال�ص���ادرات منه���ا 0.4 مليون طن 
متري. كما بلغت المبيعات ال�ص���افية الموح���دة 5 مليار ريال مقارنة 3.6 
ملي���ار ريال للع���ام 2009م منها مبلغ 3.5 مليار مبيعات حققتها ال�ص���ركة 
المتحدة لل�ص���كر بال�ص���عودية مقابل 2.5 مليار ريال للع���ام 2009م. بينما 
بلغ �ص���افي اأرباح ال�ص���ركة الموحدة 191 مليون ريال �ص���عودي مقابل 255 
مليون ريال للعام الما�ص���ي، علمًا باأن اأرباح عام 2009م كانت قد ت�صمنت 
رد المخ�ص�صات التي اتخذتها ال�صركة مقابل تذبذب اأ�صعار المواد الخام 
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2مليون طن
مقدار طاقة اإنتاج ال�شكر �شنوياً
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لل�ص���كر وفقًا لالأ�ص���عار العالمية والتي تاأثرت باإف���رازات االأزمة المالية في 
عام 2008م وكذلك ت�صمنت �صافي اأرباح ال�صركة الموحدة نتائج ال�صركة 
الم�صرية المتحدة لل�صكر، والتي تملك ال�صركة المتحدة لل�صكر فيها ن�صبة 

 .%56.75

من جانب اآخر وتم�ص���يًا مع اإ�صتراتيجية مجموعة �ص���افوال المعلنة لتركيز 
عملياتها في قطاعاتها الرئي�صة ورفع ملكيتها في �صركاتها الفرعية الحالية 
داخ���ل المملك���ة وخارجها، فاإن ال�ص���ركة حاليًا ب�ص���دد اإنه���اء االإجراءات 
الخا�صة ب�ص���راء ح�صة �صركة تيت اآند اليلTate & Lyle البريطانية 
)ال�ص���ريك االأجنبي( في كل من ال�صركة المتحدة لل�صكر والبالغة %9.68 
وال�ص���ركة الم�ص���رية المتحدة لل�ص���كر بم�ص���ر والبالغة )2.58%(، والتي 

�صبق االإعالن عن تفا�صيلها في موقع ال�صوق المالية )تداول(. 

ج-2( ال�شركة الم�شرية المتحدة لل�شكر:

هذه ال�صركة مملوكة بن�ص���بة 56.75% لل�صركة المتحدة لل�صكر. باالإ�صافة 
اإلى ذلك فاإن لمجموعة �ص���افوال ح�ص���ة ملكية مبا�ص���رة تبلغ 19% في هذه 
ال�ص���ركة. بداأت ال�ص���ركة عملياتها عام 2008م من خالل م�ص���فاة تكرير 
ال�ص���كر الجدي���دة التابعة لها في ميناء عين ال�ص���خنة بطاق���ة اإنتاجية تبلغ 

750 األ���ف ط���ن متري، وق���د تم زيادة ه���ذه الطاقة االإنتاجي���ة بنهاية عام 
2010م لت�ص���ل اإل���ي 800 األف طن �ص���كر اأبي�س، كما زاد حج���م مبيعاتها 
4% مقارن���ة بع���ام 2009م لي�ص���ل اإلى 600 األف طن لع���ام 2010م. وبلغت 
�ص���افي مبيعاتها خالل العام 1.5 مليار ريال مقابل 1.1 مليار ريال للعام 
الما�ص���ي، كما اأظهرت نتائج ال�ص���ركة �ص���افي خ�ص���ائر بلغ���ت 106 مليون 
ري���ال مقابل اأرباح قدره���ا 38 مليون ريال العام الما�ص���ي ويعود اختالف 
الربحية عن العام الما�ص���ي اإلي اأنه في عام 2009م تم رد المخ�ص�ص���ات 
الت���ي اتخذتها ال�ص���ركة مقاب���ل تذبذب اأ�ص���عار المواد الخام لل�ص���كر وفقًا 
لالأ�ص���عار العالمية والتي تاأثرت باإفرازات االأزمة المالية في عام 2009م، 
باالإ�ص���افة اإل���ي تكلفة المحافظة علي واردات ال�ص���كر الخام �ص���د تقلبات 
االأ�ص���عار في االأ�صواق العالمية وتثبيت �ص���عر بيع ال�صكر في ال�صوق المحلي 
في عام 2010م. وخالل الربع الثالث من هذا العام 2010م قامت ال�صركة 
بالتركيز علي اإ�صتراتيجية البيع الخارجي والذي بلغت حجم مبيعاته 236 
األ���ف ط���ن بزيادة 32% مقارنة بعام 2009م و�ص���وف ت�ص���تمر ال�ص���ركة في 
تطبيق تلك االإ�صتراتيجية خالل عام 2011م لمواجهة التقلبات الحادة في 

اأ�صعار ال�صكر العالمية بم�صيئة اهلل.
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ج-3( �شركة الإ�شكندرية لل�شكر:

 بداأت �صركة االإ�صكندرية لل�صكر - المملوكة بن�صبة رئي�صة من قبل عدد من 
ال�ص���ركات الفرعية التابعة للمجموعة - المرحلة التاأ�صي�ص���ية عام 2008م 
وتم �ص���راء االأر�س التي �صيقام عليها الم�صنع. وتعتبر ال�صركة اأول م�صروع 
ل�صافوال الإنتاج ال�صكر من البنجر الذي يتم زراعته محليًا الإنتاج 180 األف 
طن �صكر و60 األف طن موال�س و60 األف طن علف وهي الطاقة الم�صتهدفة 
عن طريق زراعة 60 األف فدان وترجع اإ�صتراتيجية اختيار هذا المجال في 
تجنب التذبذب في االأ�ص���عار العالمية لل�ص���كر الخام، مما يوؤثر علي اأ�صعار 
ال�ص���كر المحل���ي والذي يعتبر �ص���لعة اأ�صا�ص���ية، بجانب العمل في �ص���ناعة 
تعتم���د على توافر الم���واد االأولية واإدارتها محليًا ع���ن طريق اإدارة زراعية 
تعم���ل علي التعاقد علي توفي���ر البنجر عن طريق التعاق���د مع المزارعين 
المحليي���ن لتوفير 1.300 مليون طن بنجر �ص���نويا. قامت ال�ص���ركة خالل 
ع���ام 2008م/2009م بزراعة األف فدان كم�ص���احة تجريبية زادت اإلي 15 
األف فدان عام���ي 2010/2009 واأدخلت نظام الزراعة االآلية وا�ص���تخدام 
اأنواع جديدة من البذور “ وحيدة االأجنة”، حيث قامت با�ص���تيراد معدات 

الزراعة والح�صاد االآلي لزراعة االأرا�صي الم�صت�صلحة حديثًا. حيث يوؤدي 
ه���ذا اإلي زيادة اإنتاجية الف���دان وتقليل الم�ص���احات المزروعة، مما يوؤدي 
اإل���ى زيادة اأيام الت�ص���غيل و بالتالي زيادة الكمية المنتجة �ص���نويًا. وقد تم 
اال�صتفادة في العام الما�ص���ي من اإجراء تجربة ناجحة عن طريق ت�صنيع 
30 األ���ف طن بنجر لدي الغير وذلك لال�ص���تفادة م���ن البنجر المزروع عن 
طري���ق ال�ص���ركة بداًل م���ن بيعه لل�ص���ركات االأخرى، حيث ت���م اإنتاج حوالي 
4 األ���ف طن �ص���كر اأبي�س وحقق���ت العملية اأرباح تقدر ب���� 1.3 مليون جنية 
م�ص���ري. هذا وقد تم ا�ص���تيفاء جميع الموافق���ات الحكومية من الجهات 
ذات االخت�صا�س الإن�ص���اء الم�صروع، كما تم البدء مع �صركات متخ�ص�صة 
الإنهاء االأعمال المدنية واالإن�صائية وتم التعاقد لجلب المعدات والماكينات 
االأ�صا�ص���ية وجاري ا�ص���تكمال باقي المعدات، كما تم تو�صيل الكهرباء اإلى 
الموق���ع اإلى جان���ب توقيع عقد توري���د وتركيب الغاز مع اإحدى ال�ص���ركات 
المحلية المتخ�ص�ص���ة. هذا ومن المتوقع اأن يت���م بدء االإنتاج خالل الربع 

االأول من عام 2012 باإذن اهلل.

مبنى معالي المهند�س/ عادل محمد فقيه
مقر االإدارة العامة لل�صركة المتحدة لل�صكر بجدة
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2. قطاع التجزئة )أسواق بنده(
تدير مجموعة �ص���افوال قطاع التجزئة من خالل �ص���ركتها الفرعية �صركة 
العزيزية بنده المتحدة )�ص���ركة م�ص���اهمة مقفلة(، تدير بنده حاليًا 161 
�صوقًا منها 124 �ص���وقًا )�صوبرماركت وهايبرماركت( في المملكة العربية 
ال�ص���عودية و�صوقًا واحدًا في دبي و36 �ص���وقًا في لبنان مما يجعلها ال�صركة 
الرائ���دة ف���ي المنطقة في مجال تجارة التجزئة، وتع���زى الزيادة في عدد 
االأ�ص���واق اإلى ا�صتحواذ بنده على �صل�صلة متاجر جيان ال�صعودية والمخازن 
الكبرى خالل العامين الما�صيين، مما يجعلها ال�صركة الرائدة  في المنطقة 
في مج���ال تجارة التجزئة. خ���الل العام 2010م تحولت �ص���ركة العزيزية 
بنده المتحدة من )�ص���ركة ذات م�ص���ئولية محدودة( اإلى �صركة )م�صاهمة 
مقفلة(، تملك مجموعة �ص���افوال حاليًا 74.4% من راأ�صمال ال�صركة بينما 
تملك �صركة المهيدب القاب�ص���ة 18.6% و�صركة جيان ال�صعودية 7%، وقد 
تم توقيع مذكرة تفاهم مبدئية من قبل مجموعة �صافوال لال�صتحواذ على 
كامل ح�ص����س ال�ص���ركين المذكورين مقابل اإ�صدار اأ�ص���هم اأولوية جديدة 
في راأ�ص���مال مجموعة �صافوال تبلغ )37.634.408( �صهمًا ل�صالح �صركة 
المهيدب و)8.705.881( �ص���همًا ل�ص���الح لمجموعة الحكي���ر، علمًا باأن 
هذه العملية تخ�صع لموافقة الجهات النظامية المخت�صة والجمعية العامة 
غير العادية لم�ص���اهمي مجموعة �ص���افوال وفقًا للنظ���ام. وعند اإتمام هذه 
العملية �ص���تكون �ص���ركة العزيزي���ة بنده مملوك���ة بن�ص���بة 100% لمجموعة 
�صافوال وعبر �صركاتها الفرعية، وقد تم ن�صر تفا�صيل هذه العملية م�صبقًا 

على موقع ال�صوق المالية »تداول«. 

خالل عام 2010م تمّكنت بنده - بف�صل اهلل - من تحقيق نموًا مقدرًا في 
المبيعات و�صل اإلى 12%، حيث بلغت 8.2 مليار ريال �صعودي للعام 2010م 
مقارن���ة بمبيعات قدرها 7.3 مليار ريال �ص���عودي للعام ال�ص���ابق، معتمدة 
بعد اهلل �ص���بحانه تعالى على تاريخها ال���ذي اأمتد اإلى اثنين وثالثين عامًا 
من النجاح والخبرة في قطاع التجزئة، كما حققت ال�صركة اأرباحًا �صافية 
للع���ام 2010م بلغ���ت 66.4 مليون ري���ال مقابل 28.7 مليون ريال �ص���افي 
اأرباح للعام 2009م، وذلك بعد ح�صم مبلغ المخ�ص�صات المالية التي قرر 
المجل�س تكوينها خالل العام والتي بلغت قيمتها 61 مليون ريال وهي عباره 
 )Category Management( ع���ن تكالي���ف م�ص���روع اإدارة االأ�ص���ناف
و�ص���طب تكاليف مخزون تجاوز الم���دة خالل عام 2010م باالإ�ص���افة اإلى 
تكاليف مبادرات اإ�ص���تراتيجية اأخرى لل�ص���ركة، من اأهمها اإقامة م�ص���روع 
مراكز التجزئة ال�ص���غيرة داخل االأحياء ال�ص���كنية، حي���ث تم خالل العام 
2010م اإفتتاح 6 اأ�ص���واق كمرحلة تجريبية، يتم تو�ص���يعها بعد تقييم نتائج 
المرحلة التجريبية، كما ت�ص���منت هذه التكاليف الم�ص���روفات الخا�ص���ة 
بالمعه���د ال�ص���عودي للبي���ع بالتجزئ���ة الذي يه���دف اإلى تدري���ب وتوظيف 

ال�صباب ال�صعودي وتهيئتهم للعمل في قطاع التجزئة. 

م���ن جانب اآخر، فقد تمّكن���ت بنده من زيادة الم�ص���احة البيعية االإجمالية 
الأ�ص���واقها لت�ص���ل اإل���ى 475.000 مت���رًا مربع���ًا، اأي بن�ص���بة 12% مقارنة 
 م���ع العام ال�ص���ابق، وذلك بف�ص���ل افتت���اح 11 �ص���وقًا تجاريًا جدي���دًا منها 
)6 هايبرماركت و5 �صوبرماركت(، وقد واكب ذلك زيادة في عدد  اأ�صواق 
بن���ده خالل عام 2010م بن�ص���بة 12% لي�ص���ل اإل���ى 86 ملي���ون عميل. كما 
ح�ص���لت بنده عل���ى المرتبة االأولى ف���ي كل مدينة تعمل فيها وفقًا للم�ص���ح 
ال���ذي تم للعمالء في مجال الجودة ونوعية الخدمة المقدمة لهم اإ�ص���افة 
اإلى االأ�ص���عار ب�صفة عامة. هذا وقد بلغت الح�صة ال�صوقية لبنده حاليًا في 
�صوق التجزئة ال�ص���عودي لل�صلع الغذائية واالإ�صتهالكية 7.7%، مما يجعلها 
اأكبر �ص���ركة في قطاع التجزئة في المملكة. وتطمح بنده في رفع ح�ص���تها 
ال�ص���وقية لت�ص���ل اإلى 8% بنهاية عام 2011م وذلك من خالل تح�صين اأداء 
اأ�صواقها الحالية وافتتاح عدد من اأ�صواق الهايبر وال�صوبر ماركت الجديدة 

خالل عام 2011م.

تركز اأحد محاور اإ�ص���تراتيجية بنده للنمو عل���ى التركيز لتطوير منتجاتها 
الخا�ص���ة الت���ي تحمل عالماته���ا التجارية “ بنده”. وقد تم تو�ص���يع دائرة 
منتجاتها الخا�ص���ة خالل العام 2010م لت�ص���مل اأ�صنافًا جديدة من ال�صلع 
الغذائي���ة وغي���ر الغذائية، كما ا�ص���تمر العمل لل�ص���نة الثانية عل���ى التوالي 
لتح�ص���ين االإمكان���ات اللوج�ص���تية وذلك با�ص���افة م�ص���احة تخزي���ن بلغت 
3.700 متر مربع لم�ص���تودع مدينة جده لتخزين الخ�صار والفواكة لت�صل 
ب�ص���كل اأف�ص���ل اإلى فروع بنده في المنطقة الغربية، كما تم افتتاح م�صتودع 
جدي���د بمدينة الدمام بم�ص���احة تقدر بحوال���ى 36.000 متر مربع وذلك 
لخدم���ة اأ�ص���واق المنطقة ال�ص���رقية والت���ى تمثل حوالى 30% م���ن اإجمالي 
عدد اأ�ص���واق بنده وهايبر بنده، الجدير بالذكر اأن ال�ص���ركة زادت م�صاحة 
الم�صتودع المركزي في مدينة الريا�س بمقدار 20.000 متر مربع لت�صبح 
م�ص���احته االإجمالية 92.500 متر مربع، مما يجعله اأحد اأكبر م�صتودعات 
التجزئ���ة بال�ص���رق االأو�ص���ط. اإ�ص���افة اإلى ذل���ك فقد زادت ال�ص���ركة عدد 
ناقالتها من خالل اإ�ص���افة عدد 24 �ص���احنة اأخرى وذلك لدعم اال�صطول 
البري لل�صركة الذي ي�صم اأكثر من 300 �صاحنة تقوم ب�صكل يومي بتو�صيل 
المنتج���ات الغذائي���ة الطازج���ة والجاف���ة والمب���رده لجمي���ع اأ�ص���واق بنده 
المنت�ص���رة بالمملكة. هذا وت�صعى ال�ص���ركة خالل العام 2011م من خالل 
اإ�صتراتيجيتها التو�صعية على ا�صتمرار النمو في حجم المبيعات وزيادة عدد 
العم���الء لتعزيز موقعها الريادي الذي تتمتع به في مجال تجارة التجزئة، 
وتحقيق وفورات من اقت�ص���اديات الحجم الكبير لتح�ص���ين هوام�س الربح 
من خالل التفاو�ض على �سروط اأف�سل مع الموردين، وتحويل تلك المزايا 

اإلى قيمة اأف�صل لعمالئها. 
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161سوقًا
ل�شركة العزيزية بندة المتحدة 
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112ألف طن
حجم مبيعات قطاع البا�شتيك لعام 2010م
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3. قطاع البالستيك:
�صركة �صافوال الأنظمة التغليف هي �صركة ذات م�صوؤولية محدودة – مقرها 
الرئي�س بمدينة جدة ومملوكة بالكامل لمجموعة �ص���افوال. وتعتبر ال�ص���ركة 
م���ن اأحد كبار المنتجين لمواد التغليف البال�ص���تيكية ال�ص���لبة والمرنة في 
المملكة. وقد قامت ال�ص���ركة موؤخرًا برفع ن�ص���بة ملكيتها في �صركة ال�صرق 
لل�ص���ناعات البال�ص���تيكية والتي يقع مركزها الرئي�س بمدينة الريا�س اإلى 
100% وذلك بعد �ص���راء ال�صركة لح�صة ال�صريك ال�صيد/ وليد ال�صهري في 
راأ�صمال �صركة ال�صرق والبالغة 7% )علمًا باأن �صركة �صافوال الأنظمة التغليف 
كانت تمتلك 93% حتى تاريخ 2010/12/31م(، كما تملك ال�ص���ركة كذلك 
100% من راأ�ص���مال �ص���ركة نيومارينا بال�ص���ت بمدينة االإ�صكندرية بم�صر. 
وتقوم ال�صركة باإدارة وت�صغيل عدد 6 م�صانع مملوكة لها )م�صنع واحد في 

جدة، وثالث م�صانع في الريا�س وم�صنعان في االإ�صكندرية(.

وتعتبر حاليًا �صركة �صافوال الأنظمة التغليف من الرواد في ت�صنيع منتجات 
م���ادة ال���� PET في دول مجل����س التع���اون الخليجي، بجانب قيام ال�ص���ركة 
بت�ص���دير منتجاتها لخم�ص���ة ع�صرة دولة. وتقوم ال�ص���ركة بت�صنيع العبوات 
وم���واد التغلي���ف للمي���اه والم�ص���روبات الغازي���ة وزي���وت الطع���ام ومنتجات 
الرعاية ال�ص���حية والعناية ال�صخ�ص���ية وم���واد التنظيف ومواد الت�ص���حيم 
وغيرها. كما قامت ال�ص���ركة بتو�صيع نطاق منتجاتها في مجال البال�صتيك 
باإ�ص���افة مختلف االأحجام للعبوات البال�ص���تيكية ذات الجودة العالية، كما 
تمتلك القدرة على الطباعة بثمانية األوان على منتجات الفلم البال�ص���تيكي 
ح�ص���ب متطلب���ات ال�ص���ركات العالمية متع���ددة الجن�ص���ية. باالإ�ص���افة اإلى 
مب���ادرات ال�ص���ركة وجهودها خالل الع���ام في تطوير قدراته���ا للدخول في 

�صرائح جديدة من المنتجات.

�صجلت ال�ص���ركة نتائج متميزة في عام 2010م بالرغم من االرتفاع الكبير 
في اأ�ص���عار المواد الخ�ام وال�ذي تج�اوز ن�صب�ة 20% والذي ت�صبب في خف�س 
هام�س الربح. وكانت اإ�ص���تراتيجية ال�ص���ركة في عام 2010م موجهة ب�صكل 
مركز للمحافظة على معدالت نمو طموحة، حيث تم - بحمد اهلل - تحقيق 
نم���وًا مق���درًا في حجم المبيع���ات بلغ 10% بالمقارنة مع ال�ص���نة الما�ص���ية 
لت�ص���ل مبيعات ال�ص���ركة اإل���ى 112 األف طن للع���ام2010م. كما بلغت قيمة 

المبيعات 883 مليون ريال بمعدل نمو 18% عن العام ال�صابق. 

ورغم ارتفاع اأ�ص���عار المواد الخام خ���الل العام 2010م اإال اأن القطاع حقق 
اأرباحًا �ص���افية موحدة بلغت 100 مليون ريال مقابل 103 مليون ريال للعام 
الما�ص���ي. وفيما يتعلق بالنتائج التف�ص���يلية ل�ص���ركات القطاع، فقد حققت 
�صركة �صافوال الأنظمة التغليف بجدة �صافي اأرباح قدرها 77.5 مليون ريال 
مقابل 79 مليون ريال للعام الما�صي. كما حققت �صركة ال�صرق لل�صناعات 
البال�ص���تيكية بالريا����س اأرباح �ص���افية بلغت 20.9 مليون ري���ال مقابل 27 
مليون ريال للعام الما�ص���ي، بينما بلغت االأرباح ال�صافية ل�صركة نيو مارينا 

بجمهورية م�صر 10.2 مليون ريال مقابل 5 مليون ريال للعام الما�صي.

خ���الل الع���ام 2010م بداأت ال�ص���ركة بتنفيذ بع�س المب���ادرات مثل مبادرة 
)الح���رب عل���ى الفاق���د في االإنت���اج(، كما ت���م تحديث العديد م���ن اأنظمة 
تكنولوجيا المعلومات. وا�ص���تمر التركيز على تنمية الموظفين وتطويرهم، 
حي���ث تم في هذا ال�ص���دد منح مكافاآت عن االأداء اال�ص���تثنائي للموظفين، 
كم���ا اأقيم���ت مب���ادرة با�ص���م “تعل���م” وعق���دت 22 دورة تدريبي���ة مختلفة 
ح�صرها 208 موظفا. كما �صارك قطاع البال�صتيك في العديد من معار�س 
البال�ص���تيك العالمية وق���دم اأوراق عمل في عدد من الموؤتم���رات االإقليمية 

المختلفة. 

4. االمتياز - شركة البتول :
تدي���ر المجموع���ة ه���ذا الن�س���اط وتق���وم بت�س���غيله �س���ركة البت���ول الدولية 
والمملوكة بالكامل لمجموعة �س���افول، حيث تم تطوير هذا الن�ساط بهدف 
ا�ص���تخدام حق���وق االمتياز في تج���ارة التجزئة من خالل ت�ص���غيل عدد من 
العالمات التجارية العالمية في مجال المواد التجميلية والمنتجات الجلدية 
والمالب����ض، ونظ���رًا ل�س���عف اأداء ن�س���اط المتياز من���ذ تاأ�سي�س���ه في عام 
2004م، رغم الجهود المتوا�صلة لتعزيز اأدائه، وحتى تتمكن المجموعة من 
التركيز في اأن�س���طتها الرئي�سة، فقد قررت المجموعة بيع هذا الن�ساط اإلى 
من يرغب من الم�صتثمرين، ويتوقع اأن تتم عملية البيع خالل عام 2011م. 
وق���د تم االإ�ص���ارة في هذا التقري���ر اإلى بيع بع�س العالم���ات التجارية لهذه 

ال�صركة. 
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5. قطاع االستثمارات التي ال تديرها 
المجموعة: 

اأ( �شركة المراعي: 

تعتبر ا�ص���تثمارات مجموعة �صافوال في �ص���ركة المراعي )�صركة م�صاهمة 
مدرج���ة( م���ن اال�ص���تثمارات االإ�ص���تراتيجية للمجموع���ة، حي���ث تمل���ك 
المجموعة 29.9% من راأ�ص���مال �ص���ركة المراعي التي تعتبر من ال�صركات 
الرائدة في مجال االأغذية في ال�ص���رق االأو�ص���ط وتتمتع عالمتها التجارية 
»المراعي« ب�ص���معة جيدة نظ���رًا للجودة العالية لمنتجاتها. وقد اأ�ص���بحت 
عالم���ة »المراع���ي« م���ن العالم���ات التجارية المتمي���زة ف���ي دول الخليج 

والعالم العربي. 

تمكن���ت المراعي خالل عام 2010م من زيادة راأ�ص���مالها من 1.15 مليار 
ري���ال اإلى 2.3 مليار ريال اأي بن�ص���بة بلغت 100%، مما ي�ص���اهم في تمويل 
ا�ص���تراتيجيتها التو�ص���عية المعلن���ة. ونتيجة للجهود المتمي���زة التي بذلتها 
اإدارة ال�صركة و�صعيها الدوؤوب لزيادة مبيعاتها وح�صتها ال�صوقية في كافة 
القطاع���ات، وتعدد منتجاتها والتح�ص���ين الم�ص���تمر لجودته���ا وخدماتها. 
باالإ�ص���افة اإل���ى تنويع اأ�ص���واق وم�ص���ادر دخ���ل ال�ص���ركة وزي���ادة الكفاءة 
الت�ص���غيلية نتيجة لال�ص���تثمارات الم�ص���تمرة التي تقوم بها ال�ص���ركة، فقد 
حققت ال�ص���ركة نتائج متميزة خ���الل العام 2010م، حي���ث بلغت اأرباحها 
ال�ص���افية للع���ام 1.29 مليار ري���ال وذلك بارتفاع ق���دره 17.2%، وقفزت 
كذلك قيمة مبيعات ال�ص���ركة للعام 2010م لت�ص���ل اإل���ى حوالي 6.9 مليار 

ريال بارتفاع قدره 18% عن العام الما�صي. 

تج���در االإ�ص���ارة اإلى اأن ال�ص���ركة ا�ص���توردت 80% من االأعالف الخ�ص���راء 
الالزمة الإنتاج الكميات الم�ص���درة من االألبان الطازجة خالل هذا العام، 
و�ص���تكمل ا�ص���تيراد الكمية المتبقية منه���ا اعتبارًا م���ن 2011م. علمًا باأن 
الن�ص���ف الثاني من عام 2010م �ص���هد اإرتفاعًا تدريجيًا وم�صتمرًا الأ�صعار 
الم���واد الخ���ام وقد �ص���اهمت ا�ص���تراتيجية المراعي ل�ص���راء ه���ذه المواد 

بالتقليل من تاأثيرها على ربحيتها لهذا العام.

ب( التطوير العقاري:

ب-1( �شركة كنان الدولية للتطوير العقاري: 

حققت �ص���ركة كنان الدولي���ة للتطوير العقاري اإنج���ازات هامة خالل عام 
2010م، حيث حققت ال�ص���ركة اأعلى �ص���افي دخل في تاريخها بلغ 120.8 
ملي���ون ري���ال وبزيادة قدره���ا 244% عن ع���ام 2009م، وو�ص���ل عدد زوار 

المراكز التجارية التابعة لل�صركة اإلى 49 مليون زائر بزيادة 10% عن عام 
2009م وبلغت ن�ص���بة االإ�صغال 96% فما فوق في �صتة من المراكز التجارية 
الت�ص���عة التي تقوم ال�ص���ركة باإدارتها. كما �صهد عام 2010م تطور ملمو�س 
في اأولى م�ص���اريع ال�ص���ركة ال�ص���كنية، حيث اكتمل بناء مرك���ز المبيعات، 
الحديق���ة العام���ة والفلل النموذجية لم�ص���روع م�ص���ارف �ص���مال جدة، كما 
ح�ص���لت ال�ص���ركة على ت�ص���اريح البن���اء الخا�ص���ة بالمرحل���ة االأولى وتم 
االإنتهاء من الهياكل االإن�صائية الأول مجموعة من الوحدات ال�صكنية، كذلك 
تم االنتهاء من درا�ص���ات ت�ص���ريف مياه االأمطار وال�ص���يول وتم اإعتمادها 
من هيئة الم�ص���احة الجيولوجية ال�ص���عودية، علمًا باأن �ص���ركة كنان بادرت 
بعمل هذه الدرا�صات بعد تعر�س مدينة جدة لل�صيول في نهاية عام 2009م 
على الرغم من عدم ت�صرر الم�صروع بهذه ال�صيول وذلك حر�صًا منها على 
�ص���المة �ص���اكني الم�ص���روع م�ص���تقباًل. الجدير بالذكر باأن الم�صروع وجد 
اإقبااًل ممتازًا عند عر�صه في معر�س �صيتي �صكيب جدة ال�صيف الما�صي. 

ب-2( ا�شتثمارات عقارية اأخرى: 

من اأهم اال�ص���تثمارات االإ�صافية اأي�صًا للمجموعة في مجال العقار بجانب 
ا�صتثمارها في �صركة كنان الدولية، ملكيتها لن�صبة 11.5% في �صركة مدينة 
المعرفة االقت�ص���ادية )التي تم طرحها بنجاح كبير لالكتتاب العام خالل 
عام 2010م( منها 6.5% ملكية مبا�صرة و5.2% ملكية غير مبا�صرة، كما 
تملك حوالي2.9 % من �ص���ركة اإعمار مدينة الملك عبد اهلل االقت�صادية، 
والتي يجري تداول اأ�ص���همها في ال�ص���وق المالية حاليًا، وهما من الم�صاريع 
االإقت�صادية الواعدة، حيث تعتبر مجموعة �صافوال من الموؤ�ص�صين لهاتين 
ال�ص���ركتين. وتملك 5% من �ص���ركة تعمير االأردنية القاب�صة والمتخ�ص�صة 
في مجال التطوير العقاري. كما تملك ح�ص����س غير رئي�ص���ة في �ص���ركات 
عقاري���ة اأخرى مثل �ص���ركة دار التمليك وغيرها. كما ت�ص���تثمر المجموعة 
ف���ي مج���ال االأرا�ص���ي الجدي���دة القابلة للتطوي���ر، وذلك من خ���الل قيام 
�صراكة اإ�ص���تراتيجية مع �ص���ركات تطوير عقارية اأخرى بهدف رفع القيمة 

االقت�صادية لهذه االأرا�صي والمواقع التي تملكها المجموعة.

ج( �شركة هرفي للخدمات الغذائية

تعمل �ص���ركة هرفي للخدمات الغذائية )�ص���ركة م�صاهمة مدرجة ومملوكة 
بن�ص���بة 49% ل�صافوال- ملكية مبا�ص���رة وغير مبا�صرة( ب�صورة رئي�صة في 
ت�صغيل �صل�صلة مطاعم الوجبات ال�صريعة التي ي�صل عددها اإلى 172 فرعًا 
منت�ص���رة في اأنح���اء المملكة و15 فرعًا خ���ارج المملكة، كما تق���وم باإنتاج 
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المخبوزات واللحوم والحلويات ولها �ص���بكة توزيع وا�صعة لهذه المنتجات، 
وتملك ق�صمًا خا�صًا بخدمات التموين، ولها خبرة متميزة في هذا المجال 

اكت�صبتها عبر خبرات ا�صتمرت اأكثر من 29 عامًا. 

حققت �صركة هرفي اأرباحًا �صافية بلغت 124.3 مليون ريال لعام 2010م 
مقابل اأرباحًا �صافية قدرها 114.6 مليون ريال لعام 2009م. وتعزى هذه 
النتائج االإيجابية اإلى زيادة مبيعات ال�ص���ركة وزيادة الكفاءة الت�صغيلية في 
قطاعات ال�ص���ركة المتعددة، والتو�ص���ع في افتتاح���ات المطاعم الجديدة، 
حيث بلغ عدد المطاعم الجديدة التي تم افتتاحها 20 مطعمًا خالل العام 
المال���ي 2010م. وق���د تم تطوي���ر واإدراج العديد من المنتج���ات الجديدة 
والممي���زة خ���الل العام 2010م منها: ت�ص���كين رينجز )حلق���ات الدجاج( 
وهرفي �ص���وي�س م�ص���روم برجر وهرفي ه���وت دوج، وعلى �ص���عيد مبيعات 
م�صنع اللحوم اأنهت مو�صمًا مميزًا اأي�صًا وذلك بتحقيقها ارتفاعًا جيدًا في 
المبيعات بعد اإ�ص���افة مجموعة من االأ�ص���ناف الجديدة منها مفروم لحم 
ومف���روم دجاج اللذي���ن لقيا نجاحًا باهرًا واإقبااًل من جميع عمالء �ص���ركة 
هرفي. وجاءت م�ص���اركات هرفي في العدي���د من المهرجانات والفعاليات 
االجتماعية بالكثير من رد الفع���ل االإيجابي عند الجمهور وذلك لظهورها 
ب�ص���كل اأو�صح من االأعوام ال�ص���ابقة من خالل م�ص���اركاتها في العديد من 
المهرجان���ات والمعار����س المحلي���ة والدولية لعر����س وت�ص���ويق منتجاتها 

وخدماتها. 

 )Private Equities( ال�شناديق الإ�شتثمارية )د

من اال�صتثمارات االأخرى التي تملكها مجموعة �صافوال:

د-1( �شركة �شويكورب ال�شعودية:

وهي �ص���ركة ا�صت�ص���ارات مالي���ة تمتلك مجموعة �ص���افوال ن�ص���بة 15% من 
راأ�ص���مال ال�صركة بقيمة ا�صتثمارية تبلغ 116 مليون ريال. حيث اإن ال�صركة 

حققت ربحية للثالث �صنوات االأخيرة. 

د-2( �شركة ج�شور �شويكورب:

وهي عبارة عن �ص���ندوق ا�صتثماري يركز على ال�ص���ناعات المعتمدة على 
الطاقة والتي تتمتع المملكة العربية ال�ص���عودية فيها بميزة تناف�صية. ويبلغ 
حجم ا�صتثمار �صافوال في هذا ال�صندوق 287 مليون ريال يمثل ن�صبة %14 
من قيمة ال�ص���ندوق. و قد قامت �ص���افوال باتخاذ مخ�ص�س انخفا�س في 
قيمة ا�ص���تثمارها في هذا ال�صندوق بمبلغ 78 مليون ريال في عام 2008م 
متزامنًا مع هبوط الأ�س���واق في ظل الأزمة المالية العالمية. وقد ا�س���تثمر 
ال�صندوق مبلغ 1.9 مليار ريال في عدة م�صاريع واعدة يتوقع اأن ترفع من 

قيمة ال�صندوق م�صتقبال. 

د-3( �شركة اإنتاج كابيتال المحدودة:

وهي عبارة عن �ص���ندوق ا�ص���تثماري، قام���ت المجموعة باإن�ص���ائه وتديره 
�ص���ركة �صويكورب، ويركز على ال�صناعات التي تتمتع باإمكانيات نمو عالية 
في منطقة ال�صرق االأو�صط و�صمال اأفريقيا. تبلغ القيمة الدفترية ال�صتثمار 
�ص���افوال في هذا ال�ص���ندوق تبل���غ 384 مليون ري���ال تمثل ن�ص���بة 49% من 
اإجمالي حجم ا�ص���تثمارات ال�صندوق، حيث يتم توظيف هذه اال�صتثمارات 

من قبل اإدارة ال�صندوق في �صركات وا�صتثمارات متنوعة. 

د-4( اإيميرج اإنف�شت:

وهو عبارة عن �صندوق �صراكة مرنة في االأ�صهم الخا�صة يبحث عن فر�س 
ا�ص���تثمارات في النمو، مع اإعطاء ال�ص���ركاء حق االختيار في الم�ص���اركة اأو 
ع���دم الم�ص���اركة عند ظهور الفر����س. وقد بلغت القيمة الدفترية لح�ص���ة 

مجموعة �صافوال في هذا ال�صندوق 17 مليون ريال. 
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أ. القوى العاملة وتوطين الوظائف: 
تظل برام���ج توظيف وتطوير الكوادر الوطنية ال�ص���عودية على قمة اإهتمام 
مجموعة �صافوال وفقًا لخططها في هذا الخ�صو�س، حيث بلغ العدد الكلي 
للق���وى العامل���ة في اأعمال المجموع���ة المحلية والدولي���ة حوالي 17.500 
موظفًا، منهم حوالى 4.000 موظفًا في عملياتها الدولية، كما و�ص���ل عدد 
العاملين منهم من ال�ص���عوديين وال�صعوديات اإلى حوالي 5.500 من العدد 
الكل���ي للقوى المحلية العاملة بالمجموعة وبن�ص���بة �ص���عودة بلغت اأكثر من 
40%، كما اأن معظم الوظائف القيادية والتنفيذية ت�صغلها كفاءات �صعودية 

موؤهلة ومخل�صة بف�صل اهلل. 

كم���ا قامت المجموعة من خالل المعهد ال�ص���عودي للبيع بالتجزئة )التابع 
ل�ص���ركتها الفرعي���ة �ص���ركة العزيزية بن���ده المتحدة( والذي ت���م افتتاحه 
العام الما�ص���ي وذلك بالتعاون ما بين مجموعة �صافوال والموؤ�ص�صة العامة 
للتدريب التقني والمهني، باإفتتاح )6( معاهد تدريبية في كل من الريا�س، 
جده، الدمام، المدينة المنورة، االإح�ص���اء، ومنطقة ع�ص���ير، وخ�ص�ص���ت 
ال�صركة 31 �صوقًا كمواقع للتدريب العملي، وفي هذا االإطار، فقد تم بنهاية 
العام 2010م تخريج 1022 �ص���ابًا �ص���عوديًا و�ص���عودية من متدربي المعهد 
ف���ي المرحلة االأولى من تاأ�ص���ي�س المركز والذين ت���م تدريبهم خالل العام 
2010م، علم���ًا ب���اأن المركز يه���دف اإلى تدريب 10.000 �ص���اب �ص���عودي 
وتاأمين وظائف لهم في اأ�ص���واق بنده على مدى ثالث �ص���نوات منذ اإطالقه 
في ع���ام 2010م. وفي نف�س االإطار ونتيجة لجه���ود بنده في مجال توطين 
الوظائف، فقد ح�صلت موؤخرًا على جائزة االأمير نايف لل�صعودة في دورتها 
ال�ص���ابعة، حيث يبلغ عدد ال�ص���عوديين الذين يعملون ببنده حوالي 4.500 
موظ���ف، من اإجمالي الق���وى العاملة البالغة حوال���ي 12.000 موظف، اأي 

بن�صبة �صعودة تبلغ حوالي %36.

ب. البرامج التي تم تطويرها لصالح 
موظفي المجموعة: 

عماًل بمبداأ البر الذي تتبناه المجموعة كقيمة وثقافة عمل را�صخة للتعاون 
والتكاف���ل بين االأفراد في بيئة العمل الواح���دة تتبنى المجموعة عددًا من 
البرام���ج التي تهدف ال���ى تعزيز عالقاتها االإجتماعية م���ع موظفيها ومن 

ابرز هذه البرامج:

ب-1( برنامج قرو�س م�شاكن موظفي �شافول:

قامت �ص���افوال بتاأ�ص���ي�س هذا البرنامج كمبادرة منها ف���ي العام 1992م، 
حي���ث يه���دف ه���ذا البرنامج اإل���ى تحفيز موظف���ي المجموعة و�ص���ركاتها 
الفرعية على ا�ص���تمرارهم في العمل وتمّيز اأدائهم ب�صفة م�صتمرة. وتقوم 
المجموع���ة من خالل ه���ذا البرنامج بتخ�ص���ي�س قر�س ح�ص���ن قدره 50 
راتبًا اأ�صا�ص���يًا لموظفيها المتميزيين في االأداء، وبما ال يقل عن 500 األف 
ري���ال وال يزي���د على 2.5 مليون ري���ال للموظف الواحد، يتم ت�ص���ديد قيمة 
القر����س خ���الل 120 �ص���هرًا. حيث يهدف ه���ذا البرنامج اإل���ى المحافظة 
عل���ى الموظفي���ن المتميزيين في االأداء في خدمة ال�ص���ركة ولم�ص���اعدتهم 
لال�صتقرار من خالل �صراء منزل لهم والأ�صرهم وفقًا ل�صيا�صة معتمدة من 
قب���ل مجل�س االإدارة في هذا الخ�ص���و�س، حيث بلغ عدد الم�ص���تفيدين من 
هذا البرنامج منذ بدايته وحتى نهاية 2010/12/31م حوالي 88 موظفًا. 

ب-2( برنامج التكافل التعاوني للموظفين:

وا�ص���لت المجموعة خ���الل عام 2010م في ه���ذا البرنامج وفق���ًا لالإتفاق 
المب���رم مع بنك الجزيرة ليقوم بموجبه بدفع تعوي�س مالي للموظف قدره 
24 راتب���ًا ا�صا�ص���يًا وذلك ف���ي حالة الوف���اة اأو العجز الكل���ي اأو الجزئي اأو 
الدائم وقد تم �ص���داد وت�صوية جميع التعوي�صات للحاالت التي ن�صاأت خالل 

العام 2010م. 

ب-3( �شندوق تكافل الموظفين:

يهدف هذا البرنامج اإلى م�صاعدة الموظفين في الدرجات الوظيفية االأقل 
)من غير المديرين( الذين تواجههم بع�س الظروف والم�ص���اكل الطارئة 
الخا�صة بهم وبعائالتهم، مما يجعلهم في حاجة ما�صة اإلي م�صاعدة مالية 
عاجل���ة. كم���ا يعتمد ه���ذا البرنامج في تمويل���ه على الم�ص���اهمات الذاتية 
التطوعية الرمزية التي يتم ا�ص���تقطاعها �ص���هريًا م���ن موظفي المجموعة 
بجمي���ع الدرج���ات الوظيفي���ة بالمملكة الراغبي���ن في الم�ص���اركة في هذا 
العم���ل الخيري بجانب م�ص���اهمة المجموع���ة المماثلة لال�ص���تراكات التي 
يتم تح�ص���يلها م���ن الموظفين �ص���هريًا. حيث قام ال�ص���ندوق بدعم كافة 
الحاالت التي تقدمت له خالل العام 2010م وا�س���توفت ال�س���روط في هذا 

الخ�صو�س، وقد ا�صتفاد منه حوالي 150 موظفًا خالل العام 2010م. 
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ج. برامج صافوال للمسؤولية االجتماعية: 
�ص���افوال  مجموع���ة  حر����س  م���ن  انطالق���ًا 
والتزامه���ا الوطني بخدمة وتلبي���ة احتياجات 
المجتم���ع، وا�ص���لت المجموع���ة جهوده���ا في 
تبن���ي وتنفي���ذ العديد م���ن برامج الم�ص���وؤولية 
االإجتماعي���ة خ���الل الع���ام 2010م وذلك من 
خالل »ج�ص���ور �ص���افوال« ومن خالل ان�ص���مام 
المجموعة لرعايتها وم�ص���اركتها في عدد من 
البرام���ج الوطني���ة وبالتعاون مع الموؤ�ص�ص���ات 
الر�ص���مية والوطنية، ومن اهم هذه المبادرات والبرامج هي »مركز �ص���افوال 
لتمكين االأ�صخا�س ذوي االأعاقة )مكين(« وبرنامج اإنجاز ال�صعودية، وبرنامج 
»الق���درات االإدارية والقي���ادة »وبرنامج »دع الباقي له���م« بالتعاون مع جمعية 
االأطف���ال المعاقي���ن، باالإ�ص���افة اإل���ى عدد م���ن ج�ص���ور �ص���افوال ومبادراتها 
االأخ���رى في مجال الم�ص���وؤولية االإجتماعية بالتعاون مع عدد من الموؤ�ص�ص���ات 
والمنظمات غير الربحية وموؤ�ص�ص���ات حكومية و�ص���حية والمعاهد التعليمية، 
هذا وتخ�ص�س المجموعة ن�صبة 1% من قيمة اأرباحها الت�صغيلية �صنويًا لدعم 

برامج الم�صوؤولية االجتماعية، ومن اأهمها ما يلي:

ج-1( مركز �شافول لتمكين ال�شخا�س ذوي الإعاقة:

تم تاأ�ص���ي�س هذا البرنامج بهدف تدريب وتاأهيل االأ�صخا�س ذوي االإعاقة ومن 
ثم توظيفهم في مجموعة �ص���افوال و�ص���ركاتها الفرعية التابعة والموؤ�ص�ص���ات 
الخا�ص���ة االأخرى، هذا وق���د قام المركز باإطالق المرحل���ة التجريبية االأولى 
له خالل الع���ام 2010م وذلك بتدريب وتوظيف عدد 100 معاقًا في مجموعة 
�ص���افوال و�ص���ركاتها التابعة، وقد اأطلق المركز المرحل���ة التجريبية الثانية له 
خ���الل العام 2011م والتي يهدف م���ن خاللها اإلى تدريب وتوظيف عدد اأكبر 

من ذوي االإعاقة.

:)Leadership Programs( »برنامج »القدرات الإدارية والقيادية )ج-2

قامت المجموعة بهذا البرنامج بالتعاون مع �صركة مدينة المعرفة االقت�صادية 
بالمدين���ة المنورة من خالل معهد المدينة للقي���ادة والريادة )Mile( والذي 
تم تاأ�صي�ص���ه بهدف بناء وتدريب وتاأهيل الق���درات االإدارية في العالم العربي 
واالإ�صالمي، وفي هذا الخ�ص���و�س قام المعهد بعقد دورتين تدريبيتين خالل 
الع���ام 2010م للقيادات والكوادر التنفيذية العليا �ص���ارك فيها نخبة من كبار 

الكفاءات الموؤهلة والخبراء العالميين.

 :)Junior Achievement( برنامج اإنجاز ال�شعودية )ج-3

 Junior Achievement( لموؤ�ص�ص���ة  اإمت���دادًا  ال�ص���عودية  اإنج���از  تع���د 
Worldwide(، وه���ي اأكبر موؤ�ص�ص���ة عالمية غير هادفة للربح ت�ص���عى لتعليم 
الطالب والطالبات وتجهيزهم للحياة العملية عن طريق تقديم برامج تهدف 
اإل���ى تعزيز روح المبادرة في بدء االأعمال، الثقافة المالية واالإ�ص���تعداد للعمل 

بالتع���اون مع متطوعين م���ن القطاع الخا�س لنقل خبراتهم العملية. وت�ص���عى 
مجموعة �ص���افوال بالتعاون مع اإنجاز ال�صعودية من اأجل رفع درجة اإ�صتعدادية 
ال�ص���باب ال�صعودي ل�ص���وق العمل خا�ص���ة في االإقت�ص���اد العالمي المبني على 
المعرفة، وقد اأدى تطابق الروؤى في هذا الخ�ص���و�س اإلى تحالف طبيعي بين 
الطرفين، وقد اأ�ص���بحت مجموعة �صافوال ع�ص���وًا موؤ�ص�صًا في هذه المبادرة، 
حي���ث اأن الع�ص���و المنت���دب للمجموع���ة ع�ص���وًا في مجل����س اإدارته���ا. قامت 
اإنج���از ال�ص���عودية موؤخ���رًا بتطوير اأول برنامج على م�ص���توى الدول االأع�ص���اء 
ف���ي المب���ادرة البالغة 119 دولة ح���ول العالم لتقدم برنام���ج مهارات النجاح 
للمكفوفين، حيث قامت مجموعة �ص���افوال بدع���م تكاليف هذه المبادرة. كما 
قامت اإدارة الم�صوؤولية االجتماعية ب�صافوال بالتن�صيق لمتطوعين من قيادات 
�ص���افوال ليقدموا ع�صارة خبراتهم وتجاربهم في االإدارة والقيادة اإلى برامج 
اإنج���از ال�ص���عودية في مدار�س البني���ن والبنات وا�صت�ص���افة فعاليات ولقاءات 
الط���الب والطالبات داخل مباني مجموعة �ص���افوال، كما كرمت بع�س طالب 
البرنامج البارزين، وقد ا�صتفاد من هذا التعاون 4000 طالبًا وطالبة �صعوديًا 

خالل عام 2010م. 

ج-4( عيادة الأ�شنان المتنقلة:

�ص���من ج�صور �ص���افوال في مجال الم�ص���ئولية االإجتماعية، د�ص���نت المجموعة 
بالتعاون مع جامعة الملك عبد العزيز - كلية طب االأ�صنان خالل العام عيادة 
االأ�صنان المتنقلة والتي قامت المجموعة ب�صرائها وتجهيزها باأحدث االأجهزة 
والمع���دات المعتم���دة عالميًا، وتقدم العي���ادة خدمات عالجي���ة وتوعوية في 
مجال �ص���حة الفم واالأ�ص���نان لالأربطة واالأحياء ال�صكنية الفقيرة والمجمعات 
ال�ص���كنية البعيدة واالأ�ص���خا�س ذوي االإعاقة بمدينة جدة. كما يتوقع اأن تكون 
هذه العيادة نواة لم�ص���روع اأكب���ر يخدم اأكبر عدد من الفئات ذات الم�ص���توى 

االجتماعي واالقت�صادي المنخف�س.

ج-5( برنامج دع الباقي لهم:

اإمت���دادًا لمبادراته���ا وبرامجه���ا ف���ي مج���ال الم�ص���وؤولية االإجتماعي���ة قامت 
المجموع���ة وم���ن خ���الل �ص���ركاتها الفرعية �ص���ركة العزيزية بن���ده المتحدة 
واأ�ص���واقها بتنفي���ذ برامجه���ا للم�ص���وؤولية االإجتماعي���ة تح���ت �ص���عار » خدمة 
مجتمعنا واجب علينا« وذلك باإدارة حملة للتبرعات ل�ص���الح جمعية االأطفال 
المعوقين عبر مراكزها التجارية )هايربرماركت و�ص���وبرماركت( المنت�صرة 
في كافة اأنحاء المملكة، حيث قامت بت�ص���ليم اأكثر من 9 مليون ريال �ص���عودي 
لجمعية االأطفال المعوقين من خالل حملة تحت �صعار » دع الباقي لهم« والتي 
قام���ت بجمعها بنده منذ اإطالق البرنامج قبل ثالث �ص���نوات من خالل جمع 
التبرعات من الهلالت المتبقية من زبائنها الكرام وعبر كافة اأ�صواق ومنافذ 
البيع التي تديرها بنده بالمملكة، هذا باالإ�ص���افة اإلى م�صاركة بنده من خالل 
قيامها بحمالت للتبرع بالدم ودعمها لمت�صرري ال�صيول التي حدثت في جدة 
في يناير 2011م، وحمالت مكافحة �ص���لل االأطفال باالإ�صافة اإلى م�صاركاتها 
العدي���دة التي قامت بتنفيذه���ا بالتعاون مع الجهات الحكومية والموؤ�ص�ص���ات 

الخا�صة وال�صحية والتعليمية. 
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جسور صافوال 
تطلق حملة عيادة الأ�شنان المتنقلة
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خامسًا: آليات حوكمة الشركات والشفافية

حقوق الم�شاهمين واآليات التوا�شل معهم 

راأ�شمال ال�شركة والأ�شهم الحرة 

قائمة الماك الرئي�شيين

تواريخ تهم الم�شاهمين والم�شتثمرين 

الف�شاحات المتعلقة بمجل�س الإدارة وكبار التنفيذيين

لجان مجل�س الإدارة

الأ�شهم المملوكة لأع�شاء مجل�س الإدارة

الأ�شهم المملوكة لكبار التنفيذيين

معامات مع اأع�شاء مجل�س الإدارة وكبار التنفيذيين

اإقرارات مجل�س الإدارة
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 انطالقا من حر�س مجموعة �ص���افوال على تعزيز عالقتها مع م�ص���اهميها وكافة م�ص���تثمريها وعمالئها، واإيمانًا منها بمبداأ االإف�ص���اح وال�ص���فافية واأهمية 
المعلوم���ات للم�ص���تثمرين، عليه تف�ص���ح المجموعة بجانب اأدائها ونتائجها المالية واأعمالها االجتماعية ال�ص���ابقة عن المعلوم���ات التالية التي تهم جمهور 

الم�صتثمرين، وهي كما يلي:

أ. حقوق المساهمين وآليات التواصل معهم: 
تولي مجموعة �ص���افوال اعتبارًا خا�ص���ًا لحقوق م�ص���اهميها واأ�صحاب الم�ص���الح )Stakeholders( وذلك بت�ص���مينها في النظام االأ�صا�صي لل�صركة ودليل 
الحوكم���ة االإدارية للمجموعة الذي قامت بتطويره منذ عام 2004م، حيث ت�ص���منت هذه الوثائق حقوق الم�ص���اهمين التي تن����س عليها القوانين واالأنظمة 
والتي يمّكن االإطالع عليها بالرجوع اإلى موقع ال�ص���ركة االإلكتروني)www.savola.com(، باالإ�ص���افة اإلى التزامها بن�ص���ر التقارير المالية وغير المالية 
واالإعالنات والمعلومات الجوهرية عبر موقع تداول وال�صحف اليومية ون�صرة اأخبار �صافوال التي ت�صدر ب�صفة ربع �صنوية. كما توجد اإدارة خا�صة لمتابعة 

�صئون الم�صاهمين.

 

ب. رأسمال الشركة واألسهم الحرة كما في 2010/12/31م: 
5.000.000.000 ريالراأ�س المال الم�صرح به )ريال �صعودي(-
500.000.000 �صهمًاعدد االأ�صهم الم�صدرة )جميع اأ�صهم ال�صركة اأ�صهم عادية(-
367.559.195 �صهمَاعدد االأ�صهم الحرة )Float shares( وفقًا ل�صجل ال�صركة بتداول-
5.000.000.000 ريالراأ�س المال المدفوع )ريال �صعودي(-
10 ريالالقيمة اال�صمية لل�صهم-
10 ريالالقيمة المدفوعة لل�صهم-

ملحوظة: عدد االأ�صهم الحرة يتغير من فترة اإلى اأخرى وفقًا لحركة تداول اأ�صهم ال�صركة اليومية بيعًا و�صراء في �صوق االأ�صهم.

ج. قائمة المالك الرئيسيين: 
بيان باأ�صماء وعدد اأ�صهم ون�صبة ملكية الم�صاهمين الرئي�صيين الذين يملكون 5% فما فوق وتغيرها خالل العام 2010م )بالريال(: 

عدد الأ�شهمالجن�شيةا�شم الم�شتثمرم
كما في بداية عام 2010م

ن�شبة الملكية في 
بداية العام 2010م

عدد الأ�شهم كما في نهاية 
عام 2010م

ن�شبة التغير في 
الملكية بنهاية 

العام 2010م 

11.3%1259.638.999%59.993.999�صعوديال�صيخ محمد اإبراهيم محمد العي�صى1
موؤ�ص�صة حكومية الموؤ�ص�صة العامة للتاأمينات االجتماعية2

�صعودية
52.143.113%10.4354.658.575%10.93

8.75%43.750.000 8.75%43.750.000�صعوديال�صيخ عبد اهلل محمد عبد اهلل الربيعة3
8.48%42.379.469 8.48%42.376.794�صركة �صعودية�صركة عبد القادر المهيدب واأوالده4

ملحوظة: فيما يتعلق باالإخطارات المتعلقة بتغير ن�ص���بة ملكية الم�ص���اهمين الرئي�ص���يين بالزيادة اأو النق�ص���ان والم�صار اإليهم في المادة )30( من قواعد 
الت�ص���جيل واالإدراج، تود المجموعة االإفادة باأنها لم تتلق اأي اإخطار من نوعه من كبار المالك بتغّير ملكيتهم خالل العام المالي 2010م، وقد اعتمدت في 

ر�صد البيانات اأعاله بناءا على �صجالت ال�صوق المالية ال�صعودية )تداول(.
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د. تواريخ تهم المساهمين والمستثمرين: 
تود اأن تعلن المجموعة عن التواريخ والمواعيد لالأحداث التالية خالل العام 2011م والتي تهم م�صاهميها الكرام: 

ماحظاتالحدث2011م

يتم االإعالن عن موعد الجمعية وجدول اأعمالها عبر تداول وال�صحف المحلية موعد اإنعقاد الجمعية العامة للم�صاهمين28 مار�س
وموقع ال�صركة االإلكتروني خالل االأ�صبوع االأخير من �صهر فبراير 2011م، وفقًا 

لالإجراءات النظامية.
انظر 

المالحظة
يتوقع اأن يتم عقد جمعية عامة غير عادية العتماد اإ�صدار اأ�صهم االأولوية موعد اإنعقاد الجمعية العامة غير العادية للم�صاهمين

الخا�صة بمجموعة المهيدب و�صركة جيان ال�صعودية )الحكير(، و�صيتم االإعالن 
عن موعد هذه الجمعية وجدول اأعمالها في تداول وال�صحف الر�صمية وموقع 

ال�صركة االإلكتروني وفقًا لالإجراءات النظامية. 
اأهم اأحداث الربع الأول: 2011م

يقوم المجل�س باعتماد النتائج المالية واالأرباح ويتم االإعالن عنها فور اعتمادها - موعد انعقاد مجل�س االإدارة للربع االأول 18 اأبريل
من قبل المجل�س بناء على تو�صية لجنة المراجعة.

�صيتم ن�صرها في تداول اأواًل ومن ثم موقع ال�صركة االإلكتروني وال�صحف اليومية. - ن�صر نتائج الربع االأول 18 -21 اأبريل
يتم �صرفها خالل )15( يوم من تاريخ االأحقية المحدد في اإعالن �صرف - اإعالن قرار المجل�س بتوزيع اأرباح الربع االأول 18 -21 اأبريل

االأرباح الذي يتم ن�صره في موقع تداول. 
- �صدور ن�صرة اأخبار �صافوال للربع االأول التي تت�صمن اأخبار 15 مايو

ال�صركة وتقرير عن اأداء قطاعاتها للربع المذكور.
 طباعة ن�صرة اأخبار �صافوال للربع االأول مع تغطية كاملة الأداء ال�صركة 

وقطاعاتها المختلفة، كما �صيتم توزيعها مع اإحدى ال�صحف اليومية كملحق لها، 
باالإ�صافة اإلى ن�صرها في موقع ال�صركة االإلكتروني. 

اأهم اأحداث الربع الثاني: 2011م

يقوم المجل�س باعتماد النتائج المالية واالأرباح ويتم االإعالن عنها فور اعتمادها - اجتماع مجل�س االإدارة للربع الثاني 18 يوليو
من قبل المجل�س بناء على تو�صية لجنة المراجعة.

�صيتم ن�صرها في تداول وموقع ال�صركة االإلكتروني وال�صحف اليومية. - ن�صر ح�صابات الربع الثاني 18-21 يوليو
يتم �صرفها خالل )15( يوم من تاريخ االأحقية المحدد في اإعالن �صرف - اإعالن قرار المجل�س بتوزيع اأرباح الربع الثاني 18-21 يوليو

االأرباح الذي يتم ن�صره في موقع تداول. 
- �صدور ن�صرة اأخبار �صافوال للربع الثاني التي تت�صمن اأخبار 15 اأغ�صط�س

ال�صركة وتقرير عن اأداء قطاعاتها للربع المذكور.
 �صدور ن�صرة اأخبار �صافوال للربع الثاني مع تغطية كاملة الأداء ال�صركة 

وقطاعاتها المختلفة، كما �صيتم توزيعها مع اإحدى ال�صحف اليومية كملحق له، 
باالإ�صافة اإلى ن�صرها في موقع ال�صركة االإلكتروني. 

اأهم اأحداث الربع الثالث: 2011م

يقوم المجل�س باعتماد النتائج المالية واالأرباح ويتم االإعالن عنها فور اعتمادها - اجتماع مجل�س االإدارة للربع الثالث 17 اأكتوبر
من قبل المجل�س بناء على تو�صية لجنة المراجعة.

�صيتم ن�صرها في تداول وموقع ال�صركة االإلكتروني وال�صحف اليومية. - ن�صر نتائج الربع الثالث 17-21 اأكتوبر
يتم �صرفها خالل )15( يوم من تاريخ االأحقية المحدد في اإعالن �صرف - اإعالن قرار المجل�س بتوزيع اأرباح الربع الثالث 

االأرباح الذي يتم ن�صره في موقع تداول. 
- �صدور ن�صرة اأخبار �صافوال للربع الثالث التي تت�صمن اأخبار 7 نوفمبر

ال�صركة وتقرير عن اأداء قطاعاتها للربع المذكور.
 �صدور ن�صرة اأخبار �صافوال للربع الثالث مع تغطية كاملة الأداء ال�صركة 

وقطاعاتها المختلفة، كما �صيتم توزيعها مع اإحدى ال�صحف اليومية كملحق لها، 
باالإ�صافة اإلى ن�صرها في موقع ال�صركة االإلكتروني. 
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اأهم اأحداث الربع الرابع: 2011م

اإعتماد خطة والميزانية التقديرية لل�صركة للعام 2012م- اجتماع المجل�س العتماد خطة وموازنة - 2012 26 دي�صمبر
2012م

يقوم المجل�س باعتماد النتائج المالية واالأرباح للربع الرابع ويتم االإعالن عنها اجتماع مجل�س االإدارة للربع الرابع17 يناير
فور اعتمادها من قبل المجل�س بناء على تو�صية لجنة المراجعة.

�صيتم ن�صر التوقعات المالية لل�صركة للعام 2012م في تداول وموقع ال�صركة التوقعات المالية لل�صركة للعام 2012م17-21 يناير
االإلكتروني وال�صحف اليومية مع نتائج الربع الرابع 2011م. 

�صيتم ن�صرها في تداول وموقع ال�صركة االإلكتروني وال�صحف اليومية. نتائج الربع الرابع 2011م 
يتم �صرفها خالل )15( يوم من تاريخ االأحقية المحدد في اإعالن �صرف اإعالن قرار المجل�س بتوزيع اأرباح الربع الرابع 2011م17-21 يناير

االأرباح الذي يتم ن�صره في موقع تداول
15 فبراير 

2012م
- �صدور ن�صرة اأخبار �صافوال للربع الرابع التي تت�صمن اأخبار 

ال�صركة وتقرير عن اأداء قطاعاتها للربع المذكور.
 �صدور ن�صرة اأخبار �صافوال للربع الرابع مع تغطية كاملة الأداء ال�صركة 

وقطاعاتها المختلفة، كما �صيتم توزيعها مع اإحدى ال�صحف اليومية كملحق لها، 
باالإ�صافة اإلى ن�صرها في موقع ال�صركة االإلكتروني. 

ملحوظة: بع�س التواريخ اأعاله تعتبر تقريبية ومخطط لها من قبل �ص���افوال، اإال اأنها قد تتغير وفقًا لالإخطارات الر�ص���مية التي ترد اإليها من قبل الجهات 
النظامية المخت�صة.

هـ. االفصاحات المتعلقة بمجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين: 
ُيعد مجل�س االإدارة في المجموعة الجهاز االإداري االأعلى الم�صوؤول اأمام الجمعية العامة للم�صاهمين عن اإدارة ال�صركة وذلك وفقا للقانون والنظام االأ�صا�صي 
لل�ص���ركة. ومن اأبرز مهام المجل�س ر�صم واعتماد التوجهات االإ�صتراتيجية واالأهداف الرئي�صية للمجموعة وو�صع ومتابعة اإجراءات الرقابة الداخلية واإدارة 
المخاطر و�صمان كفاءتها وفاعليتها، واعتماد الموازنات الرئي�صية وال�صيا�صات المالية ومتابعة ومراقبة اأداء ال�صركة واأعمال االإدارة التنفيذية بها، وو�صع 
ال�صيا�صات التي تنظم العالقة مع اأ�صحاب الم�صالح وتحمي حقوقهم، بجانب و�صع واعتماد ال�صيا�صات التي توؤكد وت�صمن تطبيق وتنفيذ االأنظمة واللوائح 
الر�ص���مية وااللتزام باالإف�ص���اح عن المعلومات الجوهرية عن ال�صركة واأدائها والتي من �صاأنها اأن ت�صاعد م�ص���اهمي ال�صركة وجمهور م�صتثمريها في تقييم 
اأ�صول وخ�صوم اأو مطلوبات ال�صركة، هذا باالإ�صافة اإلى المهام االأخرى التي ورد تف�صيلها في النظام االأ�صا�صي لل�صركة ودليل الحوكمة االإدارية للمجموعة. 

ه�-1( تكوين مجل�س الإدارة وت�شنيف اأع�شائه وال�شركات الم�شاهمة التي ل يزالون يتولون ع�شويتها: 

يتكون مجل�س اإدارة ال�صركة من )11( ع�صوًا تم انتخابهم للدورة الجديدة التي بداأت في 2010/7/1م وتنتهي في 2013/06/30م، وجميعهم اأع�صاء غير 
تنفيذيين وم�ص���تقلين ما عدا من�ص���ب ع�صو مجل�س االإدارة المنتدب، وفيما يلي اأ�صماء اأع�ص���اء المجل�س وت�صنيف ع�صويتهم وبيان بموؤهالتهم وال�صركات 

الم�صاهمة«مدرجة وغير مدرجة« التي ال يزالون يتولون ع�صويتها: 

ت�شنيفا�شم الع�شوم
الع�شوية 

تعريف موجز بموؤهات وخبرات الع�شو، وال�شركات الم�شاهمة التي يتولى ع�شويتها بجانب ع�شويته في 
مجل�س اإدارة مجموعة �شافول

اأ. �صليمان عبد القادر المهيدب1.
 رئي�س مجل�س االإدارة

* الموؤهات: ال�صنة الثانية – كلية الطب في العام 1985م. غير تنفيذي
* ال�شركات الم�شاهمة التي يتولى ع�شويتها حالياً: )�صركة المراعي، ال�صركة ال�صعودية 

لالأنابيب، البنك ال�صعودي البريطاني(
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ت�شنيفا�شم الع�شوم
الع�شوية 

تعريف موجز بموؤهات وخبرات الع�شو، وال�شركات الم�شاهمة التي يتولى ع�شويتها بجانب ع�شويته في 
مجل�س اإدارة مجموعة �شافول

د. عبد الرووؤف محمد مناع2.
ع�صو مجل�س االإدارة المنتدب

)اعتبارا من الن�صف الثاني 2010م(

* الموؤهات: دكتوراه من جامعة وا�صنطن- �صياتل – الواليات المتحدة االأمريكية 1982م، تنفيذي
الهند�صة الميكانيكية من جامعة كالفورنيا بيركلي بالواليات المتحدة االأمريكية، بكالوريو�س 

في الهند�صة الميكانيكية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالمملكة العربية ال�صعودية. 
* ال�شركات الم�شاهمة التي مازال يتولى ع�شويتها: )�صركة المراعي، البنك ال�صعودي 

لالإ�صتثمار، �صركة عافية العالمية(. 
تنفيذيد. �صامي مح�صن باروم3.

 )خالل الن�صف 
االأول(

وغير تنفيذي
 )خالل الن�صف 

الثاني(

* الموؤهات: دكتوراه في اإدارة العمليات ونظم المعلومات االإدارية – جامعة اإنديانا 
بالواليات المتحدة، ماج�صتير اإدارة االأعمال )مع مرتبة ال�صرف( مدر�صة وارتون لالإدارة، 

جامعة بن�صلفانيا بالواليات المتحدة في دي�صمبر 1985م.
*ال�شركات الم�شاهمة التي يتولى ع�شويتها حالياً: )�صركة مدينة المعرفة االقت�صادية، 

�صركة اال�صمنت العربية، و�صركة العزيزية بنده المتحدة(.

*الموؤهات: بكالوريو�س في اإدارة االأعمال من جامعة ت�صابمان – كاليفورنيا بالواليات غير تنفيذياأ. اإبراه�يم محمد العي�صى4.
المتحدة االأمريكية في عام 1974م

*ال�شركات الم�شاهمة التي يتولى ع�شويتها حالياً: )�صركة اأ�صمنت ينبع، مجموعة طيبة 
القاب�صة، البنك ال�صعودي الفرن�صي، �صركة المراعي(.

اأ. عبد العزيز بن خالد الغفيلي5.
)ممثل الموؤ�ص�صة العامة للتاأمينات 

االإجتماعية(

*الموؤهات: ماج�صتير في االقت�صاد من الواليات المتحدة االأمريكية، بكالوريو�س اقت�صاد غير تنفيذي
من جامعة الملك �صعود عام 1981م.

*ال�شركات الم�شاهمة التي يتولى ع�شويتها حالياً )م�صرف الراجحي، �صركة هرفي 
للخدمات الغذائية(.

معالي م. عبد اهلل محمد نور رحيمي 6.
)ممثل �صندوق اال�صتثمارات العامة(

*الموؤهات: بكالوريو�س في الهند�صة الميكانيكية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن غير تنفيذي
– المملكة العربية ال�صعودية 1975م. ي�صغل حاليًا من�صب رئي�س الهيئة العامة للطيران 

المدني. 
*ال�شركات الم�شاهمة التي يتولى ع�شويتها حالياً: )البنك االأهلي التجاري(.

*الموؤهات: ماج�صتير اإدارة هند�صية من جامعة جورج وا�صنطن، بكالوريو�س هند�صة م�صتقلاأ. عمار عبد الواحد الخ�صيري7.
معمارية من جامعة جورج وا�صنطن بالواليات المتحدة االأمريكية عام 1984م.

*ال�شركات الم�شاهمة التي يتولى ع�شويتها حالياً: )�صركة الدرع العربي للتاأمين التعاوني، 
�صركة هرفي للخدمات الغذائية، �صركة مدار�س الرواد، �صركة االأندية الريا�صية، �صركة 

الم�صنع ال�صعودي لل�صوف ال�صخري، �صركة مورجان �صتانلي، مجموعة الطيار لل�صفر 
وال�صياحة(.

*الموؤهات: دكتوراه في االإدارة االإ�صتراتيجية من جامعة ُهل بالمملكة المتحدة، ماج�صتير م�صتقلد. غ�صان اأحمد ال�صليمان8.
اإدارة االأعمال )مع مرتبة ال�صرف( من جامعة �صان فران�صي�صكو، بكالوريو�س اإدارة اأعمال 

بدرجة ال�صرف من جامعة منلو – كاليفورنيا بالواليات المتحدة االأمريكية في 1978م.
*ال�شركات الم�شاهمة التي يتولى ع�شويتها حالياً: )�صركة االأ�صمنت العربية، م�صت�صفيات 

ومراكز المغربي، �صركة عافية العالمية، �صركة العزيزية بنده المتحدة(.
*الموؤهات: بكالوريو�س علوم اقت�صادية وت�صويقية من جامعة �صان فران�صي�صكو – الواليات م�صتقلاأ. محمد عبد القادر الف�صل9.

المتحدة االأمريكية عام 1977م.
ال�شركات الم�شاهمة التي يتولى ع�شويتها حالياً: )�صركة جدة للتطوير العمراني، دار 

التمليك، �صركة كنان الدولية للتطوير العقاري(
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ت�شنيفا�شم الع�شوم
الع�شوية 

تعريف موجز بموؤهات وخبرات الع�شو، وال�شركات الم�شاهمة التي يتولى ع�شويتها بجانب ع�شويته في 
مجل�س اإدارة مجموعة �شافول

*الموؤهات: ماج�صتير اإدارة اأعمال – جامعة �صانت اإدورد، بكالوريو�س هند�صة �صناعية م�صتقلاأ. مو�صى عمران العمران10.
– جامعة الملك �صعود عام 1990م، دبلوم من المعهد االأمريكي )AIB( معهد بيت�صبرغ 

بالواليات المتحدة االأمريكية. 
*ال�شركات الم�شاهمة التي يتولى ع�شويتها حالياَ: )�صركة االأ�صمنت العربية، �صركة 

المراعي، البنك ال�صعودي الفرن�صي(.
*الموؤهات: ماج�صتير في اإدارة االأعمال – جامعة كالفورنيا – بيركلي. *ال�شركات م�صتقلاأ. يو�صف محمد على ر�صا11.

الم�شاهمة التي يتولى ع�شويتها حالياً: )ال�صركة العربية لتجارة المواد البترولية، �صركة 
عافية العالمية، �صركة العزيزية بنده المتحدة(.

)www.savola.com( لمزيد من المعلومات حول ال�صيرة الذاتية وخبرات اأع�صاء المجل�س نرجو زيارة موقع ال�صركة االلكتروني 

ه�-2( �شجل ح�شور اجتماعات مجل�س الإدارة:

تعزيزًا لدوره، فقد عقد مجل�س االإدارة )8( اجتماعات خالل العام 2010م، منها )5( اجتماعات مجدولة وثالث اإجتماعات غير مجدولة )ا�ص���تثنائية(، 
ويو�صح الجدول اأدناه �صجل ح�صور اأع�صاء مجل�س االإدارة الجتماعات المجل�س خالل العام 2010م:

العدد 26 دي�شمبر21 �شبتمبر22 اأغ�شط�س27 يونيو20 مايو18 ابريل21 فبراير17 ينايرتاريخ الجتماع لعام 2010

اإ�صم الع�صو
1.  اأ. �صليمان عبد القادر المهيدب*

      )رئي�س مجل�س االإدارة( 
)4(√√√√ع�صو جديد

2.  د. عبد الروؤوف محمد مناع 
     )ع�صو مجل�س االإدارة المنتدب(

)4(√√√√ع�صو جديد

)8(√√√√√√√√3.  د. �صامي مح�صن باروم 
)8(√√√√√√√√4.  اأ. اإبراه�يم محمد العي�صى

)8(√√√√√√√√5.  اأ. عبد العزيز بن خالد الغفيلي 
)1(√ع�صو جديد6.  معالي م. عبد اهلل محمد نور رحيمي* 

)6(√√√√×√×√7.  اأ. عمار عبد الواحد الخ�صيري 
)6(√√×√√√√×8.  د. غ�صان اأحمد ال�صليمان

)7(√√√√×√√√9.  اأ. محمد عبد القادر الف�صل
)7(√√√√√×√√10.  اأ. مو�صى عمران العمران

)8(√√√√√√√√11.  اأ. يو�صف محمد علي ر�صا

• * ت���م تعيين كل من االأ�ص���تاذ �ص���ليمان المهي���دب والدكتور عبد الروؤوف محمد مناع اأع�ص���اءًا بالمجل����س بناءًا على قرار الجمعية العامة للم�ص���اهمين 	
المنعقدة في 2010/6/27م.

• * تم تعيين معالي المهند�س عبد اهلل محمد نور رحيمي – ع�ص���وًا بالمجل�س في 21 �ص���بتمبر 2010م )ممثاًل ل�ص���ندوق االإ�صتثمارات العامة( بداًل عن 	
معالي المهند�س عادل محمد فقيه )رئي�س مجل�س اإدارة مجموعة �صافوال �صابقًا( والذي تم تعيينه وزيرًا للعمل في اأغ�صط�س 2010م. 

• ح�ص���ر الدكتور عبد اهلل محمد علي تلم�ص���اني )الع�صو ال�صابق بالمجل�س( اأربعة جل�ص���ات خالل الن�صف االأول 2010م، حيث انتهت فترة ع�صويته في 	
2010/6/30م. بينما ح�ص���ر المهند�س طالل اإبراهيم الميمان )الع�ص���و ال�ص���ابق بالمجل�س( اجتماع واحد خالل الن�صف االأول 2010م، حيث انتهت 

فترة ع�صويته كذلك في 2010/6/30م. 
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ه�-3( الفريق التنفيذي بالمجموعة: 

يق���وم الفري���ق التنفيذي بقيادة الع�ص���و المنتدب للمجموعة بتنفيذ اال�ص���تراتيجيات والخطط التي يقرها مجل�س االإدارة �ص���واء على م�ص���توى مجل�س اإدارة 
المجموع���ة اأو المجال����س الفرعية لل�ص���ركات التابعة للمجموعة، وكذلك يقوم بمتابعة عمليات المجموعة ومتابعة تحقيق موؤ�ص���رات االأداء المر�ص���ومة. كما 

توجد لجان تنفيذية على م�صتوى القطاعات للم�صاعدة في عمليات االإدارة واالإ�صراف والرقابة على التنفيذ )كل ح�صب القطاع الذي يديره(:

 
م

الموؤهات المن�شب ال�شم 

�صبق ذكر موؤهالته �صمن اأع�صاء المجل�س الع�صو المنتدبد. عبد الروؤوف محمد مناع1.

بكالوريو�س هند�صة – جامعة الملك عبد العزيز 1985مالرئي�س التنفيذي لقطاع البال�صتيكم. ازهر محي الدين كنجي2.
بكالوريو�س هند�صة �صناعية – جامعة الملك عبد العزيز 1995مالرئي�س التنفيذي لقطاع ال�صكرم. محمد حامد الكليبي3

بكالوريو�س العلوم في المحا�صبة – جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الرئي�س التنفيذي لقطاع التجزئةاأ. موفق من�صور جمال4.
بال�صعودية 1988م. 

نائب رئي�س اأول التخطيط د. ايمن عرب ها�صم5.
اال�صتراتيجي وتطوير الموارد الب�صرية

دكتوراه في الهند�صة ال�صناعية والت�صغيل – جامعة ميت�صجان باأمريكا 
1999م، ماج�صتير هند�صة الطيران 1988م – جامعة �صتانفورد- امريكا، 

بكالوريو�س هند�صة مدنية – جامعة �صتاندفورد امريكا 1985م. 

بكالوريو�س في العلوم المحا�صبية، محا�صبة واإدارة التكاليف )ACMA(، المدير المالي للمجموعة اأ. نعم���ان فروخ محمد 6.
 )ATM( اإدارة ال�صرائب

نائب الرئي�س االأول لل�صئون العامة اأ. محمود من�صور عبد الغفار7.
واأمين مجل�س االإدارة

بكالوريو�س من جامعة �صان فران�صي�صكو، الواليات المتحدة االأمريكية في 
مجال ال�صالمة واالأمن ال�صناعي. 

ه�-4( مكافاآت اأع�شاء مجل�س الإدارة وكبار التنفيذيين: 

تقوم مجموعة �صافوال بدفع مكافاآت وم�صاريف وبدل ح�صور الجل�صات الأع�صاء مجل�س االإدارة واأع�صاء المجال�س الفرعية واللجان المنبثقة من المجل�س، 
ا�ص���تنادًا اإلى اأنظمة وزارة التجارة وال�ص���ناعة والنظام االأ�صا�ص���ي لل�ص���ركة، كما تقوم المجموعة بدفع رواتب ومكافاآت وتعوي�صات كبار التنفيذيين ح�صب 
عقود العمل المبرمة معهم. وفيما يلي تفا�ص���يل المكافاآت والرواتب والم�ص���روفات المدفوعة الأع�ص���اء مجل�س االإدارة والع�ص���و المنتدب و�ص���بعة من كبار 

التنفيذيين في المجموعة بما فيهم الرئي�س التنفيذي والمدير المالي للمجموعة عن العام 2010م على النحو التالي:

ه�-4-1( مكافاآت اأع�شاء مجل�س الإدارة: 

بدل الح�شور لجل�شات مجل�س ا�شم الع�شوم
الإدارة واللجان المنبثقة عنه 

والبدلت الأحرى )ريال(

المكافاأة ال�شنوية لع�شوية 
المجل�س بواقع 200 األف ريال 

لل�شنة

الإجمالي

20.000150.000170.000 معالي م. عادل فقيه -رئي�س المجل�س ال�صابق – اأنظر الماحظة )1( 1.

اأ. �صليمان عبد القادر المهيدب )رئي�س المجل�س الحالي(2.
تم اإنتخابه كع�صو اإعتبارًا من )2010/7/1م(

43.040100.000143.040

د. عبد الرووؤف محمد مناع*3
ع�صو مجل�س االإدارة المنتدب 

تم تعيينه اإعتبارًا من )2010/7/1م( 

45.000100.000145.000
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د. �صامي مح�صن باروم4.
الع�صو المنتدب ال�صابق )للن�صف االأول من العام 2010م(

50.000200.000250.000

70.000200.000270.000اأ. اإبراه�يم محمد العي�صى5.

99.600200.000299.600اأ. عبد العزيز بن خالد الغفيلي6.

5.00050.00055.000معالي م. عبد اهلل محمد نور رحيمي – اأنظر الماحظة )2(7.

77.880200.000277.880اأ. عمار عبد الواحد الخ�صيري8.

71.000200.000271.000د. غ�صان اأحمد ال�صليمان9.
95.000200.000295.000اأ. محمد عبد القادر الف�صل10.
65.000200.000265.000اأ. مو�صى عمران العمران11.
80.000200.000280.000اأ. يو�صف محمد على ر�صا12.

اأع�شاء مجل�س الإدارة للدورة ال�شابقة )حتى 2010/6/30م( 

20.000100.000120.000د. عبد اهلل محمد علي تلم�صاني 13.

8.260100.000108.260م. طالل اإبراهيم الميمان 14.
749.7802.200.0002.949.780االإجمالي

ملحوظة: 

نود االإ�ص���ارة اإلى اأن معالي المهند�س عادل فقيه )ممثل �ص���ندوق اال�صتثمارات العامة �ص���ابقًا في ع�صوية المجل�س( كان يتقلد من�صب رئي�س المجل�س . 1
حت���ى اأغ�ص���ط�س 2010م، حيث لم يتقا�س معاليه اأي مخ�ص�ص���ات مالية عن ع�ص���ويته في مجل����س اإدارة المجموعة خالل فترة توليه لمن�ص���ب رئي�س 
المجل����س خ���الل العام 2010م وحتى تاريخ تعيين معاليه وزيرًا للعمل بموجب مر�ص���وم ملكي في اأغ�ص���ط�س 2010م وا�ص���تقالته من ع�ص���وية المجل�س. 
حيث اإن مكافاأة ع�صوية المجل�س وبدل الح�صور الجل�صات الخا�صة بع�صويته والبالغة 170 األف ريال يتم دفعها ب�صيك م�صدق مبا�صرة با�صم �صندوق 

اال�صتثمارات العامة ولح�صاب ال�صندوق الذي يمثل ع�صويته. 

كما نود اأن ن�ص���ير اأي�ص���ًا اإلى اأن معالي المهند�س عبد اهلل محمد نور رحيمي الذي تم تعيينه في 21 �ص���بتمبر 2010م ممثاًل ل�ص���ندوق االإ�ص���تثمارات . 2
العام���ة )ف���ي المكان الذي �ص���غر بعد ا�ص���تقالة معالي المهند�س عادل فقيه( اأي�ص���ًا ل���م يتقا�س اأي مكافاآت خالل فترة ع�ص���ويته من �ص���بتمبر وحتى 
2010/12/31م، حيث اإن مكافاأته لهذه الفترة والتي بلغت 55 األف ريال يتم دفعها اأي�ص���ًا ب�ص���يك م�صدق مبا�صرة با�صم �صندوق اال�صتثمارات العامة 

ولح�صاب ال�صندوق الذي يمثل ع�صويته. 

ه�-4-2( مكافاأة رئي�س مجل�س الإدارة )ال�شابق(: 

اإلتزامًا بعملية االإف�ص���اح التي تقت�ص���يها االأنظمة ذات العالقة، يود مجل�س االإدارة اأن ي�صير اإلى اأنه قد اأقر في جل�صته المنعقدة بتاريخ 26 دي�صمبر2010م، 
وبناءا على تو�ص���ية لجنة المكافاآت والتر�ص���يحات والحوكمة، �ص���رف مبلغ قدره 12 مليون ريال كمكافاأة ا�صتثنائية مقطوعة لمعالي المهند�س عادل محمد 
فقيه )رئي�س مجل�س االإدارة ال�ص���ابق للمجموعة( وذلك تقديرًا للجهود الكبيرة والمتميزة التي قام بها معاليه منذ تاأ�ص���ي�س ال�صركة واإن�صمامه لها في عام 
1980م وحتى تاريخ تركه لمن�ص���ب رئي�س مجل�س االإدارة في اأغ�ص���ط�س 2010م وذلك بعد �ص���دور المر�ص���وم الملكي الكريم القا�ص���ي بتعيين معاليه وزيرًا 
للعمل، حيث تقلد من�صب الع�صو المنتدب خالل الفترة من 1983م اإلى اأن تم تعيينه رئي�صًا للمجل�س وع�صوًا منتدبًا في عام 1990م وحتى مار�س 2005م، 
ث���م رئي�ص���ًا للمجل�س حتى اأغ�ص���ط�س 2010م، وقد قام معاليه خ���الل تلك الفترة بقيادة ال�ص���ركة بتميز واقتدار، حيث تمكن���ت المجموعة تحت قيادته من 
تحقيق نجاحات كبيرة، حيث تحولت من �ص���ركة تعمل في مجال الزيوت وال�ص���من النباتي اإلى �صركة متنوع��ة اال�صتثمارات واالأن�صطة، ت�صمل ف��ي محفظتها 
ال�س���تثماري�ة بجانب زي�وت الطعام، )�سناعة ال�سكر، وتج�ارة التجزئ�ة، ون�ساط البال�س���تيك، والتطوير العقاري، وبع�ض ال�ستثمارات المتنوعة الأخرى(، 
مما نتج عنه زيادة كبيرة في اأرباحها من 60 مليون ريال في بداية الت�صعينيات اإلى حوالي مليار ريال في عام 2009م، كما حققت ال�صركة خالل تلك الفترة 
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تو�ص���عًا جغرافيًا لعمليات المجموعة في اأكثر من ع�ص���رة دول وامتدت عمليات الت�ص���دير اإلى دول عديدة حول العالم، باالإ�صافة اإلى موا�صلة معاليه خدمة 
المجموعة رغم ان�ص���غاله بعد تعيينه اأمينًا لمحافظة جدة في مار�س 2005م، حيث ا�ص���تمر معاليه في رئا�ص���ة مجل�س االإدارة واإعطاء المجموعة جزءًا من 
وقته لمتابعة اأعمالها واأن�ص���طتها المختلفة، كما اأن معاليه لم يتقا�س مكافاآت �ص���نوية منذ تعيينه رئي�صًا للمجل�س في اأبريل 2005م وحتى تاريخ خروجه من 

ع�صوية المجل�س في اأغ�صط�س 2010م وذلك وفقًا لما تم االإف�صاح عنه �صابقًا في التقارير ال�صنوية لالعوام الما�صية.

ه�-4- 3( مكافاآت ومخ�ش�شات كبار التنفيذيين بالمجموعة لعام 2010م:

تفا�شيل مكافاآت كبار التنفيذيين بالمجموعة 
وعددهم )7( اأع�شاء بما فيهم المدير المالي 

للمجموعة )2010( 

الع�شو المنتدب ال�شابق 
)الدكتور �شامي مح�شن باروم(

)ب�شفته رئي�شاً تنفيذياً لل�شركة( 
عن الن�شف الأول 2010م*

 الع�شو المنتدب الحالي 
)الدكتور عبد الروؤوف محمد مناع 

)ب�شفته رئي�شاً تنفيذياً لل�شركة(، 
عن الن�شف الثاني 2010م*

البيان

8.900.000 1.350.000 1.500.000 - الرواتب
3.580.540 518.000 525.000 - البدالت
8.448.910 3.732.481 3.551.940 - المكافاآت الدورية وال�صنوية

20.929.450 5.603.481 5.576.940 المجموع 

ملحوظة: مكافاأة الع�صو المنتدب الحالي وال�صابق ب�صفتهما ع�صوين مجل�س اإدارة تم تف�صيلها في الجدول ال�صابق بالرقم )ه�-1-4( 

ماحظات: 

ا- مكافاأة الع�شو المنتدب الحالي: 

من جانب اآخر، تقا�ص���ي �ص���عادة الدكتور عبد الروؤوف مناع ب�ص���فته ع�صو منتدب ل�ص���ركة �صافوال لالأغذية اأي�ص���ًا مبلغ قدره 2.15 مليون ريال منها مبلغ 
1.36 ملي���ون ريال عبارة عن مكافاأة االأداء عن الربع الثاني ل�ص���ركة �ص���افوال لالأغذية، وبقية المبلغ عبارة عن مرتبات وب���دالت اأخرى وفقًا للعقد المبرم 

معه في هذا الخ�صو�س. 

2-الع�شو المنتدب ال�شابق: 

تم خالل العام المالي 2010م �ص���رف مبلغ 14.18 مليون ريال ل�ص���عادة الدكتور �ص���امي مح�ص���ن باروم – الع�ص���و المنتدب ال�ص���ابق للمجموعة عبارة عن 
ا�صتحقاقاته المالية الخا�صة بنهاية الخدمة، حيث عمل بالمجموعة الأكثر من 15 عامًا وذلك وفقًا للعقد المبرم معه وال�صيا�صة المتبعة بالمجموعة. 

و. لجان مجلس اإلدارة:
لل�ص���ركة لجان فرعية منبثقة عن مجل�س االإدارة وعددها )5( لجان فرعية تم ت�ص���كيل ع�ص���ويتها من قبل اأع�ص���اء المجل�س واأع�صاء خارجيين وتنفيذيين 
من ذوي الخبرات والتخ�ص�صات، ولهذه اللجان ميثاق عمل )Charter( معتمد من قبل مجل�س االإدارة يحدد �صالحياتها واإجرءات عملها وهي كما يلي: 

و - 1( لجنة المراجعة:

 تتكون لجنة المراجعة من )4( اأع�صاء جميعهم غير تنفيذيين ومن بينهم مخت�س بال�صوؤون المالية والمحا�صبية. عقدت اللجنة خالل العام 2010م عدد 
)4( اجتماعات، وتقوم هذه اللجنة بدور اأ�صا�س وهام في م�صاعدة مجل�س االإدارة للوفاء بواجباته النظامية. وقد قامت اللجنة خالل عام 2010 باالإ�صراف 

والتن�صيق على عمليات المراجعة الداخلية والخارجية للمجموعة وذلك بهدف التحقق من مدى فاعلية وكفاءة اأنظمة واإجراءات الرقابة الداخلية. 
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اأع�صاء لجنة المراجعة و�صجل ح�صور اجتماعات اللجنة وملخ�س الأبرز مهامها:

ملخ�س لأبرز مهام اللجنةمرات الح�شورالمن�شبا�شم الع�شوم

 االإ�صراف على اإدارة المراجعة الداخلية في المجموعة، من اأجل 3رئي�س اللجنةاأ. عبد العزيز بن خالد الغفيلي1.
التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ االأعمال والمهمات التي حددها لها 

مجل�س االإدارة.

درا�صة نظام الرقابة الداخلية وو�صع تقرير مكتوب عن راأيها وتو�صياتها 
في �صاأنه، ودرا�صة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ االإجراءات 

الت�صحيحية للملحوظات الواردة فيها.

التو�صية لمجل�س االإدارة بتعيين المحا�صبين القانونيين وف�صلهم 
وتحديد اأتعابهم، متابعة اأعمال المحا�صبين القانونيين، ودرا�صة القوائم 

المالية الربع �صنوية والختامية قبل عر�صها على مجل�س االإدارة واإبداء 
الراأي والتو�صية في �صاأنها.

-ع�صو اللجنةد. محمد علي ح�صن اخوان*2.

3ع�صو اللجنةاأ.عبد الحميد �صليمان المهيدب3.

-ع�صو اللجنةاأ.بدر عبد اهلل العي�صى*4.

4اأمين اللجنةاأ. محمود من�صور عبد الغفار5.

*كان يتراأ�س اللجنة خالل الن�صف االأول 2010م االأ�صتاذ اإبراهيم محمد العي�صى، باالإ�صافة اإلى ع�صوية االأ�صتاذ محمد عبد القادر، حيث ح�صر كل واحد منهم 
ثالث اجتماعات، وتقا�صى كل واحد منهم 15 األف ريال خالل تلك الفترة، حيث انتهت فترة ع�صويتهم في 2010/6/30م. 

• تم تعيين كل من الدكتور محمد على ح�ص���ن اأخوان واال�ص���تاذ بدر عبد اهلل العي�ص���ى – اأع�ص���اًء خارجيين وم�صتقلين باللجنة وكالهما متخ�ص�صان في 	
اأعمال المراجعة الداخلية وال�صئون المالية ولهما موؤهل في المحا�صبة المالية، وذلك اإعتبارًا من يناير 2011م.

• تلقى االأ�ص���تاذ عبد العزيز الغفيلي - رئي�س اللجنة الحالي مبلغ 15 األف ريال عن ع�ص���ويته في اللجنة للعام 2010م، بينما تلقى االأ�ص���تاذ عبد الحميد 	
�صليمان المهيدب 65 األف ريال منها 15 األف بدل ح�صور و50 مكافاأة �صنوية كع�صو خارجي )من غير اأع�صاء مجل�س اإدارة المجموعة(، بقية االأع�صاء 

تم تعيينهم موؤخرًا ولم يتلقوا مكافاأة عن ع�صويتهم في اللجنة. 

اأعمال المراجعة الخارجية والداخلية: 

قام���ت اللجنة خالل العام الما�ص���ي بالتو�ص���ية بتعيي���ن مكتب )KPMG( الفوزان وال�ص���دحان كمراجع خارج���ي باأتعاب قدرها 195 األ���ف ريال لمراجعة 
ح�ص���ابات ال�ص���ركة ربع ال�ص���نوية والختامية، والتي وافق عليها مجل�س االإدارة والجمعية العامة للم�ص���اهمين. كما قامت اللجنة بمراجعة الح�ص���ابات الربع 
�صنوية والختامية للعام 2010م والتاأكد من �صالمة التقارير المالية وا�صتيفائها للمتطلبات وفقًا للمعايير المحا�صبية المتعارف عليها ومن ثم رفع تو�صياتها 

لمجل�س االإدارة في هذا الخ�صو�س.

وحيث اإن للمجموعة هيكل تنظيمي ي�ص���م العديد من ال�ص���ركات محليًا ودوليًا، فاإن عمليات المراجعة الداخلية والتاأكد من فاعلية اأنظمة الرقابة الداخلية 
يتم من خالل اإدارات المراجعة الداخلية بالمجموعة وبمتابعة لجنة المراجعة، وذلك بهدف حماية اأ�ص���ول ال�ص���ركة وتحقيق اإدارة فاعلة لمخاطر العمل، 
كما اأن عمليات المراجعة الداخلية لفاعلية اأنظمة الرقابة الداخلية تتم بطريقة دورية وم�صتمرة، وفي هذا الخ�صو�س قامت اللجنة بفح�س اأنظمة الرقابة 
الداخلي���ة بالمجموع���ة وفاعليتها من خالل التقرير الذي تم رفعه للجنة من قبل المراجع الداخلي، وفي �ص���وء ما تم درا�ص���ته تبين اأن الفح�س قد �ص���مل 
بع�س قطاعات المجموعة الرئي�ص���ة، اإال اأن العمل مازال جاريًا في بع�س الوحدات وذلك نظرًا لحجم ال�ص���ركة واإنت�ص���ارها الجغرافي والذي يتطلب بع�س 
الوقت والجهد الإنهائه لكافة عمليات المجموعة، وقد اأظهرت نتائج الفح�س التي تمت الأنظمة الرقابة الداخلية في القطاعات الرئي�صة اأنه ال يوجد ق�صور 
جوهري في اأنظمة الرقابة الداخلية و�صالمتها يقت�صي االإف�صاح عنه، كما اأن هناك بع�س الجوانب تحتاج اإلى مزيد من التطوير ل�صمان فاعلية اأكثر، وقد 

اتخذت اللجنة التدابير الالزمة حيال ذلك. 
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و -2( لجنة المكافاآت والتر�شيحات والحوكمة:

خالل عام 2010م قرر مجل�س االإدارة �ص���م مهام م�ص���ئوليات لجنة الحوكمة اإلى م�ص���ئوليات لجنة المكافات والتر�ص���يحات، ومن ثم اإعادة ت�ص���مية اللجنة 
لت�ص���بح » لجنة المكافات والتر�ص���يحات والحوكمة«، وتتكون اللجنة من )4( اأع�ص���اء جمعيهم اأع�ص���اء مجل�س اإدارة غير تنفيذيين وم�صتقلين، وقد عقدت 
اللجنة ثمانية اجتماعات خالل العام 2010م، قامت من خاللها بالوقوف على تطبيق وتنفيذ مهامها المناطة بها ومن اأبرزها المهام المذكورة في الجدول 

اأدناه:

مرات المن�شبا�شم الع�شو م
الح�شور

ملخ�س لأبرز مهام اللجنة

و�صع �صيا�صات وا�صحة لتعوي�صات ومكافاآت اأع�صاء مجل�س االإدارة وكبار 8رئي�س اللجنةد. غ�صان اأحمد ال�صليمان1.
التنفيذيين، ويراعى عند و�صع تلك ال�صيا�صات ا�صتخدام معايير ترتبط باالأداء. 

التو�صية لمجل�س االإدارة بالتر�صيح لع�صوية المجل�س وفقا لل�صيا�صات والمعايير 
المعتمدة. 

المراجعة ال�صنوية لالحتياجات المطلوبة من المهارات المنا�صبة لع�صوية مجل�س 
االإدارة واإعداد و�صف للقدرات والموؤهالت المطلوبة لع�صوية مجل�س االإدارة، 

ومراجعة هيكل مجل�س االإدارة وتحديد جوانب ال�صعف والقوة في المجل�س، واقتراح 
معالجتها ورفع التو�صيات في �صاأن التغييرات التي يمّكن اإجراوؤها من خالل التقييم 

الذي تقوم به للمجل�س ولجانه الفرعية. 
التاأكد ب�صكل �صنوي من ا�صتقاللية االأع�صاء الم�صتقلين، وحاالت تعار�س الم�صالح 

الأع�صاء المجل�س.
 متابعة ا�صتيفاء المجموعة لمتطلبات الئحة حوكمة ال�صركات ال�صادرة من هيئة 

ال�صوق المالية ب�صفة م�صتمرة.
 تعزيز التزام المجموعة بمعايير ال�صفافية واالإف�صاح الم�صتمر واأف�صل الممار�صات 

المحلية والعالمية.
متابعة تطبيق معايير و�صيا�صات الحوكمة الم�صمنة في دليل الحوكمة االإدارية 

للمجموعة ومراجعة هذا الدليل وتطويره ب�صفة م�صتمرة بما يتوافق مع الممار�صات 
الجيدة للحوكمة.

8ع�صوًااأ.يو�صف محمد علي ر�صا2.

7ع�صوًااأ. محمد عبد القادر الف�صل3.

6ع�صوًااأ. مو�صى عمران العمران4.

8اأمين اللجنة اأ. محمود من�صور عبد الغفار5.

ملحوظة: يتقا�صى ع�صو اللجنة بدل ح�صور بواقع 5.000 ريال للجل�صة الواحدة، علمًا باأن جميع اأع�صاء اللجنة ال يتقا�صون اأي مكافاأة �صنوية مقابل ع�صويتهم في 
اللجنة –هذا وقد تم ت�صمين مكافاأة بدل ح�صور جل�صات هذه اللجنة لالأع�صاء في الجدول رقم )ه� - 1/4(.

�صمن مهام اللجنة المتعلقة بتحديد جوانب ال�صعف والقوة في المجل�س واقتراح معالجتها، وحيث اإن مجل�س االإدارة تم انتخابه في 2010/7/1م ولم يكمل 
عامه االأول، فاإن اللجنة ب�ص���دد القيام بعملية تقييم الأع�ص���اء مجل�س االإدارة والمجل�س ككل خالل الن�ص���ف الثاني من العام 2011م، من خالل تطوير اآلية 

تقييم منا�صبة م�صتفيذدة من تجرتبتها ال�صابقة في التقييم الذي تم للمجل�س في يونيو 2009م. 

 هذا ونتيجة لجهود المجموعة وحر�ص���ها في تعزيز اآليات الحوكمة وال�ص���فافية، فقد حققت المركز الثاني على م�ص���توى العالم العربي في مجال الحوكمة 
وال�ص���فافية، وذلك وفقًا للدرا�ص���ة التي قام بها �ص���تاندرد اآند بور لل�صفافية )S&P( ومعهد حوكمة االإقليمي )المتخ�ص����س في مجال الحوكمة( وموؤ�ص�صة 
 )MENA( في مطلع فبراير 2011م لل�صركات الم�صاهمة المدرجة في االأ�صواق المالية في منطقة ال�صرق االأو�صط و�صمال اإفريقيا )IFC( التمويل الدولية

حول مدى التزام تلك ال�صركات بمعايير الحوكمة والعمل االجتماعي والبيئي.
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 و -3( لجنة اإدارة المخاطر: 

تم تاأ�ص���ي�س اللجنة في عام 2009م وتتكون من )4( اأع�ص���اء ممن لهم خبرة وكفاءة في مجال اإدارة المخاطر. وقد بداأت اللجنة اأعمالها فعليًا اعتبارًا من 
يناي���ر 2009م. وتعزي���زًا لدورها في اإدارة المخاطر بالمجموعة و�ص���ركاتها الفرعية، فقد عقدت اللجنة خالل عام 2010م اجتماعين. وفيما يلي اأ�ص���ماء 

اأع�صاء اللجنة و�صجل ح�صور اجتماعات اللجنة وملخ�س الأبرز مهامها:

مرات المن�شبا�شم الع�شوم
الح�شور

ملخ�س لأبرز مهام اللجنة

اأ. اإبراهيم محمد العي�صى*1.
)تم تعيينه باللجنة حديثًا(

تطوير �صيا�صة اإدارة المخاطر وتحديثها ب�صفة م�صتمرة ومتابعة تنفيذها -رئي�س اللجنة
والقيام بالت�صحيحات الالزمة ح�صبما يقت�صي الحال. 

 االإ�صراف على الخطط واال�صتراتيجيات الخا�صة بالمخاطر التي تواجه 
كافة اأعمال المجموعة واآثارها. 

اإعداد جدول ال�صالحيات ل�صراء المواد الخام وال�صلع ومتابعة تنفيذه على 
كافة الم�صتويات. 

تقديم الم�صورة لمجل�س االإدارة حول المخاطر التي تواجه اأعمال المجموعة 
وكيفية اإدارتها والتعامل معها. 

تقديم تقرير دوري لمجل�س االإدارة عن اأعمال واأداء اللجنة. 

2ع�صوًااأ. عمار عبد الواحد الخ�صيري2.

1ع�صوًا جديدًاد.عبد الروؤوف محمد مناع3.

2ع�صوًا د. عدنان محمد فقيه )خارجي(4.

2اأمين اللجنةم. محمد حامد الكليبي5.

ملحوظة: تم تعيين االأ�صتاذ اإبراهيم العي�صى – ع�صوًا ورئي�صًا للجنة في �صبتمبر من العام 2010م. كما نود االإفادة باأن ع�صو اللجنة يتقا�صى بدل ح�صور بواقع 
5.000 ريال للجل�صة الواحدة، كما ال يتقا�صى ع�صو اللجنة من اأع�صاء المجل�س مكافاأة �صنوية عن ع�صويته في اللجنة، بينما يتقا�صى الع�صو الخارجي من غير 

اأع�صاء مجل�س االإدارة مكافاأة �صنوية بواقع 50.000 ريال في ال�صنة. 

اأبرز المخاطر التي تواجه اأعمال المجموعة: 

ال يخلو اأي قطاع اقت�ص���ادي من مخاطر محتملة، لذا فاإن مجموعة �ص���افوال باعتبارها كيانًا اقت�ص���اديًا تتعر�س لبع�س المخاطر من خالل طبيعة ن�صاطها 
التجاري ك�ص���ركة تعمل في مجال ال�ص���لع واالأغذية االأ�صا�ص���ية واال�ص���تثمارات االأخرى، وفي هذا الخ�ص���و�س يمّكن تلخي�س اأبرز هذه المخاطر في احتمال 
تعر�س اأعمال المجموعة لخطر التذبذب والم�ص���اربة في اأ�ص���عار المواد الخام عالميًا )خا�صة خام �صكر، زيوت الطعام والبال�صتيك( واالإغراق والمناف�صة 
الحادة في اأ�ص���عار بيع منتجاتها في االأ�ص���واق المحلية واالإقليمية التي تعمل فيها، باإالإ�ص���افة اإلى المخاطر المرتبطة بالتو�صع واالنت�صار الجغرافي لعمليات 
ال�صركة في عدد من دول في منطقة ال�صرق االأو�صط و�صمال اإفريقيا واآ�صيا الو�صطى، باالإ�صافة اإلى المخاطرة التي تتعلق بالدخول في اأ�صواق جديدة �صمن 
اإ�ص���تراتيجيتها التو�ص���عية المعلنة التي تتبناها، وغيرها من المخاطر التي تفر�ص���ها طبيعة اأعمال ال�ص���ركة وا�ص���تمثاراتها المتنوعة في عدد من ال�صركات 

وال�صناديق اال�صتثمارية. 
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و -4( لجنة ال�شتثمار

توجد لجنة لال�صتثمار منبثقة من مجل�س اإدارة مجموعة تتكون من )5( اأع�صاء مجل�س االإدارة من غير التنفيذيين، وقد عقدت اللجنة خالل العام 2010م 
ع���دد ثالث���ة اإجتماعات وذلك تعزيزًا لدور المجل�س في متابعة وتنفيذ الخطط اال�ص���تراتيجية فيما يتعلق بالفر�س االإ�ص���تثمارية لل�ص���ركة، اإال اأنها لم تعقد 
اإجتماعات خالل العام الما�ص���ي، حيث تم بحث معظم الفر�س اال�ص���تثمارية من خالل اإجتماعات مجل�س اإدارة المجموعة نظرًا الأهميتها اال�ص���تراتيجية 

وقتئذ. وفيما يلي بيان بع�صوية اللجنة و�صجل ح�صور اإجتماعاتها خالل العام:

مرات المن�شبا�شم الع�شوم
ح�شور 

ملخ�س لأبرز مهام اللجنة

تنمية الفر�س اال�صتثمارية لدى المجموعة ودرا�صتها )اال�صتثمار في 2رئي�س اللجنةاأ. عمار عبد الواحد الخ�صيري1.
ال�صناديق اال�صتثمارية من خالل التو�صية بالدخول في �صناديق جديدة 

واقتراح حجم الم�صاركة. ومراجعة اأداء تلك ال�صناديق القائمة، 
اال�صتثمار في محفظة االأ�صهم ال�صعودية، وا�صتثمارات القطاعات االأ�صا�صية 

في المجموعة )الغذاء، التجزئة، البال�صتيك(
درا�صة مقترحات اال�صتثمار المقدمة من االإدارة التنفيذية.

3ع�صو اللجنةد. عبد الروؤوف محمد مناع2.

3ع�صو اللجنةاأ. عبد العزيز خالد الغفيلي3.

3ع�صو اللجنةاأ. اإبراهيم محمد العي�صى4.

2ع�صو اللجنةاأ. محمد عبد القادر الف�صل5.

3اأمين اللجنةاأ. محمود من�صور عبد الغفار6.
* ملحوظة: يتقا�صى ع�صو اللجنة بدل ح�صور بواقع 5.000 ريال للجل�صة الواحدة، وال يتقا�صى جميع اأع�صاء اللجنة اأي مكافاأة �صنوية مقابل ع�صويتهم باللجنة، 

علمًا باأنه تم ت�صمين مكافاآت بدل ح�صور جل�صات هذه اللجنة لكل ع�صو من اأع�صاءها في الجدول الم�صار اإليه �صابقًا رقم )ه�-1/4(.

و -5( لجنة الم�شوؤولية الجتماعية:

تتكون اللجنة من )5( اأع�ص���اء من ذوي الخبرات المتخ�ص�ص���ة في هذا المجال، وتعزيزًا لدورها وم�ص���ئوليتها، فقد عقدت اللجنة اجتماعين خالل العام 
2010م لمتابعة خطط وبرامج الم�ص���ئولية االإجتماعية للمجموعة والتي تم تف�ص���يلها �صابقًا في هذا التقرير، وفيما يلي بيان بع�صوية اللجنة و�صجل ح�صور 

اجتماعاتها:

ملخ�س لأبرز مهام اللجنةمرات ح�شور المن�شبا�شم الع�شوم

تفعيل دور المجموعة في تبني �صيا�صات ومبادرات تهدف اإلى تنمية 1رئي�س اللجنةد. غ�صان اأحمد ال�صليمان1.
وخدمة المجتمع.

 
تطوير اأ�ص�س ومعايير وخطط لبرامج الم�صوؤولية االجتماعية للمجموعة 

ومتابعة تنفيذها
 

تطوير ومتابعة البرامج التي ت�صاهم في تعميق االإح�صا�س بالم�صوؤولية 
االجتماعية لدى ال�صركات الفرعية للمجموعة وموظفيها.

1ع�صوًا جديدًا د. عبد الروؤوف محمد مناع2.

2ع�صو اللجنة د. ال�صريف زيد اآل غالب )خارجي(3.

2ع�صو اللجنةد. ميرفت اأحمد طا�صكندي )خارجي(4.

ع�صو واأمين اأ. محمود من�صور عبد الغفار5.
اللجنة

2

ملحوظة: تم تعيين �ص���عادة د. غ�ص���ان ال�ص���ليمان – رئي�ص���ًا للجنة بعد اإ�ص���تقالة معالي المهند�س عادل محمد فقيه )الرئي�س ال�ص���ابق للجنة في اأغ�صط�س 
2010م(. ويتقا�ص���ى كل ع�ص���و من اأع�ص���اء اللجنة بدل ح�صور بواقع 5.000 ريال للجل�ص���ة الواحدة، كما ال يتقا�صى اأع�صاء اللجنة من اأع�صاء المجل�س 
والتنفيذيين اأي مكافاأة �صنوية. بينما يتقا�صى ع�صو اللجنة الخارجي من غير اأع�صاء مجل�س االإدارة مكافاأة �صنوية عن ع�صويته باللجنة بواقع 50.000 
ري���ال للع�ص���و الواح���د، وفي هذا الخ�ص���و�س فقد بلغ اإجمالي ما تقا�ص���اه ع�ص���وا اللجنة الخارجيين )ال�ص���ريف زي���د اآل غالب والدكت���ور ميرفت اأحمد 

طا�صكندي( من بدالت ح�صور ومكافاأة �صنوية لكامل العام 2010م مبلغ )120.000 ريال( اأي بواقع )60.000 ريال( لكل منهم.
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و -6( لجنتا التظلمات العمالية واأ�شحاب الم�شالح:

اإيمانًا من مجموعة �صافوال باأهمية تحقيق العدالة وحماية حقوق م�صاهميها واأ�صحاب الم�صالح، فقد قام مجل�س االإدارة بتطوير �صيا�صة خا�صة بالتظلمات، 
كما قام بتكوين لجنة للتظلمات العمالية يمثلها اأع�ص���اء لجنة المكافاآت والتر�ص���يحات والحوكمة، ولجنة اأخرى خا�ص���ة بتظلمات اأ�صحاب الم�صالح يمثلها 
اأع�صاء لجنة المراجعة، حيث تقوم اللجنتان بعملية التحقق في المظالم التي ترد اإلى المجموعة من اأ�صحاب الم�صالح والموظفين وت�صويتها والف�صل فيها 

وفقًا لل�صيا�صة المعتمدة من قبل المجل�س، حيث تجتمع هذه اللجان وتتابع اأعمالها وفقًا لل�صرورة التي تقت�صيها الق�صايا التي ترفع اإليها. 

ز. بيان بعدد األسهم المملوكة ألعضاء مجلس اإلدارة وتغيرها خالل عام 2010م واألرباح 
الموزعة لهم كمساهمين:

ا�شم الع�شو م
)جميعهم �شعوديين( 

عدد الأ�شهم في بداية عام 
2010م

عدد الأ�شهم في 
نهاية عام

2010م

�شافي التغير في عدد 
الأ�شهم خال العام

الأرباح النقدية 
الموزعة عن عام 

2010م

ملكية الأقرباء من الدرجة 
الأولى وتغيرها

ال يوجد750 01.0001.000اأ. �صليمان عبد القادر المهيدب1.

1.000د. عبد الروؤوف محمد مناع2.
كما في 2010/7/1م

ال يوجد1.0000750

ال يوجد1.997.0001.997.00002.496.250اأ. اإبراه�يم محمد العي�صى3.

يملك اأبناوؤه 815 �صهمًا ولم 2.6672.66703.334د. �صامي مح�صن باروم4.
يطراأ عليها اأي تغيير خالل 

العام
ال يوجد01.0001.000750اأ. عبد العزيز بن خالد الغفيلي5.
اليوجد2621.7621.500702معالي م. عبد اهلل محمد نور رحيمي6.
ال يوجد100.000100.0000125.000اأ. عمار عبد الواحد الخ�صيري7.
ال يوجد34.59434.594043.243د. غ�صان اأحمد ال�صليمان8.
زوجته تملك 144 �صهم6.3046.30407.880اأ. محمد عبد القادر الف�صل9.

ال يوجد6.3046.30407.880اأ. مو�صى عمران العمران10.

ال يوجد3.1803.18003.975اأ. يو�صف محمد على ر�صا11.

* ملحوظة: معالي المهند�س عادل محمد فقيه )رئي�س المجل�س ال�ص���ابق( كان يملك عدد 4.166 �ص���همًا لم يطراأ عليه اأي تغيير من 2010/01/1م وحتى 
تاريخ ا�صتقالته من المجل�س في �صهر اأغ�صط�س 2010م، وكانت االأرباح النقدية لها ت�صاوي 5.207 ريال عن عام 2010م. 
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ح. بيان بعدد األسهم المملوكة لكبار التنفيذيين بالمجموعة وتغيرها خالل العام 2010م:
عدد الأ�شهم ا�شم الع�شوم

في بداية العام 
2010م 

عدد الأ�شهم في نهاية 
العام

2010م 

�شافي التغير في عدد 
الأ�شهم خال العام

الأرباح النقدية 
الموزعة عن عام 

2010م بالريال

عدد اأ�شهم
الأقرباء من الدرجة الأولى

ال يوجد16.291- 14.4337.4337.000م. ازهر محي الدين كنجي1.

ال يوجد0111.25م. محمد حامد الكليبي2.

اليوجد01.0001.000250اأ. موفق من�صور جمال3.

تملك زوجته واأوالده اإجمالي 05005004.750د. اأيمن عرب ها�صم4.
اأ�صهم قدره 3.411.462 �صهما، 
لم يطراأ عليها تغيير خالل العام 

2010م 
ال يوجد0000اأ.نعمان فروخ محمد5.
زوجته تملك 5.054 �صهمًا، لم 22.125- 21.70712.5009.207اأ. محمود من�صور عبد الغفار6.

يطراأ عليها تغيير خالل العام 
2010م 

ملحوظة: اأرباح اع�ص���اء مجل�س االإدارة وكبار التنفيذيين المبينة اأعاله في الجدولين )ز، ح( تت�ص���من اأرباح الثالث اأرباع االأولى من العام 2010م التي تم 
توزيعها واالأرباح التي �صيتم توزيعها عن الربع الرابع 2010م. 

ط. معامالت مع أطراف ذوي عالقة: 
قامت ال�ص���ركة خالل عام 2010م بالدخول في معامالت مع اأطراف ذوي عالقة، وحيث اإن اأنظمة هيئة ال�ص���وق المالية ووزارة التجارة وال�صناعة تقت�صي 

االإف�صاح عنها والتعامل معها وفقًا للنظام، فيما يلي ملخ�س لتلك المعامالت: 

وافق مجل�س االإدارة خالل عام 2010م على توقيع اتفاق مبدئي يق�ص���ي ب�ص���راء ح�ص����س واأ�صهم مملوكة ل�ص���ركة المهيدب القاب�صة في كل من �صركة . 1
�صافوال لالأغذية تبلغ 10% و�صركة العزيزية بندة المتحدة وتبلغ 18.6%، كما وافق المجل�س اأي�صًا على اتفاق اآخر يق�صي ب�صراء اأ�صهم مملوكة لمجموعة 
الحكي���ر ف���ي �ص���ركة العزيزية بندة المتحدة )بن���ده( والبالغة 7% من اإجمالي راأ�ص���مال بنده. حيث تق���وم المجموعة في حالة الح�ص���ول على موافقة 
الجهات المخت�صة والجمعية العمومية على اإ�صدار اأ�صهم اأولوية قدرها 37.634.408 �صهمًا بقيمة ا�صمية قدرها 376.344.080 ريال ل�صالح �صركة 
المهيدب القاب�ص���ة وهو ما يمثل ن�ص���بة 7% من اأ�ص���هم راأ�صمال مجموعة �ص���افوال بعد الزيادة في راأ�ص���مالها بموجب هذا االتفاق. كما �صت�صدر اأ�صهم 
اأولوية قدرها 8.705.881 �ص���همًا بقيمة ا�ص���مية قدرها 87.058.810 ريال ل�صالح مجموعة الحكير، لت�صبح ن�صبة ملكية مجموعة الحكير %1.59 
من اأ�ص���هم راأ�صمال مجموعة �ص���افوال بعد الزيادة المقترحة. بناء عليه ف�صي�صبح اإجمالي االأ�صهم الم�صدرة لمجموعة المهيدب ومجموعة الحكيرهو 
46.340.290 وهو ما يمثل 8.48% من اأ�صهم راأ�صمال مجموعة �صافوال بعد زيادة راأ�صمالها من 500 مليون �صهمًا اإلى 546.340.290 �صهمًا. تجدر 
االإ�ص���ارة اإلى اأن �ص���عادة اال�ص���تاذ �ص���ليمان المهيدب )رئي�س مجل�س اإدارة مجموعة �صافوال( هو اأي�صًا رئي�ص���ًا لمجل�س اإدارة مجموعة المهيدب، حيث 
تم مراعاة عدم ح�ص���وره مناق�ص���ة هذه ال�ص���فقة، وبالتالي عدم الم�صاركة في الت�ص���ويت عليها، كذلك الحال لمجموعة الحكير حيث اإن لها ممثل في 
مجل�س اإدارة �ص���ركة العزيزية بنده )اإحدى �ص���ركات المجموعة(. عليه ف�صتخ�صع كلتا ال�ص���فقتين اإلى موافقة الجمعية العامة غير العادية وذلك بعد 

اأخذ موافقة الجهات المخت�صة على الم�صي قدمًا في اإنهاء اإجراءات هذه ال�صفقة.
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توجد عالقات تعامل بين مجموعة المهيدب التي يتراأ�س مجل�س اإدارتها �صعادة االأ�صتاذ �صليمان عبد القادر المهيدب وال�صركة المتحدة لل�صكر )اإحدى . 2
�ص���ركات المجموعة(، حيث تقوم مجموعة المهيدب ب�ص���راء �صلعة ال�صكر من �صافوال من خالل �صركتها الفرعية ال�صركة المتحدة لل�صكر، حيث تعتبر 

من العمالء الرئي�صيين لل�صركة، علمًا باأن هذا التعامل كان قائمًا بين ال�صركتين قبل تعيين �صعادته ع�صوًا بمجل�س االإدارة.

3 . Yve – وافق مجل�س االإدارة في اإجتماعه المنعقد بتاريخ 17 يناير 2011م على بيع حقوق االمتياز واالأ�صول الخا�صة بالعالمة التجارية “اأيف رو�صيه
للدكتور محمد اأمين جفري )المدير التنفيذي ال�سابق ل�سركة البتول المالكة لن�ساط الإمتياز بالمجموعة(، وذلك  Rochi” بمبلغ 5.87 مليون ريال 
بعد اأن تم طرح العالمة في عطاء ب�س���روط محددة، وتم تر�س���ية العطاء عليه ل�س���تيفائه �س���روط العر�ض، حيث تم تثبيت ذلك في مح�س���ر اجتماع 

المجل�س المذكور. 

وافق المجل�س كذلك على بيع حق االمتياز الخا�س بالعالمة )Mug & Bean( لل�صيد/ محمد حامد الكليبي – نائب الرئي�ض التنفيذي لن�ساط ال�سكر . 4
بالمجموعة بمبلغ 500 األف ريال. وذلك بعد اأن تم طرح العالمة المذكورة في عطاء للموظفين، وتم تر�س���ية العطاء عليه ل�س���تيفائه �س���روط العر�ض، 

حيث تم تثبيت ذلك في مح�صر اجتماع المجل�س المذكور. 

ك. إقرارات مجلس اإلدارة وفقًا النظمة هيئة السوق المالية ونتائج تطبيق الئحة الحوكمة 
للعام 2010م:

يود مجل�س اإدارة المجموعة اأن ي�صير اإلى اأن المجموعة قد قامت في هذا التقرير باالإف�صاح عن المتطلبات التي تنطبق عليها وقامت بتطبيقها من الئحة 
حوكمة ال�ص���ركات، اإال اأن هناك بع�س البنود ال تنطبق عليها، كما اأن هناك بع�س البنود لم يتم تطبقها من قبل المجموعة خالل العام 2010م، واإنطالقًا 
م���ن مب���داأ االإلتزام بمتطلبات الحوكمة اأو تف�ص���ير عدم االإلت���زام )comply or explain(، فيما يل���ي اإالقرارات المطلوبة وفقًا لنظ���ام الحوكمة في هذا 

الخ�صو�س والبنود التي لم يتم تطبيقها من قبل المجموعة واأ�صباب عدم التطبيق: 

ك-1( اإقرارات المجل�س:

يقر مجل�س االإدارة اأن نظام الرقابة الداخلية بالمجموعة قد اأُعد على اأ�ص�س �صليمة ويتم تنفيذه بفعالية.. 1

يقر المجل�س باأنه ال توجد اأي �صكوك ب�صاأن قدرة مجموعة �صافوال على موا�صلة ن�صاطها.. 2

يقر مجل�س االإدارة باأنه قد تم اإعداد �ص���جالت ال�ص���ركة بال�ص���كل ال�ص���حيح، واأنه ال توجد اأي اختالفات عن معايير المحا�ص���بة ال�ص���ادرة عن الهيئة . 3
ال�ص���عودية للمحا�ص���بين القانونيين، كما ال توجد اأي مالحظات جوهرية من المحا�ص���ب القانوني على القوائم المالية للمجموعة للعام 2010م، ويلتزم 
مجل����س االإدارة بتزوي���د هيئ���ة ال�ص���وق المالية باأي معلومات اإ�ص���افية تطلبها في اأي وقت في حال���ة اإبداء المراجع الأي تحفظات ح���ول القوائم المالية 

ال�صنوية. 

يقر المجل�س باأنه لم يو�س خالل العام 2010م با�صتبدال المحا�صب القانوني، حيث ظل مكتب )KPMG( مراجعًا خارجيًا لح�صابات المجموعة طيلة . 4
الخم�س �صنوات االأخيرة، و�صيتم ا�صتبداله خالل العام 2011، نظرًا ال�صتكماله الفترة القانونية له وفقًا لنظام وزارة التجارة وال�صناعة. 

ال يملك اأي من اأع�ص���اء مجل�س اإدارة مجموعة �ص���افوال ح�ص���ة في راأ�ص���مال ال�صركات الفرعية التابعة لمجموعة �ص���افوال، ولم تقم ال�صركة باإبرام اأي . 5
اأعمال اأو عقود فيها م�صلحة جوهرية الأع�صاء مجل�س االإدارة وكبار التنفيذيين بما فيهم الرئي�س التنفيذي اأو المدير المالي، اأو الأي �صخ�س ذي عالقة 

بهم، �صوى ما تم االإف�صاح عنه فيما يتعلق بمعامالت ال�صركة مع اأع�صاء مجل�س االإدارة وكبار التنفيذيين التي �صبق تف�صيلها اأعاله.

لم تقدم ال�صركة اأي قر�س نقدي من اأي نوع الأع�صاء مجل�س اإدارتها، كما لم ت�صمن اأي قر�س يعقده واحد منهم مع الغير. . 6
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ال تقوم مجموعة �صافوال حاليًا بتطبيق خطط لحقوق خيار )Share options schemes(، اإال اأن هناك توجه ودرا�صات للمجموعة لتبني مثل هذا . 7
النوع من الخطط م�صتقباًل، و�صيتم االإف�صاح عنها فور تطبيقها. 

ال توجد للمجموعة اأدوات للدين قابلة للتحويل الأ�صهم.. 8

لم يتم عقد اأي اتفاق اأو تنازل مع اأي من الم�ص���اهمين اأو اأحد التنفيذيين بالمجموعة اأو موظفيها اأو اإحدى �ص���ركاتها الفرعية تم بموجبه التنازل عن . 9
حقه في االأرباح اأو اأي م�صلحة جوهرية اأخرى.

لم يتم تنفيذ اأي عقوبة اأو جزاء اأو قيد احتياطي مفرو�س على ال�صركة من هيئة ال�صوق المالية اأو من اأي جهة اإ�صرافية اأو تنظيمية اأو ق�صائية اأخرى.. 10

لي�س لدى ال�صركة اأ�صهم امتياز اأو اأ�صهم تتمتع باأولوية خا�صة في الت�صويت – �صواء للم�صاهمين اأو اأع�صاء مجل�س االإدارة اأو من�صوبيها - واأن كل اأ�صهم . 11
ال�صركة عبارة عن اأ�صهم عادية مت�صاوية القيمة اال�صمية ومت�صاوية في حقوق الت�صويت وغيرها من الحقوق ح�صب النظام. 

تخ�صع المجموعة للزكاة وفقًا الأنظمة م�صلحة الزكاة والدخل في المملكة العربية ال�صعودية، وتقوم بقيد مخ�ص�س الزكاة الم�صتحقة �صنويًا وتحميله . 12
على قائمة الدخل ويتم قيد التعديالت التي تطراأ عند الربط النهائي للزكاة- اإن وجدت – في الفترة التي يتم فيها الربط.

ك-2( البنود المطبقة جزئياً والتي لم يتم تطبيقها من لئحة حوكمة ال�شركات ال�شادرة من هيئة ال�شوق المالية:

يقر المجل�س باأن المجموعة قد قامت خالل عام 2010م بتطبيق كافة بنود الئحة حوكمة ال�ص���ركات ال�ص���ادرة من هيئة ال�ص���وق المالية خالل عام 2010م 
وبناء على تو�ص���ية لجنة المكافاآت والتر�ص���يحات والحوكمة، عدا البند المتعلق باأ�ص���لوب الت�ص���ويت التراكمي والبند ج/2 من المادة الخام�صة ع�صر، حيث 
لم يتم تطبيقهما من قبل ال�ص���ركة لالأ�ص���باب المذكورة لكل منهما والمو�صحة في الجدول رقم )ك-3(، كما اأن هناك بع�س البنود في بع�س المواد قد تم 
تطبيقها جزئيًا، وهي البند )ز( في المادة التا�ص���عة، باالإ�ص���افة اإلى بع�س البنود في المادة العا�ص���رة وهي )10/اأ-1(، 10/ب-3، 10/ب-4، و)10/ج(، 

وذلك لالأ�صباب المذكورة في الجدول )ك-3( اأدناه والتي يقرها المجل�س. 
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ك-3( نتائج المقارنة ال�شنوية لمدى التزام ال�شركة بائحة الحوكمة ال�شادرة من هيئة ال�شوق المالية ال�شعودية للعام 2010م:

تاأكي���دًا لمبداأ اال�ص���تقاللية في تقييم مدى التزام ال�ص���ركة بمعايير الحوكم���ة، تعاقدت المجموعة خالل العام 2010م مع �ص���ركة براي�س وتر هاو�س كوبرز 
)PWC( على القيام بمقارنة الممار�صات الحالية للمجموعة مع الئحة الحوكمة ال�صادرة من قبل هيئة ال�صوق المالية في نوفمبر 2006م وذلك من خالل 
مقارنة ما جاء في الالئحة بما هو مطبق فعليًا من قبل المجموعة. وفيما يلي نتائج م�صتوى االلتزام ببنود الئحة حوكمة ال�صركات ال�صادرة من هيئة ال�صوق 
المالية للعام 2010م والبالغة )91( بندًا �صواء تلك التي طبقت بالكامل، اأو طبقت جزئيًا، اأو ال تنطبق، وما لم تطبق واأ�صباب عدم التطبيق(، حيث بلغت 

ن�صبة البنود المطبقة %89: 

اأ�شباب عدم التطبيق اأو التطبيق الجزئي عدد البنود 
التي

ل تنطبق

عدد 
البنود 
الغير 

مطبقة

عدد البنود 
المطبقة 

جزئياً

عدد البنود 
المطبقة 

بالكامل

عدد 
البنود

رقم المادة وفق لئحة حوكمة ال�شركات م

1 1 الثالثة: الحقوق العامة للم�صاهمين 1
2 2 الرابعة: ت�صهيل ممار�صة 

الم�صاهمين لحقوقهم و ح�صولهم 
على المعلومات

2

10 10 الخام�صة: حقوق الم�صاهمين 
المتعلقة باجتماع الجمعية العامة

3

بالن�صبة للبند 6/ب: لم تقم المجموعة بتطبيق نظام 
الت�صويت كاآلية النتخاب اأع�صاء مجل�س االإدارة لعدم 

الموافقة عليه من قبل الجمعية العامة للم�صاهمين، رغم اأن 
مجل�س االإدارة اأو�صى للجمعية العامة بتطبيقه مرتين وذلك 

في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2008/3/25م وبتاريخ 
27 يونيو 2010م، ويعتزم مجل�س االإدارة اإعادة عر�صه مرة 

اأخرى على الجمعية العامة غير العادية لبحثه والموافقة 
عليه. 

/ب
6  

هو 
د و

اح
د و

بن 3 4 ال�صاد�صة: حقوق الت�صويت 4

2 2 ال�صابعة: حقوق الم�صاهمين في 
اأرباح االأ�صهم

5

1 1 الثامنة: ال�صيا�صات واالإجراءات 
المتعلقة باالإف�صاح

6

بالن�صبة للبند 9/ز: قامت المجموعة باإجراء فح�س 
لفاعلية اأنظمة الرقابة الداخلية لقطاعاتها الرئي�صة 

ونظرًا لكبر حجم ال�صركة وانت�صارها جغرافيًا، مازالت 
الجهود جارية الإ�صتكمال عملية الفح�س والح�صول 

على النتائج النهائية لكافة �صركات المجموعة، اإال اأن 
لجنة المراجعة تتابع مع اإدارات المراجعة الداخلية 

بالمجموعة واتخذت التدابير الالزمة حيال ذلك. 

/ز
9  

هو
د و

اح
د و

بن 6 7 التا�صعة: االإف�صاح في تقرير مجل�س 
االإدارة

7
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اأ�شباب عدم التطبيق اأو التطبيق الجزئي عدد البنود 
التي

ل تنطبق

عدد 
البنود 
الغير 

مطبقة

عدد البنود 
المطبقة 

جزئياً

عدد البنود 
المطبقة 

بالكامل

عدد 
البنود

رقم المادة وفق لئحة حوكمة ال�شركات م

بالن�ص���بة للبن���ود )10/اأ-1( و )10/ب-3( والت���ي تتعل���ق 
بالمخاط���ر المذك���ورة، فق���د تم تحدي���د الت�ص���ور العام 
للمخاط���ر الت���ي تواج���ه المجموع���ة ف���ي مج���ال تذبذب 
اأ�ص���عار ال�صلع االأ�صا�ص���ية والمناف�ص���ة واالإغراق واالنت�صار 
الجغرافي وتم االإف�ص���اح عنها في ه���ذا التقرير، كما تم 
تكوين لجنة على م�ص���توى المجل�س، اإال اأنه لم يتم تحديد 
االإ�ص���تراتيجية العامة للتعامل م���ع المخاطر ومدى قابلية 
ال�صركة بتحمل تلك المخاطر، كما ال توجد اإدارة اأو فريق 

عمل بالمجموعة للتعامل مع المخاطر.
 بالن�ص���بة للبند)10/ب-4( فاإن ال�شب���ب هو نف�س ال�شبب 

المذكور في المالحظة 9/ز اأعاله.
بالن�صبة للبند 10/ج يوجد نظام للحوكمة تم تطويره منذ 
2004 وتم تعديله بعد �صدور الئحة الحوكمة ليتما�صى مع 
متطلباته���ا، اإال اأنه نظرًا لالنت�ص���ار الجغرافي للمجموعة 
واخت���الف االأنظمة في ال���دول التي تعمل فيها ال�ص���ركة، 
االأم���ر الذي يقت�ص���ي اأهمي���ة اإع���ادة تطوير النظ���ام بما 
ي�صمن �صموليته لالأنظمة واالأطر العامة ال�صائدة في تلك 
ال���دول. عليه فاإن ال�ص���ركة ب�ص���دد اإع���ادة تطويره خالل 
الع���ام 2011م ال�ص���فاء مزيد م���ن الفعالية لممار�ص���ات 

الحوكمة لدى المجموعة. 
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 4 13 17 العا�صرة: الوظائف االأ�صا�صية 
لمجل�س االإدارة

8

8 8 الحادية ع�صرة: م�صوؤوليات مجل�س 
االإدارة 

9

9 9 الثانية ع�صرة: تكوين مجل�س االإدارة 10

3 3 الثالثة ع�صرة: لجان مجل�س االإدارة 
وا�صتقالليتها
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نف�س ال�صبب المذكدور في المالحظة 9/ز اأعاله. 
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اأ�شباب عدم التطبيق اأو التطبيق الجزئي عدد البنود 
التي

ل تنطبق

عدد 
البنود 
الغير 

مطبقة

عدد البنود 
المطبقة 

جزئياً

عدد البنود 
المطبقة 

بالكامل

عدد 
البنود

رقم المادة وفق لئحة حوكمة ال�شركات م

اأق���رت الجمعي���ة العام���ة  بالن�ص���بة للبن���د )15/ج-2(: 
للم�ص���اهمين موؤهالت محددة لع�صوية مجل�س االإدارة في 
اإجتماعها في مار�س 2008م والتي تتما�ص���ى مع متطلبات 
وزارة التج���ارة والتي تمث���ل الحدى الذي يمكن للتر�ص���ح 

لع�صوية المجل�س 
 

بالن�ص���بة للبند )15/ج-4(: لم تق���م اللجنة بعمل تقييم 
الأداء مجل����س االإدارة خ���الل ع���ام 2010م لتحديد نقاط 
ال�ص���عف والقوة، الأن المجل�س ب���داأ دورة اأعماله الجديدة 
ف���ي 7/1م2010م ولم يكمل عام من تاري���خ انتخابه، اإال 
اأن المجموعة ب�ص���دد القيام بذلك خالل الن�صف الثاني 

2011م. 
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ج-
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5(

هو  
د و

اح
د و

بن 6 8 الخام�صة ع�صرة: لجنة التر�صيحات 
والمكافاآت

13

4 4 ال�صاد�صة ع�صرة: اجتماعات مجل�س 
االإدارة و جدول االأعمال.

14

1 1 ال�صابعة ع�صرة: مكافاآت اأع�صاء 
مجل�س االإدارة وتعوي�صاتهم.

15

 3 3 الثامنة ع�صرة: تعار�س الم�صالح 
في مجل�س االإدارة.

16

1 2 7 81 91 مجموع البنود 
 %1.1 %2.2 %7.7 %89.0 %100 الن�صبة المئوية

وفيما يلي ر�صم بياني يو�صح نتائج البنود المطبقة بالكامل والمطبق جزئيًا والتي ال تنطبق للعام 2010م:
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شكر وتقدير: 
يحفظهم���ا   - الأمي���ن  عه���ده  وول���ي  ال�شريفي���ن  الحرمي���ن  خ���ادم  لمق���ام  ليتق���دم  الفر�ش���ة  ه���ذه  ينته���ز  اأن  المجموع���ة  اإدارة  مجل����س   ي�ش���ر 
اهلل - بخال����س ال�شك���ر والتقدي���ر لم���ا يقدمونه من جهد حثيث لتحقيق رفاهي���ة واأمن هذا الوطن. كما يتقدم المجل�س بخال����س �شكره وتقديره اإلى 
حكوم���ة خ���ادم الحرمي���ن ال�شريفين الر�شيدة على دعمها ورعايتها الم�شتمرة ل�شركات القط���اع الخا�س. كما ي�شكر المجل�س جميع عماء المجموعة 
وم�شتهلك���ي منتجاته���ا عل���ى ثقته���م ودعمه���م. وينتهز المجل�س ه���ذه المنا�شبة ليعرب ع���ن خال�س �شك���ره وامتنانه لم�شاهمي المجموع���ة على ثقتهم 
وكريم دعمهم، داعين اهلل عز وجل اأن يتوج هذه الثقة والدعم بمزيد من التطور والزدهار للمجموعة. كما يقدم المجل�س ال�شكر لإدارة المجموعة 
و�شركاتها الفرعية ومن�شوبيها لجهودهم المخل�شة واأدائهم المتميز خال العام المالي 2010م. كما يتطلع مجل�س الإدارة اإلى المزيد من الإنجازات 

والتميز خال العام 2011م. 

واهلل ولي التوفيق،،،  

مجل�س اإدارة مجموعة �شافول  

21 فبراير 2011م  
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كي بي اإم جي الفوزان  وال�شدحان
الديني بالزا

طريق المدين��ة
�س.ب 55078

ج�ده 21534
المملكة العربية ال�صعودية

تلفون
 فاك�س
اإنترنت

رقم الترخي�س

+966 2 658 1616
+966 2 605 0597

www.kpmg.com.sa

46/11/323 بتاريخ 1412/9/7ه�  

تقريـر مراجع الحسابات

ال�ش��ادة / الم�شاهمون 

�صركة مجموعة �صافوال  

ج�ده – المملكة العربية ال�صعودية 

لقد قمنا بمراجعة القوائم المالية الموحدة المرفقة ل�ص���ركة مجموعة �ص���افوال )ال�صركة( و�صركاتها التابعة )ي�صار اإليهم بالمجموعة( والتي ت�صمل قائمة 
المركز المالي الموحدة كما في 31 دي�صمبر 2010م والقوائم الموحدة للدخل والتدفقات النقدية، التغيرات في حقوق الم�صاهمين لل�صنة المنتهية في ذلك 

التاريخ واالإي�صاحات المرفقة من )1( اإلى )31( المعتبرة جزءًا ال يتجزاأ من هذه القوائم المالية الموحدة.

م�شئولية الإدارة عن القوائم المالية

تعتبر االإدارة م�ص���ئولة عن اإعداد وعر�س هذه القوائم المالية الموحدة ب�ص���كل عادل وفقًا لمعايير المحا�صبة المتعارف عليها في المملكة العربية ال�صعودية 
ووفقًا لن�س المادة 123 من نظام ال�ص���ركات والنظام االأ�صا�ص���ي لل�صركة. تت�صمن هذه الم�صئولية ت�صميم وتطبيق واالإحتفاظ بنظام رقابة داخلية منا�صب 
الإعداد وعر�س قوائم مالية ب�ص���ورة عادلة وخالية من االأخطاء الجوهرية، �ص���واءًا كانت نا�ص���ئة عن غ�س اأو خطاأ، واإختيار وتطبيق �صيا�ص���ات محا�ص���بية 
مالئمة، وعمل تقديرات محا�ص���بية معقولة في ظل ظروف ال�ص���ركة. كما اأن االإدارة قدمت لنا كافة المعلومات واالإي�ص���احات التي طلبناها للقيام بمراجعة 

القوائم المالية. 

م�شئولية مراجعي الح�شابات

اإن م�ص���وؤوليتنا ه���ي اإب���داء راأي عل���ى هذه القوائم المالية الموحدة اإ�ص���تنادًا اإل���ى اأعمال المراجعة التي قمن���ا بها. تمت مراجعتنا وفق���ًا لمعايير المراجعة 
المتعارف عليها في المملكة العربية ال�صعودية وتتطلب تلك المعايير اإلتزامنا بمتطلبات اأخالقيات المهنة وتخطيط وتنفيذ اأعمال المراجعة للح�صول على 

درجة معقولة من التاأكد باأن القوائم المالية خالية من االخطاء الجوهرية.
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تت�ص���من المراجعة القيام باإجراءات للح�ص���ول على اأدلة موؤيدة للمبالغ واالإي�ص���احات الواردة في القوائم المالية. تعتمد االإجراءات التي تم اإختيارها على 
تقديرنا بما في ذلك تقييمنا لمخاطر وجود اأخطاء جوهرية في القوائم المالية �ص���واءًا كانت نا�ص���ئة عن غ�س اأو خطاأ، وعند قيامنا بتقييم هذه المخاطر 
ناأخذ في االإعتبار نظام الرقابة الداخلية الخا�س باإعداد وعر�س قوائم مالية عادلة للمن�ص���اأة بغر�س ت�ص���ميم اإجراءات مراجعة مالئمة لظروف ال�ص���ركة 
، ولكن لي�س بهدف اإبداء الراأي حول فعالية الرقابة الداخلية للمن�ص���اأة. كما تت�ص���من اأعمال المراجعة تقييم مدى مالءمة المباديء المحا�ص���بية المتبعة 

ومعقولية التقديرات المحا�صبية التي اإ�صتخدمتها االإدارة، باالإ�صافة اإلى تقييم العر�س العام للقوائم المالية. 

نعتقد اأن اأدلة المراجعة التي ح�صلنا عليها كافية ومالئمة بحيث يمكن االإعتماد عليها كاأ�صا�س الإبداء راأينا.

ال���راأي

وفي راأينا، اأن القوائم المالية الموحدة ككل: 

 ت����ظ����ه����ر ب������ع������دل م�������ن ك������اف������ة ال������ن������واح������ي ال������ج������وه������ري������ة، ال�����م�����رك�����ز ال�����م�����ال�����������ي ال�����م�����وح�����������د ل����ل����م����ج����م����وع���������ة ك����م���������ا ف�������ي. 1
31 دي�صمبر 2010م ونتائج اأعمالها الموحدة وتدفقاتها النقدية الموحدة لل�صنة المنتهية بذلك التاريخ، وفًقا لمعايير المحا�صبة المتعارف عليها في 

المملك�ة العربية ال�صعودية المالئمة لظروف المجموعة، و

تتفق مع متطلبات نظام ال�صركات والنظام االأ�صا�صي لل�صركة فيما يتعلق باإعداد وعر�س القوائم المالية. . 2

عن/ �صركة كي. بي. اأم. جي الفوزان وال�صدحان

طارق عبد الرحمن ال�صدحان

ترخي�س رق�م 352

جدة في 19 ربيع االأول 1432ه� 

الموافق 22 فبراير 2011م

كى بي ام جي الفوزان وال�صدحان، �صركة ت�صامنية م�صجلة في المملكة العربية ال�صعودية
ومن�صاأة ع�صو �صبكة اأع�صاء كى بي ام جي الم�صتقلة والتابعة ل� كى بي ام جي العالمية، اإتحاد �صوي�صرا
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قائمة المركز المالي الموحدة
كما في 31 دي�شمبر 2010م

2009م2010ماإي�شاح

)األف ري�ال()األف ري�ال(الموج��ودات
الموج��ودات المتداولة:  

4661.1201.091.044النق�����د وما في حكمه  
51.502.9341.417.252ذمم مدين��ة تجارية   

62.527.0702.296.601مخ��زون
71.027.688828.610مدفوعات مقدمًا وموجودات متداولة اأخرى

--8191.831موجودات مخ�ص�صة للبيع
5.910.6435.633.507مجموع الموج�ودات  المتداولة

الموجودات غير المتداول�ة:
96.107.2555.056.387اإ�ص�تثمارات

101.024.8211.029.869موجودات غير ملمو�ص�ة
114.739.2175.536.761ممتلكات ، اآالت ومعدات

11.871.29311.623.017مجموع الموجودات غير المتداولة
17.781.93617.256.524مجم�وع الموج�ودات

المطلوبات وحقوق الملكي�ة 
مطلوبات متداول�ة: 

122.069.5342.227.181قرو�س بنكية ق�صيرة االأج�ل
16709.257795.089جزء متداول لقرو�س طويلة االأج�ل

2.075.5741.830.283ذمم دائن��ة تجارية
131.669.4131.460.879م�صاريف م�صتحقة ومطلوبات متداولة اأخ�رى

--200.350 8مطلوبات مخ�ص�صة للبيع
6.724.1286.313.432مجموع المطلوبات المتداولة

مطلوبات غير متداولة: 
14111.63093.249اإيراد موؤجل

1560.39761.031ذمم دائن�ة طويلة االأج�ل
162.394.8071.996.202قرو�س طويلة االأج�ل

276.106264.699مخ�ص�س مكافاأة نهاية الخدمة
2.842.9402.415.181مجموع المطلوبات غير المتداولة

9.567.0688.728.613مجموع المطل�وبات
حقوق الملكية: 

حقوق الملكية العائدة اإلى م�صاهمي ال�صركة:  
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175.000.0005.000.000راأ�س المال
18956.772868.102اإحتياطى نظامى

4.0004.000اإحتياطى عام
)21.601()90.112()خ�صائر( غير محققة من ا�صتثمارات

49.370)45.637(اأثر معامالت االإ�صتحواذ مع م�صاهمي االأقلية غير الموؤثرة على ال�صيطرة
)193.851()230.426(ح�صاب ترجمة عمالت اأجنبي�ة

1.425.4401.254.608اأرباح مبق�اة
7.020.0376.960.628مجموع حقوق الم�صاهمين

1.194.8311.567.283حقوق االأقلي��ة
8.214.8688.527.911مجموع حق�وق الملكي�ة

17.781.93617.256.524مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
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• تعتبر االي�صاحات المرفقة من 1 الى 31 جزءًا ال يتجزاأ من هذه القوائم المالية الموحدة.	

قائمة الدخل الموحدة
عن ال�شنة المنتهية في 31 دي�شمبر 2010م

2009م2010ماإي�شاح

)األف ري�ال()األف ري�ال(
21.029.47217.917.202�صافي االإيرادات
)14.809.887()17.614.233(تكلفة االإيرادات

3.415.2393.107.315مجمل الرب���ح
459.522352.799�صافي ح�صة اأرباح ال�صركات الزميلة والمن�صاأة ذات ال�صيطرة الم�صتركة 

1997.34079.877�صافي اإيرادات اأخ��رى  
3.972.1013.539.991مجموع االإيرادات 

الم�صروفات:
)1.533.574()1.870.153(20م�صروفات بيع وت�صويق

)628.783()603.138(21م�صروفات عمومية واإدارية
)2.162.357()2.473.291(مجموع الم�صروفات
1.498.8101.377.634الدخل من العمليات

9195.055318.116االأرباح من بيع االإ�صتثمارات
خ�صارة االنخفا�س في القيمة لما يلي:

--)115.000(8- الموجودات والمطلوبات المخ�ص�صة للبيع
)76.706()102.290(22- الموجودات غير الملمو�صة
)144.890()66.426(23- االإ�صتثمارات المتاحة للبيع

)227.337()244.260(24م�صروفات تمويلية – بال�صافي 
1.165.8891.246.817الربح قبل الزكاة و�صريبة الدخل وحقوق االأقلية

)63.323()140.146(25الزكاة و�صريبة الدخل
1.025.7431.183.494�صافي الربح قبل حقوق االأقلية

)231.929()139.041(ح�صة حقوق االأقلية في �صافي ربح ال�صركات التابعة الموّحدة 
886.702951.565�صافي الدخل

ربح ال�صهم )ريال �صعودي(
263.002.76الدخل من العمليات

261.771.90�شافي الدخل

• تعتبر االي�صاحات المرفقة من 1 الى 31 جزءا ال يتجزاأ من هذه القوائم المالية الموحدة.	
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قائمة التدفقات النقدية الموحدة
عن ال�شنة المنتهية في 31 دي�شمبر 2010م

2009م2010م

)األف ري�ال()األف ري�ال(
التدفقات النقدية من االأن�صطة الت�صغيلية:

886.702951.565�صافي الدخل
ت�صويات لمطابقة �صافي الدخل مع �صافي النقد المتوفر من االأن�صطة الت�صغيلية:

812.791696.454االإ�صتهالك واالإطفاء واالإنخفا�س في القيمة 
)7.191()3.075()ربح( من بيع ممتلكات ، اآالت ومعدات

)318.116()195.055()ربح( من بيع اإ�صتثمارات
244.260227.337م�صاريف تمويل - بال�صافي

139.041231.929ح�صة حقوق االأقلية في �صافي دخل �صركات تابعة موحدة

التغييرات في الموجودات والمطلوبات الت�صغيلية: 
82.086)146.215(ذمم مدينة تجارية 

232.215)361.006(مخزون
32.633)132.794(مدفوعات مقدًما وموجودات متداولة اأخرى

291.063335.365ذمم دائنة تجارية
)148.438(252.765م�صروفات م�صتحقة ومطلوبات متداولة اأخرى

33.82025.827مخ�ص�س مكافاأة نهاية الخدمة
935.5951.390.101اإجمالي الت�صويات

1.822.2972.341.666�صافي النقد من االأن�صطة الت�صغيلية
التدفقات النقدية من االأن�صطة اال�صتثمارية:

)400.655()745.279(اإ�صافات لالإ�صتثمارات
280.000242.350المتح�صل من بيع اإ�صتثمارات

)133.611()174.523(�صافي التغير في اإ�صتثمارات اأخرى
162.750--االأثر النقدي لتوحيد �صركة تابعة 

)426.524()143.511(�صافي التغير في موجودات غير ملمو�صة
)1.264.536()478.285(اإ�صافات اإلى ممتلكات واآالت ومعدات

--)20.062(اأثر عدم توحيد �صركة هرفي
142.546319.852المتح�صل من بيع ممتلكات واآالت ومعدات

)1.500.374()1.139.114(�صافي النقد )الم�صتخدم في( االأن�صطة االإ�صتثمارية
التدفقات النقدية من االأن�صطة التمويلية:

)1.571.768()157.647(�صافي التغير في قرو�س ق�صيرة االأجل
330.9121.516.776�صافي التغير في قرو�س طويلة االأجل
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440.199)416.478(�صافي التغير في حقوق االأقلية
)227.337()244.260(م�صاريف تمويل- بال�صافي

)88.802()8.598(�صافي التغيير في ودائع مقّيدة مقابل تمويل
)513.002()625.634(اأرباح موزعة مدفوعة

)443.934()1.121.705(�صافي النقد )الم�صتخدم في( االأن�صطة التمويلية
397.358)438.522(�صافي التغيير في النقد وما في حكمه

1.001.185603.827النقد وما في حكمه في بداية ال�صنة
562.6631.001.185النقد وما في حكمه في نهاية ال�صنة )اإي�صاح رقم 4(

البن�ود غير النقدي�ة: 
105.652)68.511()الخ�صارة( الربح غير المحقق من االإ�صتثمارات المتاحة للبيع

)32.924()36.575(ح�صاب ترجمة العمالت االأجنبية 
2.2002.200مكافاأة مجل�س االإدارة

--191.831موجودات مخ�ص�صة للبيع
--200.350مطلوبات مخ�ص�صة للبيع
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• تعتبر االإي�صاحات المرفقة من رقم 1 اإلى 31 جزءًا ال يتجزاأ من هذه القوائم المالي�ة الموحدة.	

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

1. الشركة وشركاتها التابعة وطبيعة أعمالها 
اإن �ص���ركة مجموعة �صافوال )ال�صركة( هي �صركة م�ص���اهمة �صعودية تاأ�ص�صت وفًقا لنظام ال�صركات في المملكة العربية ال�صعودية بموجب المر�صوم الملكي 
رقم م/21 بتاريخ 29 ربيع االأول 1398ه� )الموافق 9 مار�س 1978(. �ص���در �ص���جل ال�ص���ركة التجاري رقم 4030019708  في مدينة جدة بتاريخ 21 رجب 
1399ه� )الموافق 16 يونيو 1979(. تتمثل اأهداف ال�ص���ركة جنبًا اإلى جنب مع �ص���ركاتها التابعة )المجموعة( في ت�ص���نيع وت�صويق الزيوت النباتية واإن�صاء 
ال�صناعات المكملة لها ومنافذ التجزئة ومنتجات االألبان واالأجبان واالأغذية ال�صريعة ومواد التغليف واالإ�صتيراد والت�صيدر والتعهدات التجارية والوكاالت 

التجارية، باالإ�صافة اإلى تنمية المنتجات الزراعية واأن�صطة اال�صتثمار العقاري المرتبطة بها.

يقع المركز الرئي�صي لل�صركة في العنوان التالي: 

المركز ال�ص�عودي لالأعم�ال

طريق المدينة

ج�ده، المملكة العربية ال�ص�عودية  

بتاريخ 31 دي�صمبر 2010م، لدى ال�صركة ا�صتثمارات في ال�صركات التابعة التالية )ي�صار اليها مجتمعة “بالمجموعة”(. 

ن�شبة حقوق الملكية )٪(�شركات تابعة ب�شكل مبا�شر اأو غير مبا�شر

في 31 دي�صمبربلد التاأ�صي�س
2009م2010م

100100المملكة العربية ال�صعودية �صركة �صافوال الأنظمة التغليف المحدودة )�صافوال للتغليف(
100100المملكة العربية ال�صعودية �صركة االأطر لمواد التغليف المحدودة )االأطر(

100100الجزر البريطانية العذراء  �صركة �صافوال للتجارة العالمية المحدودة 
100100االإمارات العربية المتحدة �ص�ركة تي�ص�ير )المنطق�ة الحرة( 

100100المملكة العربية ال�صعودية �صركة بتول للتجارة العالمية 
74.474.4المملكة العربية ال�صعودية �صركة العزيزية بندة المتحدة 

9090المملكة العربية ال�صعودية�صركة �صافوال لالأغذية
70--المملكة العربية ال�صعودية �صركة هرفي للخدمات الغذائي�ة المحدودة )هرفي(

4.54.5المملكة العربية ال�صعودية �صركة �صافوال لالإ�صتثمارات ال�صناعية
100100المملكة العربية ال�صعودية ال�صركة المتحدة للممتلكات العقارية )المتحدة العقارية( 

8080المملكة العربية ال�صعودية �ص�ركة اأديم العربية المحدودة )اأديم( 
100100المملكة العربية ال�صعودية �صركة كامن ال�صرق لالإ�صتثمارات ال�صناعية )كامن( 
100100المملكة العربية ال�صعودية �صركة �صدوق العربية لالإت�صاالت ال�صلكية )�صدوق( 

100100المملكة العربية ال�صعودية �صركة الموؤون العالمية القاب�صة 
8080المملكة العربية ال�صعودية �صركة المتون العالمية القاب�صة لالإ�صتثمار العقاري 

100100المملكة العربية ال�صعودية �صركة عافية العربية لالأغذية
19.118.9م�صرال�صركة المتحدة لل�صكر – م�صر
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88المملكة العربية ال�صعودية�صركة المخازن الكبرى التجارية 
88لبنانال�صركة المتحدة لالأ�صواق المركزية

-100المملكة العربية ال�صعودية�صركة قفزات الكونية للتطوير العمراني المحدودة
-100المملكة العربية ال�صعودية�صركة االوقات الكونية المحدودة
-100المملكة العربية ال�صعودية�صركة اأعالينا الكونية المحدودة 

-100المملكة العربية ال�صعودية�صركة اإبتكر الكونية المحدودة

من�شاآت تتم ال�شيطرة عليها من خال �شركات تابعة: 

  
بلد التاأ�صي�س 

ن�صبة ملكية حقوق ال�صركات التابعة 
)%(

2009م2010م
�صركة �صافوال لالأغذية

95.1995.19المملكة العربية ال�صعودية�صركة عافية العالمية
9595المملكة العربية ال�صعودية�صركة �صافوال لالإ�صتثمار ال�صناعي

95.495.4الجزر البريطانية العذراء�صركة �صافوال الأ�صواق االأغذية النا�صئة المحدودة
9595جزر الكايمان �صركة �صافوال لالأغذية وال�صكر

�صركة عافية العالمية 
8080اإيران�صركة �صافوال به�صهر

100100لوك�صمبرغ �ص�ركة مالينترا القاب�ص�ة 
100100الجزر البريطانية العذراء �صافوال لالأغذية المحدودة

97.497.4االأردن�ص�ركة عافية العالمي�ة � االأردن 
9090الجزر البريطانية العذراء �ص�ركة اأنف�صكز 

100100الجزر البريطانية العذراء  عافية للتجارة العالمية  
100100الجزر البريطانية العذراء �صافوال لالأغذية العالمية 

100100تركيا�صركة كوغو غيدا ياتوم في تكاريت اإيه اإ�س )كوغو(
�صافوال لالأغذية المحدودة:

99.9294.5م�صر�صركة عافية العالمية � م�صر 
�صركة اأنف�صكز:

100100كازاخ�صتان�صافوال لالأغذية )�صابقا تركواز لزيوت الطعام(
كوغو

100100تركيا يودوم غيدا �صناعي في تاكريت اإيه اإ�س )يودوم(
�صركة �صافوال لالإ�صتثمارات ال�صناعية:

74.864.8المملكة العربية ال�صعوديةال�صركة المتحدة لل�ص�كر 
ال�صركة المتحدة لل�صكر: 

56.7553.45م�صرال�صركة المتحدة لل�صك�ر - م�صر
�صركة �صافوال الأ�صواق االأغذية النا�صئة:

100100المغرب �صركة �صافوال المغرب 
100100ال�صودان�صركة �صافوال لزيوت الطعام المحدودة )ال�صودان(

100100الجزائر�صركة عافية العالمية – الجزائر 
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�صركة �صافوال الأنظمة التغلي�ف المحدودة:
100100م�صر�صركة نيو مارينا لل�صناعات البال�صتيكية )نيومارينا(

9393المملكة العربية ال�صعودية�صركة ال�صرق لل�صناعات البال�صتيكية المحدودة 
�صركة العزيزية بندة المتحدة

9090المملكة العربية ال�صعودية�صركة المخازن الكبرى التجارية 
9014لبنانال�صركة المتحدة لالأ�صواق المركزية

جيان
9595المملكة العربية ال�صعوديةال�صركة اللبنانية للحلويات والمخابز
76--لبنانال�صركة المتحدة لالأ�صواق المركزية

خالل عام 2010م، تم عر�س �ص���ركة هرفي للخدمات الغذائية التابعة للمجموعة لالكتتاب العام من خالل طرح عام اأولي 30% من اأ�ص���همها القائمة. وقد 
اأدى ذلك اإلى تخفي�س ح�صة المجموعة في �صركة هرفي من 70% اإلى 49% وبالتالي فقدان ال�صيطرة عليها. نالت المجموعة 280 مليون ريال �صعودي لقاء 
عدد اأ�صهمها البالغ 5.67 مليون �صهم حيث تم بيع ال�صهم الواحد مقابل 51 ريااًل �صعوديًا، كما حققت ال�صركة ربحًا �صافيًا من عملية البيع بلغ 195 مليون 
ريال �ص���عودي وقد تم اإدراجه في قائمة الدخل. تم اإيقاف توحيد هرفي مع المجموعة اإعتبارًا من تاريخ اإدراج اأ�ص���همها للتداول وتم االإعتراف بها ك�ص���ركة 

زميلة في القوائم المالية الحالية. 

خ���الل العام ، تو�ص���لت المجموعة اإلى عقد اإتفاقيات اأولية مع بع�س م�ص���اهمي االأقلية �ص���من اأعمال البيع بالتجزئة و�ص���ناعة المنتج���ات الغذائية بهدف 
االإ�ص���تحواذ على ح�ص�ص���هم مقابل اإ�ص���دار 46.34 مليون �صهم جديد من اأ�صهم المجموعة اإ�صافة اإلى ت�ص���وية نقدية �صافية بلغت 20 مليون ريال �صعودي 

ت�صتحق عند اإتمام ال�صفقة. غير اأن ال�صفقة لم تنجز بنهاية ال�صنة نظرًا لموافقات الهيئات الت�صريعية وم�صاهمي المجموعة. 

خ���الل ع���ام 2009م، اأبرمت ال�ص���ركة اإتفاقية مع �ص���ركة تايت اآند اليل المحدودة م�ص���اهم االأقلية في كل من ال�ص���ركة المتحدة لل�ص���كر - المملكة العربية 
ال�ص���عودية وال�ص���ركة المتحدة لل�صكر – م�صر لتملك 9.68% و2.58% من اأ�صهم ال�صركتين على التوالي في مقابل مبلغ 181.25 مليون ريال �صعودي. وقد 
اأبرمت ال�ص���فقة في 6 يناير 2011م بعد اأن تم اإيداع مبلغ 135.96 مليون ريال �ص���عودي )اإي�ص���اح 13( في ح�ص���اب �صمان مجّمدة لحين اإتمام المعامالت 
القانونية ب�صكل نهائي. بيد اأنه طبقًا التفاقية �صراء االأ�صهم، كان للمجموعة الحق في الح�صول على االأرباح اعتبارًا من 1 يناير 2010م، وبالتالي تم اإدراج 

هذه االأرباح في القوائم المالية الموحدة الحالية. 

واإعتبارًا من 16 �ص���بتمبر 2009م، ا�ص���تحوذت العزيزية بندة المتحدة التابعة للمجموعة على عمليات �ص���ركة جيان ال�صعودية المحدودة )»جيان«( مقابل 
مبلغ 469.3 مليون ريال �صعودي. يتكون مبلغ ال�صراء من 232 مليون ريال �صعودي نقدًا ومبلغ حقوق ملكية موؤجل قدره 237.3 مليون ريال �صعودي. قامت 
�ص���ركة العزيزية بندة المتحدة بدفع المبلغ النقدي في 12 اأكتوبر 2009م على اأن يتم ت�ص���وية مكون حقوق الملكية الموؤجل خالل عام 2010م على �ص���كل 
اإ�ص���دار اأ�ص���هم جديدة يبلغ عددها 45.7 مليون �ص���هم من اأ�صهم �ص���ركة العزيزية بندة المتحدة تبلغ قيمة كل �صهم 51.92 ريال �صعودي. كما اأعطت هذه 

االإتفاقية الحق لجيان باإكت�صاب 1% من االأ�صهم �صنويًا بالقيمة العادلة وذلك لمدة ت�صل اإلى 3 �صنوات. 
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2. أسس اإلعداد
اأ. قائمة اللتزام بالمعايير

تم اإعداد القوائم المالية الموحدة وفقًا لمعايير المحا�ص���بة المتعارف عليها في المملكة العربية ال�ص���عودية  ال�ص���ادرة عن الهيئة ال�ص���عودية للمحا�ص���بين 
القانونيين.

تم اإعتماد اإ�صدار القوائم المالية الموحدة بوا�صطة مجل�س االإدارة في 21 فبراير 2011م.

تمت اإعادة ت�صنيف بع�س اأرقام المقارنة لتتما�صى مع عر�س ال�صنة الحالية.

ب. اأ�ش�س القيا�س 

يتم اإعداد القوائم المالية الموحدة وفقًا لمبداأ التكلفة التاريخية )فيما عدا االإ�ص���تثمارات المتاحة للبيع والتي يتم اإظهارها بقيمتها العادلة( با�ص���تخدام 
مبداأ االإ�صتحقاق المحا�صبي ومفهوم االإ�صتمرارية.

ج. عملة العر�س والن�شاط

 تم عر�ض هذه القوائم المالية الموحدة بالريالت ال�سعودية والتي تمثل عملة الن�ساط. تم تدوير كافة المعلومات المعرو�سة بالريال ال�سعودي لأقرب األف. 

د. اإ�شتخدام التقديرات والأحكام المحا�شبية الهامة 

يتطلب اإعداد القوائم المالية الموحدة من االإدارة ا�ص�تخدام بع�س التقديرات واالإفترا�صات التي توؤثر في المبالغ المعرو�صة للموجودات والمطلوبات كما 
يتطلب من االإدارة ممار�ص���ة حكمها في عملية تطبيق ال�صيا�ص���ات المحا�صبية للمجموعة. تتم مراجعة التقديرات واالإفترا�صات الهامة على اأ�صا�س م�صتمر. 
ويتم اإظهار مراجعة التقديرات المحا�صبية في الفترة التي تتم فيها مراجعة التقديرات وفي فترة مراجعة الم�صتقبلية التي قد تتاأثر بنتائج تلك المراجعة. 

وفيما يلي المجاالت الهامة التي ا�صتخدمت فيها االإدارة التقديرات واالإفترا�صات واالأحكام:- 

1. تقييم الإ�شتثمارات في �شناديق الأ�شهم الخا�شة غير المدرجة 

االإ�صتثمارات في �صناديق االأ�صهم الخا�صة غير المدرجة الم�صنفة تحت بند االإ�صتثمارات المتاحة للبيع تم ت�صجيلها بالتكلفة ناق�س اأية خ�صارة ناتجة عن 
االإنخفا�س في القيمة نظرًا لعدم توفر القيمة العادلة الموثوق بها. )اأنظر اإي�صاح 9(.

2. الإنخفا�س في قيمة الإ�شتثمارات المتاحة للبيع 

تمار�س المجموعة الحكم الحت�صاب االإنخفا�س في قيمة اال�صتثمارات المتاحة للبيع  كما هو الحال في موجوداتها الهامة. يت�صمن هذا الحكم تقييم االأدلة 
المو�ص���وعية التي قد ت�ص���بب اإنخفا�ص���ًا غير موؤقت في قيمة االإ�ص���تثمارات. اأي اإنخفا�س جوهري اأو لفترة طويلة في القيمة العادلة الإ�صتثمار حقوق الملكية 
يق���ل ع���ن تكلفته يعتبر دلياًل مو�ص���وعيًا لالإنخفا�س. اإن تحديد ما هو “جوهري” اأو “الفترة الطويل���ة “ يحتاج اإلى حكم. كما تعتبر المجموعة االإنخفا�س 
مالئمًا عند وجود دليل على التدهور في الحالة المالية لل�صركة الم�صتثمر فيها وفي اأداء القطاع وال�صناعة والتغيرات في التقنية وفي التدفقات الت�صغيلية 

و التمويلية. 
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3. الإنخفا�س في قيمة الموجودات غير المالية 

تج���ري المجموع���ة تقييم���ًا في تاري���خ كل تقرير اأو ف���ي اأحيان كثي���رة اإذا 
اأ�ص���ارت االأح���داث اأو التغيرات ال���ى وجود دليل على اإنخفا�س قيمة اأ�ص���ل 
ما. في حالة وجود دليل، اأو اإذا تطلب االأمر اإجراء اإختبار اإنخفا�س �صنوي 
ف���ي القيمة، تقوم المجموعة بتقدير قيمة االأ�ص���ل القابلة لال�ص���ترداد. اإن 
قيم���ة االأ�ص���ل القابلة لال�ص���ترداد هي القيم���ة العادلة لالأ�ص���ل اأو الوحدة 
المولدة للنقد بعد خ�صم تكلفة البيع اأو قيمة االأ�صل عند االإ�صتخدام اأيهما 
اأكب���ر، ويتم تحديدها لالأ�ص���ل على حدة، ما لم يوفر االأ�ص���ل تدفقًا نقديًا 
داخليًا يكون م�ص���تقاًل ب�صكل كبير عن الموجودات او المجموعات االأخرى. 
وعندم���ا تزي���د القيمة الدفترية لالأ�ص���ل اأو وحدة تولي���د النقد عن قيمتها 
القابلة لال�صترداد يعتبر االأ�صل منخف�س القيمة ويتم تخفي�صه اإلى قيمته 
القابلة لالإ�صترداد. ولتقييم القيمة عند االإ�صتخدام، يتم خ�صم التدفقات 
النقدي���ة التقديري���ة الم�ص���تقبلية اإل���ى قيمته���ا الحالية با�ص���تخدام معدل 
الخ�صم قبل ال�صريبة والذي يعك�س تقييمات ال�صوق الحالية لقيمة النقود 
الوقتية والمخاطر المرتبطة باالأ�ص���ل. لتحديد القيمة العادلة بعد خ�ص���م 
تكاليف البيع ي�ص���تخدم م�ص���در مالئم مثل اأ�صعار ال�ص���وق وفي حالة عدم 
وجود اأ�صعار �صوق مفتوحة، يتم ا�ص���تخدام االأ�صعار التقديرية للموجودات 
المماثلة واإذا لم توجد اأ�ص���عار تقديري���ة لموجودات مماثلة، فيتم االعتماد 

على احت�صاب التدفق النقدي الم�صتقبلي المخ�صوم.

يتم تحديد انخفا�س قيمة ال�صهرة التجارية بوا�صطة تقييم القيمة القابلة 
لال�ص���ترداد لكل وحدة توليد نق���د )اأو مجموعة وح���دات توليد نقد( التي 
تتعل���ق بال�ص���هرة التجارية. يتم ت�ص���جيل خ�ص���ارة االإنخفا����س عندما تقل 
القيمة القابلة لال�ص���ترداد لوح���دة توفير النقد عن قيمته���ا الدفترية. اإن 
خ�صائر االإنخفا�س المتعلقة بال�صهرة التجارية ال يمكن عك�صها في الفترات 
الم�صتقبلية عندما تكون هناك زيادة الحقة في قيمتها القابلة لالإ�صترداد.

4. مخ�ش�س انخفا�س قيمة الذمم المدينة التجارية

يتم اإن�ص���اء مخ�ص����س انخفا����س قيمة الذم���م المدين���ة التجارية عندما 
يك���ون هن���اك دلي���ل مو�ص���وعي اأن المجموعة لن ت�ص���تطيع تح�ص���يل كافة 
المبالغ الم�ستحقة ح�سب ال�س���روط الأ�سلية للذمم المدينة. ُيعتبر كل من 
ال�صعوبات المالية الهامة للمدين اأو اإحتمال تعّر�صه لالإفال�س اأو خ�صوعه 
الإع���ادة هيكل���ة مالية، والعج���ز اأو التاأخير في المدفوع���ات كل ذلك ُيعتبر 
موؤ�ص���رات اإلى انخفا�س قيمة الذمم المدينة التجارية. بالن�صبة اإلى مبالغ 

االأف���راد الهامة، يتم التقييم على ا�ص���ا�س فردي. اأم���ا المبالغ التي ال تعود 
الأفراد وكلها متاأخرة الدفع، فيتم تقييمها مجتمعه ويتم تكوين مخ�ص����س 

مع االأخذ بعين االإعتبار طول الوقت ومعدالت ال�صداد ال�صابقة.

5. مخ�ش�س اأ�شناف مخزون بطيئة الحركة

تق���وم المجموعة بتكوين مخ�ص����س لالأ�ص���ناف بطيئة الحركة. وت�ص���تند 
تقدي���رات قيمة المخ���زون القابلة للتحقق على اأكثر االأدلة م�ص���داقية في 
الوقت الذي تتم فيه التقديرات. تاأخذ التقديرات في االإعتبار تقلب ال�صعر 
اأو التكلفة المتعلقة مبا�ص���رة باالأحداث التي تح�ص���ل في وقت الحق لتاريخ 
قائم���ة المرك���ز المالي وذل���ك اإلى المدى ال���ذي توؤكد فيه ه���ذه االأحداث 

الظروف القائمة في نهاية ال�صنة. 

3. ملخص السياسات المحاسبية 
العامة 

تم تطبيق ال�صيا�ص���ات المحا�ص���بية المو�صحة اأدناه ب�ص���كل ثابت على كافة 
الفترات المعرو�صة في القوائم المالية الموحدة. 

اأ. اأ�ش�س توحيد القوائم المالية 

ت�ص���تمل القوائم المالية الموحدة على القوائم المالية لل�ص���ركة و�صركاتها 
التابعة كما هو مبين في اإي�ص���اح )1( اأعاله. تتم المحا�صبة عن ال�صركات 
الزميلة وال�ص���ركات تحت ال�ص���يطرة الم�صتركة با�ص���تخدام طريقة حقوق 

الملكية. 

1. ال�شركات التابعة: 

ه���ي من�ص���اآت يتم ال�ص���يطرة عليها بوا�ص���طة المجموعة. توجد ال�ص���يطرة  
عندم���ا يك���ون للمجموع���ة المقدرة عل���ى التحكم ف���ي ال�صيا�ص���ات المالية 
والت�ص���غيلية للمن�ص���اأة وذلك للح�ص���ول على منافع من اأن�ص���طتها. لتقدير 
ال�ص���يطرة، يجب اأن يوؤخذ بعين االعتبار حقوق الت�ص���ويت المحتملة التي 
تمار����س حالي���ًا. يتم اإدراج القوائم المالية لل�ص���ركات التابع���ة في القوائم 
المالية الموحدة من تاريخ بداأ ال�صيطرة حتى تاريخ توقفها. كافة االأر�صدة 
الداخلي���ة للمجموع���ة والمعامالت المالية الناتجة ع���ن المعامالت في ما 
بين ال�ص���ركة و�ص���ركاتها التابعة وتل���ك الناتجة بين ال�ص���ركات التابعة يتم 
ا�صتبعادها عند اإعداد القوائم المالية الموحدة. كما اأن اأية اأرباح وخ�صائر 
غي���ر محققة ناتجة عن معام���الت داخلية في المجموعة يتم ا�ص���تبعادها 

عند توحيد القوائم المالية الموحدة. 
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2.حقوق الأقلية 

تطبق المجموعة �صيا�ص���ة معالجة المعامالت مع حقوق االأقلية كمعامالت 
مع اأطراف خارجية للمجموعة. ينتج عن اال�ص���تبعادات في حقوق االأقلية، 
اإن وجدت، اأرباح وخ�ص���ائر للمجموعة فيتم ت�صجيلها في قائمة الدخل اإذا 
تم فقدان ال�ص���يطرة عليها. ينتج عن �ص���راء حقوق االأقلية �ص���هرة تجارية 
حيث اأنها الف���رق بين اأي مبلغ مدفوع والح�ص���ة المقتناه للقيمة الدفترية 

ل�صافي موجودات ال�صركة التابعة. 

اإعتب���ارًا من 1 يناير 2010م، �ص���يتم اإحت�ص���اب التغيرات ف���ي حقوق ملكية 
المجموعة في اإحدى ال�ص���ركات التابعة بعد اإقتناء ال�ص���يطرة، كمعامالت 
طبق���ا لطريقة حقوق ملكية كما يتم تعدي���ل القيم الدفترية لحقوق االأقلية 
مقاب���ل القيم���ة العادل���ة للمبلغ المدفوع ويت���م اإدراج اأي فرق مبا�ص���رًة في 
حقوق الملكية تحت ح�صاب “اأثر معامالت اال�صتحواذ مع م�صاهمي االأقلية 

غير الموؤثرة على ال�صيطرة«. 

ب. تحويل العمات الأجنبية 

ت���م اإعداد القوائ���م المالية الموحدة بالريال ال�ص���عودي ال���ذي يمثل عملة 
العر����ض والن�س���اط للمجموعة. وتح���ّدد كل من�س���اأة ف���ي المجموعة عملة 
ن�ص���اطها ويت���م قيا�س البن���ود المدرج���ة في القوائ���م المالية لكل من�ص���اأة 

با�ستخدام عملة الن�ساط المذكورة. 

يج���ري تحوي���ل المعامالت التي تت���م بالعمالت الأجنبية اإلى عملة ن�س���اط 
المجموعة على اأ�ص���ا�س اأ�ص���عار ال�ص���رف ال�صائدة في ال�ص���وق بتاريخ تلك 
المعام���الت. اأما الموجودات والمطلوب���ات ذات الطبيعة النقدية التي تتم 
بالعمالت االأجنبية بتاري���خ قائمة المركز المالي فيتم تحويلها  لتعك�س ما 
يعادلها بعملة الن�ساط الرئي�سية للمجموعة وفقًا لأ�سعار ال�سرف ال�سائدة 
بذل���ك التاريخ. تقيد الفروقات الناتجة ع���ن تحويل العمالت االأجنبية في 

قائمة الدخل الموحدة للفترة الجارية. 

يتم تحويل موجودات ومطلوبات ال�ص���ركات التابعة الموحدة االأجنبية اإلى 
الريال ال�ص���عودي على اأ�ص���ا�س اأ�صعار ال�صرف ال�ص���ائدة في تاريخ المركز 
المال���ي. يت���م تحويل بن���ود حقوق الملكية في ال�ص���ركات التابع���ة والزميلة 
وتحت ال�ص���يطرة االأجنبية، با�ص���تثناء االأرباح المبقاة لل�ص���ركات التابعة، 
على ا�ص���ا�س اأ�صعار ال�صرف ال�صائدة في ال�ص���وق بتاريخ ن�صاأة البنود ذات 
العالق���ة. بينما يت���م تحويل بنود قوائم الدخل لل�ص���ركات التابعة االأجنبية 
على ا�ص���ا�س المتو�صط المرجح الأ�صعار ال�ص���رف خالل الفترة. الت�صويات 

الناتجة عن تحويل القوائم المالية لل�ص���ركات التابعة االأجنبية اإلى الريال 
ال�ص���عودي ، اإذا كانت جوهرية، يتم اإدراجها في بند منف�صل �صمن حقوق 
الم�ص���اهمين )ح�ص���اب ترجمة عملة اأجنبية( في القوائم المالية الموحدة 

لل�صركة.

يتم ترجمة اأي �ص���هرة ناتجة عن اإقتناء �ص���ركة تابعة اأجنبية وت�صويات اأي 
قيمة عادلة للقيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات الناتجة عن االإقتناء 

ب�صعر االإقفال بتاريخ المركز المالي.  

ج. ذمم مدين�ة تجارية

ت���درج الذم���م المدين���ة التجارية بالمبال���غ االأ�ص���لية للفاتورة بعد ح�ص���م 
مخ�ص����س الدي���ون الم�ص���كوك في تح�ص���يلها. يقي���د مخ�ص����س للديون 
الم�ص���كوك ف���ي تح�ص���يلها عندم���ا يك���ون هناك �ص���ك جوه���ري الإمكانية 
المجموعة تح�سيل المبالغ بالكامل وفقًا لل�سروط الأ�سلية للذمم المدينة. 

د. المخ�زون 

يقيم المخزون على اأ�ص���ا�س �ص���عر التكلفة )المحدد على اأ�صا�س المتو�صط 
المرج���ح للتكلف���ة( اأو القيم���ة القابلة للتحق���ق، اأيهما اأقل. ت�ص���تمل تكلفة 
الب�صاعة تامة ال�ص���نع والب�صاعة تحت الت�صنيع على تكلفة المواد االأولية 
والعمال���ة المبا�ص���رة وم�ص���روفات الت�ص���نيع غير المبا�ص���رة. الب�ص���اعة 
بالطري���ق يتم تقييمها بالتكلفة. اأما فيما يتعل���ق بمخازن قطع الغيار فيتم 

تقييمها اأي�صًا بالتكلفة ناق�صًا مخ�ص�صات البنود بطيئة الحركة.

ه�. الإ�شتثمارات: 

1. اإ�شتثمارات في �شركات زميلة و�شركات تحت ال�شيطرة الم�شتركة  

ال�ص���ركات الزميلة هي تلك الت���ي يكون للمجموعة تاأثير ه���ام عليها ولكن 
لي�ص���ت لها �ص���يطرة عليها في ال�صيا�ص���ات المالية والت�ص���غيلية. ال�صركات 
تحت ال�صيطرة الم�صتركة هي تلك ال�صركات التي تتقا�صم فيها المجموعة 

�صيطرة فعالة مع م�صاهمين اآخرين لل�صركة الم�صتثمر فيها. 

يتم المحا�صبة عن اإ�صتثمارات المجموعة في ال�صركات الزميلة وال�صركات 
تحت ال�ص���يطرة الم�ص���تركة باإ�ص���تخدام طريقة حقوق الملكية اإعتبارًا من 
تاري���خ بداية ذلك التاأثير الهام اأو ال�ص���يطرة الم�ص���تركة حتى تاريخ توقف 
ذلك التاأثير.  وفقًا لطريقة حقوق الملكية، فاإن االإ�صتثمارات في ال�صركات 
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الزميل���ة والمن�ص���اآت تحت ال�ص���يطرة الم�ص���تركة يتم ت�ص���جيله ف���ي قائمة 
المركز المالي بالتكلفة )بما في ذلك ال�ص���هرة المدفوعة عند االإ�صتحواذ 
بعد خ�ص���م اأية خ�ص���ائر اإنخفا�س( زائدًا التغيرات التالية لالإ�صتحواذ في 
ح�ص���ة المجموعة في �ص���افي موجودات ال�صركة الم�ص���تثمر فيها. عندما 
يك���ون هناك تغيير متحقق مبا�ص���رة ف���ي حقوق ملكية ال�ص���ركة الزميلة اأو 
ال�ص���ركة تحت ال�صيطرة الم�ص���تركة تقوم المجموعة بت�صجيل ح�صتها من 

هذه التغيرات في القائمة الموحدة للتغيرات في حقوق الم�صاهمين. 

عندما تتجاوز ح�ص���ة المجموعة في الخ�صائر ن�صبة ملكيتها في اأي �صركة 
زميلة اأو �ص���ركة تحت �ص���يطرة م�ص���تركة، يت���م تخفي�س القيم���ة الدفترية 
لح�صة للمجموعة اإلى �صفر ويتم اإيقاف تحمل اأي خ�صائر اأخرى باإ�صتثناء 
المدى ال���ذي تتكبد فيه المجموعة اإلتزامات قانونية اأو �ص���منية اأو القيام 

باأي مدفوعات نيابة عن ال�صركة الزميلة.  

2. اإ�شتثمارات متاحة للبيع

 االإ�ص���تثمارات المحتفظ بها الأغرا�س غي���ر تجارية ولي�س للمجموعة تاأثير 
هام اأو �ص���يطرة عليها يتم ت�صنيفها كا�ص�تثمارات متاحة للبيع. ت�صمل هذه 
االإ�ص���تثمارات ب�صكل رئي�صي اإ�ص���تثمارات للمجموعة تقل ح�صتها فيها عن 
20% من راأ�س مال عدة �صركات م�صاهمة م�صجلة بال�صوق المالية و�صركات 

غير م�صجلة و�صناديق ا�صتثمار. 

ه���ذه االإ�ص���تثمارات يتم ت�ص���جيلها مبدئي���ًا بالتكلفة ومن ثم يعاد قيا�ص���ها 
وتظه���ر في قائمة المركز المالي الموح���دة بقيمتها العادلة. تحدد القيمة 
العادل���ة بوا�ص���طة الرجوع للقيمة ال�ص���وقية في �ص���وق مفت���وح اإن وجد. في 
حالة غياب �صوق مالية مفتوحة وعدم اإمكانية تحديد قيمة عادلة تقديرية 
موثوق بها بوا�ص���طة و�ص���ائل اأخرى تعتبر التكلفة ه���ي القيمة العادلة لتلك 
االإ�ص���تثمارات. تقيد االأرباح اأو الخ�صائر غير المحققة والناتجة عن التغير 
في القيمة العادلة، اإذا كانت جوهرية، كبند م�ص���تقل �صمن مكونات حقوق 
الم�صاهمين حتى يتم اإ�صتبعاد اأو تخفي�س االإ�صتثمارات. عند اإ�صتبعاد تلك 
االإ�ص���تثمارات تقيد هذه االأرباح والخ�ص���ائر المتراكمة الم�ص���تحقة �ص���ابقًا 
في حقوق الم�ص���اهمين في قائمة الدخل الموح���دة. عند وجود اإنخفا�س، 
يت���م اإدراج الفرق بين التكلفة والقيمة العادلة ف���ي قائمة الدخل الموحدة 
كخ�ص���ارة انخفا����س في قيم���ة اال�ص���تثمارات المتاحة للبيع. اليت���م اإدراج 
االإنعكا�س في خ�صائر االإنخفا�س في حقوق الملكية الم�صنفة كاإ�صتثمارات 
متاحة للبيع بقائمة الدخل الموح���دة. اإيرادات االأرباح الموزعة لمثل هذه 

االإ�صتثمارات يتم قيدها عند االإعالن عنها. 

3. اإ�شتثمارات اأخرى 

تمثل اإ�ص���تثمارات المجموعة في الم�صاريع العقارية التي هي تحت التطوير 
يتم ت�صجيلها ب�صافي التكلفة بعد خ�صم اأي خ�صارة اإنخفا�س في القيمة. 

و. دمج الأعمال 

يت���م المحا�ص���بة عن دمج االأعم���ال باإ�ص���تخدام طريقة ال�ص���راء حيث يتم 
قيا�س تكلفة االإ�صتحواذ بالقيمة العادلة للموجودات الممنوحة واأداة حقوق 
ملكية �ص���ادرة ومطلوبات متكبدة او مفتر�ص���ة من تاريخ التبادل وتت�صمن 
التكالي���ف العائدة مبا�ص���رة لعملي���ة االإ�ص���تحواذ. يتم قيا����س الموجودات 
المقتن���اة والمطلوب���ات المحتملة المفتر�ص���ة عن���د دمج االأعم���ال مبدئيًا 

بقيمها العادلة بتاريخ االإ�صتحواذ. 

في تاريخ االإ�ص���تحواذ يتم ت�ص���نيف الزي���ادة في تكلفة دم���ج االأعمال عن 
ح�ص���ة المجموعة في �ص���افي القيم���ة العادل���ة للموج���ودات والمطلوبات 

المحتملة الم�صتحوذ عليها ك�صهرة )اأنظر اإلى االي�صاح رقم )3-اأ-2(. 

ز. موجودات غير ملمو�ش�ة:

1. ال�ش��هرة  

تمث���ل ال�ص����هرة زي���ادة تكلفة االإ�ص���تثمارات عل���ى القيمة العادلة ل�ص���افي 
الموجودات التي تم االإ�صتحواذ عليها من خالل دمج االأعمال. يتم اإختبار 
ال�ص���هرة �ص���نويًا لالإنخفا�س ويتم ت�ص���جيلها بالتكلفة بعد خ�ص���م خ�صائر 
االإنخفا�س المتراكم. يتم تحديد اأرباح اأو خ�ص���ائر اإ�صتبعاد من�صاأة ما ، مع 
االأخذ في االإعتبار،  القيمة الدفترية لل�صهرة المتعلقة بالمن�صاأة المباعة.

لغر����ض اإختبار الإنخفا�ض فاإن ال�س���هرة المقتناة من دمج ن�س���اط ما، هي 
من تاريخ االإقتناء، توزع على كل وحدة من وحدات توليد النقد التي يتوقع 
اأن تنتفع من تكامل عمليات دمج االأعمال ب�ص���رف النظر عن ما اإذا كانت 
الموج���ودات اأو المطلوب���ات االأخ���رى للم�ص���تري قد تم تخ�صي�ص���ها لهذه 

الوحدات. 

اإذا كانت تكلفة االإ�ص���تثمار الم�ص���تحوذ عليه اأقل من قيمته العادلة بتاريخ 
ال�ص���راء، فاإن هذا الفرق تتم ت�ص���ويته بتخفي�س القيم العادلة للموجودات 

غير المتداولة لل�صركة الم�صتثمر فيها بالتنا�صب مع قيمتها الدفترية. 
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2. نفقات موؤجلة 

تتك���ون النفقات الموؤجلة اأ�صا�ص���ًا من م�ص���روفات تكبدتها المجموعة على 
تاأ�صي�س منافذ تجزئة جديدة وم�صاريع اأخرى. يتم اإطفاء هذه الم�صروفات 
با�صتخدام طريقة الق�صط الثابت على الفترة المقدرة لالإنتفاع بها حيث ال 

تزيد عن خم�س �صنوات. 

ت�ص���تمل النفقات الموؤجلة اأي�صًا على ر�صوم اإعتماد قرو�س �صندوق التنمية 
ال�ص���ناعية ال�ص���عودي ور�ص���وم اأخرى متعلقة به���ا والتي ت���م تاأجيلها ويتم 

اإطفاوؤها باإ�صتخدام طريقة الق�صط الثابت على فترة تلك القرو�س. 

ح. الموجودات والمطلوبات المخ�ش�شة للبيع

تت�صمن الموجودات المتاحة للبيع الموجودات والمطلوبات غير المتداولة 
اأو مجموع���ة الت�ص���فية، التي يتوق���ع اأن يتم اإ�ص���تردادها من خ���الل البيع 
عو�ص���ا عن االإ�صتمرار في اإ�ص���تخدامها. مبا�صرة قبل ت�ص���نيفها على اأنها 
متاح���ة للبيع، يتم قيا�س الموجودات غير المتداولة المدرجة في مجموعة 
الت�ص���فية بالقيم���ة الدفترية اأو القيم���ة العادلة ناق�س تكلف���ة البيع ايهما 
اأقل بعد الت�ص���جيل االأول���ي، يتم توزيع اأي خ�ص���ارة انخفا�س في القيمة في 
مجموعة الت�ص���فية لل�ص���هرة )اإن وجدت( من ثم يتم توزيعها الموجودات 
والمطلوبات المتبقية على اأ�صا�س تنا�صبي. غير اأنه ال يتم توزيع اأي خ�صارة 
م���ن موج���ودات مالية، حيث يمكن قيا�ص���ها وفقًا لل�صيا�ص���ات المحا�ص���بية 
االأّولية الخا�صة بها. يتم اإظهار خ�صائر واأرباح ت�صفية هذه الموجودات اأو 

مجموعة الت�صفية في قائمة الدخل للفترة الجارية.

ط. ممتلكات، اآالت ومعدات: 

تظهر الممتلكات، االآالت والمعدات ب�صعر التكلفة، بعد خ�صم االإ�صتهالكات 
المتراكم���ة وخ�ص���ائر االإنخفا����س، اإن وجدت. يتم احت�ص���اب االإ�ص���تهالك 
با�صتخدام طريقة الق�ص���ط الثابت وفقًا للعمر االإنتاجي المقدر للمتلكات، 
االآالت والمع���دات ويحمل لقائمة الدخل. ال يتم اإحت�ص���اب اإ�ص���تهالك على 

االأرا�صي. االأعمار االإنتاجية المقدرة هي كالتالي:

�ش���نوات

12.5 – 33مبان�ي 
3 – 33تح�ص�ينات على مبان�ي م�صتاأجرة 

3 – 30اآالت ومع�دات 

3 – 16اأثاث ومعدات مكتبي�ة 
4 – 10�ص��يارات 

تتم ر�صملة نفقات التمويل على القرو�س الم�صتخدمة لتمويل بناء موجودات 
ثابتة خالل فترة اإعداد وتجهيز االأ�صل للغر�س الذي �صي�صتخدم من اأجله. 

تقيد الم�ص���روفات الخا�صة بال�صيانة واالإ�ص���الح، والتي ال تزيد جوهريًا 
من العمر االإنتاجي لهذه الموجودات �صمن الم�صروفات. 

ي. المخ�ش�شات 

يتم اإثبات المخ�ص�صات ما اإذا كان للمجموعة اإلتزام )قانوني اأو �صمني( 
نا�ص���يء من حدث �صابق. تكون تكاليف ت�صوية هذا االإلتزام محتملة ويمكن 

قيا�صها ب�صكل موثوق.

ك. مخ�ش�س مكافاأة نهاية الخدمة 

 يتم قيد مخ�ص����س مكافاأة نهاية الخدمة للعاملين  بموجب اأنظمة العمل 
والعمال في الدول الم�ص���جلة بها ال�صركات االأع�صاء في المجموعة ويحمل 

على قائمة الدخل الموحدة. 

ل. تحقق الإيرادات 

يتم تحقيق االإيرادات عند ت�ص����ليم الب�صاعة اأو تقديم الخدمات للعم�الء، 
وتقي���د بال�ص���افي بعد الح�ص���ومات التجارية. تت�ص���من االإيرادات اأي�ص���ًا: 
)اأ( الدخ���ل من عقود االإيجارات والذي يت���م تحقيقه على مدار فترة تلك 
العقود، )ب( اإيرادات االأ�ص���ناف الدعائية المعرو�صة والتي يتم تحقيقها 

عند اكت�صابها. 

تنتج االإيرادات ب�صكل رئي�صي من اأعمال الت�صنيع والبيع بالجملة والتجزئة 
للمواد الغذائية والبال�صتيك وم�صتقاتها. 

م. الم�شروف�ات 

ت�ص���تمل م�ص���روفات البيع والت�ص���ويق والعمومية واالإدارية عل���ى التكاليف 
المبا�صرة وغير المبا�صرة التي تكون تحديدًا غير متربطة بتكلفة االإيرادات 
وفقًا للمبادىء المحا�ص���بية المتع���ارف عليها. م�ص���روفات البيع والتوزيع 
هي تلك الم�ص���روفات الناتجة من مجهودات المجموعة في وظائف البيع 
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والت�ص���ويق والتوزيع. كافة الم�ص���روفات االأخرى يتم ت�ص���نيفها كم�ص���روفات عمومية واإدارية. توزع هذه التكاليف بين تكلفة االإيرادات وم�صروفات البيع 
والت�صويق والم�صروفات العمومية واالإدارية، اإن لزم االأمر، بطريقة منتظمة. 

ن. م�شتقات الأدوات المالية – محا�شبة التحوط 

ت�ستخدم ال�سركة م�ستقات الأدوات المالية )عقود ال�سلع الم�ستقبلية ف�ساًل عن ترتيبات عالوة الأدوات الم�ستقة( للتحوط لمخاطر �سعر المواد الخام في 
اأعمال ال�سكر. يتم قيا�ض الم�ستقات بالقيمة العادلة ويتم ت�سجيل التغييرات في القيمة العادلة لم�ستقة التحوط لالأداة المالية في قائمة الدخل تحت تكلفة 

المبيعات كت�سوية للقيمة الدفترية لبند التحوط– المخزون. 

�س. عقود اإيجار ت�ش�غيلية 

تحمل الم�صروفات المتعلقة بعقود االإيجار الت�صغيلية على قائمة الدخل الموحدة على اأ�صا�س الق�صط الثابت على مدى مدة االإيجار.

ع. الزكاة ال�شرعية و�شريبة الدخل 

تخ�ص���ع ال�ص���ركة و�صركاتها التابعة الم�صجلة في المملكة العربية ال�صعودية للزكاة ال�ص���رعية وفقًا الأنظمة م�صحلة الزكاة والدخل )“الم�صلحة”(. تخ�صع 
ال�صركات االأجنبية التابعة الأنظمة ال�صرائب في البالد الم�ص�جلة فيها. تحمل الزكاة و�صريبة الدخل على قائمة الدخل الموحدة للفترة الجارية. 

يتم ت�ص���جيل ال�ص���ريبة الموؤجلة للموجودات والمطلوبات للفروقات الموؤقتة بالن�ص���ب الحالية لل�ص���ريبة. تتم مراجعة القيمة الدفترية للموجودات ال�صريبة 
الموؤجل���ة ف���ي تاري���خ كل قائمة مركز مالي ويتم تخفي�ص���ها اإلى المدى ال���ذي لم يعد من المحتمل اأن يكون فيه الربح الخا�ص���ع لل�ص���ريبة كاٍف ومتاحًا في 

الم�صتقبل القريب لل�صماح لجميع اأو جزء من ال�صريبة الموؤجلة لالأ�صل اأن ي�صتخدم.  

ف. توزيعات الأرباح 

يتم قيد االأرباح الموزعة المرحلية كمطلوبات في الفترة التي يتم اعتمادها من قبل مجل�س االإدارة. كما يتم قيد االأرباح الموزعة الختامية في الفترة التي 
يتم اإعتمادها من قبل الم�صاهمين. 

�س. النقد وما في حكمه 

يتكون النقد وما في حكمه الأغرا�س التدفقات النقدية من نقد بال�ص���ندوق ونقد لدى البنوك واإ�ص���تثمارات اأخرى ق�ص���يرة االأجل ذات �ص���يولة عالية، اإن 
وجدت، لفترة اإ�ص���تحقاق اأ�ص���لية لمدة ثالثة اأ�ص���هر اأو اأقل والتي تتوفر للمجموعة بدون اأية قيود الأغرا�س اعداد قائمة التدفقات النقدية ال يت�ص���من النقد 

وما في حكمه الودائع المقيدة. 

ق. الت�ش�وية  

تتم ت�صوية الموجودات والمطلوبات المالية وتظهر بال�صافي في قائمة المركز المالي الموحدة عندما يكون هناك حق قانوني واجب النفاذ لت�صوية المبالغ 
المحققة وعندما تعتزم المجموعة اأن ت�صدد على اأ�صا�س �صافي القيمة اأو االإعتراف باالأ�صل و�صداد االإلتزام في وقت واحد. 
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ر. التقارير المالية القطاعية 

القطاع هو جزء مميز من المجموعة يعمل في تقديم المنتجات والخدمات المعر�ص���ة للمخاطر والخا�ص���عة لمنافع مختلفة عن مخاطر ومنافع القطاعات 
االأخ���رى. يعتم���د نموذج المجموعة االأ�صا�ص���ي للتقاري���ر القطاعية على قطاعات العمل. تح���دد قطاعات العمل بناًء عل���ى اإدارة المجموعة وهيكل التقارير 

الداخلية. 

4. النقـد وما في حكمه  
يتكون النقد وما في حكمه كما في 31 دي�صمبر من االآتي: 

2009م2010م

)األف ريال()األف ريال(
35.61625.113نق�د في ال�ص�ندوق

3.398--نق�د في الط�ريق
527.047972.674نق�د لدى البن�وك 

562.6631.001.185النقد وما في حكمه الأغرا�س قائمة التدفق النقدي  
98.45789.859ودائ�ع مقي�دة   

661.1201.091.044

تتمثل الودائع المقيدة ودائع الأجل وقد تم حجزها مقابل ت�صهيالت بنكية منحت لبع�س ال�صركات التابعة االأجنبية بوا�صطة بنوك تجارية. 

5. ذمم مدينــة تجارية  
تتكون الذمم المدينة التجارية في 31 دي�صمبر من االآتي: 

2009م2010م

)األف ريال()األف ريال(
145.09882.329اأطراف ذات عالقة )اإي�صاح 28 )اأ((

1.426.3461.417.821عمالء اآخرون
1.571.4441.500.150المجموع

)82.898()68.510(مخ�ص�صات انخفا�س قيمة الذمم المدينة التجارية 
1.502.9341.417.252



94

تقرير مراجعي الح�صابات والقوائم الماليةتقرير مراجعي الح�صابات والقوائم المالية

6. المخـــزون  
يتكون المخ�زون كما في 31 دي�صمبر من االآتي:  

2009م2010م

)األف ريال()األف ريال(
886.004984.770مواد خام ومواد تغليف

135.38992.547ب�صاعة قيد الت�صنيع
1.237.8831.063.912ب�صاعة تامة ال�صنع

195.958196.247قطع غيار وم�صتلزمات
169.92070.087ب�صاعة بالطريق

2.625.1542.407.563المجموع
)110.962()98.084(مخ�ص�صات بنود مخزون بطيئة الحركة

2.527.0702.296.601

7. مدفوعات مقدمة وموجودات متداولة أخرى 
تتكون المدفوعات المقدمة والموجودات المتداولة االأخرى كما في 31 دي�صمبر من االآتي:-

2009م2010م

)األف ريال()األف ريال(
175.32416.119ممتلكات مخ�ص�صة للبيع

174.816149.524م�صتحق من اأطراف ذات عالقة )اإي�صاح رقم 28 )اأ((
163.348101.276موردين – دفعات مقدمة

160.811159.317مدفوعات مقدمة
133.11249.000ر�صيد متعلق بعقود �صلع م�صتقبلية  

57.94565.918ذمم مدينة من جهات حكومية 
44.48556.929�صكن الموظفين و�صلف اأخرى

24.347174.134ذمم مدينة غير تجارية
4.5574.747اإيرادات تاأجير م�صتحقة

88.94351.646اأخرى
1.027.688828.610

يتمثل الم�صتحق من جهات حكومية مطالبات �صركات تابعة اأجنبية من جهات حكومية مختلفة عن �صريبة قيمة م�صافة ور�صوم جمركية و�صرائب مدفوعة 
مقدمًا. 
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8. الموجودات والمطلوبات المخصصة للبيع
قررت المجموعة خالل العام كنتيجة لمراجعة اإ�ص���تراتيجية الت�صذيب الخا�صة بتجارة المواد الغذائية لديها، و�صع نف�صها في االأ�صواق االأ�صا�صية والخروج 
من بع�س العمليات االأجنبية. وبذلك تم تقديم جزٍء من من�ص���اآت الت�ص���نيع �ص���من قطاع الزيوت كمجموعة ت�صفية مخ�ص�صة للبيع. بداأت الجهود الرامية 
اإلى بيع مجموعات الت�ص���فية ويتوقع اأن تتم عملية بيع خالل ال�ص���نة المالية المنتهية في 31 دي�ص���مبر 2011م. تتكون مجموعة الت�ص���فية، في 31 دي�ص���مبر 
2010م من موجودات بقيمة 306.8 مليون ريال �صعودي ومطلوبات بقيمة 200.4 مليون ريال �صعودي قبل ت�صجيل خ�صارة انخفا�س في القيمة البالغة 115 

مليون ريال �صعودي عند اإعادة قيا�س مجموعة الت�صفية بقيمتها القابلة لال�صترداد.

2010م

)األف ريال(
الموجودات الم�صّنفة على اأنها مخ�ص�صة للبيع بالقيمة القابلة لال�صترداد

47.463الممتلكات ، االآالت والمعدات
67.474المخزون

76.894الذمم التجارية المدينة والموجودات المتداولة االأخرى
191.831المجموع

المطلوبات الم�صّنفة على اأنها مخ�ص�صة للبيع
120.704القرو�س

79.646الذمم التجارية الدائنة والمطلوبات المتداولة االأخرى
200.350المجموع

9. اإلستثمارات 
اأ. تتكون الإ�شتثمارات في 31 دي�شمبر من الآتي: 

2009م2010م

)األف ريال()األف ريال(
االإ�صتثمارات في �صركات زميلة و�صركات تحت �ص�يطرة م�ص�تركة � �صافي )اإي�صاح رقم 9 

)ب((
4.567.3013.373.922

725.572835.438ا�صتثمارات متاحة للبيع )اإي�صاح رقم 9 )ج((
814.382847.027ا�صتثمارات اأخرى م�صجلة بالتكلفة )اإي�صاح رقم 9 )د((

6.107.2555.056.387المجموع
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ب. تتك�ون الإ�شتثمارات في �شركات زميلة و�شركات تحت ال�شيطرة الم�شتركة كما في 31 دي�شمبر مما يلي: 

ن�شبة الملكية ال�شارية
)٪(

2010م
)األف ري�ال(

2009م
)األف ري�ال( 

2009م2010م
29.9526.52.759.1841.842.089�صركة المراعي المحدودة � 

3030582.747546.499�صركة كنان العالمية للتطوير العق�اري )كنان العالمية(
4949383.824393.324 �صركة اإنتاج كابيتال المحدودة 

3030239.065234.684�صركة ديار الم�صرق )اإي�صاح رقم 9 )ب()1(( 
4040154.800134.800�صركة مدينة ال�صيرة لتطوير العقار 

--4970210.287�صركة هرفي للقطاعات الغذائية )االإي�صاح رقم )1((
45.545.5186.025175.372�صركة اال�صكندريه لل�صكر )اإي�صاح 9)ب()2(( 

171717.20013.200مدينة مطوري مدينة المعرفة االإقت�صادية
202016.53923.233�صركة االإ�صتثمار النا�صئ المحدودة

2020400400�صركه المجمعات الموحدة للعقارات
17.23010.321متنوع متنوعاأخ���رى 

4.567.3013.373.922المجم��وع 

اإن ا�ص���تثمار المجموعة في ديار الم�ص���رق الخا�صعة لل�صيطرة الم�صتركة يمثل ا�صتثمار غير مبا�صر في م�صروع عقاري قيد االن�صاء حالًيا وتديره �صركة   .1
كنان الدولية.

�ص���افوال  �ص���ركة  فيه���ا  ت�ص���اهم  وال���ذي  م�ص���تركة  �ص���يطرة  تح���ت  م�ص���روع  �ص���ركة  ه���ي  لل�ص���كر  اال�ص���كندرية  �ص���ركة  اإن   .2 
لالأغذية مع م�ص���اهمين اآخرين لتطوير م�ص���فاة ال�صكر في م�صر. ال�صركة حاليًا في مرحلة ما قبل الت�صغيل ويتم التحكم في ن�صاطها بوا�صطة اإتفاقية 

الم�صاهمين. اإن  كافة قرارات عمل �صركة االإ�صكندرية لل�صكر يتطلب موافقة جميع الم�صاهمين.

3. تتكون االإ�صتثمارات المتاحة للبيع كما في 31 دي�صمبر مما يلي:

2009م2010م

)األف ريال()األف ريال(
التكلفة:

483.560611.453اأوراق مالية مدرجة
351.878368.745اإ�صتثمارات غير مدرجة

835.438980.198مجموع التكلفة
     خ�صارة اإنخفا�س في:

)127.893()66.426(اأوراق مالية مدرجة
 )16.867(--اإ�صتثمارات غير مدرجة

)144.760()66.426(مجموع خ�صارة االإنخفا�س
769.012835.438التكلفة المعدلة

--)43.440()خ�صارة( غير محققة من اأوراق مالية مدرجة
725.572835.438القيمة الدفترية
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ج. تتكون الإ�شتثمارات غير المدرجة للمجموعة كما في 31 دي�شمبر مما يلي:

2009م2010م2009م2010م

)األف ريال()األف ريال(
14208.819208.819%14%�صركة �صويكورب ج�صور

15115.674115.674%15%�صركة �صويكورب، ال�صعودية
526.50026.500%5%دار التمليك

885885اأخرى
351.878351.878

د. تمثل الإ�شتثمارات الأخرى في 31 دي�شمبر 2010م ب�شكل رئي�شي الإ�شتثمارات في الم�شاريع العقارية في المملكة العربية 
ال�شعودية البالغه 804 مليون ريال �شعودي )2009م: 804 مليون  ريال �شعودي( وتت�شمن اأي�شاً ودائع بنكية طويلة الأجل ل�شركة 

�شافول به�شهر بمبلغ 10 مليون ريال �شعودي )2009م: 31 مليون(.

د. ربح من بيع ا�شتثمارات

خالل العام حققت المجموعة ربحا �صافيا مقداره 195 مليون ريال عن ا�صتبعاد 21% من ح�صتها في �صركة هرفي وفقد ال�صيطرة )اي�صاح 1(

خالل عام 2009م حققت المجموعة ربحًا �ص���افيًا بقيمة 195 مليون ريال �ص���عودي جراء تخفي�س ح�صتها في �صركة المراعي واأرباح عن ا�صتبعاد ا�صتثمار 
المجموعة في �ص���ركة العزيزية لال�ص���تثمار التجاري بمبلغ 33 مليون ريال �صعودي كما اأن المجموعة حققت ربحا �صافيًا مقداره 85.8 مليون ريال �صعودي 

عن اإ�صتبعاد اأر�س �صركة ديار الم�صرق.

10. الموجودات غير الملموسة
اأ. تتكون الموجودات غير الملمو�شة كما في 31 دي�شمبر مما يلي:

2009م2010م

)األف ريال()األف ريال(
188.305112.258تكاليف موؤجلة

836.516917.611ال�صهرة
1.024.8211.029.869
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ب. التكاليف الموؤجلة

تتكون الحركة في التكاليف الموؤجلة لل�صنة المنتهية في 31 دي�صمبر مما يلي:

  2009م2010م

المجموعالمجموع
)األف ريال()األف ريال(

التكلفة
421.278390.559الر�صيد في بداية ال�صنة
54.70830.719االإ�صافات خالل ال�صنة

--126.000المحول من الممتلكات ، االدوات والمعدات 
601.986421.278الر�صيد في نهاية ال�صنة

االإطفاء المتراكم
)250.268()309.020(الر�صيد في بداية ال�صنة

)58.752()67.421(المحمل لل�صنة
--)37.240(ما تم �صطبه خالل ال�صنة )اإي�صاح رقم 22(

)309.020()413.681(الر�صيد في نهاية ال�صنة
   188.305112.258�صافي الر�صيد كما في 31 دي�صمبر 

تمثل االإ�ص���افات للنفقات الموؤجلة ب�ص���كل اأ�صا�صي الم�صروفات المتكبد عن تاأ�ص���ي�س منافذ تجزئة في المملكة العربية ال�صعودية والمبالغ المدفوعة لتملك 
م�صتاأجرة.  

ج. ال�شهرة

تتكون ال�صهرة كما في 31 دي�صمبر بعد التعديالت لخ�صائر اإنخفا�س القيمة )اي�صاح 22( وترجمة العمالت مما يلي: 

2009م2010م

)األف ريال()األف ريال(

222.024222.024-  �صركة جيان ال�صعودية المحدودة 
129.272129.272-  �صركة �صافوال لالإ�صتثمارات ال�صناعية

95.864134.795-  �صركة كوغو غيدا ياتوم في تاكريت ايه اأ�س
  89.509  89.509-  �صركة ال�صرق لل�صناعات البال�صتيكية المحدودة
84.01684.016-  �صركة عافية العالمية المملكة العربية ال�صعودية

  75.703  75.703-  �صركة المخازن الكبرى التجارية
75.14179.310  - �صركة عافية العالمية - م�صر 

37.78139.905-  �صركة نيومارينا لل�صناعات البال�صتيكية
25.98125.981  - �صركة عافية لالأغذية 

  1.225   1.225- �صركة المتحدة لالأ�صواق المركزية
35.871---  �صركة هرفي لخدمات االغذية المحدودة  

836.516917.611
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12. قروض قصيرة األجل
تتكون القرو�س ق�صيرة االأجل من ح�صابات �صحب على المك�صوف وقرو�س ق�صيرة االأجل وعقد تمويل بالمرابحة من بنوك تجارية مختلفة وموؤ�ص�صات مالية 

اأخرى وتحمل نفقات تمويل وفق المعدالت ال�صائدة في ال�صوق. اإن بع�س هذه القرو�س ق�صيرة االأجل م�صمونة بموجب �صمان �صركة من قبل المجموعة.

13. مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى
تتكون الم�صروفات الم�صتحقة والمطلوبات المتداولة االأخرى في 31 دي�صمبر مما يلي:

2009م2010م

)األف ريال( )األف ريال(
344.901246.587م�صروفات م�صتحقة 

166.634203.948زكاة و�صريبة م�صتحقة )اإي�صاح 25) ب((
214.566226.030ر�صيد متعلق بعقود اآجلة

250.180218.847م�صتحقات موظفين 
53.261189.933م�صتحق الأطراف ذات عالقة )اإي�صاح 28 )اأ((

173.487167.822اأرباح موزعة لم تتم المطالبة بها 
--135.965مبالغ دائنة مقابل االإ�صتحواذ على ح�ص�س االأقلية )اإي�صاح 1(

77.50735.991م�صتحقات ت�صويق
--18.878مخ�ص�س توزيعات اأرباح
34.45938.210عمالء – دفعات مقدمة

17.93737.535م�صتحقات دعاية واإعالن 
3.4866.722مكافاأة اأع�صاء مجل�س االإدارة )اإي�صاح 28 )ب((

10.2026.207التزام �صريبة موؤجلة ل�صركات تابعة اأجنبية
167.95083.047اأخرى 

1.669.4131.460.879

14. إيراد مؤجل
خالل ال�صنة قامت �صركة المتون وهي �صركة عقارية تابعة للمجموعة ببيع بع�س اأرا�صيها ومبانيها )موؤجرة ل�صركة العزيزية بندة المتحدة( ب�صافي قيمة 
دفترية تبلغ 130.1 مليون ريال �ص���عودي )2009م: 231.2 مليون ريال �ص���عودي( وحققت بذلك �ص���افي اأرباح راأ�ص���مالية بلغت 25.8 مليون ريال �ص���عودي 
)2009م: 62.8 مليون ريال �ص���عودي( من هذا البيع. وتزامنا مع ذلك، اأبرم طرف ثالث اتفاقية اإيجار ت�ص���غيلي مع �ص���ركة العزيزية بندة المتحدة الإيجار 
نف�س الموجودات لفترة خم�س ع�صرة �صنة )2009م: ثماني ع�صرة �صنة(. وعليه قامت المجموعة بتاأجيل الربح البالغ 25.9 مليون ريال �صعودي )2009م: 

62.8 مليون ريال �صعودي( على مدى فترة االإيجار.
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15. ذمم دائنة طويلة األجل
تمثل الذمم الدائنة طويلة االأجل اأرباح موزعة معلنة في �ص���نوات �ص���ابقة واأ�ص���هم مجزئة والتي نتجت عن تجزئة االأ�ص���هم في �ص���نوات �صابقة. تلك المبالغ 
لم يتم المطالبة بها بوا�ص���طة الم�ص���اهمين المعنيين ل�ص���نوات عديدة. وبراأي االإدارة، فاإن مثل هذه المبالغ ال يحتمل دفعها خالل 2010م وعليه، فقد تم 

ت�صنيفها �صمن مطلوبات غير متداولة.

16. قروض طويلة األجل
تتكون القرو�س طويلة االأجل كما في 31 دي�صمبر من االآتي: 

2009م2010م

)األف ريال( )األف ريال(
27.02921.134�صندوق التنمية ال�صناعية ال�صعودي )ال�صندوق(

3.077.0352.770.157بنوك تجاري��ة وموؤ�ص�صات مالي�ة 
3.104.0642.791.291

معرو�شة في قائمة المركز المالي:

709.257795.089جزء متداول مدرج �صمن مطلوبات متداولة
2.394.8071.996.202جزء غير متداول مدرج �صمن مطلوبات غير متداولة

3.104.0642.791.291

قرو�س �شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي

قدم �صندوق التنمية ال�صناعية ال�صعودي قرو�س اإلى )هرفي و�صركة �صافوال الأنظمة التغليف المحدودة و�صركة �صويكورب ج�صور( قرو�صا لتمويل المرافق 
ال�صناعية وم�صاريع التو�صعة. تم �صمان القرو�س بوا�صطة رهن على الممتلكات واالآالت والمعدات و�صمانات �صركة مجموعة �صافوال / �صمانات �صخ�صية 
للم�صاهمين. في 31 دي�صمبر 2010م، تم رهن ممتلكات واآالت ومعدات بقيمة 200 مليون ريال �صعودي )2009م: 651 مليون ريال �صعودي( ك�صمان مقابل 
قرو����ض �س���ندوق التنمية. تت�س���من اتفاقيات قر�ض �س���ندوق التنمية بع�ض ال�س���روط التي تتطلب من بي���ن اأمور اأخرى قيوًدا تتعل���ق بالمحافظة على بع�ض 

المعدالت المالية.

قرو�س البنوك التجارية والموؤ�ش�شات المالية

ح�صلت المجموعة على قرو�س وتمويل مرابحة من عدة بنوك تجارية وموؤ�ص�صات مالية بغر�س تمويل الم�صاريع الراأ�صمالية واالإ�صتثمارات ومتطلبات راأ�س 
المال العامل. ت�صتند نفقات تمويل القرو�س اإلى اأ�صعار ال�صوق ال�صائدة.

في 31 دي�ص���مبر 2010م، تم �ص���مان القرو�س بمبلغ 1.299 مليون ريال �صعودي )2009م: 1.257 مليون ريال �صعودي( المطلوبة من �صركة تابعة بوا�صطة 
�ص���مان مجموعة �ص���افوال وخطاب تفاهم �ص���ادر ل�صالح البنك التجاري. في 31 دي�ص���مبر 2010م، تم �ص���مان بع�س القرو�س المتعلقة بال�صركات التابعة 
الخارجية والبالغة 434.1 مليون ريال �صعودي )2009م: 336 مليون ريال �صعودي( عن طريق رهن الممتلكات واالآالت والمعدات الخا�صة بتلك ال�صركات 

التابعة.

تت�سمن اتفاقيات القرو�ض بع�ض ال�سروط، التي ومن بين اأمور اأخرى، ت�ستلزم المحافظة على بع�ض الن�سب المالية. 
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17. رأس المال واألرباح الموزعة
يتكون راأ�س مال ال�ص���ركة في 31 دي�ص���مبر 2010م و2009م من مبلغ 5 مليار ريال �ص���عودي مق�ص���م على 500 مليون �ص���هم مدفوع بالكامل قيمة كل �صهم 10 

ريال �صعودي. 

فيما يلي تفا�صيل االأرباح الموزعة المرحلية المعتمدة واالأرباح النهائية المقترحة بوا�صطة مجل�س االإدارة:

المبلغمرحلي / نهائيمعدل الأرباح الموزعةالتاريخ

)مليون( ريال �صعودي
250مرحلية0.50 ريال لل�صهم18 اأبريل 2010م
125مرحلية0.25 ريال لل�صهم18 يوليو 2010م

125مرحلية0.25 ريال لل�صهم17 اأكتوبر 2010م
125نهائية0.25 ريال لل�صهم17 يناير 2011م

18. احتياطي نظامي
بموجب عقد تاأ�ص���ي�س ال�ص���ركة ونظام ال�ص���ركات في المملكة العربية ال�ص���عودية، يتوجب على ال�صركة �ص���نوًيا تحويل 10% من �صافي ربحها اإلى االحتياطي 

النظامي حتى يبلغ 50% من راأ�س مال ال�صركة.

اإن االحتياطي النظامي غير قابل للتوزيع على الم�ص���اهمين. واإنما يمكن اإ�ص���تخدام االإحتياطي النظامي لمقابلة خ�ص���ائر ال�صركة اأو لزيادة راأ�س مالها. اإذا 
تجاوز االحتياطي ن�صف راأ�س مال ال�صركة، قد تقرر الجمعية العمومية في اجتماعها توزيع هذه الزيادة كاأرباح موزعة على الم�صاهمين في ال�صنوات التي 

تف�صل ال�صركة خاللها تحقيق اأرباح �صافية كافية لتوزيع الحد االأدنى لالأرباح المقررة في عقد تاأ�صي�س ال�صركة.

19. اإليرادات األخرى – صافي 
تتكون االإيرادات االأخرى لل�صنة المنتهية في 31 دي�صمبر مما يلي:

2009م2010م

)األف ريال()األف ريال(
43.97630.008ر�صوم ت�صجيل منتجات ور�صوم فتح مراكز تجزئة  

--27.346مخ�ص�صات انتفى منها الغر�س
27.28234.120بيع خردة

1.4011.844اإيراد من اإيج�ارات
13.905)2.665(اأخرى – �صافي 

97.34079.877

تمثل ر�صوم ت�صجيل المنتجات الر�صوم الم�صتلمة من موردين لت�صجيل منتجاتهم في افتتاح محالت التجزئة الجديدة ويتم ت�صجيلها في فترة اكت�صابها.



103

تقرير مراجعي الح�صابات والقوائم المالية

20. مصروفات بيع وتسويق
تتكون م�صروفات البيع والت�صويق لل�صنة المنتهية في 31 دي�صمبر من االآتي:

2009م2010م

)األف ريال()األف ريال(
682.769565.210تكلف�ة موظف�ين

291.544194.667اإيج�ار
285.798256.214دعاية وترويج مبيعات

243.667192.650ا�ص�تهالك
137.291110.948خدمات

83.42750.565اإ�صالح و�صيانة وم�ص�تهلكات 
145.657163.320اأخرى

1.870.1531.533.574

21. مصروفات عمومية وإدارية
تتكون الم�صروفات العمومية واالإدارية لل�صنة المنتهية في 31 دي�صمبر من االآتي:

2009م2010م

)األف ريال( )األف ريال(
332.046378.338تكلف�ة موظف�ين

56.47443.329اطفاءات الموجودات غير الملمو�ص�ة  
26.55618.870ا�ص�تهالك

19.91218.994اإيجار
39.90824.118اأتع�اب مهني�ة وفني�ة 

10.67414.001خدمات وهاتف وات�صاالت 
12.05813.918�صفر

11.9627.272اإ�صالح و�صيانة 
9.3116.772تدري�ب
7.1256.280تاأمي��ن

3.2913.958م�صروفات تتعلق باأجهزة الكومبيوتر
73.82192.933اأخ��رى 

603.138628.783
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22. خسائرإنخفاض قيمة الموجودات غير الملموسة 
وفقا لمتطلبات معيار الهيئة ال�ص���عودية للمحا�ص���بين القانونيين حول “الموجودات غير الملمو�صة”، قامت اإدارة المجموعة باإجراء اختبار حول االإنخفا�س 
في القيمة فيما يتعلق بال�صهرة الم�صجلة في القوائم المالية الموحدة للمجموعة. لقد تم تحديد المبالغ القابلة لال�صترداد بناًءا على “القيمة الم�صتخدمة” 

وتقييم بع�س موؤ�صرات االأداء المالي االأخرى.

فيما يلي االفترا�صات الرئي�صية الم�صتخدمة الحت�صاب القيمة الم�صتخدمة:

هام�س ربح الموازنة التقديرية.. 1

معدل المتو�صط المرجح للنمو.. 2

معدل الخ�صم المطبق في تقديرات التدفق النقدي.. 3

قامت االإدارة بتحديد مجمل الربح التقديري ومعدل المتو�ص���ط المرجح للنمو بناًءا على االأداء ال�ص���ابق وتوقعاتها للتطور االقت�ص���ادي المنا�ص���ب. تتمثل 
معدالت الخ�ص���م الم�ص���تخدمة بما قبل الزكاة / ال�ص���ريبة وهي تعك�س مخاطر معينة متعلقة بال�صناعة.  نتج عن هذا التقييم خ�صارة انخفا�س في القيمة 

بمبلغ 50 مليون ريال �صعودي )2009م: 44.96 مليون ريال �صعودي( تم اإدراجه في هذه القوائم المالية الموحدة. )اأنظر االإي�صاح 10)ج((

كما قامت المجموعة ب�صطب تكاليف موؤجلة بقيمة 37 مليون ريال �صعودي تتعلق ب�صكل رئي�صي ببع�س الم�صاريع القائمة على االإ�صتثمارات المتروكة )اي�صاح 
10-ب( وموجودات اأخرى ل�صركة تابعة بمبلغ 15 مليون ريال �صعودي )2009: 31.7 مليون ريال �صعودي(. 

23. خسائر إنخفاض قيمة اإلستثمارات المخصصة للبيع
اأعادت المجموعة خالل ال�صنة تقييم القيمة العادلة لبع�س اإ�صتثمارات حقوق الملكية و�صجلت خ�صارة اإنخفا�س في القيمة بلغت 66.4 مليون ريال �صعودي 

)2009م: 145 مليون ريال �صعودي( يمثل الفرق بين القيمة الدفترية لهذه االإ�صتثمارات والقيمة العادلة في 31 دي�صمبر 2010م. 

24. مصروفات التمويل – صافي 
تتكون �صافي م�صروفات التمويل لل�صنة المنتهية في 31 دي�صمبر مما يلي:

2009م2010م

)األف ريال( )األف ريال(
263.229244.468فوائد بنكية على القرو�س والقرو�س االأخ�رى

)17.131()18.969(االإيرادات المكت�صبة على الودائع البنكية ق�صيرة االأجل     
244.260227.337
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25. الزكاة الشرعية وضريبة الدخل
اأ. المحمل على ال�شنة

تقوم ال�صركة و�صركاتها التابعة بتقديم اإقرارات منف�صلة للزكاة ال�صرعية و�صريبة الدخل على اأ�صا�س غير موحد با�صتخدام طريقة حقوق الملكية. تتكون 
العنا�ص���ر الرئي�ص���ية للوعاء الزكوي لكل �صركة �صعودية من حقوق الملكية والمخ�ص�ص���ات كما في بداية العام والربح ال�صافي المعدل، ناق�س الح�صومات 
ل�صافي القيمة الدفترية للممتلكات واالآالت والمعدات واالإ�صتثمارات وبع�س البنود االأخرى. وفي حال كان الوعاء الزكوي �صالًبا، ال يكون على ال�صركة زكاة 

م�صتحقة الدفع لل�صنة.

تتكون الزكاة و�صريبة الدخل المحملة على ال�ص�نة المنته�ية في 31 دي�صمبر مما يلي:

2009م2010م

)األف ريال( )األف ريال(
44.23923.564الزكاة – لل�صنة الحالية 

95.90739.759�صريبة الدخل – لل�صنة الحالية    
140.14663.323

ب. الزكاة ال�شرعية وال�شريبة الم�شتحقة

يتم تحليل الحركة في الزكاة ال�صرعية و�صريبة الدخل الم�ص�تحقة لل�ص�نة المنتهية في 31 دي�صمبر كما يلي:

2009م2010م

)األف ريال()األف ريال(
203.94888.358الر�صيد في بداية ال�ص�نة 

111.251--ت�صويات نتيجة توحيد اأحد ال�صركات التابعة
140.14663.323المحم�ل على ال�ص��نة 

)58.984()177.460(دفعات م�ص�ددة وت�صويات خالل ال�صنة
166.634203.948الر�صيد في نهاية ال�ص�نة  

ج. موقف الزكاة

قامت م�صلحة الزكاه والدخل باإ�صدار ربط زكوي نهائي عن ال�صنتين 1999م ، 2000م بربط فروق زكوية ا�صافية بمبلغ 4،9 مليون ريال �صعودي تم تحويل 
االأمر الي لجنة اال�صتئناف الزكوية العليا التي ا�صدرت قرار في �صالح الم�صلحة 

قامت الم�صلحة فيما يتعلق بال�صنتين 2001م ، 2002م باإ�صدار ربط زكوي نهائي بربط فروق زكوية ا�صافية بمبلغ 11،8 مليون ريال �صعودي اال ان ال�صركة 
اعتر�ص���ت وتم تحويل االعترا�س اإلى لجنة االعترا�س والتي ا�ص���درت قرارًا والذي بناءًا عليه تم تخفي�س الفروق الزكوية لت�ص���بح 3 مليون ريال �ص���عودي. 
اإال اأن ال�ص���ركة قدمت اإ�ص���تئنافا اإلى لجنة االإ�ص���تئناف الزكوية العليا �صد الر�صيد المتبقي البالغ 3 مليون ريال �ص���عودي مع ال�صمان البنكي لهذا الر�صيد. 

واأ�صدرت لجنة اال�صتئناف الزكوية العليا قرارها ل�صالح ال�صركة الذي نتج عنه اإلغاء الر�صيد المتبقي البالغ 3 مليون ريال �صعودي.
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فيما يتعلق بال�ص���نتين 2003م 2004م، اأ�ص���درت الم�ص���لحة ربطها وطالبت بفروقات زكوية قدرها 4.3 مليون ريال �صعودي. وقد تم تحويل االأمر اإلى لجنة 
االعترا�س االبتدائية الثانية التي اأ�ص���درت قرارها وخف�ص���ت الفروقات اإلى 3.5 مليون ريال �ص���عودي؛ وقامت ال�ص���ركة باال�ص���تئناف اإلى لجنة االعترا�س 
الزكوي العليا على قرار لجنة االعترا�س االبتدائية الثانية وقدمت �ص���مان بنكي بمبلغ 3.5 مليون ريال �ص���عودي. لم تح�ص���م نتيجة هذا اال�صئناف بعد حتى 

تاريخ اإ�صدار هذه القوائم المالية الموحدة.

فيما يتعلق بال�صنوات من 2005م  اإلى 2009م قامت ال�صركة بتقديم االإقرارات الزكوية وح�صلت على �صهادة مقيدة عن عام 2007م، لم ت�صدر الم�صلحة 
الربط الزكوي النهائي لل�صنوات 2007م و2008م حتى تاريخه.

قامت م�ص���لحة الزكاة والدخل بتطبيق منهج جديد لمراجعة االإقرارات الزكوية وال�ص���ريبية اإعتبارًا من عام 2009م حيث تقوم الم�صلحة باإ�صدار �صهادة 
مبدئية عند تقديم االإقرار الزكوي. قامت الم�صلحة باإ�صدار ربط مبدئي عن عام 2009م وتم المطالبة بمبلغ اإ�صافي مقداره 1.297 مليون ريال �صعودي 
والذي اإعتر�ص���ت عليه ال�ص���ركة ولكن تم ت�ص���ويته للح�ص���ول على �ص���هادة الزكاة طبقًا لذلك فمن الممكن اأن تقوم الم�ص���لحة بفح�س الملف على ا�ص���ا�س 

اإختياري خالل خم�س �صنوات. اإذا لم تقم الم�صلحة بفح�س االإقرار الزكوي خالل خم�س �صنوات فاإن ذلك يعتبر بمثابة المخال�صة لل�صركة.

ا�ص���تلمت بع�س ال�ص���ركات التابعة ال�ص���عودية ال�صهادات الزكوية النهائية لبع�س ال�ص���نوات وال�صهادات الزكوية الموؤقتة ل�ص���نوات اأخرى. كما ا�صتلمت اأي�صا 
ا�صتف�صارات من الم�صلحة حول ال�صنوات قيد المراجعة من قبل الم�صلحة، والتي تم الرد عليها اأو في مرحلة الرد عليها من قبل ال�صركات ذات العالقة.

كما ا�ص���تلمت بع�س ال�ص���ركات التابعة ال�ص���عودية الموحدة في المجموعة ربوطا زكوية من الم�ص���لحة تتعلق باالإقرارات الزكوية لل�ص���نوات المفتوحة، حيث 
طالبت الم�صلحة بزكاة اإ�صافية بمبلغ 61.8 مليون ريال �صعودي تقريًبا. نتج هذا المبلغ ب�صكل رئي�صي من تطبيق القرار الوزاري رقم 1005 مقابل القوائم 

المالية الموحدة الأحد ال�صركات التابعة من عام 2005م اإلى  2007م.

اإعتر�ست ال�س�ركات على هذه الربوط ورفعت ق�سايا ل يزال البت فيها معلقا لدى الم�سلحة ولجان الإ�ستئناف.

د. موقف �شريبة الدخل

تلتزم ال�ص���ركات التابعة االأجنبية للمجموعة بدفع �ص���ريبة دخل بموجب قوانين ال�ص���ريبة المطبقة في دول تاأ�صي�صها. اإن بع�س هذه ال�صركات التابعة تحت 
فترة االإعفاء ال�صريبي حالًيا. تقوم ال�صركات التابعة الخا�صعة لل�صريبة بتحديد االلتزامات ال�صريبية بناًءا على المعدالت المطبقة لل�صركات فيما يتعلق 
بالدخل المعدل الخا�ص���ع لل�ص���ريبة لل�صنة؛ كما اأن بع�س هذه ال�صركات التابعة ملتزمة بدفع �ص���ريبة مقدمة ربع �صنوية يتم تحديدها على اأ�صا�س االلتزام 

ال�صريبي للعام ال�صابق.

ا ا�صتف�صارات من الم�صلحة  ا�صتلمت بع�س ال�صركات التابعة ربوطات �صريبة نهائية لبع�س ال�صنوات وربط �صريبي موؤقت ل�صنوات اأخرى. كما ا�صتلمت اأي�صً
بعد الربط اأو التفتي�س لل�صنوات المفتوحة والتي تم تقديم الردود عليها.

تعتقد اإدارة المجموعة اأنه لي�س هنالك مبالغ هامة قيد النظر لدى الم�صلحة في اأي عمليات اأجنبية.

26. ربحية السهم
تم احت�صاب ربحية ال�صهم لل�صنة المنتهية في 31 دي�صمبر 2010م 2009م ب�صكل منف�صل عبر تق�صيم �صافي الربح الناتج عن العمليات )بما في ذلك ح�صة 

االأقلية( و�صافي الدخل لتلك الفترة على المتو�صط المرجح لعدد االأ�صهم العادية القائمة خالل ال�صنة والذي بلغ 500 مليون �صهم. 
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27. تعهدات والتزامات محتملة
ف��ي  �����ص����ع����ودي  ري���������ال  م����ل����ي����ون  ت���ب���ل���غ 212.7  م���������ص����ددة  غ����ي����ر  اع����ت����م����اد  وخ�����ط�����اب�����ات  ب���ن���ك���ي���ة  �����ص����م����ان����ات  ال����م����ج����م����وع����ة   ل�������دى 
يتعلق  فيما   )12( الإي�ساح  مراجعة  يمكنكم  كما  العادي.  الن�ساط  �سياق  في  �سدرت  والتي  �سعودي(  ريال  مليون   786 )2009م:  2010م  دي�صمبر   31

بال�صمانات الممنوحة لبع�س القرو�س، واالإي�صاح )25( فيما يتعلق بااللتزام�ات الزكوية واالإي�صاح )30( فيما يتعلق باالإيجارات. 

كما قدمت ال�صركة “�صمان �صركة” لمقابلة قر�س �صندوق التنمية ال�صناعية ال�صعودي الأحد ال�صركات الزميلة بالتنا�صب مع قيمة ملكيتها في هذه ال�صركة 
الزميلة. 

في 31 دي�ص����مبر 2010م كان الإحدى ال�ص���ركات التابعة التزامات لبيع حوالي 252.616 طن من ال�ص���كر المكرر خالل عام 2010م )2009م: 196.731 
طن للبيع في عام 2010م( باأ�صعار تقارب اأ�صعار ال�صوق ال�صائدة في تواريخ العقد. يتم تغطية �صعر ال�صكر الخام لعقود البيع الملتزم بها من خالل العقود 

االآجلة. 

في 31 دي�صمبر 2010م، كان للمجموعة تعهدات قائمة بمبلغ 214 مليون ريال �صعودي )2009م: 204 مليون ريال �صعودي( تتعلق با�صتثمارات.

28.  معامالت وأرصدة أطراف ذات عالقة
تتمثل معامالت واأر�صدة اأطراف ذات عالقة في بيع منتجات في �صياق ن�صاطها العادي لموؤ�ص�صات تتعلق ببع�س ال�صركات التابعة الموحدة. يتم االتفاق على 
�سروط تلك المعامالت بين الأطراف. تقوم ال�سركة اأي�سا بترتيب الت�سهيالت الئتمانية ل�سركاتها ال�سقيقة من خالل البنوك التجارية المحلية. للمجموعة 
بع�س المعامالت المتعلقة باالإ�ص���تثمارات واأر�ص���دة ح�صابات جارية مع بع�س ال�صركات ال�صقيقة. يتم اعتماد كافة معامالت االأطراف ذات العالقة من قبل 

االإدارة.

فيما يلي المعامات الجوهرية  التي اأجرتها المجموعة خال ال�شنة المنتهية في 31 دي�شمبر مع الأطراف ذات العاقة: 

2009م2010م

)األف ريال( )األف ريال(
م�صاهمون في �صركات تابعة:

897.397588.863اإيرادات – �صافي 
600--اإيجار محمل بوا�صطة م�صاهم في �صركة تابعة 

4.815--رواتب واأتعاب اإدارية محملة بوا�صطة م�صاهم في �صركة تابعة

2009م2010م

)األف ريال()األف ريال(
م�صتحق من اأطراف ذات عالقة )مدرجة �صمن ذمم مدينة تجارية(

145.09882.329بع�س الم�صاهمين في ال�صركة المتحدة لل�ص�كر 
م�صتحق من اأطراف ذات عالقة )مدرجة �صمن مدفوعات مقدًما وموجودات متداولة اأخرى(

70.56070.560اإنتاج كابيتال المحدودة
--68.571�صناعات �صكر البنجر
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--19.922�صركة المهيدب القاب�صة المحدودة
--3.640اال�صكندرية لل�صكر

3.474142اأكوان العالمية
2.7572.757�ص�ركة اأجنحة عافية العالمية المحدودة

--2.617�صركة �صافوال لل�صكر
1.60040.000م�صاهمون في �صركة زميلة

30.265--مدينة ال�صيرة للتطوير العقاري
1.1061.107ح�صون الدولية 

569569�صركة برونتو ديجتال
3.736--�صركة ال�صعودية للتجزئة

388--اأخرى
174.816149.524المجموع

تتكون االأر�صدة مع االأطراف ذات العالقة في 31 دي�صمبر والناتجة ب�صكل رئي�صي عن المعامالت المذكورة اأعاله مما يلي:

م�شتحقات لأط�راف ذات عاق�ة )مدرجة �شمن م�شروفات م�شتحقة ومطلوبات متداولة اأخرى(: 

2009م2010م
23.24823.316�صركة عبد القادر المهيدب

--11.150�صركة به�صهر للتنمية ال�صناعية )به�صهر للتنمية( 
--8.357�صركة هيرفي للخدمات الغذائية

--5.014مدينة المعرفة االقت�صادية للتنمية
3.49219.395�صركة كنان الدولية للتطوير العقاري

50.000--كنان العربية للعقارات
--2.000�صركة المجمعات الموحدة

10.327--�صركة �صافوال لالأغذية الخفيفة  
1.330--اأحمد حماد ال�صعيد 

21.942--�صركة المهيدب القاب�صة 
59.800--المهيدب واأبناوؤه 

3.823--ديار الم�صرق
53.261189.933

ب. بلغت المكافاآت الم�صتحقة الأع�صاء مجل�س االإدارة لل�صنة المنتهية في 31 دي�صمبر 2010م 2.2 مليون ريال �صعودي )2009م: 2.2 مليون ريال �صعودي( 
تم احت�ص���ابها وفقا لعقد تاأ�ص���ي�س ال�ص���ركة والذي اعتبر توزيًعا ظاه���ًرا في قائمة التغيرات في حق���وق الملكية. كما بلغت بدالت الح�ص���ور لمجل�س االإدارة 
واأع�صاء مختلف اللجان المنبثقة عن مجل�س االإدارة لل�صنة المنتهية في 31 دي�صمبر 2010م مبلغ 750 األف ريال �صعودي )2009م: 554 األف ريال �صعودي( 

وتم تحميلها على الم�صروفات المدرجة �صمن الم�صروفات العمومية واالإدارية. 
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29. قطاعات العمل
خالل ال�ص���نتين المنتهيتين في 31 دي�ص���مبر 2010م و 2009م، تمثلت االأن�صطة الرئي�ص���ية للمجموعة في ت�صنيع وبيع الجملة والت�صويق وتجارة التجزئة في 
مختلف اأنواع االأغذية والمنتجات المتعلقة بذلك. تم تلخي�س بع�س المعلومات المالية المختارة كما في 31 دي�صمبر 2010م و 2009م ولل�صنتين المنتهيتين 

في ذلك التاريخ وفقا للقطاعات الجغرافية التجارية كما يلي: 

المجموعالإ�شتثمارات الأخرىتجارة التجزئةالت�شنيع وبيع الجملة

)ريال �صعودي()ريال �صعودي()ريال �صعودي()ريال �صعودي(2010م
2.600.7932.132.1346.2904.739.217ممتلكات واآالت ومعدات - �صافي

871.237585.4485.675.3917.132.076موجودات غير متداولة اأخرى - �صافي
21.029.472-12.793.1868.236.286اإيرادات – �صافي

299.643147.287439.772886.702�صافي الربح

المجموعالإ�شتثمارات الأخرىتجارة التجزئةالت�شنيع وبيع الجملة

)ريال �صعودي()ريال �صعودي()ريال �صعودي()ريال �صعودي(2009م
2.881.1902.650.1495.4225.536.761ممتلكات واآالت ومعدات - �صافي

828.648417.8604.843.7486.086.256موجودات غير متداولة اأخرى - �صافي
17.917.202-9.997.1067.920.096اإيرادات – �صافي

477.573136.783337.209951.565�صافي الربح

تبا�ص���ر المجموعة اأعمالها في المملكة العربية ال�ص���عودية، وجمهورية م�ص���ر العربية، والجمهورية االإ�صالمية االإيرانية وبع�س المناطق الجغرافية االأخرى 
)اأنظ���ر االإي�ص���اح 1(. تم تلخي�س بع�س المعلومات المالية كما في 31 دي�ص���مبر 2010م و 2009م ولل�ص���نتين المنتهيتين ف���ي ذلك التاريخ وفقا للقطاعات 

الجغرافية كما يلي: 

المجموعدول اأخرىاإيرانم�صرالمملكة العربية ال�صعودية
)ريال �شعودي()ريال �شعودي()ريال �شعودي()ريال �شعودي()ريال �شعودي(2010م 

ممتلكات واآالت ومعدات - �صافي
3.153.017785.074538.598262.5284.739.217

موجودات غير متداولة اأخرى - �صافي
6.158.711272.291135.108565.9667.132.076

13.633.1802.439.3292.609.8362.347.12721.029.472اإيرادات – �صافي
886.702)110.327(85.370)2.806(914.465�صافي الربح

المجموعدول اأخرىاإيرانم�صرالمملكة العربية ال�صعودية
)ريال �صعودي()ريال �صعودي()ريال �صعودي()ريال �صعودي()ريال �صعودي(2009م

ممتلكات واآالت ومعدات ، �صافي
3.674.247793.471658.118410.9255.536.761

موجودات غير متداولة اأخرى - �صافي
5.111.511294.589--680.1566.086.256

11.817.0352.100.7311.822.1492.177.28717.917.202اإيرادات – �صافي
951.565)56.496(832.11841.567134.376�صافي الربح
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30. إيجارات
لدى المجموعة اإيجارات ت�ص���غيلية متعددة للمكاتب والمطاعم وال�ص���وبرماركت ومنافذ التجزئة و�ص���كن الموظفين وال�ص���يارات. بلغت م�صروفات االإيجار 

لل�صنة المنتهية في 31 دي�صمبر 2010م 270 مليون ريال �ص�عودي )2009م: 236 مليون ريال �صعودي(.

يتم تحليل االلتزامات المدرجة �صمن االإيجارات الت�صغيلية في 31 دي�صمبر 2010م كما يلي:

2010م

)األف ريال(
393.729خالل �ص��نة واحدة 

1.547.722بين �صنتين وخم�س �صنوات
4.544.906اأكثر من خم�س �ص�نوات 

6.486.357المجم�وع

31. األدوات المالية وإدارة المخاطر
تت�ص���من االأدوات المالية المقيدة في قائمة المركز المالي الموحدة النقد وما في حكمه وذمم مدينة تجارية واالإ�ص���تثمارات وقرو�س بنكية ق�ص���يرة االأجل 

وذمم دائنة وبع�س الموجودات والمطلوبات االأخرى وقرو�س طويلة االأجل.

مخاطر الئتمان:

 هي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يوؤدي اإلى تكبد الطرف االآخر لخ�صارة مالية. لي�س لدى المجموعة تركيز جوهري لمخاطر االئتمان. 
تم اإيداع النقد وما في حكمه لدى بنوك محلية وعالمية ذات ت�ص���نيف ائتماني مرتفع. ت�ص���تحق الذمم المدينة التجارية واالأخرى ب�صكل رئي�صي من عمالء 

في ال�صوق المحلية واأطراف ذات عالقة وهي مقيدة بالقيمة المقدرة القابلة لال�صترداد.

القيمة العادلة والتدفقات النقدية ومخاطر �شعر الفائدة:

هي التعر�س لعدة مخاطر ب�ص���بب التغيرات في اأ�ص���عار الفائدة في ال�ص���وق على المركز المالي والتدفقات النقدية للمجموعة. تنتج مخاطر اأ�صعار الفائدة 
على المجموعة ب�ص���كل رئي�ص���ي من قرو�صها ق�ص���يرة االأجل وطويلة االأجل، وهي مبنية على اأ�صا�س �صعر فائدة عائم. تخ�صع كافة الودائع والقرو�س الإعادة 
الت�ص���عير ب�ص���كل منتظم. تق���وم االإدارة بمراقبة التغيرات في اأ�ص���عار الفائدة وتعتقد اأن مخاطر القيمة العادلة ومخاطر �ص���عر الفائ���دة للتدفقات النقدية 

المعر�صة لها المجموعة هي غير جوهرية.

مخاطر ال�شيولة:

 هي مخاطر عدم مقدرة المن�ص���اأة على تاأمين ال�ص���يولة الالزمة لت�ص���ديد االلتزامات المتعلقة باالأدوات المالية. قد تنتج مخاطر ال�ص���يولة عن عدم القدرة 
على بيع اأ�صل مالي ب�صرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة.

تدار ال�صيولة عن طريق التاأكد ب�صكل دوري من توفر �صيولة كافية لت�صديد االلتزامات الم�صتقبلية للمجموعة.
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مخاطر العملة :

هي مخاطر التغير في قيمة االأدوات المالية ب�ص���بب التغيرات في اأ�ص���عار �ص���رف العمالت االأجنبية. تتم معامالت المجموعة الرئي�ص���ية بالريال ال�ص���عودي 
وال���دوالر االأمريك���ي والري���ال االإيراني والليرة التركية والجنيه الم�ص���ري. تتعر�س بع�س هذه المعامالت لمخاطر تقلب اأ�ص���عار العم���الت. اإن المعامالت 

االأخرى التي تتم بالعمالت االأجنبية غير جوهرية.

مخاطر �شعر ال�شوق:

هي المخاطر التي تتمثل بتذبذب القيمة العادلة ال�صتثمارات المجموعة المخ�ص�صة للبيع ب�صبب التغيرات في اأ�صعار ال�صوق. تحتفظ المجموعة با�صتثمار 
في بع�س االأ�ص���هم الم�ص���جلة في البور�صتين ال�ص���عودية واالأردنية التي تنطوي على بع�س مخاطر �صعر ال�صوق. ت�صعى المجموعة جاهدة اإلى تقليل المخاطر 

من خالل التنوع في مختلف القطاعات المدرجة في �صوق تداول االأ�صهم وتحد من تعر�صها للقطاعات التي تتعلق باأن�صطة المجموعة.

القيمة العادلة :

هي القيمة التي يمكن من خاللها تبادل اأ�سل اأو ت�سوية التزام بين اأطراف راغبة في ذلك وتتم بنف�ض �سروط التعامل مع الأطراف الأخرى. كونه تم اإعداد 
القوائم المالية الموحدة للمجموعة على اأ�ص���ا�س طريقة التكلفة التاريخية، با�ص���تثناء تقييم االأوراق المالية المخ�ص�ص���ة للبيع بقيمتها العادلة من خالل 
حقوق الملكية، وتوحيد القوائم المالية ل�ص���ركات تابعة على اأ�ص���ا�س قيمتها العادلة، قد تنتج فروقات بين القيمة الدفترية وتقديرات القيمة العادلة. تعتقد 

االإدارة اأن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة ال تختلف ب�صكل جوهري عن قيمتها الدفترية.
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اإلدارة العامة لمجموعة صافوال 
الدور الثامن - المركز ال�صعودي لالأعمال

طريق المدينة – جدة 
�س. ب 14455 جدة 21424

تليفون: 6573333-)009662(
فاك�س: 6484119-)009662(

محمود منصور عبد الغفار
نائب الرئي�س التنفيذي االأول لل�صئون العامة

واأمين مجل�س االإدارة
تلفون: 2687773- )009662(
فاك�س:6482053- )009662(

 AGhaffar@savola.com

نعمان فروخ محمد
المدير المالي للمجموعة

تلفون: 2687802- )009662(
فاك�س:2687827- )009662(

 nfarrukh@savola.com

إدارة شئون المساهمين
المركز ال�صعودي لالأعمال - دور الميزانين 

طريق المدينة – جدة 
�س. ب 14455 جدة 21424

تليفون: 6573333-)009662( تحويله 802
اأو مبا�صر:2687800 -)009662(

فاك�س: 6514827-)009662(

ملحوظة: )رقم القيد بالغرفة التجارية 3012(:  )رقم ال�صجل التجاري )�س.ت( 4030019708 جدة(

قطاع األغذية

شركة صافوال لألغذية - زيوت الطعام
المنطقة ال�صناعية- المرحلة الثالثة 

�س.ب 30439 جدة 21477
ت:6350000- )009662(

فاك�س:6373015- )009662(

الشركة المتحدة للسكر 
ميناء جدة االإ�صالمي 

�س . ب 23023 جدة 21426
ت: 6492222-)009662(

فاك�س: 6490088-)009662(
 

قطاع التجزئة 
�صركة العزيزية بنده المتحدة

مبنى �صيتي بالزا – �صارع االأمير �صلطان
�س. ب 30900 جدة 21487
ت: 6916644-)009662(

فاك�س: 6926159-)009662(

قطاع البالستيك
�صركة �صافوال الأنظمة التغليف

الدور ال�صاد�س – المركز ال�صعودي لالأعمال
�س. ب 34495 جدة 21468
ت: 2687782-)009662(

فاك�س: 6526680-)009662(    

اإلدارة والتحرير:
اأ. محمود من�صور عبد الغفار – نائب الرئي�س التنفيذي االأول لل�صئون العامة
اأ. النور علي �ص���عد – المدير التنفيذي ل�ص���ئون ال�صركات ومجال�س االإدارة 

)alnour@savola.com(

أرقام وعناوين االتصال
ي�شرن���ا ا�شتقب���ال ماحظاتكم واقتراحاتك���م البناءة التي تهدف اإلى تح�شين وتطوير م�شتوى الخدمات المقدم���ة لم�شاهمينا وعمائنا الكرم وذلك: 

 www.savola.com  على رقم ات�شالنا المجاني: 8002440204 اأو زيارة موقعنا على �شبكة النترنت
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