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 الملخص التنفٌذي: 

 الموقرٌن    السـادة مســاهمً مجمـوعة صـافوال

 السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته،
 

  م13/31/1131ضع بٌن أٌدٌكم التقرٌر السنوي لمجلس إدارة مجموعة صافوال للعام المالً المنتهً فً طٌب لنا أن نٌ

كلمة سعادة الملخص التنفٌذي وتضمن ٌ، والذي ومن ثم الموافقة علٌه لمناقشتهوذلك رة والمقدم إلى جمعٌتكم العامة الموق

وكلمة سعادة العضو المنتدب للمجموعة، باإلضافة إلى  ملخٍص واٍؾ ألداء المجموعة وعملٌات اإلدارة رئٌس مجلس 

والتوقعات  ت ومإشرات األداءشركاتها الفرعٌة بالمملكة والعملٌات الدولٌة وتوجهها االستراتٌجً وبعض التحلٌال

البرامج أنشطة الموارد البشرٌة وتقنٌة المعلومات وإلى كذلك التقرٌر . كما ٌتطرق 1131المالٌة للمجموعة للعام المالً 

التً تم تطوٌرها لصالح الموظفٌن وبرامج المسئولٌة االجتماعٌة التً تتبناها المجموعة. بجانب ذلك فإن التقرٌر ٌحتوي 

ٍص واٍؾ حول آلٌات تطبٌق حوكمة الشركات واالفصاحات ذات العالقة بتكوٌن مجلس اإلدارة ومكافآته على ملخ

والمعامالت التً تمت مع أطراؾ ذات عالقة. كما ٌتضمن  نومهامه وهٌكل لجانه ومهامها ومكافآت كبار التنفٌذٌٌ

وأخٌراً  السعودٌة. درة من هٌئة السوق المالٌةحوكمة  الصاالالتقرٌر إقرارات المجلس ومدى توافق المجموعة مع الئحة 

للدعم والمساندة  لمساهمٌن وكافة منسوبً المجموعة داخل المملكة وخارجهالتشتمل الخاتمة على الشكر والتقدٌر 

  .م1131والجهود المخلصة التً ساهمت فً تحقٌق هذا األداء القٌاسً والمتمٌز الذي حققته المجموعة خالل العام 
 

وقواعد ( 31وعلى وجه الخصوص المادة )ضوء متطلبات الئحة حوكمة الشركات  فًإعداد هذا التقرٌر  كما تم

م وزارة التجارة االصادرتٌن من هٌئة السوق المالٌة السعودٌة باإلضافة إلى نظ( 9والمادة )التسجٌل واإلدراج 

 .  والصناعة وبعض الممارسات العالمٌة الجٌدة فً مجال الحوكمة والشفافٌة

 

تارٌخٌاً وقٌاسٌاً من حٌث صافً الربح والمبٌعات وؼٌرها من  قد سجل أداءً  1131والجدٌر بالذكر أن العام المالً 

، كما واصلت المجموعة بقٌادة م1131وفقاً لما سٌرد تفصٌله الحقاً فً هذا التقرٌر وتوقعات عام  مإشرات األداء

سعٌها الدإوب من أجل  ،منسوبٌها ودعم مساهمٌها ومستثمرٌها الكرام التنفٌذٌة وبجهود كافةتها وإدارة داراإلمجلس 

فً كافة قطاعاتها الرئٌسة، فضالً عن حرصها الدائم على االلتزام بجمٌع  تحقٌق مزٌد من السبق والتمٌز فً األداء

  العالقة.  والقوانٌن ذات نظمة األ
 

وتقرٌر المراجع الخارجً عن صاحبة لها واإلٌضاحات المركة للشالحسابات الختامٌة المدققة التقرٌر وتجدون برفق هذا 

 م. 13/31/1131العام المالً المنتهً فً 

 

، 1131تطورات أعمال مجموعتكم وأداءها  للعام المالً الضوء على ً هذا التقرٌر ٌلقهذا وٌؤمل مجلس اإلدارة بؤن 

هات التً تضمنها هذا التقرٌر خالل االجتماع والتوج كما ٌتشرؾ المجلس بالرد على استفساراتكم حول المعلومات

بهذا التقرٌر كما ٌؤمل موافقتكم على ما ورد  ،م بإذن هللا1131مارس  31للمساهمٌن المقرر لها السنوي للجمعٌة العامة 

 . بما فً ذلك الموافقة على جدول أعمال الجمعٌة من معلومات وتوجهات إستراتٌجٌة

 وهللا ولً التوفٌق،، 

 رة مجموعة صافوالمجلس إدا

 م2102فبراٌر 
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 كلمة رئٌس مجلس اإلدارة

  ،السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو،
لمجموعة للعام لعبر التقرٌر السنوي )المجموعة( بكافة مساهمً ومساهمات ومستثمري مجموعة صافوال فً البدء ٌسرنً أن أرحب 

كما أود  م.13/31/1131للعام المالً المنتهً فً وتطورات أعمالها  مجموعةلانتائج أداء  من خالله سوٌاً ستعرض نل 1131المالً 
بفضل  حققت، والتً وهلل الحمد 1131لعام المالً التً حققتها مجموعتكم خالل امسبوقة التارٌخٌة والقٌاسٌة ؼٌر النتائج مشاركتكم ال

لٌصل إلى  % مقارنًة بالعام السابق3161بنسبة ح الموحد الربصافً ، حٌث زاد م1131أداًء ؼٌر مسبوق للعام هللا ثم بفضل دعمكم 
ستجدون تفاصٌل ، هذا ووهلل الحمد %3161نفس العام بنسبة المعلنة لتوقعات العن كما زاد صافً الربح كذلك ملٌار لاير،  363

 تقرٌر الذي بٌن أٌدٌكم. هذا المحتوٌات  ضمنالمجموعة داء حول أ أوفى وتحلٌالت
 

واستمراراً لتطبٌق سٌاستنا فً توزٌع أرباح ربع سنوٌة على مساهمٌنا الكرام، فقد والذي أشرنا إلٌه  للمجموعة قٌاسً لونتٌجة لألداء ا
لاير  1611م )بواقع 1131ملٌون لاير عن الربع الرابع للعام  111أوصى مجلس اإلدارة بتوزٌع أرباحاً نقدٌة على المساهمٌن قدرها 

% من صافً 11والتً تمثل  ملٌون لاير 111م مبلػ 1131ا تم توزٌعه وما سٌتم توزٌعه عن العام للسهم الواحد( لٌصل إجمالً م
جمعٌتكم الموقرة للموافقة علٌه ضمن البنود األخرى فً  فً جدول أعمالهذه التوصٌة تم تضمٌن ، حٌث م1131الربح المحقق للعام 

 جدول األعمال.
 
فقد أفصح المجلس عن مجموعة مع كافة مساهمٌها ومستثمرٌها بالسوق المالٌة، التنتهجها تعزٌزاً لسٌاسة اإلفصاح والشفافٌة التً و
 361والبنود االستثنائٌة( قدره   صافً ربح )قبل األرباح الرأسمالٌةٌق تحقالمجموعة توقع ، حٌث ت1131عات المالٌة للعام المالً توقال

والبنود االستثنائٌة( متوقع تحقٌقه بنهاٌة  صافً ربح )قبل األرباح الرأسمالٌةملٌون لاير  111منها  ،م1131ملٌار لاير بنهاٌة العام 
 .بإذن هللا ، وستقوم المجموعة بتحدٌث السوق المالٌة بخصوص تحقٌق هذه التوقعات بصفة ربع سنوٌةم 1131الربع األول من العام 

 
ؼٌر العادي  اجتماعهافً الموقرة تكم العامة لة، فقد وافقت جمعٌتنمٌة مصادر التموٌل والسٌوالمجموعة الرامً إلى توجه وانسجاماً مع 

ملٌار  1 رأسمال الشركة والبالػ تهاقٌمبما ال ٌتجاوز سالمٌة متوافقة مع الشرٌعة اإلإصدار صكوك على  1131خالل العام المالً 
بنسبة وملٌار لاير  361ك وذلك بقٌمة الصكوهذه أول شرٌحة من إصدار م من 1131خالل شهر ٌناٌر من العام لاير، حٌث توفقنا 

 .وهلل الحمد %111 تتجاوزتؽطٌة 
 

والمتمثل فً السابق الذي سبق أن أعلنته عبر التقرٌر السنوي للعام المالً  ستراتٌجًاال ههاجوت هذا وقد استمرت المجموعة فً تنفٌذ
فً إدارة  والمرونة االستقاللٌة من زٌداً ئها مإعطا خالل منعملٌات المجموعة على القطاعات التشؽٌلٌة الرئٌسة  االستمرار فً تركٌز

حٌث عقد  ،بشكل تدرٌجً قابضة شركة إلى تحول المجموعةمما سٌساهم فً  ،خططها المستقبلٌةرسم و قراراتها اتخاذوأعمالها 
هذا التوجه تعزز من لبلورة استراتٌجٌات وخطط طموحة  1131من ورش العمل واالجتماعات خالل العام المالً  اً المجلس عدد

المنطقة دول ة التً تشهدها ًٌ فً األسواق التً تعمل فٌها فً ضوء المتؽٌرات االقتصادٌة والسٌاسسدور المجموعة التنافوتدعم 
ٌمّكن مجلس هذه القطاعات و أداء تعزٌز فًوسٌساهم  ساهم مماوعلى وجه الخصوص الدول التً تعمل فٌها شركات المجموعة، 

متنوعة ذات قٌمة مضافة للمحفظة االستثمارٌة  ةواستحداث أنشطة استثمارٌ ةعة من التركٌز على األعمال االستراتٌجٌإدارة المجمو
  القائمة للمجموعة. 

 

بخالص الشكر  -عن إخوانً أعضاء مجلس اإلدارة الموقرٌن  نفسً ونٌابةأصالة عن  -أن أتقدم ال ٌسعنً إال وفً الختام 
الرشٌدة ومإسساتها لدعمهم المتواصل للقطاع الخاص. والشكر موصول كذلك إلى مساهمٌنا إلى حكومتنا  والتقدٌر

المملكة فً عملٌاتها بمنسوبٌها كافة لمجموعة والتنفٌذٌة لدارة اإل كذلككما أشكر ، همومساندت هملثقت ومستثمرٌنا الكرام
، آملٌن أن 1131خالل العام المالً ها المجموعة المتمٌزة والمقدرة وللنتائج القٌاسٌة التً حققتعلى جهودهم  هاوخارج

االجتماع السنوي أن ألتقً بكم خالل راجٌاً  ،1131لعام المالً أعاله ل هاٌتواصل العطاء لتحقٌق التوقعات التً أشرت إلٌ
من  لتقرٌرللرد على استفساراتكم بخصوص ما تضمنه هذا ابإذن هللا  م31/1/1131المقرر لها للمساهمٌن  للجمعٌة العامة 
 . نتائج ومعلومات

 وهللا ولً التوفٌق والنجاح،،،
 سلٌمان عبد القادر المهٌدب

 رئٌس مجلس اإلدارة
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 كلمة العضو المنتدب 
 مجموعة صافوال           المحترمٌن ومساهمات مساهمً السادة والسٌدات/ 

 السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته،

 علىاطالعكم من خالله ي نحرص دائمًا عمى ذوال م1131 لعامالتقرٌر السنوي للمجموعة ل برعأرحب بكم  أنيطيب لي كذلك 

 – مجموعتكم استطاعت ٌثالمجموعة وآخر المستجدات المتعلقة بؤعمالها وأنشطتها المختلفة داخل المملكة وخارجها، حأداء 
 363 بلػ ربح صافً حٌث حققت  1131الل العام المالً ج قٌاسٌة خنتائ تحقٌقالمحافظة واالستمرار فً  – وتوفٌقه هللا بفضل

م 1131للعام % عن التوقعات المالٌة 3161وبزٌادة قدرها  العام السابق% عن 3161وبزٌادة قدرها  م1131 للعامملٌار لاير 
 العام خالل الربح صافً فً االرتفاعن ، حٌث إالعام وهلل الحمدخالل ملٌار لاير والتً سبق أن أعلنتها المجموعة  3611البالؽة 
ٌٍؼ١ٍّبد اٌخبسع١خ ٌٍّغّٛػخ فٟ لطبع األغز٠خ ٚغ١ش اٌّغجٛق إٌٝ األداء اٌّز١ّض ثشىً سئ١ظ ٠ؼٛد  السابق لعامبا مقارنة م1131

 ثشىً ٚاضؼ خالي اٌؼبَ.  بٚرصبػذ٘ ٚاعزّشاس ّٔٛ اٌّج١ؼبد
 

ملٌار  1فً رأسمال شركة المراعً بمبلػ فً حدود  إضافٌة االستحواذ على حصةم 1131المجموعة خالل العام  استطاعتكما 
هذه الخطوة تعزٌزاً الستراتٌجٌة حٌث تؤتً %، 11.11% إلى 19691لاير، لترتفع حصتها بذلك فً شركة المراعً من 

س ثقة كما تعك ،المجموعة الرامٌة إلى تحقٌق مزٌد من النمو والتوسع فً استثماراتها الرئٌسة والتً من بٌنها قطاع األؼذٌة
 شركة المراعً.لقٌادة فً اإلدارة الحكٌمة جموعة الم
 

رؼم  -وٌؤتً هذا التقرٌر وقطاع األؼذٌة بالمجموعة ٌواصل تركٌزه وتوسعه فً عملٌاته المتطورة داخل المملكة وخارجها 
أنشطته فً مجال زٌوت الطعام  فً معظمملحوظاً مسجالً تمٌزاً  -ة فً دول اإلقلٌم التً ٌعمل فٌها ٌالتحدٌات االقتصادٌة والسٌاس

والسمن النباتً والمكرونة والسكر والمحلٌات محلٌاً وإقلٌمٌاً، كما ٌؤتً هذا التقرٌر وشركة العزٌزٌة بنده المتحدة قد استطاعت 
سة فً فرعاً داخل المملكة رؼم قوة المناف 331فرعاً منها  383عدد مراكزها التجارٌة )هاٌبر ماركت وسوبرماركت( إلى  زٌادة

ن المحافظة على ربحٌة جٌدة ونمو مبٌعاته وتنوع منتجاته مقطاع التجزئة بالمملكة، كما أن قطاع البالستٌك استطاع كذلك 
، زٌادة وتٌرة المنافسة فً األسواق التً ٌعمل فٌهارؼم تحدٌات ارتفاع المواد الخام ووذلك واستقطاب عمالء جدد محلٌاً وإقلٌمٌاً 

 لمجموعة فً ثناٌا هذا التقرٌر.  )التً ال تدٌرها( االتفاصٌل حول نتائج أعمال القطاعات واالستثمارات وستجدون مزٌداً من 

سعودٌاً ضمن كوادرها العاملة وبنسبة توطٌن تصل  16111لحوالً وعلى صعٌد الموارد البشرٌة، فإن المجموعة تفخر بتوظٌفها 

كمىىا أن أؼلبٌىىة القٌىىادات التنفٌذٌىىة  موظفىىاً، 316111حىىوالً لكىىة والبالؽىىة % مىىن إجمىىالً القىىوى العاملىىة بشىىركاتها بالمم31إلىىى  

بٌىىق توجههىىا االسىىتراتٌجً فقىىد واصىىلت المجموعىىة تط، وفىىً ذات اإلطىىار، وهلل الحمىىد للمجموعىىة مىىن الكفىىاءات الوطنٌىىة المتمٌىىزة

متىدرباً سىعودٌاً حىدٌثً  31ٌؾ حىوالً بتوظ 1131قامت المجموعة خالل العام المالً ، حٌث الرامً إلى توطٌن الكوادر البشرٌة

شىباب السىعودي مىن ال، كمىا تسىتمر الجهىود السىتٌعاب المزٌىد وشىركاتها الفرعٌىة بالمملكىة التخرج وإلحاقهم للعمل فىً المجموعىة

د تؤهٌىل جٌىل جدٌىوالتعاقب اإلداري وتعزٌز عملٌة ٌؤتً ذلك ضمن برنامج المجموعة إلعداد المدٌرٌن م، حٌث 1131خالل العام 

  إلدارة المجموعة وشركاتها التابعة. من قادة المستقبل
 

خدمة المجتمع من خالل تذلٌل المساهمة فً إلى  ةالرامٌجهودها المسئولٌة االجتماعٌة واصلت المجموعة الحوكمة ووفً مجال 
وكذلك من  كٌن(من خالل مركز صافوال لتمكٌن األشخاص ذوي اإلعاقة )م صعوبات التوظٌؾ لفئة األشخاص ذوي اإلعاقة

طبٌق نظام إلتزامها بتالمجموعة فً هذا التقرٌر، كما واصلت تفاصٌلها الحقاً التً ستجدون وجسور صافوال األخرى خالل 
لعملٌة اإلفصاح والشفافٌة وحماٌة  اً وتعزٌزفً مجال الحوكمة حوكمة الشركات وكافة األنظمة ذات العالقة وأفضل الممارسات 

 حقوق المساهمٌن.
 

م، والتً ستجدون تفاصٌالً 1131وتارٌخٌة خالل العام قٌاسٌة ن إذ نحمد هللا تعالى على ما حققته مجموعتكم من أداء ونتائج ونح
ساعدكم فً سٌما مأوفى حولها ضمن هذا التقرٌر والذي نؤمل أن نكون قد قدمنا لكم فٌه صورة وافٌة عن أداء وتطورات أعمالها، 

بالكٌفٌة المثلى وفهم واضح لعملٌات صافوال وتوجهها االستراتٌجً، سائلٌن هللا عز وجل أن ٌوفقنا اتخاذ قراراتكم االستثمارٌة 
شار أوالتً  1131إلى التوقعات المالٌة المعلنة للعام المالً للعمل الصادق والمخلص لتحقٌق مزٌد من السبق والتمٌز وصوالً 

لمساهمٌها وخدمة اقتصادنا مقدر فل استمرارٌة نهجها فً تحقٌق عائد بما ٌكوفً كلمته إلٌها أخً سعادة رئٌس مجلس اإلدارة 
لحكومتنا الرشٌدة لدعمها المتواصل لقطاع األعمال  اً سجل شكراً خاصأكما ال ٌفوتنً أن تنمٌة المجتمع. المشاركة فً الوطنً و

لجهودهم المقدرة التً  هالمملكة وخارجوإلى مساهمٌنا وحملة الصكوك لثقتهم ودعمهم المستمر وكافة منسوبً المجموعة داخل ا
 التً أشرنا إلٌها فً هذا التقرٌر. ؼٌر المسبوقة ساهمت فً تحقٌق النتائج 
  ،،وهللا نسؤل التوفٌق والسداد

 د. عبد الرإوف محمد مناع                     
 عضو مجلس اإلدارة المنتدب  
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 :جدول أعمال الجمعية العامة لممساىمين (0

م 1131جدول أعمال الجمعٌة العامة فً اجتماعها للعام ضمن محتوٌات هذا التقرٌر لً نستعرض معكم فٌما ٌ
 م بإذن هللا: 1131مارس  31والمنعقد فً ٌوم السبت الموافق 

والموافقىىىة   1131مناقشىىىة الحسىىىابات الختامٌىىىة )المدققىىىة( وتقرٌىىىر مراجعىىىً الحسىىىابات عىىىن العىىىام المىىىالً   .1
 علٌهما. 

 م والموافقة علٌه.1131تقرٌر السنوي لمجلس اإلدارة للعام مناقشة ال  .2

 م قىىىىدرها 1131الموافقىىىىة علىىىىى اقتىىىىراح مجلىىىىس اإلدارة بتوزٌىىىىع أربىىىىاح عىىىىن الربىىىىع الرابىىىىع مىىىىن العىىىىام   .3
سىىىىىمٌة % مىىىىىن القٌمىىىىة اال1وهىىىىو مىىىىىا ٌمثىىىىل لاير للسىىىىهم الواحىىىىىد  1.11ملٌىىىىون لاير(،  أي بواقىىىىىع  111)

ى مىىىا تىىىم توزٌعىىىه مىىىن أربىىىاح عىىىن الثالثىىىة أربىىىاع األولىىىى مىىىن العىىىام ، باإلضىىىافة إلىىىى المصىىىادقة علىىىللسىىىهم
وبإجمىىىىالً  سىىىىمٌة للسىىىىهم% مىىىىن القٌمىىىىة اال9وهىىىىو مىىىىا ٌمثىىىىل لاير للسىىىىهم الواحىىىىد   1691م  بواقىىىىع 1131

( لاير للسىىىىىهم الواحىىىىىد 3631ملٌىىىىىون لاير( بحٌىىىىىث ٌصىىىىىبح إجمىىىىىالً الىىىىىربح المىىىىىوزع ) 311مبلىىىىىػ قىىىىىدره )
وهىىىىو مىىىىا ٌمثىىىىل  1131ملٌىىىىون لاير ( عىىىىن العىىىىام   111زٌعىىىىه )وٌصىىىىبح إجمىىىىالً المبلىىىىػ الىىىىذي سىىىىٌتم تو

سىىىٌكون  1131، علمىىىاً بىىىؤن تىىىارٌر أحقٌىىىة أربىىىاح الربىىىع الرابىىىع للعىىىام سىىىمٌة للسىىىهمالقٌمىىىة اال % مىىىن33
وسىىىىٌتم م بىىىىإذن هللا، 1131مىىىىارس  31بنهاٌىىىىة تىىىىداول ٌىىىىوم اجتمىىىىاع الجمعٌىىىىة العامىىىىة المقىىىىرر لىىىىه ٌىىىىوم 

 .افقة الجمعٌة على ذلكبعد أخذ مواإلعالن عن تارٌر التوزٌع 
 م. 1131إبراء ذمــة أعضـاء مجلس اإلدارة مـن مسئولٌة إدارة الشركة عـن العام الموافقة على   .4

لتىىىدقٌق حسىىىابات الشىىىركة  تعٌىىىٌن المراجىىىع الخىىىارجًبخصىىىوص توصىىىٌة لجنىىىة المراجعىىىة الموافقىىىة علىىىى   .5
 به.وتحدٌد أتعا 1131ربع السنوٌة والحسابات الختامٌة للعام المالً 

م 1131التىىىىً تمىىىىت مىىىىع أطىىىىراؾ ذات عالقىىىىة خىىىىالل العىىىىام التالٌىىىىة المصىىىىادقة علىىىىى المعىىىىامالت والعقىىىىود  .1
المنشىىىىور علىىىىى موقىىىىع السىىىىوق  م1131والتىىىىً تىىىىم تفصىىىىٌلها فىىىىً التقرٌىىىىر السىىىىنوي لمجلىىىىس اإلدارة للعىىىىام 

  المالٌة تداول:

شىىىركات التابعىىىة لمجموعىىىة الموافقىىىة علىىىى عقىىىود التورٌىىىد والمعىىىامالت التىىىً تمىىىت بىىىٌن بعىىىض ال( 3 -1 
ابعىىىة لشىىىركة عبىىىد القىىىادر كة المهٌىىىدب لألؼذٌىىىة التصىىىافوال )فىىىً قطىىىاع األؼذٌىىىة والتجزئىىىة( وشىىىر

 ٌتىىىرأسالىىىذي المهٌىىىدب وأوالده والتىىىً ٌتىىىرأس مجلىىىس إدارتهىىىا أ. سىىىلٌمان عبىىىد القىىىادر المهٌىىىدب 
ملٌىىىىىىون لاير  381مجلىىىىىىس إدارة مجموعىىىىىىة صىىىىىىافوال وذلىىىىىىك بقٌمىىىىىىة إجمالٌىىىىىىة قىىىىىىدرها  كىىىىىىذلك

 لترخٌص بتجدٌدها لعام قادم.وا

الموافقىىة علىىى األعمىىال والعقىىود التىىً تمىىت بىىىٌن بعىىض الشىىـركات التابعىىة لمجموعىىة صىىافوال )فىىىً ( 1-1 
وشىىىىىركة هرفىىىىىً للخىىىىىدمات الؽذائٌىىىىىة المملوكىىىىىـة بنسىىىىىبة  (قطىىىىىاع األؼذٌىىىىىة والتجزئىىىىىة والبالسىىىىىتٌك

الٌىىىىة قىىىىىدرها %( لمجموعىىىىة صىىىىافوال بطرٌقىىىىة مباشىىىىرة وؼٌىىىىىر مباشىىىىرة، وذلىىىىك بقٌمىىىىة إجم39)
والتىىىرخٌص بتجدٌىىىدها لعىىىام قىىىادم، حٌىىىث ٌتقلىىىد عضىىىوٌة مجلىىىس إدارة شىىىركة  لاير ملٌىىىون 11611

 عبىىىىد العزٌىىىىز خالىىىىد الؽفٌلىىىىً هرفىىىىً مىىىىن أعضىىىىاء مجلىىىىس إدارة مجموعىىىىة صىىىىافوال كىىىىل مىىىىن )أ.
، سىىىامً محسىىىن بىىىاروم. دو ، ود. عبىىىد الىىىرإوؾ محمىىىد منىىىاع(إدارة شىىىركة هرفىىىً )رئىىىٌس مجلىىىس

 .محمود منصور عبد الؽفار (أ.  أحد التنفٌذٌٌن وهوو

شركة المراعً والموافقة على المعامالت التجارٌة التً تمت بٌن شركة العزٌزٌة بنده المتحدة ( 1-1 
صافوال والخاصة بتورٌد مواد ؼذائٌة واستهالكٌة ألسواق  ( لمجموعة%11611المملوكة بنسبة )

لترخٌص بتجدٌدها لعام قادم. حٌث ٌتقلد لاير وا ملٌون 13361بنده وذلك بقٌمة إجمالٌة قدرها 
)أ. سلٌمان  عضوٌة مجلس إدارة شركة المراعً من أعضاء مجلس إدارة مجموعة صافوال كل من 

إبراهٌم محمد العٌسى وأ. موسى عمران  عبد القادر المهٌدب ود.عبد الرإوؾ محمد مناع، وأ.
 العمران(.

م ولمىىىىدة ثىىىىالث 3/1/1131الهىىىىا اعتبىىىىاراً مىىىىن مبدأ أعانتخىىىىاب مجلىىىىس إدارة للىىىىدورة الجدٌىىىىدة التىىىىً سىىىىت .1
 وفقاً لقائمة المرشحٌن التً وافقت علٌها وزارة التجارة والصناعة.   مٌالدٌة سنوات 

تعىىىدٌل الفقىىىرة )ك( مىىىن المىىىادة الثالثىىىة )أؼىىىراض الشىىىركة( بالنظىىىام األساسىىىً للشىىىركة وذلىىىك بإضىىىافة  كلمىىىة  .8
 "بٌع" لتصبح على النحو التالً: 

 زمة لتحقٌق أؼراض الشركة"وبٌع األراضً والعقارات والمصانع الال "شراء
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 : مجموعةوصف النشاط الرئٌس لل (2
، زٌوت الطعام والسمن النباتً ، بهدؾ إنتاج وتسوٌقم3919عام الفً  سعودٌةعامة شركة مساهمة كتم تؤسٌس مجموعة صافوال 

ساسٌة ة البالستٌك والمواد الؽذائٌة األوتجارة التجزئة وصناعٌات حلّ والمُ  صناعة السكر، ما ذكرلٌشمل بجانب  نشاطهذا التوسع و
والعقود  نظامها األساسًلألؼراض الواردة فً والتطوٌر العقاري واالستثمارات األخرى ذات العالقة بنشاط المجموعة وفقاً 

شمل الذي ٌ األؼذٌةقطاع ) –اتها الرئٌسة نشاطها الرئٌس من خالل قطاعالمجموعة تمارس حٌث . التؤسٌسٌة لشركاتها الفرعٌة
)صناعة المنتجات  البالستٌكقطاع ، و)هاٌبرماركت وسوبرماركت( التجزئةوقطاع ، والمحلٌات والمكرونة زٌوت الطعام والسكر

طى، كما فرٌقٌا وآسٌا الوسأدول الشرق األوسط وشمال عدد من  ، وتنتشر عملٌاتها بشكل واسع فً(البالستٌكٌة المرنة والصلبة
التً تعمل فً عدد من المجاالت مثل األؼذٌة والتطوٌر العقاري، شركات عدد من الفً متنوعة استثمارات المجموعة تملك 

أبرز وفٌما ٌلً بٌان بالشركات التابعة والشقٌقة للمجموعة و ،ةاالستثمارٌصنادٌق البجانب تملكها لحصص فً عدد من 
  أنشطتها الرئٌسة وبلد التؤسٌس:داخل المملكة وخارجها واستثماراتها 

 اسم الشركة م
دولة 

 التؤسٌس
نوع النشاط 

 الرئٌس
الدولة التً تمارس فٌها 

 نشاطها

نسبة 
 الملكٌة

)مباشرة 
وغٌر 

 مباشرة(

 رأس المال
وفقاً للقٌمة 

األسمٌة لألسهم 
 والحصص

      أوالً: قطاع األغذٌة 

ساسٌة األؼذٌة األ السعودٌة شركة صافوال لألؼذٌة  .3
)زٌوت الطعام، 

السكر 
 والمكرونة(

شركة قابضة تدٌر 
استثمارات المجموعة 
فً مجال األؼذٌة داخل 

 المملكة وخارجها

 ملٌار لاير 161 91%

زٌوت الطعام  السعودٌة شركة عافٌة العالمٌة .1
والزٌوت النباتٌة 

 والمكرونة

السعودٌة، دول الخلٌج، 
الٌمن،  مصر، إٌران، 

 انتركٌا، كازاخست

 ملٌون لاير 111 91639%

شركة صافوال ألسواق  .1
 األؼذٌة الناشئة* 

ر زالج
البرٌطانٌة 
 العذراء

الجزائر، السودان،  زٌوت الطعام
 والمؽرب

 ملٌون لاير 311 9163%

مكعبات السكر،  السعودٌة الشركة المتحدة للسكر .3
سكر البنجر، 
 والمحلٌات

مصر، السعودٌة و
وتصدر منتجاتها إلى 

 ظم الدول العربٌةمع

 ملٌون لاير 191 1363%

شركة الملكة للصناعات  .1
 الؽذائٌة

ملٌون جنٌه  11 %311 مصر تصنٌع المكرونة مصر
 مصري

شركة الفراشة للصناعات  .1
 الؽذائٌة

ملٌون جنٌه  11 %311 مصر تصنٌع المكرونة مصر
 مصري

      ثانٌاً: قطاع التجزئة: 

ئة تجارة التجز السعودٌة تحدةشركة العزٌزٌة بنده الم .1
)الهاٌبر ماركت 
 (والسوبر ماركت

السعودٌة، دبً، لبنان، 
 وقطر

ملٌون  11168 1363%
 لاير

      ثالثاً: قطاع البالستٌك: 

شركة صافوال ألنظمة  .8
 التؽلٌؾ

منتجات البالستٌك  السعودٌة
بنوعٌه )المرن 

 والصلب(

السعودٌة، ومصر 
وتصدر منتجاتها ألكثر 

 دولة حول العالم 11 من

ملٌون  13163 311%
 لاير

 ملٌون  11 %311 مصر / االسكندرٌة البالستٌك مصر شركة نٌومارٌنا  .9
 جنٌه مصري

31
. 

شركة الشرق للصناعات 
 البالستٌكٌة  

ملٌون  1361 %311 السعودٌة البالستٌك السعودٌة
 لاير

     رابعاً: قطاع االستثمار )ال تدٌره المجموعة(:

شركة هرفً للخدمات  .33
 الؽذائٌة

األؼذٌة ومطاعم  السعودٌة
 الوجبات السرٌعة

السعودٌة وبعض دول 
 الخلٌج

 ملٌون لاير 111 39%

عدد من المنتجات  السعودٌة شركة المراعً .31
 الؽذائٌة الطازجة

السعودٌة وعدد من دول 
 االقلٌم

 ملٌار لاير 3 1161%
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 اسم الشركة م
دولة 

 التؤسٌس
نوع النشاط 

 الرئٌس
الدولة التً تمارس فٌها 

 نشاطها

نسبة 
 الملكٌة

)مباشرة 
وغٌر 

 مباشرة(

 رأس المال
وفقاً للقٌمة 

األسمٌة لألسهم 
 والحصص

شركة كنان الدولٌة للتطوٌر  .31
 عقاريال

 ملٌار لاير 361 %1969 السعودٌة التطوٌر العقاري السعودٌة

شركة مدٌنة المعرفة  .33
 االقتصادٌة

 ملٌار لاير 163 %31 السعودٌة التطوٌر العقاري السعودٌة

ملٌون  111 %1 األردن التطوٌر العقاري األردن شركة تعمٌر األردنٌة .31
 ردنًأدٌنار 

 ملٌار لاير  %1 السعودٌة التطوٌر العقاري دٌةالسعو شركة دار التملٌك .31

شركات فرعٌة منتشرة فً عدد من دول الشرق األوسط وشمال هً خاصة التً تدٌرها المجموعة،  ،لشركات الرئٌسة المذكورة أعالها ملحوظة:*
. كما توجد فً ثناٌا هذا التقرٌر بهذا التقرٌر سٌتم التطرق ألدائها ونسبة ملكٌة صافوال فٌها كل على حدة الحقاً والتً فرٌقٌا وآسٌا الوسطى، أ

 كذلك كما تتضمن، ونسبة ملكٌة المجموعة فٌها تفاصٌل أوفى حول الشركات الفرعٌة والشقٌقة للمجموعة والصنادٌق االستثمارٌة التً ال تدٌرها
  تفاصٌل أوفى حول هذه الشركات واالستثمارات. اإلٌضاحات المصاحبة للقوائم المالٌة

 

 م: 2102لعام اوتوقعات م 2102للعام ومإشراته والتحلٌالت المالٌة ملخص األداء  (2

 : للمجموعة م2102ملخص األداء والتحلٌالت المالٌة للعام أ( 

١ٍِبس لاير، ِمبثً  0,4 اٌؼبَ ِجٍغ صبفٟ سثؼ، ؽ١ش ثٍغ 2102أداًء ِز١ّضاً ٚربس٠خ١ب ٌٍؼبَ اٌّبٌٟ صبفٛال ِغّٛػخ عغٍذ 

 ١ٍِ3,77بس لاير، ِمبثً  4,76  اٌؼبَثٍغ إعّبٌٟ اٌشثؼ خالي وّب  %.06,7ٍؼبَ اٌغبثك ٚرٌه ثبسرفبع لذسٖ ٌ ١ٍِبس لاير0,2

١ٍِبس  ١ٍِ0,01بس لاير، ِمبثً  2,46 اٌؼبَاٌشثؼ اٌزشغ١ٍٟ خالي وّب ثٍغ %، 07,7ٍؼبَ اٌغبثك ٚرٌه ثبسرفبع لذسٖ ١ٌٍِبس لاير 

 لاير 2,01 اٌؼبَ ثٍغذٍغُٙ خالي ٌسثؾ١خ ٚلذ ٔزظ ػٓ ٘زا األداء اٌّز١ّض  %.36,7ٍؼبَ اٌغبثك ٚرٌه ثبسرفبع لذسٖ ٌلاير 

 2102اٌؼبَ اٌّبٌٟ ثبػ خالي سعجت االسرفبع فٟ األ ٠ٚؼٛد ٌٍفزشح اٌّّبصٍخ ِٓ اٌؼبَ اٌغبثك.ٌٍغُٙ لاير  2,41، ِمبثً ٌٍغُٙ

ٌّغّٛػخ فٟ لطبع األغز٠خ ٚاعزّشاس ّٔٛ ابد ٌؼ١ٍّٚغ١ش اٌّغجٛق بٌؼبَ اٌغبثك ثصفخ سئ١غخ إٌٝ األداء اٌّز١ّض ثِمبسٔخ 

ٚثض٠بدح  غبثك١ٍِبس لاير ٌٍؼبَ اٌ 25,2 ثـ ١ٍِبس لاير ِمبسٔخ 27,4، ؽ١ش ثٍغذ ٚرصبػذٖ ثشىً ٚاضؼ خالي اٌؼبَ اٌّج١ؼبد

١غخ ٌج١غ ١ٍِْٛ لاير ٔز 47اٌغٛل١خ فٟ لطبع اٌزغضئخ ٚرؾم١ك أسثبػ سأعّب١ٌخ لذس٘ب  ثبإلضبفخ إٌٝ ص٠بدح اٌؾصخ% 0,7لذس٘ب 

 . 2102َخالي اٌؼبَ  ؽصخ اٌّغّٛػخ فٟ ششوخ إػّبس اٌّذ٠ٕخ االلزصبد٠خأغٍت 
 

ثٍغ َ، ؽ١ش 2102)لجً األسثبػ اٌشأعّب١ٌخ ٚاٌجٕٛد االعزضٕبئ١خ( ٌٙزا اٌؼبَ فٟ ربس٠خٙب أػٍٝ صبفٟ سثؼ اٌّغّٛػخ عغٍذ وّب 

١ٍِبس لاير ٌٍؼبَ ٚاٌزٟ  0,32ٕٙب٠خ اٌؼبَ ٚاٌزٟ لذس ٌٙب % ػٓ اٌزٛلؼبد ٌصبفٟ األسثبػ ث2,3ٚثض٠بدح لذس٘ب ١ٍِبس لاير  0,35

١ٍِبس  0,2% ػٓ اٌزٛلؼبد األص١ٍخ ٚاٌجبٌغخ 02,5ثض٠بدح لذس٘ب  2102ػٕٙب اٌّغّٛػخ ثذا٠خ اٌؼبَ اٌّبٌٟ عجك أْ أػٍٕذ 

ٌزٟ رؼًّ ف١ٙب اٌّغّٛػخ ا ، ٚلذ عبءد ٘زٖ إٌزبئظ اٌّز١ّضح ثبٌشغُ ِٓ اٌزؾذ٠بد اٌخبسع١خ اٌزٟ أؽبطذ ثبألعٛاق اٌذ١ٌٚخلاير

ٚرغذس اإلشبسح إٌٝ أْ إ٠شاداد ٚػٛائذ ِغّٛػخ صبفٛال ػبدح ِب رزأصش ثجؼض اٌّٛاعُ خالي اٌؼبَ ِضً . ٚرصذس ِٕزغبرٙب ٌٙب

 . ِٛعُ شٙش سِضبْ اٌّجبسن ِٚٛعُ اٌؾظ

 : 2102 المالً عامخالل الالتشغٌلٌة  هاوقطاعاتالمجموعة إنجازات القرارات وأبرز ب( 

   الرامىىً إلىىى  ًتطبٌىىق توجههىىا االسىىتراتٌجم 1131خىىالل العىىام واصىىلت المجموعىىة  للمجموع  ة: ًه االس  تراتٌجالتوج

عملٌىات االسىتحواذ وتوسىٌع مىن خىالل مزٌد من التركٌىز فىً أنشىطتها الرئٌسىة )قطىاع األؼذٌىة، التجزئىة والبالسىتٌك( 

العمىل علىى ، إضىافة إلىى اجٌة القائمة لبعض عملٌاتهاوزٌادة الطاقات اإلنتالعالمً و اإلقلٌمً فً السوق هامنتجاتقاعدة 

 ستثمارٌة قابضة.اتعزز من األنشطة الرئٌسة القائمة والتحول بشكل تدرٌجً إلى شركة ذراع إنتاجٌة رابعة  ستحداثا
 

 :ًفىً رأسىمال شىركة  تهازٌىادة حصىم ب1131قامت المجموعة خىالل العىام  زٌادة حصة المجموعة فً شركة المراع

والتىً  %11611% إلىى 19691ملٌار لاير، لترتفع حصتها بذلك فً شركة المراعىً مىن  1بمبلػ فً حدود  المراعً

تؤتً تعزٌزاً الستراتٌجٌة المجموعة الرامٌة إلى تحقٌق مزٌد من النمو والتوسع فً استثماراتها الرئٌسة والتً من بٌنهىا 

 % إلىى1161ة بزٌىادة حصىتها فىً شىركة المراعىً مىن قطاع األؼذٌة، كما تؤتً منسجمة مع قرارها وخطوتهىا السىابق

19691  .% 
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 :خططهىىىا  للمسىىىاهمة فىىىً تلبٌىىىة احتٌاجىىىاتفىىىً تنوٌىىىع مصىىىادر التموٌىىىل المجموعىىىة تعزٌىىىزاً لتوجىىىه  مش   روع ص   كوك

صىدار النظامٌىة إلمتطلبىات الإسىتكمال م 1131المستقبلٌة، فقد تىم خىالل العىام ٌاتها الحالٌة وللتوسٌع عم هاواستراتٌجٌات

ملٌىار لاير، حٌىث  1على عدة إصدارات بما ال ٌتجىاوز رأسىمال الشىركة البىالػ متوافقة مع الشرٌعة اإلسالمٌة صكوك 

كجىزٍء مىن  ملٌىار لاير 361وذلىك بقٌمىة م 1131فىً ٌنىاٌر صىكوك الهىذه صدار وطرح أول شىرٌحة مىن تم بحمد هللا إ

تبلىػ حٌىث  م1131مجلىس إدارة المجموعىة بنهاٌىة العىام من قبل الجمعٌة العامة للمسىاهمٌن وعتمد برنامج الصكوك الم

سىىنوات، وقىىد تىىم طىىرح الصىىكوك بقٌمتهىىا االسىىمٌة إضىىافة إلىىى ربىىح متوقىىع متؽٌىىر للمسىىتثمرٌن فىىً مىىدة الصىىكوك سىىبع 

 (SIBOR) ودائىع الىلاير السىعودي لسىتة أشىهرعلى الصكوك ٌتمثل فً سعر العمولة المعروض بٌن البنوك السعودٌة 

علمىاً بىؤن حجىم طلبىات االكتتىاب فىً الصىكوك بلىػ حىوالً أربعىة ملٌىارات لاير ،  %( نقطىة أسىاس3631مضافاً إلٌه )

 % وهلل الحمد.111بتؽطٌة تجاوزت 

 

 :ملٌىىار لاير، بزٌىىادة قىىدرها  3161حققىىت شىىركة صىىافوال لألؼذٌىىة مبٌعىىات موحىىدة تجىىاوزت  ش  ركة ص  افوال لألغذٌ  ة

% عىىن 18ملٌىىون لاير، وهىىو مىىا ٌمثىىل زٌىىادة قىىدرها  111الموحىىد . كمىىا بلىىػ صىىافً ربحهىىا العىىام السىىابق% عىىن 161

 سابق. صافً الربح للعام ال

 

 :13363مبٌعىات شىركة العزٌزٌىة بنىده حىاجز العشىر ملٌىارات لاير وتحقٌقهىا لصىافً ربىح بلىػ  تتجىاوز أسواق بن ده 

عىدد مراكزهىا  إسىتطاعت زٌىادة %. كمىا1161وبزٌىادة قىدرها  للعام السىابقملٌون لاير  11163ملٌون لاير مقارنًة بــ 

منافسىة فىً قطىاع فرعىاً داخىل المملكىة رؼىم قىوة ال 331فرعاً منها  383التجارٌة )هاٌبر ماركت وسوبرماركت( إلى 

   .%19لوظائؾ قدرها لنسبة سعودة الشركة التجزئة بالمملكة، كما حققت 
 

 :3611ار لاير حٌىث وصىلت قٌمىة المبٌعىات الىى تجاوز مبٌعات قطاع البالستٌك حاجز الملٌى استمرار قطاع البالستٌك 

 % عن العام السابق له.161قدرها ملٌار لاير بزٌادة 
 

 :اٌؼبِخ ٚششوبرٙب اٌفشػ١خ  بلبِذ اٌّغّٛػخ ثششاء ِجٕٝ عذ٠ذ ١ٌىْٛ ِمشاً سئ١غبً إلداسرٙ شراء مقر للمجموعة

( The Headquarters Business Park –)را ١٘ذ وٛاسرشص ثضٔظ ثبسن   ِششٚعٚاٌّزّضً فٟ اٌجشط اٌششلٟ ِٓ 

ِزش  03,414ِٓ دٚس أسضٟ ٚخّغخ ػشش دٚساً ثّغبؽخ رمذ٠ش٠خ إعّب١ٌخ رجٍغ )اٌّمش ّذ٠ٕخ عذح، ؽ١ش ٠زىْٛ ثاٌىبئٓ  

. ٚاٌغذ٠ش ثبٌزوش أْ ِشؽٍخ اٌجٕبء األعبع١خ ٌٍجشط اٌششلٟ لذ أزٙذ ١ٍِْٛ لاير 034ِشثغ(، ٚرٌه ثم١ّخ إعّب١ٌخ لذس٘ب 

اٌؼًّ ؽب١ٌبً العزىّبي اٌزشط١جبد اٌّزؼٍمخ ثبٌزمغ١ّبد اٌذاخ١ٍخ ٚاٌغجبوخ ٚاٌزٛص١الد اٌىٙشثبئ١خ  ثٕغبػ. ٠ٚغشٞ

 َ.2103ٚاٌّصبػذ اٌىٙشثبئ١خ ٚاٌج١ٕخ اٌزؾز١خ ٌزم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد، ؽ١ش ٠زٛلغ االٔزٙبء ِٓ ٘زٖ اٌّشؽٍخ خالي اٌؼبَ 
 

 :فٟ رطج١ك ِجبدسر١ٙب 2102٘ب خالي اٌؼبَ ٚاصٍذ اٌّغّٛػخ عٙٛد حوكمة الشركبت والمسئولية االجتمبعية َ

"ِٛاص١ك ٚعغٛس صبفٛال" ِٓ خالي ثشاِغٙب اٌّخزٍفخ فٟ ِغبي اٌّغئ١ٌٛخ االعزّبػ١خ )عغٛس صبفٛال( ٚاٌزٟ رٙذف 

إٌٝ اٌّغبّ٘خ فٟ رط٠ٛش اٌّغزّغ ِٓ خالي ِشوض صبفٛال ٌزّى١ٓ األشخبص رٚٞ اإلػبلخ ٚاٌغغٛس ٚاٌّجبدساد 

ٙب ٚؽشصٙب اٌّغزّش ػٍٝ رطج١ك ٔظبَ ؽٛوّخ اٌششوبد )ِٛاص١ك صبفٛال( اٌزٞ ٠ٙذف إٌٝ األخشٜ، ثغبٔت اٌزضاِ

االٌزضاَ ثمٛاػذ ِٚجبدا اٌؾٛوّخ ٚرطج١ك األٔظّخ ٚاٌمٛا١ٔٓ ثٙذف ؽّب٠خ ؽمٛق أصؾبة اٌّصبٌؼ ٚسػب٠زٙب ٚرفؼ١ً 

ّغب١ّ٘ٓ ٚاٌّغزضّش٠ٓ ٚاٌغّٙٛس دٚس ِغٍظ اإلداسح ٌٚغبٔٗ ٚرؼض٠ض ػ١ٍّخ اإلفصبػ ٚاٌشفبف١خ ٚاٌزٛاصً ثفؼب١ٌخ ِغ اٌ

ػجش لٕٛاد االرصبي اٌّخزٍفخ ِضً )اٌغٛق اٌّب١ٌخ اٌغؼٛد٠خ، اٌّٛلغ اإلٌىزشٟٚٔ ٌٍّغّٛػخ ٚششوبرٙب اٌفشػ١خ،  ٚػذد 

 ِٓ ٚعبئً اإلػالَ األخشٜ(. 

 

  م: 2102للعام المالً صافوال مجموعة ( توقعات ج

َ، ١ٍِ2103بس لاير ثٕٙب٠خ اٌؼبَ  0,5( لذسٖ ٚاٌجٕٛد االعزضٕبئ١خ أعّب١ٌخرؾم١ك صبفٟ سثؼ )لجً األسثبػ اٌشّغّٛػخ اٌرزٛلغ 

 2103اٌّبٌٟ ٔفظ اٌؼبَ  ١ٍِْٛ لاير صبفٟ سثؼ )لجً األسثبػ اٌشأعّب١ٌخ( ِزٛلغ رؾم١مٗ ثٕٙب٠خ اٌشثغ األٚي ِٓ 261ِٕٙب 

  ثئرْ هللا.
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 وام السابقة باألع 2102تفاصٌل ومقارنات نتائج األداء للعام المالً بٌان ب( د

 م وتحلٌالته ومساهمة القطاعات فً النتائج الكلٌة ألعمال المجموعة:1131وفٌما ٌلً نستعرض تفاصٌل األداء للعام 

 :بالعام السابق م مقارنة2102( ملخص النتائج المالٌة للعام 0-د
 :م(2102إلى  2118جدول مقارنة قائمة الدخل لفترة خمس سنوات من )( 0-0-د

 السعودي لايرالقائمة الدخل )بآالف(  م1021 م1022 م1020 م1009 م1008

 بالصافي -اإليرادات 2713911493 2511951752 1361196311 3169316111 3168136111
 تكمفة اإليرادات (2216291925) (2112241985) (3161336111) (3368196881) (3161116113)

 الربح إجمالي 177627568 379707711 2,403,229 2,017,203 0,804,222

 صافي ايرادات استثمار 5781567 4451613 3196111 1116199 1116313
 بالصافي –إيرادات أخرى  731721 961767 916131 196811 3316111

 الدخل يلإجما 5,413,656 175087201 2,972,010 2,329,990 2,2,1,122
 مصروفات بيع وتسويق (161116191) (211441813) (368116311) (361116113) (363116111)

دارية (1916131) (5621472) (1116318) (1186181) (3116393)  مصروفات عمومية وا 

 اجمالي المصروفات (2,759,607) (177077185) (2,472,290) (2,0,2,237) (0,388,324)

 لالربح )الخسارة( من التشغي 214561247 278007827 0,498,801 24,,0,277 70,499,
 الربح )الخسارة( من بيع استثمارات 461651 1521781 3916111 1386331 3316981

 ةدوتكاليف مشاريع مستنفانخفاض موجودات  - (351366) (1816131) (1136191) (3316311)
 بالصافي –مصاريف تمويل  (4271381) (3171472) (1336111) (1116111) (3116118)

222,403 0,24,,807 0,0,3,889 0,,11,7,1 
215751517 

 
الدخل )الخسارة( قبل الزكاة وضريبة الدخل 

 وحقوق األقمية
 الزكاة وضريبة الدخل (668,848)  (3116113) (3316331) (116111) (116181)

 صافي الدخل قبل حقوق األقمية 1,609,367 ,0,4,8,72 0,123,742 0,082,494 071,128
 حصة حقوق األقمية (405,160) (1116111) (3196133) (1136919) 116111

 صافي الربح 1,402,207 271017376 712,,88 930,3,3 212,238

  
 م(:2102إلى  2118رسم بٌانً ٌوضح نمو صافً المبٌعات وصافً األرباح للمجموعة لألعوام ) (2-0-د

 

 م(1131 -1118نمو صافً األرباح لخمس سنوات )
 (تلرٌاال)بمالٌٌن ا
 

 

 

 م( 1131  -1118ٌرادات صافوال لخمس سنوات )مبٌعات/إ
 (ت)بمالٌٌن الرٌاال
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 :السابقم مقارنة بالعام 2102جدول ٌعكس التغٌر فً قائمة الدخل للعام ( 2-0-د
 

 البيان )بآالف الرياالت( م1021 م1022 ( -التغيرات + أو ) نسبة التغير:
 بالصافي –رادات اإلي 2713911493 2511951752 6,895,798 :8,7

 تكمفة  اإليرادات  (66,669,965) (2112241985) (8,404,945) :6,6

 الربح إجمالي (177627568) 379707711 7907816 :2979

38,3: 837,954 4451613 5781567 
صافي حصة أرباح الشركاء والشركات الزميمة 

 وتوزيعات األرباح

 بالصافي –أخرى إيرادات  731721 961767 (63,046) :63,8 -

 الدخل إجمالي 571237856 175087201 9057751 :2511

 مصروفات بيع وتسويق (213671292) (211441813) (666,479) :80,4

دارية (590,387) (5621472) (67,845) :5  مصروفات عمومية وا 

 مجموع المصروفات (2,759,607) (177077185) (1507311) :912

 )الخسارة( التشغيمي الربح 2,456,249 278007827 6557130 :3614

 )الخسارة( من بيع استثمارات الربح 46,658 1521781 (806,830) :69.5-

 انخفاض موجودات وتكاليف مشاريع مستنفدة - (351366) 35,366 :800-

 بالصافي –مصاريف تمويل  (467,388) (3171472) (809,909) :34,6

2917: 1717757 276007760 
170757527 

 

الربح )الخسارة( قبل الزكاة وضريبة الدخل 

 وحقوق األقمية

 الزكاة وضريبة الدخل  (2681148)  (1321524) (1361124) :15311

 صافي الربح قبل حقوق األقمية  278077369 271687736 3387633 :2311

 حقوق األقمية  (4551165) (2661365) (1381855)  :5211

 صافي الربح  271017109 271017376 2997833 :2676
 

م مقارنة بنتائج العام 1131النتائج التشؽٌلٌة للعام الربحٌة والتً أدت إلى الفروقات الجوهرٌة فً سباب األتم التطرق إلى  ملحوظة:

  ( أعاله بما فً ذلك التوقعات التً أعلنتها المجموعة. 1البند )فً السابق 
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مبٌعات المجموعة وشركاتها التابعة داخل المملكة وخارجها وفقاً للدولة  إٌرادات/تحلٌل جغرافً إلجمالً  (4-0-د
 )بآالف الرٌاالت(:  السابقم مقارنة بالعام 2102والمنتجات ومدى إسهام تلك األعمال فً المبٌعات الموحدة للمجموعة للعام 

 م2100 م2102 المنتجات/ وأسماء العالمات التجارٌة الدول / النشاط

 بآالف الرٌاالت بآالف الرٌاالت  والسمن النباتً: عات منتجات زٌوت الطعاممبٌ

عافٌة، العربً، أوالٌت، المائدة، شمس، صن جلو، دالل،  المملكة العربٌة السعودٌة والخلٌج والٌمن -
 عافٌة كانوال

6,444,083 161136919 

 361396111 8,888,564 روابى، عافٌة، جنة، سالٌت، حلوة مصر  -

 161136339 4,404,486 الدان، افتاب، بهار، عافٌة إٌران -

 1316183 874,083  لٌتو، خزاٌوشكا كازاخستان  -

 1116918 685,358 صباح، الطٌب، سودانً السودان  -

 1196131 679,877 عافٌة، هالة المؽرب  -

 8316198 887,353 ٌودوم ، سٌرما تركٌا -

 1136111 668,544 عافٌة، اولٌور الجزائر -

 (16118) (83,564) - عائدات استثمار موحدة -

 9,200,940 77,,01,3,4  (0) إجمالً مبٌعات منتجات نشاط  زٌوت الطعام

    بٌعات منتجات نشاط المكرونةم

 ,Macaronto  449,011* 31,,0 و، مكروناتItaliano اٌطالٌانو     الملكة، (2) إجمالً مبٌعات منتجات نشاط المكرونة

    والمحلٌات مبٌعات منتجات السكر 

 361816118 3,766,876 سكر األسرة وسكر زٌادة، صفاء، نهار، حال،  سوٌفا المملكة العربٌة السعودٌة  ودول الخلٌج والٌمن -

 سكر األسرة مصر  )الشركة المصرٌة المتحدة للسكر(  -
8,608,033 

361196111 

 3,8,0,2,0 3,274,913  (2)كر إجمالً مبٌعات منتجات نشاط الس

    مبٌعات قطاع التجزئة )أسواق بنده(  

  بنده وهاٌبربنده()المتحدة  بندهالعزٌزٌة أسواق  المملكة العربٌة السعودٌة   -
9,589,050  

861136311 

 هاٌبر بنده دبً  -اإلمارات العربٌة المتحدة  -
309,553  

1316111 

ٌّة - ٌّة اللبنان  رماركت سوب الجمهور
367,989 

1916191 

 9,080,330 322,,01,03   (4)إجمالً إٌرادات قطاع التجزئة 

    مبٌعات قطاع البالستٌك 

 المملكة العربٌة السعودٌة  -
 " مصانع جدة والرٌاض"  

ٌقوم القطاع بتصنٌع العبوات حسب طلب العمالء 
 8116383 933,665 بالمملكة وخارجها. 

ٌقوم القطاع بتصنٌع العبوات حسب طلب العمالء بمصر                    مصر )نٌومارٌنا(  -
 وخارجها.

866,086 3136931 

 (16191) (6,564)  إستبعاد إٌرادات بٌن الشركات الفرعٌة

 1,001,533 1,053,163  (3)إجمالً مبٌعات نشاط  البالستٌك 

    أخرى

 3116831 3186111  بالسعودٌة -النشاط العقاري   -

 022,803 028,323  (,) إجمالً مبٌعات األنشطة األخرى

 23,329,807 922,,27,72  إجمالً اإلٌرادات  

 (224,003) (243,429)   استبعاد إٌرادات بٌن الشركات الفرعٌة

 23,093,712 27,290,492  صافً اإلٌرادات

كامل العام، بٌنما تمثل مبٌعات  1131م إلى أن مبٌعات عام 1133كرونة مقارنة بعام م فً نشاط الم1131ٌعزى االرتفاع الكبٌر فً مبٌعات عام  ملحوظة:
 م. 1133م، حٌث تم االستحواذ على نشاط المكرونة خالل الربع األخٌر من عام 1133م تمثل مبٌعات فترة وجٌزة من العام  1133مبٌعات 
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 :م2102للعام  وحدةالماإلٌرادات فً لمجموعة لالرئٌسة واألنشطة القطاعات  إسهاماترسم بٌانً ٌوضح  (3-0-د
 

 
 

 
 م(:2102م إلى 2118جدول مقارنة قائمة المركز المالً للمجموعة لفترة خمس سنوات من ) (,-0-د

 البيــان م1021 م1022 م1020 م 1009 م1008
 باآلالفالمركز المالي قائمة  لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي
 موجودات متداولة ) أ ( 815441892 717731813 519151643 516331557 417641435
 مطموبات متداولة   ) ب( 913521929 717451279 617241128 613131432 615511656

 ب (   -رأس المال العامل ) أ  (7581537) 331534 (8131485) (6791925) (112371176)
      

 موجودات متداولة  815441892 717731813 519151643 516331557 417641435
 األصول األخرى طويمة األجل 915161692 619431133 711321576 615861256 515251559
 ممتمكات، آالت ومعدات  517791951 513841435 417391217 515361761 412551663

 لي الموجودات إجما 3557213713 1072027376 2777827936 2771567511 2175107251
      

 المطموبات المتداولة  913521929 717451279 617241128 613131432 615511656
 قروض طويمة األجل 316121246 218211494 213941857 119961252 111171136
 المطموبات األخرى  5441358 4681786 4481133 4181979 2841735

 إجمالي المطموبات  2314591483 2270307559 975677068 877187623 771037171
      

 رأس المال المدفوع 515551555 515551555 515551555 515551555 515551555
 االحتياطات واألرباح المدورة  312861675 217221467 215251537 119651628 113891165
  حقوق المساهمين 812861675 717221467 715251537 619651628 613891165
 حقوق األقمية  115951382 113481355 111941831 115671283 7471515

 إجمالي المطموبات وحقوق المساىمين 1373127535 1072027376 2777827936 2771567511 2175107251
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  (:,-0-دبٌانٌة توضح التغٌر فً حقوق المساهمٌن وموجودات الشركة )بناء على الجدول  رسوم (7-0-د

 
 بٌانً ٌوضح التغٌر فً موجودات/أصول الشركة رسم

 م(2102 -2118لألعوام ) 
 (ت)بمالٌٌن الرٌاال

 

 رسم بٌانً ٌوضح التغٌر فً حقوق المساهمٌن
 م (2102 -م 2118لألعوام ) 

  ) بمالٌٌن الرٌاالت(

 

 

 
 حقة لجهات حكومٌة:( تفاصٌل القروض طوٌلة وقصٌرة األجل للمجموعة وشركاتها الفرعٌة والمبالغ المستهـ

، تتحرى إدارة مجموعة صافوال دائماً أن تتم معامالتها المالٌة وفقاً للصٌػ اإلسالمٌة المتعارؾ علٌها فً عملٌة التموٌل
ونتٌجة  مع الشرٌعة اإلسالمٌة. ةخاصة فٌما ٌتعلق بسٌاسة القروض، كذلك بادرت خالل هذا العام بإنشاء صكوك متوافق

سهٌالت التً تتحصل علٌها المجموعة داخل المملكة متوافقة مع الشرٌعة اإلسالمٌة بحمد هللا. وفٌما ٌلً لهذا التوجه فإن الت
 م:1131تفاصٌل القروض طوٌلة وقصٌرة األجل القائمة مع نهاٌة عام 

  : )بؤآلف الرٌاالت( م من اآلت2102ًدٌسمبر  20( قروض طوٌلة األجل: تتكون القروض طوٌلة األجل كما فً 0-هـ
 م2102 اسم البنك/الجهة المقرضة قروض طوٌلة األجل )بآالف الرٌاالت(

 )بؤآلف الرٌاالت(
 م2100

 الرٌاالت( )بؤآلف 

    صندوق التنمٌة الصناعٌة السعودي 

 116819 396189 صندوق التنمٌة الصناعٌة شركة صافوال ألنظمة التؽلٌؾ  -

 22,829 096,89  المجموع ) أ ( 

    : بنوك تجارٌة

سامبا، السعودي الفرنسً، السعودي لالستثمار،  مجموعة صافوال  -
 بنك الجزٌرة

163316191 368136111 

 1116111 1116111 األهلً التجاري، البنك السعودي البرٌطانً شركة العزٌزٌة بنده المتحدة  -

 بنك "إتش.إس.بً.سً األهلً التجاري، سامبا،  شركة عافٌة العالمٌة -
  HSBC بتركٌا 

3986313 1116381 

 116113 186111 الجزائر، بنك فرنسا –سوسٌتٌه جنرال  شركة صافوال لألسواق الناشئة  -

بنك ستاندرد السعودي البرٌطانً، سامبا،  الشركة المتحدة للسكر -
 مصر، والتجاري الدولً بمصر – تشارترد

8116181 8316198 

البنك  (، HSBC -بنك "إتش.إس.بً.سً المكرونة -
 "NBSG –االهلى سوسٌتٌه جنرال 

- 316919 

 116111 116111 السعودي البرٌطانً، سامبا شركة صافوال ألنظمة التؽلٌؾ  -

 2,432,7,8 463126319  المجموع ) ب ( 

 2,477,397 463226098  مجموع القروض طوٌلة األجل ) أ + ب ( 

    ناقصاً الجزء المتداول: -

 (36331) (16111)  الصناعٌة السعوديصندوق التنمٌة  -

 (1136911) (9116891)  بنوك تجارٌة -

 2,820,494 ,26,02624  قروض طوٌلة األجل
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 (:بآالؾ الرٌاالتم  )20/02/2102( جدول سداد إجمالً القروض طوٌلة األجل القائمة كما فً 2-هـ

السنة 
 المالٌة

مجموعة 
 صافوال

 عافٌةشركة 
 العالمٌة

  بندهالعزٌزٌة 
 المتحدة

صافوال 
 ألنظمة

 التغلٌف

الشركة 
المتحدة 

 للسكر

صافوال 
لألسواق 

 الناشئة
 المكرونة

 إجمالً
 م2102

إجمالً 
 م2100

 

1131  1 1 1 1 1 1 1 1 361316131 

1133 163196818 136111 3336333 316118 1116193 336131 1 161186193 8396939 

1131  3316111 316331 1 16811 3116111 86311 1 1116133 3136111 

1131 116111 316331 1 16918 986913 16111 1 3816891 916933 

1131 316111 316331 1 36813 816191 16311 1 3316913 196111 

1138 1 316331 1 1 896311 16913 1 3116331 136111 

1139 1 316331 1 1 1 1 1 316331 16111 

1111 1 16113 1 1 1 1 1 16113 1 
 2,820,494 ,02,24,,2 1 28,233 72,224, 22,417 000,000 29,,018 48,301,,2 المجموع 

 

 (:بآالؾ الرٌاالت( قروض قصٌرة األجل مع بنوك تجارٌة وجهات أخرى والتً ٌتم سدادها خالل فترة سنة )2-هـ
 م2100 م2102 اسم البنك/ الجهة المقرضة  الشركة 

 9316811 361886111 بنك الخلٌج الدولً ،الراجحً، سامبا  مجموعة صافوال

السعودي البرٌطانً، األهلً التجاري، سامبا، )بنوك أوربٌة، مصرٌة،  شركة عافٌة العالمٌة 
 واٌرانٌة وتركٌة(  

361116193 9316191 

 3116111 3136391 بنوك سودانٌة وجزائرٌة وأوربٌة شركة صافوال لألؼذٌة الناشئة

 116811 316939 "، البنك الوطنً المصريNBSG –البنك االهلى سوسٌتٌه جنرال  مصر -مشروع المكرونة 

 116111 1 سامبا  شركة المتون 

 1316111 1316111 السعودي البرٌطانً، البنك االهلً  شركة صافوال ألنظمة التؽلٌؾ  

 3336111 1996919   مصرٌة، بنوك البنك اإلسالمً للتنمٌة، سامباالسعودي البرٌطانً،  الشركة المتحدة للسكر

 2,733,429 2,327,273  إجمالً القروض قصٌرة األجل 
  

 

 ( المدفوعات النظامٌة المستحقة لجهات حكومٌة:  و
الجدول أدناه ٌوضح مقارنة بقٌمة المدفوعات النظامٌة المستحقة على المجموعة وشركاتها الفرعٌة لجهات حكومٌة نظامٌة أو رقابٌة 

   (:بآالؾ الرٌاالت) م13/31/1131كما فً ها وبٌان أسبابها، مع وصؾ موجز ل

 م2100 م2102 بٌان باألسباب للمستحقات متضمناً  وصف موجز

 1116331 1336131 الرسوم الجمركٌة 

 836331 3316111 الزكاة والضرٌبة 

)استقطاع المإسسة العامة للتؤمٌنات االجتماعٌة 
 أخرىو التؤمٌنات االجتماعٌة للموظفٌن(

816381 116811 

 136911 316813 مختلفة تكالٌؾ تؤشٌرات ورسوم حكومٌة 

 396111 16111 أخرى 

 298,881 4,3,212 اإلجمالً

 

 :لمجموعة(اأعمال الشركات الفرعية )قطاعات خطط نتائج أداء و تفاصيل  (4

داخل المملكة الفرعٌة  هاشركاتلمجموعة عبر قطاعات المجموعة الرئٌسة التً تدٌرها اوخطط  فٌما ٌلً تقرٌر مفصل عن أداء 
   رئٌسة:  ةتدٌرها وتملك فٌها حصال األخرى التً  االستثماراتإلى باإلضافة ، وخارجها

 
 )قطاع األغذٌة(شركة صافوال لألغذٌة ( 4-0

ذات مسئولٌة تدٌر مجموعة صافوال عملٌاتها فً قطاع األؼذٌة من خالل شركتها الفرعٌة شركة صافوال لألؼذٌة )شركة 
 بدورهاوتدٌر تمتلك  حٌث، م بإذن هللا(1131والتً ٌجري العمل حالٌاً لتحوٌلها لشركة مساهمة مقفلة خالل العام  محدودة
تمتلك عالمات و ،فرٌقٌا وآسٌا الوسطىأفً ثمان دول بمنطقة الشرق األوسط وشمال  والمنتشرةقطاع األؼذٌة عملٌات 

دولة من  11 ٌتم تسوٌقها فً والتًلجودة فً مجال زٌوت الطعام والسمن النباتً والسكر عالٌة ا لمنتجاتتجارٌة رائدة  
 الفرعٌة الشركاتمن  سوقٌة رائدة فً معظم الدول التً تمارس فٌها عملٌاتها من خالل عدد ة دول العالم، حٌث تملك حص

 .  وتعاقدات مع موزعٌن تجارٌٌن
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 صافوال لألغذٌة وشركاتها  الموحد لشركةداء األوفٌما ٌلً نتائج 

 :نتائج األداء الموحد لشركة صافوال لألغذٌة ( أ

ٌُعد قطاع األؼذٌة من أبرز القطاعات الرئٌسة فً عملٌات مجموعة صافوال،  حٌث تملك وتدٌر المجموعة هذا القطاع عبر 
ة شمال أفرٌقٌا والشرق األوسط ( دول من دول منطق8تنتشر عملٌاتها فً )التً شركتها الفرعٌة "شركة صافوال لألؼذٌة" و

النباتً وآسٌا الوسطى. كما تمتلك صافوال لألؼذٌة عالمات تجارٌة متمٌزة وعالٌة الجودة فً مجال زٌوت الطعام والسمن 
دولة حول العالم، حٌث استطاعت الشركة تحقٌق مكانة رٌادٌة فً معظم الدول التً  11ها فً منتجات والسكر والتً ٌتم بٌع

 ا.تعمل فٌه
 

. كما بلػ صافً العام السابق % عن161بزٌادة قدرها وملٌار لاير،  3161تجاوزت ولقد حققت الشركة مبٌعات موحدة 
ملٌون  389والذي بلػ  للعام السابق% عن صافً الربح 18ملٌون لاير، وهو ما ٌمثل زٌادة قدرها  111ربحها الموحد 

بها األسواق التً تعمل فٌها خالل العام، إلى جانب األوضاع لاير. وبالرؼم من الظروؾ الصعبة التً مرت وتمر 
التً تعمل فٌها  قٌمة العمالت المحلٌة فً البلدان والظروؾ السٌاسٌة ؼٌر المستقرة فً عدد من دول اإلقلٌم، وانخفاض

جاء أداء القطاع إال أن ، مقابل الدوالر، والتحدٌات  التً تواجهها لتتجاوز األسعار المرتفعة للسلع والمواد الخام العالمٌة
عدد من  عوبات فًفً جمٌع األسواق الناضجة التً تعمل فٌها، كما شهد هذا العام تحدٌات وصعام بشكل جٌداً ومعقوالً 

أنشطتها الدولٌة الناشئة، ورؼم أن بعض عملٌاتها قد حققت أداء أقل أو خسارة مقارنة بالعام السابق إال أن األداء التارٌخً 
على النتائج الموحدة  تؤثٌر األوضاع السالبةالحد من سبوق لبعض الشركات الفرعٌة قد ساهم بشكل كبٌر فً وؼٌر الم
     .للشركة

 

 بالمممكة ودول الخميج واليمن والشام، إيران، مصر، كازاخستان() نشاط زيوت الطعام والسمن النباتي والمكرونة (ب

 شركة عافٌة العالمٌة:  (0-ب
شركة عافٌة تمتلك وتدٌر  بشكل رئٌس عملٌات  حٌثلألؼذٌة ،  % لشركة صافوال91639وكة بنسبة ممل هذه الشركة

، وتركٌا ،وإٌران ،والخلٌج والشامفً مجال زٌوت الطعام والسمن النباتً فً )المملكة العربٌة السعودٌة ومصانعها العالمٌة 
ٌوضح حجم بٌانً وفٌما ٌلً رسم ، ملٌون طن سنوٌاً  163 أكثر من والتً ٌصل إجمالً طاقتها اإلنتاجٌة إلى وكازاخستان(

 : الطاقة اإلنتاجٌة لمصانع الشركة حسب التوزٌع الجؽرافً لها
 

 رسم بٌانً ٌوضح حجم الطاقة اإلنتاجٌة لمصانع زٌوت الطعام
 حسب التوزٌع الجؽرافً لها )بآالؾ األطنان سنوٌاً( 
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معروفة الو رائدةال ها المختلفةوتحت عالمات ات التابعة لشركة عافٌة العالمٌةوفٌما ٌلً نستعرض تفاصٌل أداء الشرك

 : لجمهور المستهلكٌن
 المملكة والخلٌج والشام: العالمٌة بعافٌة شركة  (0-0-ب

عملٌاتها فً أسواق السعودٌة والٌمن ودول الخلٌج العربً  بالمملكة( شركة مساهمة مقفلة)شركة عافٌة العالمٌة  ز  ترك
بزٌوت طعام عالٌة آنفاً بتزوٌد األسواق المذكورة الشركة لشام. وٌقع  مركزها الرئٌس فً مدٌنة جدة، حٌث ٌقوم مصنع وا

 . رائدةتجارٌة  وتحت عالمات الجودة
 

من زٌوت الطعام واالستحواذ  المنطقةم دورها الرٌادي فً تؽطٌة حاجة أسواق 1131واصلت شركة عافٌة خالل العام 
% 13بٌنما بلؽت حوالً  %11السوق السعودٌة التً تعمل فٌها، حٌث بلؽت حصتها من  األسواقدة فً على حصة رائ

% من أسواق دول الشام. وستواصل الشركة رٌادتها فً األسواق التً تعمل فٌها 11من أسواق دول الخلٌج العربً و
 % لٌصل إلى1 ةحجم مبٌعات الشركة بنسب م1131ارتفع خالل العام  وقد .1131خالل العام المالً  كهدؾ استراتٌجً لها

بلؽت نسبته طفٌؾ  بانخفاضملٌار لاير  161 مبلػ المنطقةهذه مبٌعات الشركة فً  تتجاوزكما طن، لؾ أ 191 حوالً
سعار بعض المنتجات النخفاض السعر العالمً لبعض انواع الزٌت أفً النخفاض ٌعزى هذا او، م1133% مقارنة بعام 1

 حوالً ، إال أن صافً األرباح بلػالعام السابقمقارنة ب المبٌعات حجم. وبالرؼم من الزٌادة فً ٌت االولٌنزخاصة والخام 
إلى عدة ٌة حلرباهذا االنخفاض فً عزى وٌ، العام السابق% عن 31م وبانخفاض قدره 1131ملٌون لاير فً عام  381

 العربٌة السورٌة.  وعلً وجه الخصوص الجمهورٌة الظروؾ السٌاسٌة التً تمر بها منطقة الشامعوامل من أبرزها 
 

النمو  ٌن "عافٌة والعربً" معتتٌن الرئٌسٌٌم على عالمتٌها التجار1131أهم األنشطة التسوٌقٌة للشركة فً عام  كزتترّ لقد 
فة إلى ، باإلضاالعام السابقعن  %11 وبزٌادة قدرها" فً األسواق السعودٌة شمسزٌت زهرة دوار الشمس "ل المتزاٌد

كما طرحت ، دعم الشركة المستمر لمنتجٌها الرئٌسٌٌن زٌت الذرة "عافٌة" وزٌت النخٌل "العربً" فً أسواق المنطقة كافة
والذي أظهر تجاوباً واعداً ومشجعا من  المملكة" فً أسواق عافٌة زٌت الزٌتونالشركة منتجها الجدٌد من زٌت الطعام "

تج الجدٌد لٌشمل لتطوٌر خطة بٌع المنم 1131عام  خاللخطط توسعٌة طموحة  العمالء. هذا وتسعى الشركة لتطبٌق
   فً دول المنطقة. دورها الرٌادي الشركة واصلتللخلٌج ومنطقة الشام االضافة لدول السوق السعودي بإ

 

  :إٌران –( شركة صافوال بهشهر 2-0-ب
، وهً شركة قابضة تمتلك اإلسالمٌة ٌةٌراناإلرٌة جمهوالب% من شركة صافوال بهشهر 81تمتلك شركة عافٌة العالمٌة 

وتدٌر مصنعٌن فً إٌران وهما )شركة بهشهر الصناعٌة" و"شركة مارجرٌن للتصنٌع"، حٌث تمتلك العالمات التجارٌة 
 الرائدة "الدان" و"باهار" و"أفتاب".

 

ة أداًء ونتائجاً ؼٌر مسبوقة، من حٌث عاماً تارٌخٌاً وقٌاسٌاً لشركة صافوال بهشهر، حٌث حققت الشرك م1131كان عام 
بالرؼم من التحدٌات ، وذلك الحصة السوقٌة وحجم المبٌعات وصافً األرباح ومإشرات األداء الرئٌسة األخرى للشركة

المفروضة على إٌران، وكذلك بالرؼم من إرتفاع العقوبات اإلقتصادٌة التً واجهتها الشركة فٌما ٌختص باألوضاع و
ع واإلمدادات وبعض التحدٌات األخرى المتعلقة ببٌئة العمل التنافسٌة. كما أن الجهود التً بذلت فً تحسٌن تكالٌؾ التوزٌ

مزٌج المبٌعات، وتحقٌق أقصى قدر من الكفاءة فً التكالٌؾ واألنشطة التسوٌقٌة القوٌة، واإلدارة الفعالة لرأس المال 
سجلت الشركة ربحٌة متمٌزة وقٌاسٌة للعام حٌث  ،لنتائج القٌاسٌةهذه اتحقٌق مجتمعة وراء هذه العوامل العامل، كانت 

  مقارنة بالعام الماضً. 1131المالً 
 

مع قٌام الشركة بدعم مكانتها الرٌادٌة م 1131واصلت الحصة السوقٌة والعالمات التجارٌة للشركة تحسنهما خالل العام 
م. وفً السوق 1131% لعام 3861م إلى 1133% لعام 31فً السوق، حٌث زادت حصة الشركة السوقٌة من 

%، كما سجلت 91% إلى 81االستهالكٌة، ارتفعت الحصة السوقٌة للعالمة التجارٌة الرائدة فً مجال السمن "الدان" من 
% عام 11إلى  العام السابق% 11( ارتفاعاً تارٌخٌاً من B2Bالمبٌعات بٌن الشركة والمإسسات والمصانع االستهالكٌة )

 ً الشرائح ذات القٌمة المضافة والمارجرٌن.م ف1131
 

% 13ملٌار لاير، وهو ما ٌمثل زٌادة قدرها  363ملٌار لاير لٌصل إلى   363كما ارتفع صافً المبٌعات للشركة بقٌمة 
 شركةكما بادرت ال، وٌعزى ذلك إلى ارتفاع حجم المبٌعات والرقابة المستمرة على أسعار بٌع المنتج، العام السابقمقارنة ب

ها، والتً ستكون الموزع الحصري لمنتجات مصنعٌها إبتداءاً لإطالق شركة توزٌع مملوكة بالكامل م ب1131خالل العام 
خالل األعوام القادمة  عٌوزتد والٌورتتكالٌؾ سلسلة البترشٌد م، مما ٌساهم فً تحقٌق الكفاءة فٌما ٌتعلق 1131من العام 
 بإذن هللا.
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ٌران اإلسالمٌة اإلجمهورٌة بالإلى استمرار المخاطر والتحدٌات التً تواجه نشاط الشركة اإلشارة كما ٌود مجلس اإلدارة 
والتً سبق اإلفصاح عنها فً التقرٌر السنوي للمجلس للعام السابق والتً تتمثل فً العقوبات االقتصادٌة المفروضة على 

ٌقوم مجلس كما  انخفاض العملة اإلٌرانٌة مقابل الدوالر، إٌران باإلضافة إلى صعوبة استٌراد المواد الخام من الخارج و
 . إتخاذ التدابٌر الالزمة حٌال ذلكاإلدارة بمراقبة األوضاع عن كثب وبشكل مستمر وتوفٌر اإلدارة المثلى لهذه المخاطر و

ألي انعكاسات وٌرى المجلس أن تخصٌص احتٌاطٌات تتوازى مع قٌمة انخفاض العملة من األهمٌة بمكان وذلك تحسباً 
 . 1131 المالً سلبٌة على أرباح الشركة مستقبالً وسٌقرر المجلس قٌمة هذه االحتٌاطات بشكل ربع سنوي خالل العام

 ( شركة عافٌة العالمٌة )مصر(:2-0-ب
شركة الم، مما أثر على عملٌات 1131مرت جمهورٌة مصر العربٌة بالعدٌد من األحداث والظروؾ السٌاسٌة خالل العام 

ات عالٌة على المدى المتوسط ٌبمصر، إال أنه وبالنسبة للرإٌة والصورة العامة، ُتعد مصر سوقاً واعداً وذات إمكان
خاصة فً  ضخماستهالكً ط وحجم كبٌر ونم ًسكان نمولما تتمتع به مصر من اإلٌجابٌة والطوٌل، وتؤتً هذه النظرة 

 والسمن النباتً والمكرونة. ام الطعاألصناؾ التً تعمل فً مجالها الشركة مثل زٌوت 
 

جٌداً فً فئة السمن وزٌوت الطعام فً السوق المصرٌة، حٌث استطاعت، اً أداءالشركة تطوراً وم، حققت 1131عام فً 
ٌُعد األوسع إنتشاراً فً السوق  مكانتها الرٌادٌة فً قطاع السمن وتعزٌزعلى حصتها السوقٌة الشركة المحافظة  الذي 

هد هذا العام كذلك ارتفاعاً كبٌراً فً مكانة الشركة التنافسٌة فً قطاع زٌوت الطعام مع نمو إجمالً حجم كما شالمصرٌة، 
 1131خالل العام  حصة السوقٌة لعالمتها التجارٌة الرائدة "عافٌة"نمت قلٌال ال%، فٌما 9المبٌعات للشركة بما ٌعادل 

 . مقارنة بالعام الماضً
 

وتشهد  والمعروفة منتجاتها ذات العالمات التجارٌة المتمٌزةلسمعة مار الشركة بشكل متمٌز باستث كل ذلكلقد تم تحقٌق 
ٌإكد األمر الذي جنة" و"عافٌة" و"ِحلوة" ارتفاعاً ملحوظاً، لعالماتها الرئٌسة مثل "روابً" و" مإشرات األداء الرئٌسة

السنوات خالل أكبر ونجاٍح  نموٍ إمكانٌة تحقٌق لى ٌشٌر إ ممابهذه العالمات لدى المستهلك المصري  راسخةوجود قناعة 
ت بها القادمة. ورؼم أن الشركة حققت أهدافها المالٌة على مستوى السوق المحلً، إال أن األوضاع واألحداث التً مرّ 

سلباً األحداث والتطورات هذه أثرت  ، فقدوظروؾ تنافسٌة حادة وشرسة سبقه من أحداثم وما 1131مصر خالل العام 
ملٌون لاير لهذا العام  31 لٌصل إلى للعام السابقلاير  ملٌون 13من ربح الصافً حٌث انخفض ، ربحٌة الشركةعلى 
 السنوات القادمة بإذن هللا.خالل ز جهودها وإمكاناتها بهدؾ زٌادة ربحٌتها ٌتعزمستمرة فً أن الشركة  إالم، 1131

 
مصر بتولً اإلدارة الكاملة لشركتً  –م فٌه شركة صافوال لألؼذٌة م أول عام تقو1131كان عام  :مصر - نشاط المكرونة

م  وهما شركتا )الَملِكة والفراشة(. ولقد كان تحدٌاً كبٌراً 1133تصنٌع المكرونة التً استحوذت علٌهما نهاٌة العام المالً 
وفً مجال جدٌد بالكامل  –الَملِكة  –ائدة التجارٌة الكبٌرة الرأمام شركة صافوال لألؼذٌة أن تقوم بإدارة هذا النشاط بعالمته 

ألؾ طن  313 المستحوذة دارته وبفضل هللا بحكمة ونجاح. هذا وتبلػ الطاقة االنتاجٌة لمصانع المكرونةأعلٌها، إال أنها 
وكانت النتائج بعد عام كامل من االستحواذ  % من السوق المصرٌة.11السوقٌة حوالً ة الشركة سنوٌاً، كما تبلػ حص

%، مع زٌادة حجم مبٌعاتها 9شجعة، حٌث استطاعت الشركة من زٌادة حصتها السوقٌة فً السوق المصرٌة بما ٌعادل م
(، األمر العام السابق% عن 31ملٌون لاير وهو )ما ٌمثل نمواً قدره  31%، وزٌادة فً صافً األرباح بلؽت  31بنسبة 

 على مستوى المجموعة. ذات مستقبلٌةاستحوامنها للقٌام ب ادةاالستفالذي ٌجعل من هذا االستحواذ سابقة نجاح ٌمكن 
 

 ( شركة ٌودم لزٌوت الطعام )تركٌا(:4-0-ب
تمارس شركة ٌودوم التركٌة )المملوكة بالكامل لشركة عافٌة العالمٌة( نشاطها فً مجال إنتاج زٌوت الطعام من خالل 

هلك التركً بمنتجاتها من زٌوت الطعام عن طرٌق عالمتٌها  د المستحٌث تزوّ ، مصنعها الكائن فً محافظة  أزمٌر بتركٌا
% من 3% من حصة السوق( وسٌرما )التً تستحوذ على 31وهما "ٌودوم" )التً تستحوذ على  الرئٌستٌنالتجارٌتٌن 

وزٌت الكانوال، وزٌت البندق،  ،الذرةزٌت و ،زهرة دوار الشمسزٌت حصة السوق( بمنتجات من أصناؾ متعددة  )مثل 
 المستهلكة فً السوق التركٌة. االجتماعٌة العلٌاالزٌتون( للشرائح و
 

، هام، قامت الشركة بنجاح بتؤسٌس شبكتها الخاصة بالمبٌعات والتوزٌع، مما ساهم فً زٌادة حجم مبٌعات1131وخالل العام 
ملٌون لاير فً عام  881% لتصل إلى 9وعملٌة التحصٌل، وإدارة المخاطر. حٌث ارتفعت قٌمة المبٌعات بما ٌعادل 

أكثر  ، حٌث بلػالعام السابق% مقارنة ب1كما نمى حجم المبٌعات بنسبة السابق، عام للملٌون لاير  833م، مقارنة بـ 1131
 م فً هذا السوق الناضج والذي ٌشهد منافسة حادة وشرسة.1131لعام طن لألؾ  318 من 
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م وتطبٌق خطة تهدؾ إلى االستفادة من القاعدة القوٌة لمحفظة ، كانت الشركة تعمل على رسالعام السابقومع نهاٌة 

إلى ربحٌة. وبفضل هللا تعالى، استطاعت الشركة تحقٌق أرباحاً  العام السابقعالماتها التجارٌة لتحوٌل خسارتها خالل 
عزى . وٌالسابق للعاملٌون لاير م3368ملٌون لاير، بالمقارنة مع صافً خسائر بلؽت   3161م بلؽت 1131صافٌة للعام 

فً نشاط زٌت دوار الشمس وزٌت الربحٌة حجم مبٌعات الشركة، وارتفاع هوامش  إلى زٌادةاألرباح فً المقام األول نمو 
التً قامت بها الشركة مع المإسسات والمصانع االستهالكٌة األخرى النوعٌة الزٌتون، باإلضافة إلى صفقات المبٌعات 

(B2B.) 
 

 ستان(( صافوال )كازاخ3-0-ب
فً  حصتها، على م1131خالل عام  % لشركة عافٌة العالمٌة(91حافظت شركة صافوال كازاخستان )المملوكة بنسبة 

(، Leto% من حجم السوق والمكانة الممٌزة لعالمتها التجارٌة  لٌتو )39سوق زٌوت الطعام بكازاخستان باستحواذها على 
ستراتٌجٌة اؼراق وحرب فً األسعار من كبار إنافسة وشدٌدة الم بالرؼم من التحدٌات التً تواجه الشركة فً سوق

 313 ، نتج عنه مبٌعات بلؽت لهذا العام نألؾ ط 19 المنافسٌن فً السوق الكازاخستانٌة. بلػ إجمالً حجم مبٌعات الشركة
ملٌون لاير لعام  361أرباحا صافٌة بلؽت ، ونتجت عن هذه المبٌعات ًالماضعام لملٌون لاير ل 133 ملٌون لاير مقابل

من التحدٌات فً بٌئة  اً تواجه عدد  ، ورؼم هذه النتائج اإلٌجابٌة، إال أن الشركةالسابقعام للملٌون لاير 168م، مقابل 1131
العمل من أبرزها استمرار تدفق المنتجات الروسٌة إلى سوق زٌوت الطعام بكازاخستان باإلضافة إلى أن المٌزة التنافسٌة 

زالت قائمة وتقؾ  ماالمندمجٌن فً القطاع الفالحً النتاج المواد األولٌة لزٌوت الطعام، ن ٌالمحلٌٌن المنافسها التً ٌتمتع ب
تطوٌر  العدٌد من نماذج العمل  علىتعمل اإلدارة فً الوقت الحالً هذا و فً ربحٌة الشركة أكبر اً نموأمام تحقٌق  عائقاً 

لدٌها عدد من المجموعة فإن وفً هذا الخصوص من النمو  والتوسع. لتوسعة قاعدة عملٌات الشركة لتحقٌق مزٌد 
حٌالها فً بخصوص هذه الشركة ومستقبل عملٌاتها فً هذا البلد وسٌتم اتخاذ القرارات المناسبة اإلستراتٌجٌة الخٌارات 

  الوقت المناسب.

 
 (:المغرب -ن السودا – زالجزائ)زٌوت الطعام  –( شركة صافوال لألغذٌة لألسواق الناشئة ج

الشركة  تملك هذهحٌث  ،% لشركة صافوال لألؼذٌة9163شركة صافوال لألسواق الناشئة هً شركة تابعة ومملوكة بنسبة 
  . التابعة له أداء الشركات)المؽرب والسودان والجزائر(. وفٌما ٌلً تفاصٌل كل من عملٌات زٌوت الطعام فً 

 
 الجزائر:–( عافٌة العالمٌة 0 – ج

المتخصصة فً تصنٌع وتسوٌق زٌوت و ركة عافٌة الجزائر )المملوكة بالكامل لشركة صافوال لألسواق الناشئة(شبدأت 
المرتبة الثانٌة من حٌث حصتها فً سوق زٌوت  م بالجزائر، وتحتل الشركة حالٌاً 1118الطعام عملٌاتها فً شهر أكتوبر 

 المنتشر فً جمٌع أنحاء البالد.  "عافٌة"صة منتجها % من حجم السوق، وخا11تتجاوز حصتها والطعام الجزائري، 
عام ال% عن 11طن، بنمو قدره ألؾ  33161  بحجم مبٌعات بلػ م1131شركة نموها السرٌع واختتمت عام الواصلت 
 ربحٌةالمما ساهم فً تحسٌن  السابق. عامال% عن 11ملٌون لاير وبزٌادة قدرها  11361بلؽت المبٌعات  كما السابق و

ملٌون  11صافٌة بلؽت  اً وسجلت أرباح العام السابقحٌث استطاعت الشركة الحفاظ على التحول الذي حققته  عام، بشكل
 مقابل الدوالر ضعؾ وتراجع قٌمة العملة المحلٌة ، وذلك برؼمم1133ملٌون لاير فً عام  1163مقابل  1131 للعاملاير 

 .واألسباب األخرى التً تم اإلشارة إلٌها
 

من خالل حمالت "عافٌة" عالمتها التجارٌة مكانة االستثمار فً تطوٌر وتعزٌز  م1131خالل العام شركة واصلت ال
ملٌون لاير لبناء  11ناجحة موجهة للمستهلكٌن والتجار. وباإلضافة إلى ذلك، استثمرت الشركة حوالً تسوٌقٌة وأنشطة 

وقد  ،تركٌب وتشؽٌل خط انتاج ثالث للتعبئةكما قامت بجدٌد لتخزٌن الزٌت الخام،  مستودعمستودع جدٌد لمنتجاتها، و
فً تؽطٌة احتٌاجات السوق  كذلكعد %، مما سٌسا11ساهم هذا المشروع فً زٌادة الطاقة اإلنتاجٌة للشركة بحوالً 

 الجزائرٌة الحالٌة وخطة الشركة المستقبلٌة. 
 

بهدؾ الوصول مسٌرتها وخططها التوسعٌة ى استكمال واألعوام القلٌلة القادمة عل م1131هذا وستركز الشركة خالل عام 
 العائد على االستثمار. أصولها وٌعّظم ، بجانب تحسٌن مستوى ربحٌتها، مما ٌعزز الجزائرٌة إلى مكانة رٌادٌة فً السوق
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 السودان -( صافوال 2 – ج

م وذلك 1111سواق الناشئة( فً عام تؤسست شركة صافوال السودان لزٌوت الطعام )المملوكة بالكامل لشركة صافوال لأل
احتٌاجات السوق السودانً من زٌوت الطعام الذي ٌسٌطر علٌه نمط االستهالك التقلٌدي من زٌوت جزء من بهدؾ تؽطٌة 

، أو معبؤة فً عبوات صؽٌرةٌُباع فٌها الزٌت سائباً الطعام المستخلصة من الفول السودانً الخام، سواء فً عبوات كبٌرة 
عملٌة تؽٌٌر نمط المستهلك وعاداته القدٌمة تمثل تحدٌاً للشركة إال أنها استطاعت مع الوقت أن تزٌد من حجم  حٌث كانت
 وحصتها السوقٌة.مبٌعاتها 

 
ٌّاً للشركة، حٌث شهد السوق تدهوراً 1131وقد كان عام  المحلٌة، ومن ناحٌة الطعام فً أسعار زٌوت حاداً م اختباراً حقٌق

قٌمة العملة المحلٌة مقابل الدوالر، الكبٌر لنخفاض اإلزٌادة فً تكالٌؾ المدخالت. هذا إلى جانب ة واجهت الشركأخرى 
األمر الذي شكَّل تحدٌاً كبٌراً للشركة. وفً ظل اقتصاد مضطرب كما هو علٌه الحال فً السودان، فقد اضطر المستهلكون 

إال أن الشركة استطاعت أن تحقق نتائج جٌدة من  أرخص. وبرؼم هذه الظروؾ الصعبة،أخرى إلى البحث عن بدائل 
حجم مبٌعات عالمتها  زاد% فً حجم مبٌعات عالمتها التجارٌة الرئٌسة   "صباح"، كما 1خالل تحقٌق زٌادة قدرها 

. ولقد أدى ذلك سابق% عن العام ال33زاد إجمالً حجم المبٌعات للشركة بنسبة و%، 311التجارٌة الثانٌة "الطٌب" بنسبة 
م كان 1131وبرؼم أن عام  ملٌون لاير للعام السابق. 11مقابل  ملٌون لاير 11إلى تحقٌق الشركة أرباحاً صافٌة بلؽت 

ا التجارٌة، والجهود التً بذلت فً بناء عالماتهعاماً صعباً للشركة، إال أن وضع الشركة الحالً ٌإكد على أن العمل 
التً ٌمر بها االقتصاد السودانً، مما ٌبشر بمستقبل جٌد  ةلحالة ؼٌر المستقرالتحدٌات واستكون ركٌزة متٌنة لمواجهة هذه 
 واإلستهالك المتنامً لهذه السلعة بالسودان.التجارٌة من عالماتها فً ظل الثقة التً إكتسبتها الشركة 

 

تحوٌل معظم ة فً المساهماإلستمرار فً تنفٌذ خطتتها التوسعٌة الرامٌة إلى م هو 1131وسٌكون هدؾ الشركة للعام 
من خالل  وذلك مقارنة بالمنتجات األخرى زٌوت ؼٌر المعبؤة إلى الزٌوت المعبؤة ذات العالمة التجارٌةللالمستهلكٌن 

 وأحجامهما وعبواتهما المناسبة.كبٌراً لجودتها اللذٌن ٌشهدان إقبااًل "صباح" و"الطٌب" ا همنتجٌ
 

 
 المغرب –( صافوال 2 – ج

م كمشروع جدٌد 1113عملٌاتها فً عام % لشركة صافوال لألسواق الناشئة( 311)المملوكة بنسبة ب بدأت صافوال المؽر
عد الشركة الثالثة فً سوق المؽرب، حٌث تمتلك حصة تُ حالٌاً ، ووبعد تحرٌر األسعار فً سوق زٌوت الطعام فً المؽرب

م الظروؾ التنافسٌة الصعبة التً تعرضت لها وبرؼمتٌها التجارٌتٌن "عافٌة" و"هال"، % من خالل عال31سوقٌة تبلػ 
السوق المؽربٌة فً مجال زٌوت الطعام خالل العام وارتفاع أسعار الزٌت الخام، وارتفاع معدل صرؾ العمالت، بجانب 

من المحافظة بفضل هللا نت الشركة تمكّ ورؼم ذلك فإن ضرائب متراكمة على الشركة من سنوات سابقة، التؤثٌر المالً ل
ثرت سلباً على ربحٌة الشركة، حٌث كما أن هذه الصعوبات أم، 1131ألؾ طن للعام  31لٌصل إلى  حجم المبٌعاتعلى 

  .للعام السابقملٌون لاير  169ملٌون لاير مقابل خسارة قدرها  161سجلت الشركة خسارة صافٌة بلؽت 
 

التخاذ القرار المناسب فً  1131 المالً عامالخالل  المراجعةع مجلس اإلدارة هذه الشركة إلى مزٌد من خضِ هذا وسٌُ 
 م. 1131لعام ا خاللالنتائج التً حققتها عن أعمالها أدائها السابق وضوء 

 
 : )بالمملكة ومصر( نشاط السكر والُمحّلٌات (د
 الشركة المتحدة للسكر بالمملكة: (0-د

 %(1363)بنسبة مملوكة وهً شركة إلسالمً، جدة ا من مقرها الرئٌس فً مٌناءعملٌاتها تدٌر الشركة المتحدة للسكر 
% 91بنسبة  مملوكةوال الصناعٌة لالستثمارات صافوال شركتها الفرعٌة شركة وذلك عبر صافوال لمجموعة

 ٌةانتاجبطاقة  فً العالم، السكر الخام مصانع تكرٌر كبرحد أأللسكر وتدٌر الشركة المتحدة  لألؼذٌة. صافوال شركةل
األساسٌة  بالعالمة التجارٌة األوسط فً الشرق قوٌة قاعدة تسوٌقٌة الشركة أسست وقد .طن ملٌون 361 حوالًتبلػ  سنوٌة
عد الشركة تُ و ،السعودٌة فً المملكة العربٌة من احتٌاجات وحصة السوق %11)األسرة(، وتقوم الشركة بتؽطٌة  ةوالرائد

ناعً التً تعمل فً مجال األؼذٌة، كما لها عالقات للمصانع وشركات القطاع الص المباشرمن الرواد فً مجال البٌع 
ملٌون طن سنوٌاً، وفٌما ٌلً  1هذا وقد بلؽت الطاقة االنتاجٌة لمصانع السكر بالمجموعة أكثر من . متمٌزة مع هذه الشرٌحة

 رسم بٌانً ٌوضح توزٌع حجم الطاقة اإلنتاجٌة لمصانع السكر بالمملكة ومصر: 
 
 
 
 



 21 

 
 لطاقة اإلنتاجٌة رسم بٌانً ٌوضح حجم ا

 لمصانع السكر بالمملكة ومصر )بآالف األطنان سنوٌاً(

 
االستراتٌجٌة من تطوٌر وتنوٌع سلة منتجاتها وعالماتها  هدافهاأ تحقٌقم، 1131خالل العام الشركة المتحدة للسكر واصلت 

خالل سواق ت قد طرحته الشركة فً األالذي كانو متزاٌداً  وقد حقق منتج "سوٌفا" نمواً ٌات، المحلّ نشاط  التجارٌة وخاصة
الذٌن ٌبحثون عن منتج ٌالئم رؼباتهم واحتٌاجاتهم الصحٌة. هذا وقد لمستهلكٌن لفئة ا  للسكر منتج بدٌلكم 1133العام 

متضمنة حجم   ،% عن العام السابق1م بزٌادة قدرها 1131فً عام  ملٌون طن 3613 بإجمالً مبٌعات حجمحققت الشركة 
عام ال% عن 8نسبته   بانخفاضملٌار لاير  1611إٌرادات بلػ صافً  حققتكما   .ألؾ طن 118 ر بحوالًصادرات ٌقد

ربح بلػ حوالً صافً الشركة حققت كما  ،السابقعام العن للمواد الخام سعار العالمٌة النخفاض األ نظراً وذلك  السابق
  .لسابقالعام اعن  %3نسبته طفٌؾ بلؽت  انخفاضملٌون لاير بمعدل  113

 
 ( الشركة المصرٌة المتحدة للسكر:2-د

باإلضافة إلى ذلك فإن لمجموعة صافوال حصة ملكٌة مباشرة  ،% للشركة المتحدة للسكر11هذه الشركة مملوكة بنسبة 
 م من خالل مصفاة تكرٌر السكر الجدٌدة التابعة لها فً مٌناء1118% فً هذه الشركة. بدأت الشركة عملٌاتها عام 39تبلػ 

م 1131، وقد تم زٌادة هذه الطاقة اإلنتاجٌة بنهاٌة عام ألؾ طن 111بطاقة إنتاجٌة تبلػ بمدٌنة السوٌس العٌن السخنة 
ألؾ طن مقارنة بعام  111على نفس حجم مبٌعاتها الشركة ألؾ طن سكر أبٌض سنوٌاً، كما حافظت  811لتصل إلً 

  م.1133
 ًفً جمهورٌة  مصر العربٌة خاصة على الصعٌد العمال لسٌاسٌةا م، أثرت الظروؾ واالضطرابات1131وفً العام 

على الشركة خالل العام، حٌث واجهت الشركة إضرابات عمالٌة متكررة فً مصنعها الذي ٌقع بالعٌن السخنة هم ونقابات
ك، تؤثرت م. ونتٌجة لذل1131بالسوٌس، وهً من ضمن المناطق التً شهدت أعلى معدالت إضرابات عمالٌة خالل العام 

بشكل كبٌر بهذه األحداث، حٌث تم تعطٌل العمل بالمصنع عدة مرات، ونتٌجة لهذه األوضاع  سلباً والنتائج المالٌة للشركة 
ن اإلنتاج والمبٌعات، إلى جانب تحمل تكالٌؾ تفرٌػ شحنات المواد م ألؾ طن 311بؤكثر من  اً فقد سجلت الشركة انخفاض
هذه ل، إال أن الشركة قد بذلت جهوداً مقدرة باحتوائها عمل المصنع ٌؾ التموٌل خالل فترة توقؾالخام العالقة بالمٌناء وتكال

وبعد  المشكلة واستئناؾ العمل بالمصنع بعد التوصل إلى اتفاق مع نقابة العمال تحت رعاٌة معالً وزٌر العمل المصري
، حٌث استؤنفت وسفارة خادم الحرمٌن الشرٌفٌن بمصربذل جهود مع العدٌد من الجهات الحكومٌة بما فٌها رئاسة الحكومة 

نتٌجة لهذه األوضاع فقد سجلت الشركة خسارة و أعمالها بال انقطاع لفترة ستة أشهر متتالٌة وهلل الحمد.بعد ذلك الشركة 
ربحٌة قطاع  ، وبرؼم هذه الخسارة الكبٌرة إال أنللعام السابق ملٌون لاير 1بلػ مقابل صافً ربح  ملٌون لاير 11قدرها 

  صافوال لألؼذٌة لم ٌتؤثر نظراً لألداء المتمٌز للشركات األخرى بالقطاع.
 
 ( شركة اإلسكندرٌة للسكر2–د

( للشركة المتحدة للسكر )إحدى شركات المجموعة(، حٌث تعمل فً مجال تصنٌع السكر %11هذه الشركة مملوكة بنسبة )
خالل عام الشركة أسست صافوال هذه عة زراعٌة صناعٌة. وقد من محصول بنجر السكر المحلً فهً شركة ذات طبٌ

لً إ ون( جنٌة مصري. هذا وتهدؾ الشركةملٌ 113ملٌون دوالر ) 331 حالٌاً  تم زٌادة رأسمالها مرتٌن لٌبلػم، و1119
طن ؾ الآ 9) ىملٌون طن بنجر لتشؽٌل المصنع بطاقته القصو 361ألؾ فدان سنوٌاً لتوفٌر  11إلى  11زراعة ما بٌن 

ًٌ ٌوم   .ا سنوٌاً ٌوم 331البالؽة حصاد البنجر موسم مدة  طوال( ا
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فً  الشركة تالتً واجهم تطورات كبٌرة فً مشروع سكر البنجر باإلسكندرٌة وذلك برؼم التحدٌات 1131ولقد شهد عام 

% من 91زاً وصل إلى م. إال أن الشركة حققت انجا1133موقع المشروع نتٌجة لالضطرابات واألحداث التً تلت عام 
%. 31م، أي بنسبة إنجاز إضافٌة بلؽت 1133% التً تم إنجازها خالل العام 11حجم المشروع وذلك استكماالً للنسبة الـ 

المستهدؾ الفتتاح وتدشٌن المصنع الذي ٌتوقع له أن ٌكون خالل النصؾ الثانً من الموعد هذه خطوة كبٌرة تجاه تعد و
ة وقوٌة لمبٌعات وربحٌة شركة صافوال لألؼذٌة خالل األعوام ٌضافة حقٌقإوسٌكون هذا المشروع م بإذن هللا، 1131العام 

 القادمة بمشٌئة هللا.
 
 (بنده وهاٌبر بنده –التجزئة شركة العزٌزٌة بنده المتحدة )قطاع  (3-2

التابعة والمملوكة لها  فلة(شركة العزٌزٌة بنده المتحدة )شركة مساهمة مق تدٌر مجموعة صافوال قطاع التجزئة من خالل
ل من والمتاجر الصؽٌرة فً كوتشؽٌل سلسلة من أسواق الهاٌبر والسوبرماركت بإدارة  بنده%، حٌث تقوم 1363بنسبة 

 هفقد قامت بند ،م1131ان. ونتٌجة للجهود المكثفة خالل العام العربٌة المتحدة ولبن اإلماراتالمملكة العربٌة السعودٌة و
المملكة العربٌة السعودٌة  بسوقاً  331منها  ،وقاً س 383لٌصل عدد أسواقها حالٌاً إلى ، 1131خالل  اً قاً جدٌدسو 33بافتتاح 

، فً المنطقة فً مجال تجارة التجزئةالتً تحتلها بنده  مما ٌعزز من المكانة الرٌادٌة  ،دبًبوسوقاً واحداً بنان بلسوقاً  11و
 31م، منها 1131خالل العام  سوقاً  11 عدد لفتحها التوسعٌة تخطفضالً عن ، ةفً المملكسلسلة أسواق بنده  دعلذا تُ 

 1131بالمملكة، لٌرتفع العدد الكلً ألسواق بنده بنهاٌة عام  م1131خالل العام المالً ماركت هاٌبر (1سوبرماركت و)
    .ىسوقاً بإذن هللا تعال 113إلى 

 
 م:  1131وحتى عام  السابقةد أسواق بنده خالل السنوات وفٌما ٌلً رسم بٌانً ٌوضح النمو المضطرد لعد

 
 

 نمو عدد المراكز التجارٌة )هاٌبرماركت( 
 لشركة العزٌزٌة بنده بالمملكة

 

 نمو عدد المراكز التجارٌة )سوبرماركت( 
  لشركة العزٌزٌة بنده بالمملكة

 

 

 
 

 
 
 

 حٌثما ٌعادل ملٌار لاير؛  و هو %،33 قدره اإلٌراداتمو فً من تحقٌق ن -بفضل هللا  -م تمّكنت بنده 1131خالل عام 
ملٌار  3161لاير لتصل بذلك إلى ما ٌساوي  اتالسنوٌة حاجز العشرة ملٌار إٌراداتهاجاوز قٌمة ت، تهاوألول مرة فً تارٌخ

 إنجازاً  بندهفقد حققت  ملٌار لاير. باإلضافة لذلك، 961من إٌرادات بلؽت  العام السابقلاير مقارنًة بما حققته الشركة 
 11163ملٌون لاير مقارنًة بــ  13363 ربح بلػ% وذلك بصافً 1ٌتمثل فً بلوغ صافً هامش ربحها نسبة  اً آخر اً تارٌخٌ

 %. 1161بزٌادة قدرها  للعام السابقملٌون لاير 
 
 

متراً مربعاً، بزٌادة   1116111إلى من جانب آخر، فقد تمّكنت بنده من زٌادة المساحة البٌعٌة اإلجمالٌة ألسواقها لـتصل 
 31هاٌبرماركت و 3منها فً المملكة سوقاً تجارٌاً جدٌداً  33، وذلك عن طرٌق افتتاح العام السابق% مقارنة ب1بلؽت 

بذلك إجمالً عدد  % لٌصل368م بنسبة 1131سوبرماركت، وقد واكب ذلك زٌادة فً عدد عمالء أسواق بنده خالل عام 
 . لٌةملٌون عم 93لى إ عملٌات البٌع
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تعمل فٌها وفقاً للمسح الذي تم للعمالء فً مجال الجودة جمٌع مناطق المملكة التً كما حصلت بنده على المرتبة األولى فً 
من إجمالً سوق  هذا وقد بلؽت الحصة السوقٌة لبنده حالٌاً  ونوعٌة الخدمة المقدمة لهم إضافة إلى األسعار بصفة عامة.

كت رالسوبرما% فً قطاع 1363، كما حصلت على حصة %8سعودي للسلع الؽذائٌة واالستهالكٌة ال التجزئة
 مما ٌجعلها أكبر شركة فً قطاع التجزئة فً المملكة.  م(،1131السعودي )سبتمبر والهاٌبرماركت للسلع الؽذائٌة 

 
عن طرٌق  المحلٌة تها فً السوقلزٌادة نسبة حصم( 1131-1131)السنوات الثالث القادمة خالل كذلك  بنده وتخطط

سواق مزٌد من األفتتاح إتتمثل فً التً  ستراتٌجٌتها التوسعٌةتحسٌن أداء أسواقها الحالٌة باإلضافة إلى االستمرار فً ا
 .حمدوهلل ال مدٌنة 11 اً الرئٌسة والذي ٌؽطً حالٌمدن المملكة كافة  فً اً واسع اً جؽرافٌ اً األمر الذي ٌحقق لها تواجد جدٌدة،ال

تطوٌر منتجاتها الخاصة والتً تحمل عالمتها فً خالل األعوام القادمة بنده للنمو  استراتٌجٌةأحد محاور هذا وٌتمثل 
م لتشمل أصنافاً 1131خالل العام تحت العالمة التجارٌة "بنده" التجارٌة "بنده". وقد تم توسٌع دائرة منتجاتها الخاصة 

 ذات الجودة العالٌة. ذائٌةمن السلع الؽذائٌة وؼٌر الؽ جدٌدة
 

سواق والمتاجر وزٌادة عدد األ استمرار النمو فً حجم المبٌعاتم 1131استراتٌجٌة الشركة التوسعٌة لعام  تتضمنكما 
قتصادٌات الحجم الكبٌر ا ق وفورات منٌلتحق كةروتسعى الش ةلتعزٌز موقعها الرٌادي الذي تتمتع به فً مجال التجزئ

 .فضل لخدماتهاأعلى عمالئها بتقدٌم قٌمة  اًٌ ٌجابإ نعكسٌفضل مما أقٌمة با من توفٌر البضائع كنهمَ مر الذي ٌُ األ
 

لى ولدعم خططها التوسعٌة الطموحة، فقد قامت شركة العزٌزٌة بندة المتحدة بتوقٌع اتفاقٌة إنشاء مركز توزٌع جدٌد ع
صادٌة فً رابػ، حٌث تبلػ مساحة األرض خالل المرحلة فً مدٌنة الملك  عبدهللا االقت اً الساحل الؽربً للمملكة وتحدٌد

ألؾ متر مربع وتقع فً المنطقة الصناعٌة بالمدٌنة. كما تخطط الشركة الستثمار ما ٌقارب الــ  111األولى من التؤسٌس 
لمناطق أعلى المستوٌات وذلك لخدمة أسواق ومتاجر از مركز التوزٌع بؤحدث التقنٌات وملٌون لاير إلنشاء وتجهٌ 311

 .ألسواق بندة بالمملكة الؽربٌة والشمالٌة والجنوبٌة، األمر الذي من شؤنه تعزٌز ودعم هدؾ االنتشار والتوسع
 

جائزة "امتٌاز العالمة التجارٌة فً حصلت شركة العزٌزٌة بنده المتحدة على  أما على مستوى جودة العالمة التجارٌة، فقد
عالوًة على ذلك، تستمر  . ”World Brand Congress“مر العالمً للعالمة التجارٌة قطاع التجزئة" الممنوحة من قبل المإت

فً توجهاتها االستراتٌجٌة والتً تركز على تطوٌر الموارد البشرٌة وذلك عن طرٌق توفٌر مختلؾ البرامج التدرٌبٌة بنده 
ن الشركة من نٌل جائزة ، كما مكّ 1131% خالل العام 19المكثفة، األمر الذي ساهم فً زٌادة نسبة التوطٌن لتصل إلى 

  االقتصادٌة لــ "أفضل بٌئة عمل فً السعودٌة".جرٌدة 

 
  :بالمملكة ومصر -شركة صافوال ألنظمة التغلٌف )قطاع البالستٌك( (4-2

لوكة بنسبة هً شركة مقرها الرئٌس بمدٌنة جدة، وهً مم (محدودة)شركة ذات مسئولٌة التؽلٌؾ  ألنظمةشركة صافوال 
وتتواصل الجهود حالٌاً مع الجهات ذات العالقة لتحوٌلها  .وتدٌر قطاع البالستٌك بالمجموعة %  لمجموعة صافوال311

  بإذن هللا.م 1131خالل العام المالً  للعملٌة التحوّ القانونٌة  توٌتوقع أن تكتمل اإلجراءاإلى شركة مساهمة مقفلة، 
لرٌاض بالمملكة العربٌة لشرق للصناعات البالستٌكٌة ومقرها الرئٌس بمدٌنة اشركة اوٌمتلك قطاع البالستٌك وٌدٌر كل من 

السكندرٌة بجمهورٌة مصر شركة نٌومارٌنا للصناعات البالستٌكٌة المحدودة ومقرها الرئٌس فً مدٌنة او، السعودٌة
 صناعة فً نٌومارٌناشركة البالستٌك المرن والصلب بٌنما تعمل العربٌة. حٌث تعمل شركة الشرق فً مجال صناعة 

  البالستٌك الصلب فقط.
 
ٌدٌر قطاع البالستٌك سبعة مصانع، واحد فً جدة، وأربعة فً الرٌاض، واثنٌن فً االسكندرٌة، وتقوم هذه المصانع و

ؼطٌة واألفالم والحاوٌات لقطاعات األلبان والعصائر ومٌاه الصحة والمشروبات الؽازٌة اج البرٌفورم والعبوات واألبإنت
ومواد التشحٌم  وزٌوت الطعام، وذلك لعمالئها فً قطاع التجزئة  والبتروكمٌاوٌات ومنتجات الصحة والعناٌة الشخصٌة 

الستٌك بنوعٌة المرن فً مجال انتاج الباً رائدلبالستٌك بالمجموعة صافوال لقطاع  ٌُعد و فً السوق المحلً والخارجً.
، وله حضور قوي فً جمٌع قارات حول العالم دولة 11كثر من نتشرون فً أٌالذٌن طاع واسع من العمالء ق والصلب، وله

ألؾ طن سنوٌاً، وفٌما ٌلً رسم  111البالستٌك بالمجموعة حوالً قطاع هذا وقد بلؽت الطاقة االنتاجٌة لمصانع  العالم.
 لمصانع داخل المملكة ومصر: لهذه ابٌانً ٌوضح توزٌع حجم الطاقة اإلنتاجٌة 
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 ٌوضح حجم الطاقة اإلنتاجٌة رسم بٌانً

 لمصانع البالستٌك داخل المملكة ومصر )بآالف األطنان سنوٌاً(
 

 
 

فضل الرواد العشرٌن فً العالم بحلول العام فً التركٌز على رإٌته المستقبلٌة لٌكون من أ هذا وقد واصل قطاع البالستٌك
القٌام بعملٌات اندماج واستحواذ تعزز من مكانته الرٌادٌة والتنافسٌة ومن خالل  لنمو ذاتٌاً فً اٌخطط القطاع حٌث م. 1111

واجه قطاع البالستٌك العدٌد من التحدٌات الداخلٌة والخارجٌة والمتمثلة فً  م1131خالل عام وفً هذا القطاع. 
أثرت سلباً وربٌة والتً األة المالٌة العالمٌة على الدول زمفرازات األصلة من المنافسٌن، باإلضافة إلى إالضؽوطات المتوا

لتً حدثت نتٌجة السٌاسٌة ابالظروؾ والتقلبات ثر القطاع فقد تؤ، على صادرات القطاع، أما فً منطقة الشرق األوسط
 سعار العمالت.ع العربً والتؽٌٌرات الكبٌرة فً أٌإلفرازات الرب

 
حجم المبٌعات الموحد ، إال أن م1131ل العام ها القطاع خالوالتً واجه المشار إلٌها،ولكن على الرؼم من التحدٌات 
% عن 8بزٌادة قدرها ولؾ طن أ 311قد وصل إلى )التً تدٌر عملٌات قطاع البالستٌك( لشركة صافوال ألنظمة التؽلٌؾ 

نتج عن هذه المبٌعات  .العام السابق % عن1631 قدرهابزٌادة ولاير  ملٌار 3611قٌمة المبٌعات  بلؽت، كما السابقالعام 
 %. 31بزٌادة قدرها للعام السابق وملٌون  93 مبلػملٌون لاير مقارنه ب 311بلػ موحد ربح صافً 

 
شركة صافوال ألنظمة التؽلٌؾ، فقد حققت شركة الشرق للصناعات ألداء الشركات الفرعٌة التً تدٌرها وبالنسبة 

للعام السابق، بٌنما حققت شركة   ن لايرملٌو  1869ملٌون لاير مقابل  11 م بلػ1131البالستٌكٌة صافً ربح للعام 
 . للعام السابقملٌون جنٌة مصري  3161ملٌون جنٌة مصري مقابل   31بلػ  1131نٌومارٌنا صافً ربح للعام 

 

عدد من المبادرات للتطوٌر المهنً للعاملٌن فً القطاع والذٌن تلقوا العدٌد وعلى صعٌد الموارد البشرٌة، فقد قامت الشركة ب
% 11، والمالٌة، وتقنٌة المعلومات،  وقد حضر هذه الدورات ما نسبته ، والتشؽٌلفً مجال االدارة التدرٌبةورات من الد

من تحقٌق برامج السعودة فً الفئة القطاع  كما تمكنّ ، بشركة صافوال ألنظمة التؽلٌؾالعاملة  ىمن اجمالً عدد القو
 .الموقرةالسعودٌة تبناه وزارة العمل الذي ت امج نطاقاتنبرحسب متطلبات  (VIP)الممتازة 

 
 ( قطاع االستثمارات التً ال تدٌرها المجموعة: 3

 أ( شركة المراعً: 
 االستراتٌجٌةمدرجة( من االستثمارات  عامة استثمارات مجموعة صافوال فً شركة المراعً )شركة مساهمة ُتعد

ملٌار  1فً رأسمال شركة المراعً بمبلػ فً حدود صتها لذلك فقد قامت المجموعة بزٌادة ح، فً قطاع األؼذٌة للمجموعة
إلشارة إلٌه فً صدر هذا وفقاً لما سبق ا %11.11% إلى 19691لاير، لترتفع حصتها بذلك فً شركة المراعً من 

اعً" وتتمتع عالمتها التجارٌة "المر األوسطفً الشرق ة ؼذٌاألفً مجال  الرائدةركات المراعً من الش دعهذا وتُ التقرٌر، 
وقد أصبحت عالمة "المراعً" من العالمات التجارٌة  و "لوزٌن" مإخراً بسمعة جٌدة نظراً للجودة العالٌة لمنتجاتهما.

المتمٌزة فً دول الخلٌج والعالم العربً. حٌث تعمل فً مجال األلبان الطازجة ومنتجاتها المختلفة وكذلك فً مجال 
  لٌب األطفال.العصائر الطازجة والمخبوزات والدواجن وح

 
 
 



 24 

 
 

ملٌار لاير مقابل  363 إلى 1131 المالً لعاملربح الصافً وصل العام، حٌث هذا أداء متمٌزاً خالل حققت شركة المراعً 
وذلك وفقاً لما نشرته المراعً على موقع السوق المالٌة  %11631وذلك بارتفاع قدره للعام السابق ملٌار لاير  363

توزٌع أرباح نقدٌة بأوصى مجلس إدارتها ونتٌجة لهذه النتائج المتمٌزة، فقد  .م1131ٌناٌر  39 السعودٌة )تداول( بتارٌر
، حٌث سٌتم عرض هذه ملٌون لاير 111مبلػ إجمالً قدره م ب13/31/1131عن السنة المالٌة المنتهٌة فً لمساهمٌن على ا

كة المراعً هً شركة مساهمة مدرجة فً السوق هذا وحٌث أن شرعامة للمساهمٌن العتمادها. الجمعٌة الالتوصٌة على 
المالٌة السعودٌة، فعلٌه ٌمكن االطالع على مزٌد من التفاصٌل حول أدائها وتطورات أعمالها من خالل تقرٌر مجلس 

 على موقع السوق المالٌة السعودٌة )تداول(. المعلن عنها ، ونتائجها المالٌة 1131إدارتها السنوي للعام المالً 
 

  كة هرفً للخدمات الغذائٌةب( شر
لكٌة مباشرة )م % لمجموعة صافوال39شركة هرفً للخدمات الؽذائٌة )شركة مساهمة مدرجة ومملوكة بنسبة تعمل 

، كما تقوم هاخارجومنتشرة فً أنحاء المملكة البصورة رئٌسة فً تشؽٌل سلسلة مطاعم الوجبات السرٌعة وؼٌر مباشرة( 
بخدمات التموٌن، ولها  اً خاص اً تملك قسموولها شبكة توزٌع واسعة لهذه المنتجات، الحلوٌات المخبوزات واللحوم وبإنتاج 

 عاماً.  13اكتسبتها عبر خبرات استمرت أكثر من  خبرة متمٌزة فً هذا المجال
 

ملٌون لاير مقابل  38361 لهذا العام ربحالصافً حٌث بلػ م، 1131أداء متمٌزاً خالل العام شركة هرفً حققت 
وذلك وفقاً لما نشرته هرفً على موقع السوق المالٌة  %1161لعام السابق وذلك بارتفاع قدره لملٌون لاير 33161

لٌصل بذلك إجمالً عدد  م1131خالل العام  اً مطعم 31تم افتتاح عدد كما  .م1131ٌناٌر  39السعودٌة )تداول( بتارٌر 
، 11111ٌزو اآلحاصلة على شهادة لشركة ا منشآتأن شرة فً خمس دول، كما تمن مطعماً 391مطاعم هرفً إلى 

وحٌث إن شركة هرفً هً  بمصنع الكٌك والمعجنات الجدٌد. باإلضافة إلى بدء تشؽٌل خط اإلنتاج األول الخاص بالخبز
وتطورات أدائها حول تفاصٌل مزٌد من الشركة مساهمة مدرجة فً السوق المالٌة السعودٌة، فعلٌه ٌمكن االطالع على 

على موقع السوق  المعلن عنهام، ونتائجها المالٌة 1131من خالل تقرٌر مجلس إدارتها السنوي للعام المالً مالها أع
 المالٌة السعودٌة )تداول(. 

 
 التطوٌر العقاري:نشاط ( ج

 : شركة كنان الدولٌة للتطوٌر العقاري( 0-ج
ل صٌربح  م، حٌث حققت صاف1131ًفً عام  انموه% لمجموعة صافوال( 1969شركة كنان )المملوكة بنسبة  واصلت

بتوزع أرباح نتٌجة لهذه األرباح فقد قامت الشركة ، والعام السابق% عن 1 قدرها بزٌادة ملٌون لاير 313 إلى حوالً 
من بٌع وتوفٌقه بحمد هللا تمكنت كما % من رأس المال، 161بمعدل  على مساهمٌها للسنة الثانٌة على التوالً مرحلٌة
وتسلٌم أولى الوحدات  فٌال 331اإلنتهاء من تشٌٌد تم حٌث لة الثانٌة من مشروع مشارؾ السكنً شمال جدة، المرح

كما أكملت الشركة أعمال تنفٌذ البنٌة التحتٌة لثانً مشارٌعها السكنٌة شمال حسب الجدول الزمنى المحدد لها، السكنٌة 
قارب إستكمال مركز المبٌعات والفلل النماذج متر مربع و لؾأ 911مدٌنة الرٌاض )مشارؾ هٌلز( والممتد على مساحة 

كما تخطط  .بإذن هللا م1131من العام  لثانًالربع ا نهاٌةبٌع الوحدات السكنٌة  أبدٌلوالمرحلة األولى من الحدٌقة المركزٌة 
التً تعمل على إجمالً مساحة المشارٌع لٌصبح بذلك مدٌنة جدة  مشروعٌن سكنٌٌن جدٌدٌن فً اطالقالشركة إلى 

فً القطاع الخاص  أحد أكبر شركات تطوٌر المشارٌع السكنٌة هاٌقارب خمسة مالٌٌن متر مربع، مما ٌجعلما تطوٌرها 
 بالسعودٌة.

 
تحسٌن أدائها بشكل ملحوظ حٌث أرتفع صافً الدخل بنسبة المراكز التجارٌة الخاصة بالشركة  تصلاوعلى صعٌد آخر، و

قاً، ومتس ملٌون 11% وبلػ عدد المتسوقٌن 91ة المإجرة فً مراكز الشركة النمو لتصبح % وواصلت نسبة المساح11
ملٌون لاير لدعم التوسعات فً  111كما تم بحمد هللا اإلتفاق على تموٌل إسالمً من البنك السعودي الفرنسً بمبلػ 

 حصلت دفً عدد من المجاالت، فق ونتٌجة لجهود الشركة المتواصلة مشارٌع التطوٌر العمرانً والمراكز التجارٌة.
كما من مجلة أرابٌان بزنس م 1131ر عقاري فً الشرق األوسط لعام على جائزة أفضل مطو  م 1131خالل عام الشركة 

 .من جرٌدة اإلقتصادٌة جائزة أفضل بٌئة عمل فً القطاع العقاري على مستوى المملكةحصلت على 
 
 ( استثمارات عقارٌة أخرى: 2-ج

% 3361للمجموعة بجانب استثمارها فً شركة كنان الدولٌة، ملكٌتها لنسبة  كذلكاإلضافٌة العقارٌة الستثمارات من أهم ا
الحصة المتبقٌة مباشرة و % ملكٌة163منها  مدرجة بالسوق المالٌة السعودٌة )تداول( (شركة مدٌنة المعرفة االقتصادٌة  فً

كما . ذه الشركةمجموعة صافوال من المإسسٌن له دعالواعدة، حٌث تُ  ةاالقتصادٌمن المشارٌع ملكٌة ؼٌر مباشرة. وهً 
حصص ل إلى امتالكهاباإلضافة % من شركة تعمٌر األردنٌة القابضة والمتخصصة فً مجال التطوٌر العقاري. 1تملك 

 ؼٌر رئٌسة فً شركات عقارٌة أخرى مثل شركة دار التملٌك وؼٌرها. 
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م ببٌع معظم 1131ل عام فقد قامت خاللتً ترمً إلى التركٌز على أنشطتها الرئٌسة، المجموعة ا إستراتٌجٌةضمن هذا و

، ملٌون لاير 31رأسمالٌة قدرها  اً أرباحمحققة بموجبها شركة إعمار مدٌنة الملك عبد هللا االقتصادٌة فً رأسمال حصتها 
ات المختصة من أجل استكمال مع الجه م1131خالل العام واصلت المجموعة جهودها كما . %169حٌث تبقى لها 

إلى  % من األرض الكائنة )بالمدٌنة المنورة(81كامل حصتها فً األراضً المملوكة لها بنسبة اإلجراءات القانونٌة لنقل 
إال أن وما سبق إعالنه للمساهمٌن فً هذا الخصوص،  شركة مدٌنة المعرفة االقتصادٌة وفقاً للعقد المبرم بٌن الطرفٌن

، وستقوم المجموعة بإحاطة المختصةالجهات الحكومٌة مازالت مستمرة مع قانونٌة إلتمام عملٌة البٌع ال تاإلجراءا
    حدوثها وذلك على موقع السوق المالٌة السعودٌة )تداول( وفقاً للنظام. حالمساهمٌها بؤي تطورات جوهرٌة 

 
 ( Private Equities) االستثمارٌة( الصنادٌق د

 :تدٌرها ما ٌلً فٌها حصة وال رى التً تملك مجموعة صافوالمن االستثمارات األخ
% من رأسمال الشركة 31وهً شركة استشارات مالٌة تمتلك مجموعة صافوال نسبة ( شركة سوٌكورب السعودٌة: 0-د

 سنوات األخٌرة. خالل الثالث الشركة ربحٌة ت سجلوقد ملٌون لاير.  331بقٌمة استثمارٌة تبلػ 
 

وهً عبارة عن صندوق استثماري ٌركز على الصناعات المعتمدة على الطاقة والتً سوٌكورب:  جسور صندوق( 2-د
ملٌون لاير ٌمثل  181تتمتع المملكة العربٌة السعودٌة فٌها بمٌزة تنافسٌة. وٌبلػ حجم استثمار صافوال فً هذا الصندوق 

ً قٌمة استثمارها فً هذا الصندوق بمبلػ % من قٌمة الصندوق. و قد قامت صافوال باتخاذ مخصص انخفاض ف33نسبة 
فً حالٌاً ستثمر الصندوق ٌم متزامناً مع هبوط األسواق فً ظل األزمة المالٌة العالمٌة. و1118ملٌون لاير فً عام  18

  فرٌقٌا. أتستفٌد من المٌزة التنافسٌة التً توفرها دول منطقة الشرق األوسط وشمال عدة مشارٌع واعدة ٌتوقع أن 
 
وهً عبارة عن صندوق استثماري، قامت المجموعة بإنشائه وتدٌره شركة إنتاج كابٌتال المحدودة:  صندوق( 2-د

عالً فً منطقة الشرق األوسط وشمال أفرٌقٌا. استهالكً على الصناعات التً تتمتع بإمكانٌات نمو  سوٌكورب، وٌركزّ 
% من إجمالً حجم استثمارات 39ملٌون لاير تمثل نسبة  111تبلػ القٌمة الدفترٌة الستثمار صافوال فً هذا الصندوق 

ولم ٌحقق متنوعة. وأنشطة الصندوق، حٌث ٌتم توظٌؾ هذه االستثمارات من قبل إدارة الصندوق فً شركات واستثمارات 
  هذا االستثمار نتائج إٌجابٌة حتى اآلن.

 
 :نموظفٌالالح والبرامج التً تم تطوٌرها لصوتقنٌة المعلومات موارد البشرٌة ( ال,

 :  برامج التواصل مع الموظفٌن( القوى العاملة وأ
تعمىل بشىكل مسىتمر  حٌىث، لهىذا الجانىب خاصىةأهمٌىة ولً تجموعة صافوال على صعٌد الموارد البشرٌة، فإن م العاملة: ىالقو( 0-أ

عاملىة فىً أعمىال المجموعىة المحلٌىة بلىػ العىدد الكلىً للقىوى الوفىً هىذا الخصىوص ، وتطوٌر الكوادر الوطنٌة السعودٌةتوظٌؾ على 

موظفىىاً  16111مىىنهم حىىوالً ، بالمملكىىةوظفىىاً فىىً عملٌاتهىىا م 316111حىىوالً ، مىىنهم موظفىىاً وموظفىىة 386111أكثىىر مىىن والدولٌىىة 

 الوظىائؾ القٌادٌىة والتنفٌذٌىة تشىؽلهاؼالبٌىة كمىا أن  ،%31بلىػ حىوالً ٌسىعودة متوسىط وبنسىبة وموظفة مىن السىعودٌٌن والسىعودٌات 

بتنفٌىذ العدٌىد مىن الىدورات التدرٌبٌىة وورش العمىل م 1131الشىركة خىالل العىام  قامىتوقىد وكوادر سعودٌة مإهلة بحمد هللا. كفاءات 

 . منسوبٌها فً كافة القطاعاتل

 

بتوظٌىؾ  1131قامىت المجموعىة خىالل العىام المىالً فقىد تطبٌق توجهها االستراتٌجً الرامً إلى توطٌن الكىوادر البشىرٌة، وتعزٌزاً ل

لمجموعىة وشىركاتها الفرعٌىة بالمملكىة، كمىا تسىتمر الجهىود باإلدارة العامة لمتدرباً سعودٌاً حدٌثً التخرج وإلحاقهم للعمل  31حوالً 

تعزٌز عملٌىة إعداد المدٌرٌن وهذا البرنامج بهدؾ ٌؤتً وم، 1131الشباب السعودي خالل العام المالً الشابات والستٌعاب المزٌد من 

 . إلدارة عملٌات المجموعة وشركاتها الفرعٌة قب اإلداري وتؤهٌل جٌل جدٌد من قادة المستقبلالتعا

 

ومىدٌرٌها التنفٌذٌىة  قٌاداتهىالعقىد المىإتمر السىنوي بم 1131قامت المجموعىة خىالل العىام  لمجموعة :لمدٌري االمإتمر السنوي ( 2-أ

والىىدروس مناقشىىة أداء الشىىركة وعىىرض خىىالل المىىإتمر حٌىىث تىىم  ،عقىىده بشىىكل سىىنويعلىىى والىىذي درجىىت  داخىىل المملكىىة وخارجهىىا

شىىركات الفرعٌىىة بالمملكىىة الالمجموعىىة ووبىىرامج وخطىىط  اإلسىىتراتٌجٌة، كمىىا تىىم مراجعىىة األهىىداؾ م1133للعىىام المىىالً المسىىتفادة 

شركاتها ق العمل من كافة رُ م تكرٌم فُ ، بجانب التحدٌات والمخاطر المحتملة وآلٌات تنفٌذها، كما ت1131وعملٌاتها الدولٌة للعام المالً 

كما القطاعات التً حققت أداء متمٌزاً خالل العام، باإلضافة إلى تكرٌم الموظفٌن الذي أمضوا فترة عمل طوٌلة فً خدمة المجموعة. ب

م 1131اٌر مىن العىام خالل شهر فبر 1131العام المالً  وخطط 1131ماعها السنوي القادم لمناقشة أداء العام المالً تتخطط لعقد إج

    بإذن هللا.
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(، SSISقنٌىة المعلومىات )ٍتتقوم المجموعة بإدارة برامجها وخدماتها التقنٌىة مىن خىالل مركىز مشىترك ل تقنٌة ونظم المعلومات: ( 2-أ

اسىىتراتٌجٌة وضىىمن الخىىدمات التقنٌىىة والبرمجٌىىة والمعلوماتٌىىة للمجموعىىة وشىىركاتها الفرعٌىىة، أحىىدث بتقىىدٌم المركىىز  اهىىذحٌىىث ٌقىىوم 

سىرٌتها، للمعلومىات وضىمان لتىؤمٌن وجودة الخدمات مىع تىوفٌر تقلٌل التكلفة، إلى  المركز االمجموعة، تهدؾ المجموعة من خالل هذ

فىً مجىال تقنٌىة  ةالمركز أحدث التقنٌات المعمول بها فً مجال الشبكات والبرمجٌات اإللكترونٌة، وتدٌره كفىاءات مىاهر ٌستخدمحٌث 

  . فً المجاالت المختلفة المجموعة وشركاتها التابعةات جٌٌاستراتخطط و، مما ٌساهم فً تعزٌز البرمجٌاتو المعلومات

  
 ( البرامج التً تم تطوٌرها لصالح موظفً المجموعة: ب

تعزٌز لى التكافلٌة التً تهدؾ إبرامج بتبنً عدد من ال المجموعة ، تقومصافوال البر الذي تتبناه مجموعة مبدأانطالقا من 
 هذه البرامج:أبرز ومن  .مع موظفٌها االجتماعٌةعالقاتها 

 
م، حٌث 3991صافوال بتؤسٌس هذا البرنامج كمبادرة منها فً العام  قامت( برنامج قروض مساكن موظفً صافوال: 0-ب

ٌّز أدا ئهم بصفة مستمرة. ٌهدؾ هذا البرنامج إلى تحفٌز موظفً المجموعة وشركاتها الفرعٌة على استمرارهم فً العمل وتم
فً األداء، وبما  المتمٌزٌنراتباً أساسٌاً لموظفٌها  11وتقوم المجموعة من خالل هذا البرنامج بتخصٌص قرض حسن قدره 

شهراً. حٌث  311ملٌون لاير للموظؾ الواحد، ٌتم تسدٌد قٌمة القرض خالل  161ألؾ لاير وال ٌزٌد على  111ال ٌقل عن 
فً األداء فً خدمة الشركة ولمساعدتهم لالستقرار من خالل  المتمٌزٌنلمحافظة على الموظفٌن ٌهدؾ هذا البرنامج إلى ا

فً هذا الخصوص، حٌث  تنفٌذي ومجلس اإلدارةمجلس الاللهم وألسرهم وفقاً لسٌاسة معتمدة من قبل خاصة زل اشراء من
  .موظفاً  311م  حوالً 13/31/1131من هذا البرنامج منذ بداٌته وحتى نهاٌة  نبلػ عدد المستفٌدٌ

 
برنامج التكافل التعاونً تطبٌق م فً 1131واصلت المجموعة خالل عام  ( برنامج التكافل التعاونً للموظفٌن:2-ب

دفع تعوٌض مالً للموظؾ ، حٌث ٌتم عبر هذا البرنامج )ساب( السعودي البرٌطانًبنك المبرم مع  لالتفاقوفقاً  للموظفٌن
وصرؾ المستحقات المالٌة وذلك فً حالة الوفاة أو العجز الكلً أو الجزئً أو الدائم وقد تم تسوٌة  ساسٌاً أراتباً  13قدره 

 م. 1131للحاالت التً نشؤت خالل العام 
 

فئة الموظفٌن فً الدرجات الوظٌفٌة األقل )من ؼٌر مساعدة  ٌهدؾ هذا البرنامج إلى :الموظفٌن صندوق تكافل( 2-ب
مما الخاصة بهم وبعائالتهم، والمشاكل الطارئة االجتماعٌة والصعوبات المالٌة بعض الظروؾ  الذٌن تواجههمالمدٌرٌن( 

الذاتٌة التطوعٌة مساهمات الفً تموٌله على البرنامج ٌعتمد هذا كما  .مساعدة مالٌة عاجلة ىٌجعلهم فً حاجة ماسة إل
الوظٌفٌة بالمملكة الراؼبٌن فً المشاركة فً هذا ات الدرج الرمزٌة التً ٌتم استقطاعها شهرٌاً من موظفً المجموعة بجمٌع

العمل الخٌري بجانب مساهمة المجموعة المماثلة لالشتراكات التً ٌتم تحصٌلها من الموظفٌن شهرٌاً. حٌث قام الصندوق 
ة خاصة حٌث تم تكوٌن لجن الشكلٌة والموضوعٌةم واستوفت الشروط 1131بدعم كافة الحاالت التً تقدمت له خالل العام 

   السابق. موظفاً خالل العام 381مقابل م 1131خالل العام موظفاً  311 استفاد منه حوالً وقد،  إلدارة هذا الصندوق
 

 (  برامج صافوال للمسإولٌة االجتماعٌة: 7
لتً تلبً دامة امجموعة صافوال الداعمة والراعٌة للبرامج الوطنٌة بهدؾ تحفٌز التنمٌة المست إستراتٌجٌةانسجاماً مع 

ولٌة لمساهمة فً تنفٌذ العدٌد من برامج المسإم عبر ا1131خالل العام ، كثفت المجموعة نشاطها احتٌاجات المجتمع
شراكات مع المإسسات الوطنٌة، وٌؤتً فً مقدمة الل جسور صافوال وعن طرٌق بناء وذلك من خاالجتماعٌة خالل العام 

باإلضافة إلى ، وبرنامج إنجاز السعودٌة، )مكٌن( اإلعاقةن األشخاص ذوي مركز صافوال لتمكٌبرنامج  هذه المبادرات 
، وال ٌقتصر دعم المجموعة على هذه البرامج فقط بل تتواصل جهودها بمد ٌد التعاون "برنامج "القدرات اإلدارٌة والقٌادة

وتخصص المجموعة نسبة  هذا جسورها لتشمل عدة مإسسات حكومٌة ومراكز تعلٌمٌة ومنظمات أهلٌة ؼٌر ربحٌة، عبر
 ما ٌلً: أبرزهاومن  سنوٌاً لدعم برامج المسإولٌة االجتماعقطاعاتها الرئٌسة  من أرباحها التشؽٌلٌةصافً  % من قٌمة3
 

 : مكٌن"" األشخاص ذوي اإلعاقة لتدرٌب وتوظٌفمركز صافوال  أ(
مجموعة وشركاتها الفرعٌة التوظٌفهم فً بهدؾ تدرٌب وتؤهٌل األشخاص ذوي اإلعاقة ومن ثم المركز تم تؤسٌس هذا ا

من األشخاص ذو  311تدرٌب وتوظٌؾ ب 1131خالل العام قام المركز حٌث األخرى،  القطاع الخاصالتابعة ومإسسات 
كما تخطط الشركة ، اإلعاقة وذلك بالمجموعة وشركاتها الفرعٌة باإلضافة لعدد من مإسسات وشركات القطاع الخاص

 111حٌث سبق للمركز أن قام بتدرٌب وتوظٌؾ حوالً م بإذن هللا 1131شخص خالل العام  111لتدرٌب وتوظٌؾ عدد 
 : ما ٌلً كذلك وضمن مبادرات المركزضمن خطته التجرٌبٌة.  السابقٌنمن فئة األشخاص ذوي اإلعاقة خالل العامٌن 
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 أٔٙذ اٌّغّٛػخ ٞ اإلػبلخٌألشخبص رٚاٌٛصٛي ٌضّبْ ث١ئخ ػًّ عٍٙخ   مشروع صافوال لسهولة الوصول:( 0-أ

ٟ٘: اٌفشػ١خ  ٙبششوبر صالس ِٓ شافكِ فٟ" اٌشبًِ اٌٛصٛي عٌٙٛخ ِششٚع"% 011ثٕغجخ  َ 2102خالي اٌؼبَ 

 ثٗ ٍزم١١ُ اٌزٞ لبِذٌ بً فمٚ)ػبف١خ اٌؼب١ٌّخ، ٚاٌششوخ اٌّزؾذح ٌٍغىش، ٚششوخ صبفٛال ٌٍجالعز١ه( اٌىبئٕخ ثّذ٠ٕخ عذح، ٚرٌه 

 اٌزٟ لبِذ ثزم١١ُٚ  اٌشبًِ اٌٛصٛي  رم١ٕبد ِغبي فٟ ِزخصصخ ػب١ٌّخ ِٕظّخ ٟ٘ٚ  (GAATES)ع١١زظ ِٕظّخ

 ػب١ٌّخ ِطبثمخ ٌزٌه  إصذاس شٙبدح، ؽ١ش رُ ٚفمبً Total Accessability)) اٌشبًِ ٌٍٛصٛي صبفٛال ثشٔبِظ

 فٟ ِغئٌٛخ ثطش٠مخ ؼًٌّاٚ اٌؼًّ ث١ئخ رط٠ٛشإٌٝ  خ، ؽ١ش رٙذف ٘زٖ اٌّجبدسح االعزشار١غ١ٌٙزٖ اٌّشافك اٌضالسٌٍّششٚع 

 ِٛظفٟ ِٓ اإلػبلخ رٚٞ األشخبص ٚٚصٛي رٕمً رغًِّٙ ػًّ ث١ئخ ضّبْ اٌّششٚع إٌٝ ٘زا ٠ٙذفٚ. اٌّغزّغ

فٟ اٌّض٠ذ ِٓ اٌّشبس٠غ اٌزٟ ٘ب اعزضّبسّغّٛػخ اٌزٛاصً ٚع. ٘زا اٌّخزٍفخ ِٚشافمٙب ِجب١ٔٙب ث١ٓ ٚػّالئٙب اٌّغّٛػخ

 َ. 2103خالي اٌؼبَ  ث١ئخ ػًّ أفضًرؼضص دِظ فئخ األشخبص رٚٞ اإلػبلخ فٟ 

 

ٌجشٔبِظ اٌزذس٠جٟ اٌخبص ثـ"ِفَٙٛ فٟ رٕف١ز ا (ِى١ٓ)د صبفٛال ِٓ خالي ِشوض اعزّش: نظبم المرشد والزميل( 2-أ

ٚر١ٙئخ ث١ئخ  رٚٞ اإلػبلخشخبص األٔشش اٌٛػٟ ٚصمبفخ اٌزؼبًِ ِغ اٌزٞ ٠ٙذف إٌٝ ٚآ١ٌخ رطج١ك ٔظبَ اٌّششذ ٚاٌض١ًِ" 

ثبٌّغّٛػخ اٌّٛاسد اٌجشش٠خ ٚخطٛط اإلٔزبط  ادِٛظفبً ِٚٛظفخ فٟ إداس 05ُ، ؽ١ش رُ رذس٠ت ػًّ ِٕبعجخ ٌٙ

 فٟ ث١ئخ اٌؼًّ. اإلػبلبد اٌّخزٍفخ األشخبص رٚٞ ؽٛي و١ف١خ اٌزؼبًِ ِغ ٚششوبرٙب اٌفشػ١خ 

 
 

 GRI (Global Reporting Initiative:)مبادرة التقارٌر المستدامة ( 2-أ
ٚاٌزٞ ٠زؼٍك ثأػّبي ٚٔشبطبد اٌششوخ ٌٍغٕخ  –َ 2102خالي اٌؼبَ  ش٠ش٘ب األٚي ٌالعزذاِخمِغّٛػخ صبفٛال ر أصذسد

ٚلذ رّذ ِشاعؼخ اٌزمش٠ش ِٓ لجً ِشوض االعزذاِخ   G3ٚ٘ٛ ِجٕٟ ػٍٝ آخش ٔظبَ ٌّجبدسح اٌزمبس٠ش اٌؼب١ٌّخغبثمخ اٌ

ٟ GRI (Global Reporting Initiative٘ٚ )ِجبدسح اٌزمبس٠ش اٌّغزذاِخ  ( (+Bٚؽمك ِغزٜٛ (CSE) ٚاٌز١ّض

رمش٠ش االعزذاِخ ٘ٛ رمش٠ش ٠ؼطٟ ِؼٍِٛبد ؽٛي األداء إْ . ِٚؼب١٠ش٘بػٍٝ رؼض٠ض االعزذاِخ ِٕظّخ غ١ش سثؾ١خ رؼًّ 

االلزصبدٞ ٚاٌج١ئٟ ٚاالعزّبػٟ ٚفٟ ِغبي اٌؾٛوّخ ٌٍّٕظّبد ٚرىّٓ أ١ّ٘خ رمبس٠ش االعزذاِخ فٟ رؼض٠ض اٌضمخ ثغّؼخ 

 اٌّغبءٌخ ٚاٌّّبسعبد اٌج١ئ١خ.ٚ د٘ب فٟ ِغبي اٌّغئ١ٌٛخ اإلعزّبػ١خ ٚاٌشفبف١خٚرم١١ُ عٙٛ اٌششوخ ٚأداء
 

   
 :)ضمن برامج أسواق بنده فً مجال المسإولٌة االجتماعٌة( ( برنامج دع الباقً لهمب

ٙذف رٕف١ز اعزشار١غ١خ صبثزخ ِزؼذدح اٌجشاِظ ٚاٌّشبس٠غ، رٚاصٍذ ششوخ اٌؼض٠ض٠خ ثٕذٖ )إؽذٜ ششوبد ِغّٛػخ صبفٛال( 

 دع اٌجبلٟ ٌُٙ"، ٚ"لبفٍخ ثٕذٖ اٌخ١ش٠خ"، ِٚششٚع "وغٛح اٌؼ١ذ".ثىبفخ ششائؾٗ ٚفئبرٗ، وّشبس٠غ: "إٌٝ خذِخ اٌّغزّغ 

ث١ئزٟ صذ٠مزٟ" ٚاٌؼذ٠ذ ِٓ ٙب ثٕذٖ ِؤخشاً، وّششٚع اٌج١ئخ "رضبف إٌٝ اٌّشبس٠غ االعزشار١غ١خ اٌشبٍِخ اٌزٟ اػزّذر

ٌٍؼبَ اٌغبدط ػٍٝ اٌزٛاٌٟ، ِششٚع "دع اٌجبلٟ ٌُٙ" ؽ١ش رٛاصً ٚ ،بػ١خاالعزٌٍّّغؤ١ٌٚخ  االعزشار١غ١خاٌّشبس٠غ 

، ٌذػُ ػذد ِٓ اٌغّؼ١بد اٌخ١ش٠خ، أثشص٘ب 2116َِغ١شح رطٛسٖ ٚٔغبؽٗ، ٚ٘ٛ اٌّششٚع اٌزٞ أطٍمزٗ ثٕذٖ فٟ ػبَ 

، رغزّش ثٕذٖ فٟ ػالٚحً ػٍٝ رٌه ١ٍِْٛ لاير.  6,7ِجٍغبً ٚلذسٖ َ 2102عّؼ١خ األطفبي اٌّؼٛل١ٓ، ٚلذ ؽمك فٟ اٌؼبَ 

رٛعٙبرٙب االعزشار١غ١خ ٚاٌزٟ رشوض ػٍٝ رط٠ٛش اٌّٛاسد اٌجشش٠خ ٚرٌه ػٓ طش٠ك رٛف١ش ِخزٍف اٌجشاِظ اٌزذس٠ج١خ 

، وّب ِىٓ اٌششوخ ِٓ ١ًٔ عبئضح 2102َ% خالي اٌؼبَ 37اٌّىضفخ، األِش اٌزٞ عبُ٘ فٟ ص٠بدح ٔغجخ اٌزٛط١ٓ ٌزصً إٌٝ 

 ػًّ فٟ اٌغؼٛد٠خ". االلزصبد٠خ ٌــ "أفضً ث١ئخ عش٠ذح 
 

  ( برنامج إنجاز السعودٌة:ج
وهً مإسسة عالمٌة  (Junior Achievement Worldwideإنجاز العالمٌة )لمإسسة  رنامج إنجاز السعودٌة هو امتدادب

ً تؤهٌل الطالب لسوق العمل وإطالق المشارٌع الخاصة والمعرفة المالٌة من خالل البرامج متخصصة فللربح  ؼٌر هادفة
لتً تقوم على التجربة ونقل الخبرات العلمٌة من قبل متطوعً القطاع الخاص، وٌطمح برنامج إنجاز السعودٌة من خالل ا

الفعالٌات التً ٌنظمها إلى التعرٌؾ برسالته الهادفة إلى تكرٌس الرٌادة وحب العمل الحر والنهوض بالمهارات العلمٌة 
من الطالب والطالبات على مستوى المملكة مع حلول عام ألؾ  111دة لـ سعودي لتقدٌم برامج رائاب البوالحٌاتٌة للش

، باإلضافة إلى كونها إحدى جلس إدارة برنامج إنجاز السعودٌةصافوال إحدى الشركات المإسسة لم عد مجموعةوتُ  ،م1138
موعة قد تطوعوا بالعمل فً فضالً عن ذلك فإن عدد كبٌر من منسوبً المجلبرامج إنجاز السعودٌة، أكبر الشركاء الداعمٌن 
 م. 1131خالل العام  ةطالب وطالب 36111ساعة تطوعٌة لتدرٌب  36311دل عمٌٌن بحمالت إنجاز الصافول
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  :أخرىور ــــــجس( د
بالتعاون مع شركة مدٌنة م 1131خالل العام ( Mileبرنامج معهد المدٌنة للقٌادة والرٌادة )دعمها ل المجموعةكما واصلت 

رٌة فً العالم العربً ة االقتصادٌة بالمدٌنة المنورة والذي تم تؤسٌسه بهدؾ بناء وتدرٌب وتؤهٌل القدرات اإلداالمعرف
 ، دات صحٌة لذوي االحتٌاجات الخاصةلشراء مع دعم جمعٌة زمزم للخدمات الصحٌة التطوعٌةت بمكما قا، واإلسالمً

عٌادات متخصصة تقدم برامج تؤهٌلٌة شاملة لقدرات سٌٌر للمساهمة فً ت (CAPبرنامج قدرات الطفولة )وكذلك دعم 
من خالل )الجمعٌة الفٌصلٌة(  دعم مركز جدة للتوحد، بجانب األطفال فً النواحً العالجٌة واالجتماعٌة والنفسٌة والتعلٌمٌة

والسمع وؼٌرها  ، ودعم جمعٌة البر ٌجدة ومركز جدة للنطقوي اإلعاقة من فئة التوحدٌٌنذطالب من  عددتؤهٌل وكفالة 
   .  من المبادرات والجسور

 
 : الشركات حوكمةتقـرٌر  (8
بؤهمٌة الحوكمة عالقتها مع مساهمٌها وكافة مستثمرٌها وأصحاب المصالح، وإٌماناً منها ل اً تعزٌزها ومن حرص نطالقاً إ

حوكمة الصادر من هٌئة النظام ب التزامهام 1131صافوال خالل العام مجموعة واصلت ، ةمبدأ اإلفصاح والشفافٌوعمالً ب
أدائها ونتائجها المالٌة  تفصح المجموعة بجانببناء علٌه و .واألنظمة األخرى ذات العالقة الموقرةالسعودٌة السوق المالٌة 

 التً تهم جمهور المستثمرٌن:وعن المعلومات التالٌة التً سبق تناولها وأعمالها االجتماعٌة 
 

 لتواصل معهم: أ( حقوق المساهمٌن وآلٌات ا
 

، فقد قامت الشركة بتضمٌن حقوق المساهمٌن حقوق مساهمٌها وأصحاب المصالححرصها واهتمامها ورعاٌتها لإنطالقاً من 
م، حٌث تضمنت هذه الوثائق 1113فً النظام األساسً للشركة ودلٌل الحوكمة للمجموعة الذي قامت بتطوٌره منذ عام 

ن اإلطالع علٌها بالرجوع إلى موقع الشركة اإللكترونً قوانٌن واألنظمة والتً ٌمكٌها الحقوق المساهمٌن التً تنص عل
(www.savola.comباإلضافة إلى التزامها بنشر التقارٌر المالٌة واإلعالنات والمعلومات الجوهرٌة عبر موقع ،)  السوق

التً Savola Newsletter) )نشرة أخبار صافوال لتقرٌر السنوي لمجلس إدارتها واوالصحؾ الٌومٌة و "تداول" المالٌة
عدد إلى  الصحؾ الٌومٌة )باللؽة العربٌة واإلنجلٌزٌة( وترسل الكترونٌاً  ىحدزع مع إالتً توّ و تصدر بصفة ربع سنوٌة
 لمتابعة شئون المساهمٌن.جموعة للم. كما توجد إدارة خاصة على موقع الشركة اإللكترونً تنشركبٌر من المستثمرٌن و

   
 توزٌع األرباح: سٌاسة( 0-أ

 
 ( من النظام األساسً للشركة فإن سٌاسة توزٌع األرباح لمجموعة صافوال تتمثل فٌما ٌلً:  31وفقاً للمادة )

ا هذ % من األرباح الصافٌة لتكوٌن احتٌاطً نظامً، علماً بؤنه ٌجوز للجمعٌة العامة العادٌة وقؾ31تجنٌب  .3
 التجنٌب متى ما بلػ االحتٌاطً المذكور نصؾ رأس المال.

 % من رأس المال المدفوع.1ٌوزع من الباقً بعد ذلك دفعة أولى للمساهمٌن تعادل  .1

 % من الباقً لمكافؤة أعضاء مجلس اإلدارة.161ٌخصص بعد ما تقدم  .1

 ٌوزع الباقً بعد ذلك للمساهمٌن كحصة إضافٌة فً األرباح. .3
 

 

بناء  توزٌع أرباح نقدٌة ربع سنوٌة على مساهمٌهاتقوم ب ما ورد فً النظام األساسً للشركة أعاله، فإن المجموعة والتزاماً مع
م مبلػ 1131. وكتطبٌق عملً لهذه السٌاسة بلػ ما تم توزٌعه وما سٌتم توزٌعه للعام من مجلس إدارتهاأو توصٌة على قرار 

من رأسمال  %33ٌمثل وهو ما لاير( للسهم الواحد  3631الشركة وبواقع ) ًمساهم( ملٌون لاير أرباحاً نقدٌة على 111)

المتعلقة بتوزٌع أرباح نقدٌة بصفة ربع سنوٌة، سٌاسة ذات الم فً تطبٌق 1131المجموعة. هذا وستستمر الشركة خالل العام 
واإلعالن عنها عبر موقع السوق المالٌة  تهاقٌتارٌر أحالمبلػ المقترح توزٌعه لهذ األرباح وعلماً بؤن مجلس اإلدارة ٌقوم بتحدٌد 

 لنظام. لفقاً و السعودٌة )تداول(
 

توزٌع  وفٌما ٌتعلق بالمكافؤة السنوٌة لعضوٌة مجلس اإلدارة الموضحة فً النظام األساسً والمشار إلٌها أعاله فً سٌاسة
والذي تم بموجبه تحدٌد الحد األقصى هـ 3331بتارٌر  3113القرار الوزاري رقم تطبق ، فإن الشركة األرباح أعاله

 ( ألؾ لاير للعضو الواحد.1116111للمكافؤة السنوٌة لعضو مجلس اإلدارة بما ال ٌتجاوز مبلػ )
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 م: 2102للعام التً تمت والمقترحة  األرباح( توزٌعات 2-أ

ٌوصى مجلس اإلدارة  والتًنقدٌة، أرباح بتوزٌع  1131قامت المجموعة خالل العام المالً ن مساهمٌالتعزٌزاً لحقوق 
 م:1131الموقرة فً اجتماعها السنوي للعام تكم بالمصادقة علٌها من قبل جمعٌ

إجمالً التوزٌع  الفترة
 )ملٌون الرٌاالت(

 نصٌب السهم
 )لاير(

تارٌخ اإلعالن 
 فً تداول

تارٌخ التوزٌع/  تارٌخ االستحقاق
 مالحظة 

 م11/11/1131 م11/13/1131 م31/13/1131 1611 311 الربع األول 

 م33/8/1131 م11/1/1131 م13/1/1131 1611 311 الربع الثانً

 م31/33/1131 م11/31/1131 م31/31/1131 1611 311 الربع الثالث

 

 م31/13/1131 1611 111 الربع الرابع

تارٌر انعقاد الجمعٌة 
 للمساهمٌنالعامة 

 م31/11/1131

توزع بعد موافقة 
 الجمعٌة
 31ل وذلك خال
 ٌوماً 

    0,41 711 المجموع 

 
 م: 20/02/2102ب( رأسمال الشركة واألسهم الحرة كما فً 

 القٌمة لاير/عدد األسهم البٌان 

 لاير 1611161116111 لاير(بال) رأس المال المصرح به -

 سهماً  11161116111 )جمٌع أسهم الشركة أسهم عادٌة( عدد األسهم المصدرة -

- 
(  وفقاً لسجل الشركة Floated Issued Shares) لحرةعدد األسهم ا

 م( 1131فبراٌر  9)كما فً  بتداول
 سهماَ  11161186393

 لاير 1611161116111 لاير(بال) رأس المال المدفوع -

 لاير 31 القٌمة االسمٌة للسهم -

 لاير 31 القٌمة المدفوعة للسهم -

 .أخرى وفقاً لحركة تداول أسهم الشركة الٌومٌة بٌعاً وشراًء فً سوق األسهم عدد األسهم الحرة ٌتؽٌر من فترة إلىملحوظة: 
 الرئٌسٌٌن:  المساهمٌن ج( قائمة 
  م )باللاير(:1131تؽٌرها خالل العام نسبة % فما فوق و1أسهم ونسبة ملكٌة المساهمٌن الرئٌسٌٌن الذٌن ٌملكون  وعددبٌان بؤسماء 

  

لمادة ها خالل العام وفقاً لتؽٌرٌرة من األسهم أو أدوات الدٌن وبملكٌة حصص كبالمتعلقة شعارات فٌما ٌتعلق باإلإقرار: 
ٌ ر ملكٌتهم  (31) من قواعد التسجٌل واإلدراج، تود المجموعة اإلقرار بؤنها لم تتلق أي إخطار من نوعه من كبار المالك بتؽ

ت السوق المالٌة السعودٌة على سجال اً فً رصد البٌانات أعاله بناءالمجموعة ، وقد اعتمدت 1131خالل العام المالً 
 )تداول(.

 م

 الجنسٌة اسم المستثمر

 سهمعدد األ
كما فً بداٌة 

 م2102عام  

نسبة الملكٌة 
فً بداٌة العام 

 م2102

عدد األسهم كما 
فً نهاٌة عام 

 م2102

نسبة التغٌر 
فً  الملكٌة 
بنهاٌة العام 

 م2102

 %31611 1161116111 %31611 1161116111 سعودي شركة ماسك القابضة 3

 المإسسة العامة للتؤمٌنات االجتماعٌة 1
مإسسة حكومٌة 

 ودٌةسع
1361186111 31691% 1361186111 31691% 

 %8618  3168916111 %8611  3161116111 سعودي الشٌر عبد هللا محمد عبد هللا الربٌعة 1

 %8611 3161116191 %8611 3161936333 شركة سعودٌة شركة عبد القادر المهٌدب وأوالده 3



 31 

 

  تهم المساهمٌن والمستثمرٌن:األحداث والمناسبات التً د( توارٌخ 
 م  والتً تهم مساهمٌها الكرام: 1131تود أن تعلن مجموعة صافوال عن التوارٌر والمواعٌد لألحداث التالٌة خالل العام 

 مالحظات م2102/الحدث م2102 

وتوزٌىىىىع  م1131اعتمىىىىاد النتىىىىائج المالٌىىىىة للعىىىىام    .مجلس اإلدارةاجتماع  فبراٌر 31 .3
األرباح بناءا على توصٌة لجنة المراجعة، ودعىوة 
الجمعٌة العامة للمساهمٌن لعقىد اجتماعهىا السىنوي 

 م.  1131للعام 

ات م وخطىىط واسىىتراتٌج1131أداء عىىام راجعىة لم عقد الموتمر السنوي لمدٌري مجموعة صافوال  فبراٌر  39 .1
 م. 1131

الموعىىىد المقتىىىرح لالجتمىىىاع السىىىنوي للجمعٌىىىة  مارس  31 .1
للمسىىاهمٌن، حٌىىث ٌخضىىع هىىذا التىىارٌر العامىىة 

 موافقة الجهات المختصة. ل

ٌىىتم اإلعىىالن عىىن موعىىد الجمعٌىىة وجىىدول أعمالهىىا 
عبىىىر تىىىداول والصىىىحؾ المحلٌىىىة وموقىىىع الشىىىركة 
اإللكترونً وفقاً للمدة واإلجىراءات النظامٌىة وبعىد 

 خذ موافقة الجهات المختصة.  أ

  أهم أحداث الربع األول:    م2102 

م 1131اعتمىىىىىاد النتىىىىىىائج المالٌىىىىىة للربىىىىىىع األول   .لربع األولخالل اموعد انعقاد مجلس اإلدارة   أبرٌل   31 .3
 علىى ٌتم اإلعالن عنهاالتً وتوزٌع أرباح الربع و

عتمادهىىا مىىن فىىور ا موقىىع السىىوق المالٌىىة )تىىداول(
 لجنة المراجعة.من جلس بناء على توصٌة الم

فىىً موقىىىع  1131األول تىىىائج الربىىع سىىٌتم نشىىر ن  .نشر نتائج الربع األولموعد  أبرٌل 13- 31 .1
السىىوق المالٌىىىة )تىىداول( ومىىىن ثىىم موقىىىع الشىىىركة 

 اإللكترونً والصحؾ الٌومٌة.  

( ٌومىىاً مىن تىىارٌر األحقٌىىة 31تم صىىرفها خىالل )ٌى  .إعالن قرار المجلس بتوزٌع أرباح الربع األول أبرٌل 13- 31 .1
المحدد فً إعالن صرؾ األربىاح الىذي ٌىتم نشىره 

 فً موقع تداول. 

صدور نشرة أخبار صافوال للربع األول  1/1 -3/ 13 .1
 .)عربً/إنجلٌزي(

المجموعىىة وأخبىىار تتضىىمن النشىىرة تؽطٌىىة ألداء 
وشركاتها الفرعٌة داخىل المملكىة وخارجهىا، وٌىتم  

عهىىىا مىىىع إحىىىدى الصىىىحؾ الٌومٌىىىة كملحىىىق، توزٌ
موقىىىىىع الشىىىىىركة  علىىىىىىباإلضىىىىىافة إلىىىىىى نشىىىىىرها 

اإللكترونىىً وإرسىىالها بالبرٌىىد اإللكترونىىً ألكبىىر 
 عدد من المستثمرٌن.      

  أهم أحداث الربع الثانً:    م2102 

م وأربىاح 1131الثانً اعتماد النتائج المالٌة للربع    .لربع الثانًخالل ااجتماع مجلس اإلدارة  ٌولٌو 31 .8
فىً موقىع السىوق المالٌىة الربع وٌتم اإلعالن عنها 

فىىور اعتمادهىىا مىىن المجلىىس بنىىاء علىىى )تىىداول( 
 توصٌة لجنة المراجعة.

 ( فً عمود المالحظات أعاله1) البندأنظر    .نشر حسابات الربع الثانً ٌولٌو 31-11 .9

 ( فً عمود المالحظات أعاله1) البندأنظر   .الربع الثانًإعالن قرار المجلس بتوزٌع أرباح  ٌولٌو 31-11 .31

صدور نشرة أخبار صافوال للربع الثانً   11/1-1/8 .33
 .)عربً/إنجلٌزي(

 ( فً عمود المالحظات أعاله 1) البندأنظر 

  أهم أحداث الربع الثالث:    م2102 

 ً عمود المالحظات أعاله( ف1) البندأنظر    .نشر نتائج الربع الثالث أكتوبر 11-18 .31

 ( فً عمود المالحظات أعاله1) البندأنظر   .إعالن قرار المجلس بتوزٌع أرباح الربع الثالث أكتوبر 11-18 .31

33. 11/31 – 
31/33 

صدور نشرة أخبار صافوال للربع الثالث 
 .)عربً/إنجلٌزي(

 .      ( فً عمود المالحظات أعاله1) البندأنظر 

  حداث الربع الرابع:   أهم أ م2102 

موازنىىىة الخطىىىة والاجتمىىىاع المجلىىىس العتمىىىاد  دٌسمبر 00 .03
  1133 -المالًالتقدٌرٌة للعام 

 خطىىة والمٌزانٌىىة التقدٌرٌىىة للشىىركة للعىىامالاعتمىىاد 
 .1133 المالً

لإلخطارات الرسمٌة التً  ترد إلٌها من قبل الجهات تقرٌبٌة ومخطط لها من قبل صافوال، إال أنها قد تتؽٌر وفقاً  دعبعض التوارٌر أعاله تُ  ملحوظة:
 .النظامٌة المختصة
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 مجلس اإلدارة وكبار التنفٌذٌٌن: تكوٌن االفصاحات المتعلقة ب (هـ
العامىة للمسىاهمٌن عىن إدارة الشىركة وذلىك الجمعٌىة الجهىاز اإلداري األعلىى المسىإول أمىام  هىو إدارة المجموعىةمجلس  إن

لمجلىس رسىم واعتمىاد والوظىائؾ الرئٌسىة لمهىام ال. ومن أبىرز والقوانٌن واألنظمة ذات العالقة لشركةل ًلنظام األساسلوفقا 
ووضىىع ومتابعىىة إجىىراءات الرقابىىة الداخلٌىىة وإدارة المخىىاطر وضىىمان  للشىىركةواألهىىداؾ الرئٌسىىة  االسىىتراتٌجٌةالتوجهىىات 

ة ومتابعة ومراقبة أداء الشركة وأعمال اإلدارة التنفٌذٌة بها، كفاءتها وفاعلٌتها، واعتماد الموازنات الرئٌسة والسٌاسات المالٌ
وضع واعتماد السٌاسىات التىً ما فً ذلك وضع السٌاسات التً تنظم العالقة مع أصحاب المصالح وتحمً حقوقهم، ببجانب 

ن الشىركة وأدائهىا تإكد وتضمن تطبٌق وتنفٌذ األنظمىة واللىوائح الرسىمٌة وااللتىزام باإلفصىاح عىن المعلومىات الجوهرٌىة عى
والتً من شؤنها أن تساعد مسىاهمً الشىركة وجمهىور مسىتثمرٌها فىً تقٌىٌم أصىول ومطلوبىات الشىركة، هىذا باإلضىافة إلىى 

علىى موقىع  تٌنالمهام األخرى التً ورد تفصىٌلها فىً النظىام األساسىً للشىركة ودلٌىل الحوكمىة اإلدارٌىة للمجموعىة المتىوفر
 (. www.savola.comالشركة اإللكترونً )

 
 ( تكوٌن مجلس اإلدارة وتصنٌف أعضائه ومإهالتهم والشركات المساهمة التً ال ٌزالون ٌتولون عضوٌتها: 0-هـ

وهو ما ٌتوافق مىع الفقىرة  عضواً  ( 33) بـمجموعة صافوال عدد أعضاء المجلس النظام األساسً ل من (31)حددت المادة 
الحالٌىة تىم انتخىاب مجلىس إدارة للىدورة . الصادرة من هٌئىة السىوق المالٌىة من الئحة حوكمة الشركات (31))أ( من المادة 
م ، وجمٌعهم أعضىاء ؼٌىر تنفٌىذٌٌن ومسىتقلٌن مىا 11/1/1131م ولمدة ثالث سنوات تنتهً فً 3/1/1131التً بدأت  فً 

معىاٌٌر الحوكمىة وفقىاً لعدا منصب عضو مجلس اإلدارة المنتدب، وفٌما ٌلً أسىماء أعضىاء المجلىس وتصىنٌؾ عضىوٌتهم 
 التً ال ٌزالون ٌتولون عضوٌتها:   وبٌان بمإهالتهم والشركات المساهمةالصادرة من هٌئة السوق المالٌة، 

 

 اسم العضو م
 تصنٌف

 العضوٌة
 العلمٌة مإهالتملخص ال

)مدرجة  الشركات المساهمةبٌان ب
التً  ٌتولى عضوٌتها  وغٌر مدرجة( 

بجانب عضوٌته فً مجلس إدارة 
 عة صافوالمجمو

3. 
 أ. سلٌمان عبد القادر المهٌدب

 رئٌس مجلس اإلدارة     
 ؼٌر تنفٌذي

 م. 3981كلٌة الطب فً العام  –السنة الثانٌة 
له خبرة واسعة فىً مجىال التجىارة والمقىاوالت 
وٌىىىىىرأس مجلىىىىىس إدارة مجموعىىىىىة المهٌىىىىىدب 

 القابضة. 
 

شىىىركة المراعىىىً، الشىىىىركة ) مدرج   ة:
السىىىىىعودي  لألنابٌىىىىىب، البنىىىىىكالعربٌىىىىىة 
، شىىىىركة التصىىىىنٌع )سىىىىاب( البرٌطىىىانً

 (. الوطنٌة
شىىىىىركة عبىىىىىد القىىىىىادر  غٌ     ر مدرج     ة:

الشركة الدولٌة لتنمٌة المهٌدب وأوالده، 
األولىىىىىىى شىىىىىىركة المٌىىىىىىاه والطاقىىىىىىة، ال

، ، شىىىركة جسىىىور سىىىوٌكوربللتطىىىوٌر
  .شركة الشرق األوسط لصناعة الورق

1. 

معىىىالً المهنىىىدس عبىىىد هللا محمىىىد 
ٌس مجلىىس نىىور رحٌمىىً نائىىب رئىى

 اإلدارة 
 )ممثل صندوق االستثمارات العامة(

 ؼٌر تنفٌذي
 

بكالورٌوس فً الهندسة المٌكانٌكٌة من جامعىة  
المملكىة العربٌىة  –الملك فهد للبترول والمعادن 

منصىىب رئىىٌس شىىؽل سىىابقا م 3911السىىعودٌة 
حتىىىى مىىىارس  الهٌئىىىة العامىىىة للطٌىىىران المىىىدنً

   م1131

 (شركة اللجٌن ) مدرجة:

1. 

 . عبد الرإوؾ محمد مناعد
 عضو مجلس اإلدارة المنتدب

 
 تنفٌذي

 –سىىىىٌاتل  -دكتىىىىوراه  مىىىىن جامعىىىىة واشىىىىنطن
م فىىىىىً 3981والٌىىىىىات المتحىىىىىدة األمرٌكٌىىىىىة ال

الهندسة المٌكانٌكٌة، ومىا جسىتٌر علىوم هندسىٌة 
بٌركلىىىً بالوالٌىىىات  - مىىىن جامعىىىة  كالفورنٌىىىا

بكالورٌوس فً و، م(3911) المتحدة األمرٌكٌة
المٌكانٌكٌىىىة مىىىن جامعىىىة الملىىىك فهىىىد  الهندسىىىة

 للبتىىرول والمعىىادن بالمملكىىة العربٌىىة السىىعودٌة
 . م(3913)

شىىىىىركة المراعىىىىىً، البنىىىىىك ) مدرج     ة:
السىىىىعودي لالسىىىىتثمار، شىىىىركة هرفىىىىً 

، شركة مدٌنة المعرفىة الؽذائٌة للخدمات
  . (اإلقتصادٌة

شىىىركة كنىىىان للتطىىىوٌر ) :غٌ   ر مدرج   ة
( حىدةشركة العزٌزٌة بنده المت العقاري،

حٌث ٌتقلد عضىوٌتهما ممىثالً لمجموعىة 
 .صافوال

 ؼٌر تنفٌذي إبراهـٌم محمد العٌسى أ. .3

بكىىىالورٌوس فىىىىً إدارة األعمىىىال مىىىىن جامعىىىىة 
كالٌفورنٌىىىىىا  بالوالٌىىىىىات المتحىىىىىدة  –تشىىىىىابمان 

 . م1974عام األمرٌكٌة فً 

شركة أسمنت ٌنبع، مجموعىة ) مدرجة:
طٌبىىىىىىة القابضىىىىىىة، البنىىىىىىك السىىىىىىعودي 

 .(شركة المراعً الفرنسً،

1. 
 د. سامً محسن باروم

 
 ؼٌر تنفٌذي

 

دكتىىوراه فىىً إدارة العملٌىىات ونظىىم المعلومىىات 
 جامعىىىة إنىىىدٌانا بالوالٌىىىات المتحىىىدة –اإلدارٌىىىة 
، ماجسىىتٌر إدارة األعمىىال )مىىع مرتبىىة م3991

الشىىىرؾ(  مدرسىىىة وارتىىىون لىىىإلدارة، جامعىىىة 

ديسممممممبر بنسىىىىىلفانٌا بالوالٌىىىىىات المتحىىىىىدة فىىىىىً 
 م.1985

، شىىىىركة االسىىىىمنت العربٌىىىىة) مدرج    ة:
 شركة هرفً للخدمات الؽذائٌة

 
شىىىركة العزٌزٌىىىة بنىىىده  غٌ   ر مدرج   ة:

 ،شركة السوق المالٌة )تداول( ،المتحدة
 .كلٌة جدة العالمٌة
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 اسم العضو م
 تصنٌف

 العضوٌة
 العلمٌة مإهالتملخص ال

)مدرجة  الشركات المساهمةبٌان ب
التً  ٌتولى عضوٌتها  وغٌر مدرجة( 

بجانب عضوٌته فً مجلس إدارة 
 عة صافوالمجمو

1. 

 أ. عبد العزٌز بن خالد الؽفٌلً
)ممثىل المإسسىة العامىة للتؤمٌنىىات 

 (االجتماعٌة
 ؼٌر تنفٌذي

لوالٌىىات المتحىىدة مىىن افىىً االقتصىىاد  ماجسىىتٌر
، بكىىالورٌوس اقتصىىىاد م3991عىىام  األمرٌكٌىىة

 م.3983من جامعة الملك سعود عام 

مصىىىرؾ الراجحىىىً، شىىىركة  مدرج   ة:
 هرفً للخدمات الؽذائٌة.

 ؼٌر تنفٌذي أ. موسى عمران العمران .1

 جامعىىة سىىانت إدورد –ماجسىىتٌر إدارة أعمىىال 
 –، بكىىالورٌوس هندسىىة صىىناعٌة م3993عىىام 

م، دبلىىوم مىىن 3991ك سىىعود عىىام جامعىىة الملىى
( معهىىىىىد بٌتسىىىىىبرغ AIBالمعهىىىىىد األمرٌكىىىىىً )

 بالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة. 

)شىىىىىركة المراعىىىىىً، البنىىىىىك  مدرج     ة:
 السعودي الفرنسً(. 

)شىىىركة العزٌزٌىىىة بنىىىده  غٌ   ر مدرج   ة:
 ممثل لمجموعة صافوال( المتحدة

مىىىن جامعىىىة جىىىورج  ماجسىىىتٌر إدارة هندسىىىٌة مستقل عمار عبد الواحد الخضٌري .أ .8
، بكالورٌوس هندسة معمارٌىة م3983 واشنطن

من جامعىة جىورج واشىنطن بالوالٌىات المتحىدة 
 م.3981األمرٌكٌة عام 

مجموعة الطٌار للسفر ) مدرجة:
شركة الدرع العربً للتؤمٌن  ،والسٌاحة

 –التعاونً، شركة االتصاالت المتنقلة 
 زٌن(.

 

  (.ً)شركة مورجان ستانل غٌر مدرجة:

 مستقل د. ؼسان أحمد السلٌمان .9

دكتىىوراه فىىً اإلدارة االسىىتراتٌجٌة مىىن جامعىىة 
، ماجسىىتٌر م1113عىىام  ُهىىل بالمملكىىة المتحىىدة

إدارة األعمال )مع مرتبىة الشىرؾ( مىن جامعىة 
، بكىىىالورٌوس م 3981عىىىام  سىىىان فرانسٌسىىىكو

 –إدارة أعمال بدرجة الشرؾ من جامعىة منلىو 
األمرٌكٌىىىة فىىىً كالٌفورنٌىىىا بالوالٌىىىات المتحىىىدة 

 م. 3918

 (شركة األسمنت العربٌة) مدرجة:
 

مستشىىىفٌات ومراكىىىز )  غٌ   ر مدرج   ة:
المؽربىىىىً، شىىىىركة عنٌىىىىزة لالسىىىىتثمار، 
شىىىىىركة فٌنشىىىىىر كابٌتىىىىىال االسىىىىىتثمارٌة 

  .(السعودٌة

 مستقل أ. محمد عبد القادر الفضل .31

بكىىىالورٌوس علىىىوم اقتصىىىادٌة وتسىىىوٌقٌة مىىىىن 
ت المتحىىدة الوالٌىىا –جامعىىة سىىان فرانسٌسىىكو 

 .م1977عام األمرٌكٌة 

 ٌوجد( مدرجة )ال
القابضىىىىة شىىىىركة جىىىىدة : غٌ    ر مدرج    ة

للتطىىىوٌر، شىىىركة دار التملٌىىىك، شىىىركة 
 كنان الدولٌة للتطوٌر العقاري

 مستقل أ.  بدر بن عبد هللا العٌسى .33

 راٌىس جامعىة – األعمىال إدارة فىً ماجستٌر  
 سم، بكىالورٌو1111عىام  المتحىدة الوالٌات –

 الوالٌىىات – فٌرجٌنٌىىا جامعىىة – االقتصىىاد فىىً
 معتمىىىد مىىىالً محلىىىلم، )1113عىىىام  المتحىىىدة

(CFA). 

الشىىىركة السىىىعودٌة للفنىىىادق ) مدرج   ة:
 (والمناطق السٌاحٌة

 

)شىىىركة العقٌىىىق للتنمٌىىىة  غٌ   ر مدرج   ة:
 صىىىىٌلة لالسىىىىتثمار،العقارٌىىىىة، شىىىىركة أ

 السعودي الفرنسً كابٌتال(

 (www.savola.comلذاتٌة وخبرات أعضاء المجلس نرجو زٌارة موقع الشركة االلكترونً )* لمزٌد من المعلومات حول السٌرة ا

 فً آن واحد.  (مدرجة)مساهمة عامة أنه ال ٌتقلد أي من أعضاء مجلس إدارة المجموعة عضوٌة أكثر من خمس شركات وفقاً للجدول أعاله، ٌتؤكد 

 
 ضور اجتماعات مجلس اإلدارة:( سجل ح2-هـ

م، وٌوضح الجدول أدناه سىجل حضىور أعضىاء 1131( اجتماعات خالل العام 1، فقد عقد مجلس اإلدارة )ومسئولٌاته تعزٌزاً لدوره
 م:1131خالل العام  مجلس اإلدارة الجتماعات المجلس

 اسم العضو/ تارٌر االجتماع  م
 

 مراتعدد  1131تارٌر االجتماع خالل العام 
 31 الحضور  

 ٌناٌر

11 
 فبراٌر

31 
 ابرٌل

3  
 ماٌو

31 
 ٌونٌو

31 
 أكتوبر

31 
 دٌسمبر 

       (1) ×           أ. سلٌمان عبد القادر المهٌدب .3
        (1)      معالً المهندس عبد هللا محمد نور رحٌمً .1
        (1) د. عبد الرإوؾ محمد مناع  .1
        (1) سامً محسن باروم   د. .3
  ×  ×    (1) إبراهـٌم محمد العٌسى أ. .1
        (1) عبد العزٌز بن خالد الؽفٌلً  أ. .1
  × ×    (3) × عمار عبد الواحد الخضٌري  أ. .1
     ×   (1) ؼسان أحمد السلٌماند.  .8
  ×      (1) الفضل محمد عبد القادر أ. .9
        (1) موسى عمران العمران أ. .31
        (1) أ. بدر بن عبد هللا العٌسى  .33
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 : )المجلس التنفٌذي( بالمجموعة ةالتنفٌذٌاإلدارة فرٌق ( 2-هـ
تنفٌىذ االسىتراتٌجٌات والخطىط التىً ٌقرهىا مجلىس سهٌل بالتنسٌق فٌما بٌنهم لتٌقوم الفرٌق التنفٌذي بقٌادة العضو المنتدب للمجموعة 

اإلدارة سواء على مستوى مجلس إدارة المجموعة أو المجالس الفرعٌة للشىركات التابعىة للمجموعىة، وكىذلك ٌقىوم بمتابعىة عملٌىات 
لمجموعىة والمجىالس على مستوى المجموعة والقطاعات وفقاً لقىرارا مجلىس ا المجموعة ومتابعة تحقٌق مإشرات األداء المرسومة

علىىى مسىىتوى الشىىركات الفرعٌىىة الرئٌسىىة للمسىىاعدة فىىً عملٌىىات اإلدارة فرعٌىىة وفىىرق عمىىل . كمىىا توجىىد لجىىان الفرعٌىىة التابعىىة
 ، وفٌما ٌلً أسماء الفرٌق التنفٌذي ومإهالتهم: واإلشراؾ والرقابة على التنفٌذ )كل حسب القطاع الذي ٌدٌره(

 العلمٌةت المإهالملخص  المنصب  االسم  م 

 .سبق ذكر مإهالته ضمن أعضاء المجلس  العضو المنتدب عبد الرإوؾ محمد مناعد.  .3

 معرؾ أأ. عبد الرحٌم  . 1
الرئٌس التنفٌذي لشركة 

 صافوال لألؼذٌة

 (MBA) م3981إعمال ماجستٌر إدارة 
 المؽرب   -دبلوم المعهد العالً للتجارة والمقاوالت 

 م.  3981إدارة مالٌة  سبكالورٌو

 م. ازهر محً الدٌن كنجً .1
الرئٌس التنفٌذي لقطاع 

 البالستٌك
 م3981جامعة الملك عبد العزٌز  –بكالورٌوس هندسة 

لشركة الرئٌس التنفٌذي  أ. موفق منصور جمال .3
 المتحدةالعزٌزٌة بنده 

جامعة الملك فهد للبترول  –العلوم فً المحاسبة  بكالورٌوس
 م. 3988والمعادن بالسعودٌة 

 لمدٌر المالً للمجموعة ا  جٌرارد لوالرأ.  .1
وعضو زمالة  –إٌرلنده  –زمٌل المحاسبٌن القانونٌٌن 
  .المحاسبٌن القانونٌٌن بؤسترالٌا

 أ. محمود منصور عبد الؽفار .1
للشئون  التنفٌذي الرئٌس 

 العامة وأمٌن مجلس اإلدارة

لوالٌات درجة البكالورٌوس من جامعة سان فرانسٌسكو، ا
عام  المتحدة األمرٌكٌة فً مجال السالمة واألمن الصناعً

 . م3981
 

 ( مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفٌذٌٌن: 4-هـ
تقوم مجموعة صافوال بدفع مكافآت ومصارٌؾ وبدل حضور الجلسات ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء المجالس الفرعٌة واللجان 

والتىً  حوكمىة للمجموعىةالودلٌىل   اً إلىى أنظمىة وزارة التجىارة والصىناعة والنظىام األساسىً للشىركةالمنبثقىة مىن المجلىس، اسىتناد
، كما تقوم المجموعة بدفع رواتب ومكافآت وتعوٌضات كبار التنفٌذٌٌن حسب عقىود ٌوصً المجلس بالموافقة علٌها وفقاً للبٌان أدناه

الرواتىب والمصىروفات المدفوعىة ألعضىاء مجلىس اإلدارة والعضىو المنتىدب العمل المبرمة معهم.  وفٌمىا ٌلىً تفاصىٌل المكافىآت و
سبعة من كبار التنفٌذٌٌن فً المجموعة بما فٌهم الرئٌس صً المجلس بالمصادقة علٌها، باإلضافة إلى استحقاقات ومكافآت ووالتً ٌ

 م على النحو التالً:1131التنفٌذي والمدٌر المالً للمجموعة عن العام 
 

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة: ( 0-4-هـ

 اسم العضو م

بدل الحضور لجلسات 
مجلس اإلدارة واللجان 

والبدالت  المنبثقة عنه 
 رى )لاير(خاأل

المكافؤة السنوٌة 
لعضوٌة المجلس 

ألف  211بواقع 
 لاير للسنة

 اإلجمالً

 1316131 1116111 316131 (رئٌس المجلس)أ. سلٌمان عبد القادر المهٌدب   .3

 1116111 1116111 116111 (نائب رئٌس المجلس)عبد هللا محمد نور رحٌمً م.  معالً  .1

 1816111 1116111 816111 (العضو المنتدب) ؾ محمد مناعإود. عبد الر  .1

 1316111 1116111 316111  د. سامً محسن باروم  .3

 1116111 1116111 116111 إبراهـٌم محمد العٌسى أ.  .1

 1936111 1116111 936111 ؽفٌلًعبد العزٌز بن خالد ال أ.  .1

 1116111 1116111 116111 عمار عبد الواحد الخضٌري أ.  .1

 1116111 1116111 116111 د. ؼسان أحمد السلٌمان  .8

 1316111 1116111 316111 أ. محمد عبد القادر الفضل  .9

 1316111 1116111 316111 أ. موسى عمران العمران  .31

 1336118 1116111 3336118 أ. بدر محمد عبد هللا العٌسى  .33

 2,874,308 2,211,111 74,308, اإلجمالً 
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  :م2102( مكافآت ومخصصات كبار التنفٌذٌٌن بالمجموعة لعام 2-4-هـ

تفاصٌل مكافآت كبار 
التنفٌذٌٌن بالمجموعة  

( أعضاء بما 3وعددهم )
فٌهم  المدٌر المالً 

 للمجموعة 

 العضو المنتدب  
 وف محمد مناع )الدكتور عبد الرإ

 )بصفته رئٌساً تنفٌذٌاً للشركة(، 
 م البٌان

 .0 الرواتب  2,111,111 3,828,111

 .2 البدالت  0,021,4,1 2,227,227

 .2 م2102المكافآت االستثنائٌة خالل العام   1 421,211

 .4 المكافآت الدورٌة والسنوٌة  02,708,838 4,947,311

  ع المجمو 07,829,208 02,442,027

للمجموعة  اً تنفٌذٌ اً رئٌسته ٌدفع له بصفوالذي ٌمثل المكافؤة السنوٌة لسعادة العضو المنتدب ( 1-3-ـفً الجدول أعاله )هالمبلػ المذكور  ملحوظة*:
 ٌتضمن هذا المبلػ وال، بناء على ذلكألداء، وٌتم صرفها لسعادته ومإشرات محددة لمربوطة بمعاٌٌر  تهمكافؤللعقد المبرم معه، علماً بؤن  وفقاً 

 ( السابق.   3-3المكافاة المدفوعة له بصفته عضو مجلس إدارة والتً تم تفصٌلها فً الجدول رقم )هـ
 

 :وتقٌٌم أداء المجلس وـ( لجان مجلس اإلدارة
عضىاء ( لجان فرعٌة تىم تشىكٌل عضىوٌتها مىن قبىل أعضىاء المجلىس وأ1للشركة لجان فرعٌة منبثقة عن مجلس اإلدارة وعددها )

( معتمىد مىن قبىل Charterخارجٌٌن وتنفٌذٌٌن من ذوي الخبرات والتخصصات فً مجال عمل اللجنة، ولهذه اللجان مٌثاق عمل )
 عملها وهً كما ٌلً:  توإجراءامجلس اإلدارة ٌحدد صالحٌاتها 

 

 (  لجنة المراجعة:0 -و 
 وأعمىال المراجعىة بالشىإون المالٌىة والمحاسىبٌةأؼلىبهم  ٌنمختصىو( أعضاء جمىٌعهم ؼٌىر تنفٌىذٌٌن 3تتكون لجنة المراجعة من ) 

تعزٌىزاً لىدور المجلىس فىً متابعىة عملٌىات  ( اجتماعىات1م عىدد )1131. عقدت اللجنة خىالل العىام )منهم عضوٌن خارجٌٌن(
 ٌعىة عملهىاالمالٌة وسالمتها وؼٌرها من األعمال التً تسند للجنة مىن منطلىق طب رالمراجعة الخارجٌة والداخلٌة والتقارٌ

قامت من خاللها اللجنة بالوقوؾ على تطبٌق وتنفٌذ مهامها المناطىة بهىا، وفٌمىا ٌلىً بٌىان بعضىوٌة اللجنىة وسىجل الحضىور خىالل 
 العام وملخصاً ألبرز مهامها ومسإولٌاتها:

 م  وتارٌخها 2102تسلسل  االجتماعات للعام    
مرات 

 المنصب اسم العضو م الحضور
(3) 
 ٌناٌر 31

(1 )  
 فبراٌر11

(1) 
 أبرٌل 31 

(3  )
 ٌولٌو38

(1 ) 
 أكتوبر 31

3. 
أ. عبد العزٌز بن خالد الؽفٌلً  

 (عضو مجلس إدارة)
      1 رئٌس اللجنة

1. 
 أ. بدر عبد هللا العٌسى 
 )عضو مجلس إدارة(

      1  اً عضو

1. 
 *إخواند. محمد علً حسن 

 (مستقل - )عضو خارجً
      1  اً عضو

3. 
أ. بندر سعٌد عمر العٌسائً 

 (مستقل - )عضو خارجً
   ×   3  اً عضو

      1 أمٌن اللجنة أ. محمود منصور عبد الؽفار -

 :الدور والمهام والمسإولٌات الرئٌسة للجنة 

سة القوائم المالٌة الربع سنوٌة اإلشراؾ على أعمال المراجعة الداخلٌة والخارجٌة والتحقق من مدى فاعلٌتهما، بما فً ذلك درا
وكذلك دراسة  والتوصٌة بتوزٌع األرباح  والختامٌة قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء الرأي والتوصٌة بشؤنها للمجلس،

لمجلس اإلدارة، باإلضافة إلى التوصٌة لمجلس اإلدارة بتعٌٌن  هانظام الرقابة الداخلٌة وفاعلٌته ورفع تقارٌر دورٌة بخصوص
المحاسبٌن القانونٌٌن وفصلهم وتحدٌد أتعابهم، بجانب التحقق فً المظالم التً ترد إلى المجموعة من أصحاب المصالح 

 وتسوٌتها. 

 :لاير عبارة عن ألؾ  98عبارة عن مكافؤة سنوٌة وألؾ لاير 311لاير منها ألؾ  398  قدرها اً أتعاب تلقى أعضاء اللجنة مكافآت اللجنة

)علماً بؤن أعضاء اللجنة من أعضاء مجلس إدارة المجموعة ال ٌتلقون مكافؤة سنوٌة عن عضوٌتهم فً  تذاكر سفروقٌمة  بدل حضور
   وٌتلقون فقط بدل حضور لالجتماعات(. اللجان

كمراجع خارجً  (PWC)التوصٌة لمجلس االدارة بتعٌٌن مكتب براٌس ووتر هاوس بوتنفٌذاً لدورها، قامت اللجنة 

ت الشركة ربع السنوٌة ألؾ لاير لمراجعة حسابا 131بؤتعاب قدرها  1131ة صافوال للعام المالً لحسابات مجموع
مع المراجع الخارجً م 1131سنوٌة والختامٌة للعام الربع قامت اللجنة بمراجعة الحسابات  ، كماالختامٌةالحسابات و

ن سالمة التقارٌر المالٌة واستٌفائها للمتطلبات وفقاً والتؤكد مخالل العام والتوصٌة لمجلس اإلدارة بخصوص توزٌع األرباح 
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اإلطار كما قامت باعتماد للمعاٌٌر المحاسبٌة المتعارؾ علٌها ومن ثم رفع توصٌاتها لمجلس اإلدارة فً هذا الخصوص. 
 ً مجال أعمال المراجعة الداخلٌة وأعمال الرقابة الداخلٌة وإجراءاتها.المجموعة ف ةستراتٌجٌالعام ال

 

للجنة للمجموعة وظٌفٌاً  الداخلًوجد إدارة للمراجعة الداخلٌة على مستوى المجموعة والشركات الفرعٌة، كما ٌتبع المراجع ت
 المراجعة وٌرفع تقارٌر دورٌة لها. 

 : م2012للعام  تهانتائج المراجعة السنوية لفعاليالرقابة الداخلية و تإجراءاة مراجعة عمليآلية متابعة 
مسئولٌتها  ىة التنفٌذٌة للمجموعة وشركاتها التابعة بتوقٌع إقرارات سنوٌة تهدؾ إلى التؤكٌد علتقوم اإلدار •

الرقابة  ترقابة داخلٌة تضمن بشكل معقول فاعلٌة وكفاءة عملٌات المجموعة وإجراءا تفً توفٌر إجراءا
القوانٌن تزام باألنظمة والمطبقة فٌها، بما فً ذلك مدى مصداقٌة التقارٌر المالٌة ونزاهتها، ومدى االل

 م وإٌداعها لدى المراجع الداخلً.1131هذه اإلقرارات عن العام سلٌم حٌث تم توالسٌاسات المعمول بها، 
 

كما تقوم إدارة المراجعة الداخلٌة والمخاطر على مستوى المجموعة والشركات التابعة بتنفٌذ خطة  •
والتً ٌتم بموجبها تقٌٌم الوضع الراهن إلجراءات المراجعة السنوٌة المعتمدة من قبل لجنة المراجعة 

الرقابة الداخلٌة من خالل أخذ عٌنات عشوائٌة تخضع للفحص والتقٌٌم بهدؾ الحصول على تؤكٌدات 
 الرقابة الداخلٌة خالل العام.   تمعقولة من فاعلٌة وكفاءة إجراءا

م لبعض 1131تم خالل العام الذي خلٌة والفحص الرقابة الدا تونتٌجة لهذه الجهود، فإن نتائج المراجعة إلجراءا
العملٌات التً خضعت الختبار وتقٌٌم من قبل فرٌق عمل إدارة المراجعة الداخلٌة واللجنة تإكد على أنه لم ٌسترعً 

تعتقد أن هناك قصور جوهري ٌقتضً اإلفصاح عنه فً أنظمة وإجراءات الرقابة الداخلٌة انتباهها أٌة أمور تجعلها 
ة من قبل اإلدارة التنفٌذٌة للمجموعة وشركاتها التابعة، إال أنه ال ٌمكن التؤكٌد بشكل مطلق على شمولٌة المطبق

جراءات الرقابة الداخلٌة ألن عملٌة المراجعة الداخلٌة فً جوهرها تستند إلى أخذ عٌنات عملٌات التقٌٌم التً تتم إل
ملٌات المجموعة وتوسعها الجؽرافً محلٌاً وإقلٌمٌاً، ولذلك انتشار ععشوائٌة كما هو مشار إلٌه أعاله، فضالً عن 

فإن جهود التحسٌن والتطوٌر مستمرة من قبل اللجنة لضمان فاعلٌة وكفاءة أكثر فً آلٌة متابعة عملٌات وإجراءات 
 الرقابة الداخلٌة.

 
 

 ( لجنة المكافآت والترشٌحات:2-و 
عضىو مسىتقل )رئىٌس اللجنىىة دارة واإلمجلىس مىن أعضىىاء ر تنفٌىذٌٌن ؼٌىأعضىاء مىنهم ثالثىىة ( أعضىاء 3تتكىون اللجنىة مىن )
وفٌمىا ٌلىً  ،م1131خىالل العىام إجتمىاع واحىد فقىط ، وقد عقدت اللجنة ممن لهم خبرة فً مجال عمل اللجنةوعضو المجلس( 

 ومسإولٌاتها:ل العام وملخصاً ألبرز مهامها خالحضور البٌان بعضوٌة اللجنة وسجل 

 عدد مرات الحضور  تارٌخ اإلجتماع   

  نوفمبر  09 المنصب اسم العضو م 

  3 رئٌس اللجنة د. ؼسان أحمــد السلٌمان  .3

  3 عضواً  معالً المهندس عبد هللا محمد نور رحٌمً   .1

 - × عضواً  أ. موسى عمران العمران  .1

  3 عضواً  أ. محمد عبد القادر الفضل  .3

  3 أمٌن اللجنة  أ. محمود منصور عبد الؽفار -

 :الدور والمهام والمسإولٌات الرئٌسة للجنة

التوصٌة وضع سٌاسات لمكافآت كبار التنفٌذٌٌن وخطط التعاقب اإلداري للمناصب القٌادٌة ومتابعة تنفٌذها، بجانب 
هٌكل المجلس وتصنٌؾ العضوٌة  ةومراجع هاللجان المنبثقة عناإلدارة ومجلس لمجلس اإلدارة بالترشٌح لعضوٌة 

تٌاجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوٌة المجلس والتحقق السنوي من استقاللٌة األعضاء المستقلٌن، واالح
 . التحقق فً المظالم التً ترد إلى المجموعة من الموظفٌن والعمال وتسوٌتها باإلضافة إلى

علماً بؤن ) عقد خالل العامذي اللجنة الجتماع حضور إلبدل لاير عبارة عن   316111 قدرها اً أتعاب تلقى أعضاء اللجنة مكافآت اللجنة:

   ٌتلقون فقط بدل حضور لالجتماعات(.و عن عضوٌتهم فً اللجانال ٌتلقون مكافؤة سنوٌة مجلس إدارة المجموعة  أعضاءمن أعضاء اللجنة 

 
 (: Board Assessmentمجلس اإلدارة )السنوي لتقٌٌم ال

( من الئحة حوكمة الشركات الصادرة من هٌئة السوق المالٌة السعودٌة 31)ن المادة ( م3لما ورد فً الفقرة )تطبٌقاً 
م بعمل تقٌٌم ألداء مجلس 1131خالل العام مجموعة القامت والمقابلة لها من دلٌل الحوكمة اإلدارٌة لمجموعة صافوال، 

اإلدارة لس امججال تقٌٌم أداء قلة متخصصة فً ممستاستشارٌة تم تكلٌؾ جهة  ، حٌث(Board Assessment) اإلدارة

، حٌث تم عمل مقابالت شخصٌة مع جمٌع أعضاء مجلس اإلدارة حوكمةالبؽرض تحدٌد نقاط الضعؾ والقوة وفقاً لمتطلبات 
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تضمنت عدد من ( Questionnaireاللجان الفرعٌة، كما تم إعداد استمارة مسح )، ورإساء بالمجموعة وكبار التنفٌذٌٌن

على  التقٌٌمنتائج عرض تم كما ، الالزمة تعبئتها من قبل جمٌع أعضاء المجلس وتم إجراء التحلٌالتتم األسئلة الموجهة و
تطوٌرٌة وفقاً لهذه حٌث ٌتم وضع خطة م، 1131خالل الربع الرابع من العام  لجنة المكافآت والترشٌحات ومجلس اإلدارة

    النتائج للعمل بموجبها.
 

 ( لجنة إدارة المخاطر: 2-و 

ممن لهم خبرة وكفاءة فً مجال إدارة المخاطر. وقد عقدت اللجنة أؼلبهم ؼٌر تنفٌذٌٌن ( أعضاء 1تتكون اللجنة من )
م،  حٌث قامت اللجنة بتحلٌل المخاطر التً قد تتعرض لها أعمال المجموعة وقطاعاتها المختلفة 1131عام  ٌن خاللاجتماع

وملخصاً ألبرز مهامها خالل العام ة وسجل حضور اجتماعاتها وفٌما ٌلً بٌان بعضوٌة اللجن ووضع تصور لها.
 :ومسإولٌاتها

 
  توارٌخ اإلجتماعات   

مرات 
 المنصب اسم العضو م الحضور

(0) 
 ٌولٌو 24

(2  ) 
 أكتوبر , 

   1 رئٌس اللجنة أ. عمار عبد الواحد الخضٌري .3

   1 عضواً  د. عبد الرإوؾ محمد مناع .1

   1 عضواً  بد هللا محمد نور رحٌمًمعالً م. ع .1

   1 عضواً  د. سامً محسن باروم .3

   1 عضواً  أ. بدر بن عبد هللا العٌسى .1

   1 عضواً  )عضو خارجً/ مستقل( -أ. عمر عبد هللا باجنٌد .1

   1 أمٌن اللجنة محمود منصور عبد الؽفار -

 الدور والمهام والمسإولٌات الرئٌسة للجنة:

تحدٌد وتحلٌل المخاطر الرئٌسة التً قد تتعرض لها أعمال المجموعة وقطاعاتها الرئٌسة داخل المملكة وخارجها ووضع تصور 

عام لها خاصة فٌما ٌتعلق بالمضاربات وأسعار المواد الخام والسلع والعقود المستقبلٌة ومخاطر االنتشار الجؽرافً الستثمارات 

دارة المثلى لتلك المخاطر وتحدٌثها بصفة مستمرة ومتابعة تنفٌذها والقٌام بالتصحٌحات الالزمة المجموعة، وتطوٌر سٌاسة لإل

 حسبما ٌقتضً الحال. 

لاير عبارة عن مكافؤة سنوٌة لعضو  116111م منها مبلػ1131لاير عن العام   3316111قدرها  اً تلقى أعضاء اللجنة أتعاب مكافآت اللجنة:

لاير بدل حضور ألعضاء اللجنة، )علماً بؤن أعضاء اللجنة من أعضاء مجلس إدارة المجموعة ال ٌتلقون مكافؤة  ألؾ 116111واحد خارجً و

   وٌتلقون فقط بدل حضور لالجتماعات(. سنوٌة عن عضوٌتهم فً اللجان
 

 

 المجموعة: المحتملة ألعمال التصور العام للمخاطر 

ض  -مثلها مثل أي كٌان اقتصادي إن مجموعة صافوال لبعض المخاطر من خالل طبٌعة نشاطها التجاري كشركة تتعرَّ

تعمل فً مجال السلع واألؼذٌة األساسٌة والتجزئة والبالستٌك واالستثمارات األخرى، وٌمكن تلخٌص تلك المخاطر فً 

ألؼذٌة ض أعمال المجموعة  ألخطار المضاربة والتذبذب فً أسعار السلع والمواد الخام فً مجال ااحتمال تعر  

والبالستٌك محلٌاً وعالمٌاً، والمخاطر المرتبطة بالتوسع والمنافسة واالنتشار الجؽرافً لعملٌات الشركة وتذبذب أسعار 

العمالت األجنبٌة مقابل اللاير السعودي، ومخاطر تتعلق بالدخول فً استثمارات جدٌدة، والمخاطر التً قد تنشؤ وترتبط 

كما هو علٌه فً البلدان المختلفة التً تعمل فٌها أو تصدر لها المجموعة منتجاتها،  باألوضاع االقتصادٌة والسٌاسٌة

الحال فً عدد من دول اإلقلٌم التً تعانً بعض اإلضرابات واألحداث، والتً تؤثرت بها عملٌات المجموعة فً تلك 

مخاطر التً تفرضها طبٌعة أعمال وؼٌرها من ال ( التقرٌرهذا أكثر من موقع فً الدول )حٌث تم اإلشارة إلى ذلك فً 

عبر مجلس إدارتها وإدارة ومراقبتها عن كثب ، حٌث تقوم المجموعة بإدارة هذه المخاطر الشركة واستثماراتها المتنوعة

وفرق العمل فً الشركات الفرعٌة، حٌث أن لها خطط وتدابٌر  ة التنفٌذٌة المخاطر واإلدارإدارة لجنة لجنة المراجعة و

 انب.فً هذا الج
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مجلىىس اإلدارة، وقىىد عقىىدت اللجنىىة خىىالل العىىام مىىن ( أعضىىاء 1تتكىىون لجنىىة االسىىتثمار مىىن ): ( لجن  ة االس  تثمار4-و 
( اجتماعات وذلىك تعزٌىزاً لىدور المجلىس فىً متابعىة وتنفٌىذ الخطىط االسىتراتٌجٌة فٌمىا ٌتعلىق بىالفرص 1م عدد )1131

لجنىة وسىجل حضىور اجتماعاتهىىا خىالل العىام وملخصىاً ألبىرز مهامهىىا وفٌمىا ٌلىً بٌىىان بعضىوٌة الللشىركة،  االسىتثمارٌة
 ومسإولٌاتها:

 م  وتارٌخها 2102تسلسل  االجتماعات للعام    
مرات 

 المنصب اسم العضو م  الحضور
(0) 

 مارس 01
(2) 
 ٌولٌو 24

(2) 
 أكتوبر ,

    1 رئٌس اللجنة معالً المهندس عبد هللا محمد نور رحٌمً  .3

    1 عضواً  عبد الواحد الخضٌري أ. عمار  .1

    1 عضواً  د. عبد الرإوؾ محمد مناع  .1

    1 عضواً  أ. عبد العزٌز خالد الؽفٌلً  .3

    1 عضواً  أ. بدر بن عبد هللا العٌسى  .1

    1 أمٌن اللجنة  أ. محمود منصور عبد الؽفار -

 الدور والمهام والمسإولٌات الرئٌسة للجنة:

والتوصٌة بها إلى ٌد ودراسة وتقٌٌم الفرص االستثمارٌة للمجموعة وقطاعاتها الرئٌسة داخل المملكة وخارجها تحد

 مجلس اإلدارة ومتابعة تنفٌذها.

 عبارة عن بدل حضور الجتماعات اللجنة وقٌمة تذاكر )علماً بؤن أعضاء لاير  816811قدرها  اً تلقى أعضاء اللجنة أتعاب مكافآت اللجنة:

   وٌتلقون فقط بدل حضور لالجتماعات(. للجنة من أعضاء مجلس إدارة المجموعة ال ٌتلقون مكافؤة سنوٌة عن عضوٌتهم فً اللجانا

 

 ( لجنة المسإولٌة االجتماعٌة:3-و 

( أعضاء من ذوي الخبرات المتخصصة فً هذا المجال، وتعزٌىزاً لىدورها ومسىئولٌتها، فقىد عقىدت 1تتكون اللجنة من )
للمجموعىة والتىً تىم تفصىٌلها  االجتماعٌىةم  لمتابعة خطط وبرامج المسىئولٌة 1131نة أربعة اجتماعات خالل العام اللج

وفٌما ٌلىً بٌىان بعضىوٌة اللجنىة وسىجل حضىور اجتماعاتهىا خىالل العىام وملخصىاً ألبىرز مهامهىا سابقاً فً هذا التقرٌر، 
 ومسإولٌاتها:

 ارٌخها م  وت2102تسلسل  االجتماعات للعام    
مرات 

 المنصب اسم العضو م  الحضور
(0) 

 ٌناٌر 2
(2) 
 أبرٌل 01

(2) 
 ٌولٌو 29

(4) 
 نوفمبر 09

     3 رئٌس اللجنة د. ؼسان أحمد السلٌمان  .3

     3 عضواً  د. عبد الرإوؾ محمد مناع  .1

   1 × × عضواً  عضو خارجً(د. الشرٌؾ زٌد آل ؼالب )  .1

     3 عضواً  خارجً(عضو دي )د. مٌرفت أحمد طاشكن  .3

عضو وأمٌن  أ. محمود منصور عبد الؽفار .1
 اللجنة 

    3 

 الدور والمهام والمسإولٌات الرئٌسة للجنة

تفعٌل دور المجموعة فً تبنً سٌاسات ومبادرات تهدؾ إلى تنمٌة وخدمة المجتمع من خالل تطوٌر أسس ومعاٌٌر وخطط لبرامج 

 ماعٌة ومتابعة تنفٌذها. المسإولٌة االجت
 

 بدللاير ألؾ  91عبارة عن مكافؤة سنوٌة وألؾ لاير  311 مبلػ منها ألؾ لاير 391قدرها  اً اللجنة أتعابتلقى أعضاء  مكافآت اللجنة:

فقط بدل حضور وٌتلقون  علماً بؤن  أعضاء اللجنة من أعضاء مجلس إدارة المجموعة ال ٌتلقون مكافؤة سنوٌة )الجتماعات اللجنة حضور 

 .لالجتماعات
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 م:2102ز( بٌان بمصلحة أعضاء مجلس اإلدارة وتغٌرها خالل العام 

، وال م1131من العام الربع األول والثانً والثالث ٌة التً تم توزٌعها عن دنقالرباح األأرباح أعضاء مجلس اإلدارة المبٌنة أعاله تتضمن  ملحوظة:
وثبوت ملكٌتها فً والتً سٌتم توزٌعها بعد اعتمادها من قبل الجمعٌة م 1131الربع الرابع  عن تضمن األرباح المقترح توزٌعها على المساهمٌنت

  لها.  تارٌر األحقٌة المحدد

 
 م:2102فٌذٌٌن بالمجموعة وتغٌرها خالل العام ح( بٌان بمصلحة كبار التن

 اسم العضو م

عدد األسهم فً 
بداٌة العام 

 م2102

عدد األسهم 
فً نهاٌة 

 العام

 م2102

صافً التغٌر فً 
عدد األسهم خالل 

 العام

األرباح النقدٌة 
الموزعة للعام 

 م2102
 )باللاير(

 ملكٌة
األقرباء من الدرجة 

 وتغٌرها األولى

 ال ٌوجد كما ذكر فً الجدول السابق رقم )ز(  ؾ محمد مناعد. عبد الرإو  .3

 ال ٌوجد 1 1 1 1 معرؾـأ. عبد الرحٌم   .1

 ال ٌوجد 116113681 36331 116111 136311 م. ازهر محً الدٌن كنجً  .1

 ال ٌوجد 911 1 36111 36111 أ. موفق منصور جمال  .3

  نعمان فرخ محمدأ.  .1

 )المدٌر المالً السابق(
1 1 1 1 

 ٌوجد ال 

  جٌرارد لوالر أ.  .1

 )المدٌر المالً الحالً(
1 1 1 1 

 ال ٌوجد 

 مضمنة 336111 1 316111 316111 أ. محمود منصور عبد الؽفار  .1

تضمن ت، وال م1131الربع األول والثانً والثالث من العام ٌة التً تم توزٌعها عن دالنقرباح األتتضمن أعاله أرباح كبار التنفٌذٌٌن المبٌنة  ملحوظة:
م والتً سٌتم توزٌعها بعد اعتمادها من قبل الجمعٌة وثبوت ملكٌتها فً تارٌر األحقٌة 1131الربع الرابع  عن األرباح المقترح توزٌعها على المساهمٌن

 المحدد لها.  

 عالقة: ذات ط( معامالت مع أطراف 
بع المجموعة تَّ وفً مثل هذه المعامالت تَ عالقة،  ذاتم بالدخول فً معامالت مع أطراؾ 1131قامت الشركة خالل عام 

نفس الشروط واألسس المتبعة مع الؽٌر، وتشمل األطراؾ ذات العالقة بالمجموعة أعضاء مجلس اإلدارة وكبار 
المساهمٌن وكبار التنفٌذٌٌن أو أي من أقربائهم من الدرجة األولى وفقاً ألنظمة هٌئة السوق المالٌة ووزارة التجارة 

الجمعٌة  مصادقةوأخذ التعامالت، هذا الخصوص، وحٌث إن هذه األنظمة تقتضً اإلفصاح عن مثل هذه  والصناعة فً

 م
 اسم العضو

 )جمٌعهم سعودٌٌن(

عدد األسهم 
فً بداٌة عام 

 م2102 

عدد األسهم 
 فً نهاٌة عام

 م2102

صافً التغٌر فً عدد 
 األسهم خالل العام

األرباح النقدٌة 
الموزعة للعام  

م  2102
 )باللاير (

ملكٌة األقرباء من الدرجة 
 األولى وتغٌرها

 ال ٌوجد 911 1 36111 36111 أ. سلٌمان عبد القادر المهٌدب  .3

 ال ٌوجد  36181681 1 36111 36111 معالً المهندس عبد هللا محمد نور رحٌمً  .1

 ال ٌوجد 911 1 36111 36111 د. عبد الرإوؾ محمد مناع  .1

 ال ٌوجد 361116911 (-3916111) 16111 1116111 سىأ. إبراهـٌم محمد العٌ  .3

 مضمن  16311611 1 16111 16111 د. سامً محسن باروم  .1

 ال ٌوجد 911 1 36111 36111 أ. عبد العزٌز بن خالد الؽفٌلً  .1

 ال ٌوجد 136111 1 116111 116111 أ. عمار عبد الواحد الخضٌري  .1

 ال ٌوجد 116313611 (-96111) 116193 136193 د. ؼسان أحمد السلٌمان  .8

 مضمن 16111611 1 16113 16113 أ. محمد عبد القادر الفضل  .9

 ال ٌوجد  16111611 1 16113 16113 أ. موسى عمران العمران  .31

 ال ٌوجد  911611 1 36111 36111 أ. بدر بن عبد هللا العٌسى  .33
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فٌما ٌلً ملخص لتلك و ،( لهممباشرة أو ؼٌر مباشرة)فٌها مصلحة اإلدارة ومجلس التً تتعلق بؤعضاء على المعامالت 
وتجدٌدها لعام قادم )وفقاً بالمصادقة علٌها ٌوصى مجلس اإلدارة  التًوالمعامالت التً تمت مع أطراؾ ذات عالقة 

 وذلك كما ٌلً: لمقتضٌات كل حالة( 

 المعاممة طبيعة العالقة العالقة يو الطرف وصف م
 القىىىىىىىىىىىادر عبىىىىىىىىىىىد شىىىىىىىىىىىركة (2

  وأوالده المهٌىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدب
% 861 لنسىىىىىىىىىىىبة المالكىىىىىىىىىىىة

 صىىىىىىىافوال مجموعىىىىىىىة مىىىىىىىن
 مجلىىىىىىىىس ٌتىىىىىىىىرأس والتىىىىىىىىً
 األسىىىىىىىتاذ سىىىىىىىعادة إدارتهىىىىىىىا
 القىىىىىىىىىىادر عبىىىىىىىىىىد سىىىىىىىىىىلٌمان

 ٌتىىىىىىرأس والىىىىىىذي دبالمهٌىىىىىى
 إدارة كىىىىىىىىىىىىىىذلك مجلىىىىىىىىىىىىىىس

 .  صافوال مجموعة

 مجلس رئٌس
 الشركة، إدارة

ومجموعة 
المهيدب من 
المالك 
الرئيسيين 

 بالمجموعة  

 

 قطاع فً) صافوال لمجموعة التابعة الشركات بعض قامت
مع شركة المهٌدب  تجارٌة وعقود بمعامالت( والتجزئة األؼذٌة

وذلك بقٌمة وأوالده(  المهٌدب القادر لألؼذٌة )إحدى شركات عبد
 :، حسب التفصٌل أدناهملٌون لاير 381إجمالٌة قدرها 

 إلى شركة  السكر قامت الشركة المتحدة للسكر ببٌع سلعة
 قٌمة إجمالً بلػ حٌث تورٌد، عقود المهٌدب لألؼذٌة بموجب

 المالً العام لاير خالل ملٌون 91 حوالً المنفذة العقود
 م. 1131

 بشراء منتجات ؼذائٌة من  المتحدة بنده عزٌزٌةال قامت شركة
 بلػ حٌث تورٌد، عقود شركة المهٌدب لألؼذٌة بموجب

 العام لاير خالل ملٌون 91 حوالً المنفذة العقود قٌمة إجمالً
 .1131 المالً

 تعٌٌن قبل الشركتٌن قائمة بٌن هذه التعامالت كانت بؤن علماً 
سٌاق األعمال  وفً المجموعة إدارة بمجلس عضواً  سعادته
 المعامالت أعاله على بالمصادقة المجلس ٌوصى ، حٌث العادٌة
للعام  بتجدٌدها والترخٌص م1131 العام خالل تمت والتً
 م. 1131

 للخىىىىىىىدمات هرفىىىىىىً شىىىىىىركة (1
 بنسىىىىىىبة المملوكىىىىىىة الؽذائٌىىىىىىة

 لمجموعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة% 39
 مباشىىىىىىرة ملكٌىىىىىىة) صىىىىىىافوال
 والتىىىىىىىً( مباشىىىىىىىرة وؼٌىىىىىىىر
 مجلىىىىىىىىس عضىىىىىىىىوٌة ٌتقلىىىىىىىىد

 أعضىىىىىىىاء ةأربعىىىىىىى إدارتهىىىىىىىا
 لمجموعىىىىىىىىىىىىىىىىة ممثلىىىىىىىىىىىىىىىىٌن

ثالثىىىىىة  والىىىىذٌن  صىىىىافوال
 بمجلىىىىىىىىس مىىىىىىىىنهم أعضىىىىىىىىاء

     المجموعة. إدارة

 مجمس عضوية
إدارة، كما أن 
مجموعة 

صافوال تممك 
أكثر من 

% من 35
 هرفي     

 قطاع فً) صافوال لمجموعة التابعة الشركات بعض قامت 
 كةشر مع تجارٌة وعقود بمعامالت( والبالستٌك والتجزئة األؼذٌة
 لاير ملٌون 11611 قدرها إجمالٌة بقٌمة الؽذائٌة للخدمات هرفً

بالمصادقة  المجلس ٌوصً علٌه ،وذلك فً سٌاق األعمال العادٌة
 تفاصٌل ٌلً وفٌما. قادم لعام بتجدٌدها علٌها والترخٌص

 :المذكورة المعامالت

 مجموعة شركات إحدى) المتحدة بنده العزٌزٌة شركة 
 تجزئة ومبٌعات تجارٌة محالت ٌجارإ) عن عبارة( صافوال
 .لاير ملٌون 1161 قدرها إجمالٌة بقٌمة( ؼذائٌة لمواد

 ( صافوال مجموعة شركات إحدى) العالمٌة عافٌة شركة
 ملٌون  1631  قدرها إجمالٌة بقٌمة( طعام زٌوت) عن عبارة

 .لاير

 صافوال شركات إحدى) البالستٌكٌة للصناعات الشرق شركة 
 عبارة( للمجموعة% 311 بنسبة المملوكة التؽلٌؾ ألنظمة

 19163 قدرها إجمالٌة بقٌمة بالستٌكٌة عبوات منتجات عن
 .لاير ألؾ

   

 المراعىىىىىىىىىىىىىىىىىىً شىىىىىىىىىىىىىىىىىركة (3
 بنسىىىىىىىىىىىىىىىىىىبة المملوكىىىىىىىىىىىىىىىىىىة

 لمجموعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة% 11611
 ممثلىىىىىىىىٌن ولهىىىىىىىىا صىىىىىىىىافوال

 مجلىىىىىىىىىس عضىىىىىىىىىوٌة فىىىىىىىىىً
 هىىىىىىىىىىم والىىىىىىىىىىذٌن إدارتهىىىىىىىىىىا
 فىىىىىىىىىىً أعضىىىىىىىىىىاء كىىىىىىىىىىذلك 
 مجموعىىىىىىىىىىة إدارة مجلىىىىىىىىىىس
 .   صافوال

 مجمس عضوية
كما أن ، دارةإ

مجموعة 
صافوال تممك 
أكثر من 

% من 35

 بعض شركاتها عبر) م1131 عام خالل المجموعة قامت
 ؼذائٌة لمواد تورٌد عادٌة وعقود تجارٌة بتعامالت الفرعٌة(

 قدرها إجمالٌة بقٌمة وذلك المراعً شركة مع واستهالكٌة
 حٌث ٌوصً ،وذلك فً سٌاق األعمال العادٌة لاير ملٌون 13361
باستمرار هذه التعامالت  بالمصادقة علٌها والترخٌص المجلس
  قادم وفٌما ٌلً تفاصٌلها: لعام وتجدٌدها

  مجموعة شركات إحدى)شركة العزٌزٌة بنده المتحدة 
عبارة عن شراء مواد ؼذائٌة استهالكٌة بقٌمة  (صافوال

 لاير. ملٌون 11361اجمالٌة قدرها 
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 المعاممة طبيعة العالقة العالقة يو الطرف وصف م
( صافوال مجموعة شركات دىإح) العالمٌة عافٌة شركة  المراعي.

 111 قدرها إجمالٌة بقٌمة( طعام منتجات زٌوت) عن عبارة
 .ألؾ لاير

 ( صافوال مجموعة شركات إحدى) الشركة المتحدة للسكر
 ملٌون 1361 قدرها إجمالٌة بقٌمة( سكر ابٌض) عن عبارة
 .لاير

 م من خالل شركات قطاع 1131 عام خالل المجموعة قامت
ت تجارٌة مع شركة المراعً حٌث بلػ البالستٌك، بتعامال
 ملٌون لاير.  33163إجمالً قٌمة العقود 

شمممممممممممممركة ماسمممممممممممممك القابضمممممممممممممة  (1
% 12المالكمممممممممممممممممممممة لنسمممممممممممممممممممممبة 

مممممممممممممممن رأسمممممممممممممممال مجموعممممممممممممممة 
 صافوال،

سعادة األستاذ 
محمد إبراهٌم  
العٌسى هو 

المالك الرئٌس 
لشركة ماسك 

 القابضة.

 ئها ضمن الحصة اإلضافٌة التً قامت مجموعة صافوال بشرا
م والتً تم 1131من رأسمال شركة المراعً خالل العام 

بموجبها رفع حصة مجموعة صافوال فً رأسمال المراعً 
المجموعة عبر %، قامت 11611% إلى 19691من 

ملٌون  3161شراء عدد وسٌطها مجموعة سامبا المالٌة ب
والمملوكة المالٌة الرٌاض  لدى شركةمحفظة أسهم  سهماً من

اذ/محمد إبراهٌم محمد العٌسى التً كان ٌملكها سعادة االستل
فً شركة المراعً وذلك ضمن عدد من مساهمً المراعً 

لاير للسهم الواحد وهو نفس السعر  11اآلخرٌن، وبسعر 
 .الذي تم الشراء به من المساهمٌن اآلخرٌن

ضمن اإلٌضاحات المصاحبة لها، بعض   1131كما تضمنت القوائم المالٌة الموحدة لمجموعة صافوال للعام المالً  ملحوظة:
العادي للمجموعة وشركاتها  نشاطاللتً تتعلق بؤطراؾ ذات العالقة والتً تمت فً سٌاق الخاصة باألمور والمعامالت االتفاصٌل 

  . الزمٌلة والتابعة

 
 م:2102هٌئة السوق المالٌة للعام  ألنظمةك( إقرارات مجلس اإلدارة وفقاً 

ورد  ماح ع( من قواعد التسجٌل واإلدراج والتً تلزم الشركة باإلفصا31المادة )بمتطلبات  اللتزاماانطالقا من مبدأ 
ما ال ٌنطبق علٌها حول  بجانب تقدٌم إقرارات من المجلسالسنوي لمجلس اإلدارة  هابهذه المادة من متطلبات فً تقرٌر

من الشركة المساهمة المدرجة، علٌه ٌقر المجلس بما ( من ذات المادة 11اإلقرارات األخرى التً تتطلبها الفقرة )أو 
  ٌلً: 

  .بالشكل الصحٌحأُعدت الشركة ن سجالت حسابات إ .3

 اعلٌة. أُعد على أسس سلٌمة وتم تنفٌذه بفللشركة أن نظام الرقابة الداخلٌة  .1

 بشؤن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.ٌذكر وجد أي شك ٌأنه ال  .1

، كما ال نن معاٌٌر المحاسبة الصادرة عن الهٌئة السعودٌة للمحاسبٌن القانونٌٌأنه ال توجد أي اختالفات ع .3
م، وٌلتزم 1131توجد أي مالحظات جوهرٌة من المحاسب القانونً على القوائم المالٌة للمجموعة للعام 

لمراجع مجلس اإلدارة بتزوٌد هٌئة السوق المالٌة بؤي معلومات إضافٌة تطلبها فً أي وقت فً حالة إبداء ا
 ألي تحفظات حول القوائم المالٌة السنوٌة. 

ال ٌملك أي من أعضاء مجلس إدارة مجموعة صافوال حصة فً رأسمال الشركات الفرعٌة التابعة  .1
أعضاء مجلس اإلدارة وكبار ألحد لمجموعة، ولم تقم الشركة بإبرام أي أعمال أو عقود فٌها مصلحة ل

، أو موظفً الشركة أو ألي شخص ذي عالقة بهمأو المدٌر المالً  لرئٌس التنفٌذيالتنفٌذٌٌن بما فٌهم ا
أو ملكٌة أسهم فً الشركة عالقة  علق بمعامالت الشركة مع أطراؾ ذاتما تم اإلفصاح عنه  فٌما ٌت )عدا

 . ط( -8البند ) فً هذا التقرٌروالتً سبق تفصٌلها 

ا، كما لم تضمن أي قرض ٌعقده واحد لم تقدم الشركة أي قرض نقدي من أي نوع ألعضاء مجلس إدارته .1
 . منهم مع الؽٌر

ال توجد للشركة أدوات للدٌن قابلة للتحوٌل ألسهم أو قابلة لالسترداد أو حقوق خٌار أو مذكرات حق  .1
اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها المجموعة خالل العام، إال أن جمعٌة المساهمٌن ومجلس 



 41 

على إصدار صكوك بما ال ٌتجاوز رأسمال الشركة والتً بدأت م 1131ل العام خالإدارة الشركة قد وافقا 
 ملٌار لاير.  361م بقٌمة  1131عملٌة اإلصدار األول منها خالل شهر ٌناٌر 

فٌما ٌتعلق باإلشعارات المتعلقة بملكٌة حصص كبٌرة من األسهم أو أدوات الدٌن وتؽٌرها خالل العام وفقاً  .8
التسجٌل واإلدراج، تود المجموعة اإلقرار بؤنها لم تتلق أي إخطار من نوعه من  ( من قواعد31للمادة )

ٌ ر ملكٌتهم خالل العام المالً  ، وقد اعتمدت المجموعة فً رصد بٌانات المضمنة 1131كبار المالك بتؽ
ق المالٌة بناءاً على سجالت السووتؽٌرها خالل العام المالك الرئٌسٌٌن بملكٌة فً هذا التقرٌر والمتعلقة 

 السعودٌة )تداول(.
 

لم ٌتم عقد أي اتفاق أو تنازل مع أي من المساهمٌن أو أحد التنفٌذٌٌن بالمجموعة أو موظفٌها أو إحدى  .9
 شركاتها الفرعٌة تم بموجبه التنازل عن حقه فً األرباح أو أي مصلحة جوهرٌة أخرى.

الشركة من هٌئة السوق المالٌة أو من أي لم ٌتم تنفٌذ أي عقوبة أو جزاء أو قٌد احتٌاطً مفروض على .31
 جهة إشرافٌة أو تنظٌمٌة أو قضائٌة أخرى.

سواء للمساهمٌن أو أعضاء  –لٌس لدى الشركة أسهم امتٌاز أو أسهم تتمتع بؤولوٌة خاصة فً التصوٌت .33
 وأن كل أسهم الشركة عبارة عن أسهم عادٌة متساوٌة القٌمة االسمٌة -مجلس اإلدارة أو منسوبٌها 

 ومتساوٌة فً حقوق التصوٌت وؼٌرها من الحقوق حسب النظام. 

تخضع المجموعة للزكاة وفقاً ألنظمة مصلحة الزكاة والدخل فً المملكة العربٌة السعودٌة، وتقوم بقٌد .31
مخصص الزكاة المستحقة سنوٌاً وتحمٌله على قائمة الدخل وٌتم قٌد التعدٌالت التً تطرأ عند الربط 

 فً الفترة التً ٌتم فٌها الربط. –إن وجدت  - النهائً للزكاة

استشارٌة  طبٌعةبتقدٌم أي خدمات ذات  1131لم ٌقم المراجع الخارجً للمجموعة خالل العام المالً .31
 ولم ٌتلق أي أتعاب فً هذا الخصوص. للشركة

 
تفسٌر وما لم ٌتم تطبٌقه ودٌة الصادرة من هٌئة السوق المالٌة السعوما تم تطبٌقه من أحكام الئحة حوكمة الشركات ( 2-ك

   : (Comply or Explain) التطبٌقعدم 

بتطبٌق كافة بنود الئحة حوكمة الشركات الصادرة من هٌئة م 1131خالل العام ٌقر المجلس بؤن المجموعة قد قامت 
ما تم تطبٌقه من أحكام ٌوضح  التالًوالجدول . ، عدا البند المتعلق بؤسلوب  التصوٌت التراكمًالسعودٌة السوق المالٌة 

تضمٌنها تم ال تنطبق على المجموعة والتً عض البنود كما أن هناك ب اب عدم التطبٌق، بالالئحة وما لم ٌتم تطبٌقه وأس
 التالً:المشار الجدول فً  كذلك



 

 

 

 سوق المالٌةال( الصادر من هٌئة 8)وفقا لنموذج ) م2102الٌة السعودٌة للعام نتائج المقارنة السنوٌة لمدى التزام الشركة بالئحة الحوكمة الصادرة من هٌئة السوق الم( 2-كتابع 
 (:افق مع الئحة الحوكمةوالخاص بالتوالسعودٌة 

 أسباب عدم التطبٌق  أو التطبٌق الجزئً
عدد البنود 

 التً
 ال تنطبق

عدد البنود 
 غٌر المطبقة

عدد البنود 
المطبقة 

 جزئٌاً 

عدد البنود 
المطبقة 

 بالكامل

 مالًإج
عدد 
 البنود

 م رقم المادة وفق الئحة حوكمة الشركات

 
   1 1 

: الحقوق والفقرة )أ( من المادة الرابعة الثالثةالمادة 
وتسهٌل ممارسة حقوقهم وحصولهم  العامة للمساهمٌن
 على المعلومات

3. 

 
   1 1 

الرابعة: تسهٌل ممارسة الفقرة )ب( من المادة 
 على المعلوماتالمساهمٌن لحقوقهم وحصولهم 

1. 

 

   31 31 
 باجتماعالخامسة: حقوق المساهمٌن المتعلقة المادة 

 الجمعٌة العامة
1. 

أسلوب  ،النظام األساسً للمجموعة ٌتضمنال  ( البند )ب(:1مادة )بالنسبة لل
ختٌار أعضاء مجلس اإلدارة فً الجمعٌة كؤسلوب الالتصوٌت التراكمً 

مرتٌن سابقا إال أنها  ٌة العامة للمساهمٌنالجمعحٌث تم عرضه على  ،العامة
لم توافق على تطبٌقه وبالتالً لم ٌتبع كؤسلوب تصوٌت النتخاب أعضاء 

  .المجلس، ولم ٌدرج نص ٌتعلق به فً النظام األساسً للشركة
 

فضالً عن أن المجموعة لم تعقد انتخابات لمجلس إدارتها خالل العام 
 م.  11/1/1131تهً فً م، حٌث إن الدورة الحالٌة تن1131

 
3 

 البند )ب(
 .3 السادسة: حقوق التصوٌتالمادة  1 1 

 
 .1 السابعة: حقوق المساهمٌن فً أرباح األسهمالمادة  1 1   

 

 .1 الثامنة: السٌاسات واإلجراءات المتعلقة باإلفصاحالمادة  3 3   

 
 .1 التاسعة: اإلفصاح فً تقرٌر مجلس اإلدارةالمادة  8 8   

  
   

1 
 .8 العاشرة: الوظائؾ األساسٌة لمجلس اإلدارةالمادة  1

42 



 1 

 أسباب عدم التطبٌق  أو التطبٌق الجزئً
عدد البنود 

 التً
 ال تنطبق

عدد البنود 
 غٌر المطبقة

عدد البنود 
المطبقة 

 جزئٌاً 

عدد البنود 
المطبقة 

 بالكامل

 مالًإج
عدد 
 البنود

 م رقم المادة وفق الئحة حوكمة الشركات

 
 .9 الحادٌة عشرة: مسإولٌات مجلس اإلدارةالمادة  9 9   

النظام األساسً للشركة ال ٌتضمن إعطاء أي شخصٌة اعتبارٌة الحق فً 
( 31تعٌٌن ممثلٌن لها فً عضوٌة المجلس وذلك وفقاً للبند )ط( من المادة )

 منه.  

3 
 البند )ط(

 .31 الثانٌة عشرة: تكوٌن مجلس اإلدارةالمادة  33 31  

 

 .33 الثالثة عشرة: لجان مجلس اإلدارة واستقاللٌتهاالمادة  1 1   

 
 

 .31 الرابعة عشرة: لجنة المراجعةالمادة  1 1   

 

 .31 الخامسة عشرة: لجنة الترشٌحات والمكافآتالمادة  1 1   

 

   3 3 
دسة عشرة: اجتماعات مجلس اإلدارة وجدول الساالمادة 
 األعمال

33. 

 

   3 3 
السابعة عشرة: مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المادة 

 وتعوٌضاتهم
31. 

 

   1 1 
الثامنة عشرة: تعارض المصالح فً مجلس المادة 
 اإلدارة

31. 

(: لمرور عام واحد فقط على المحاسب القانونً وال 66( البند )43المادة )
لجمعٌة إلى جد رغبة الستبداله حسب التوصٌة المقدمة من مجلس اإلدارة تو

 العامة فً تقرٌره السنوي هذا. 

3 
 (13البند )

 .31  اإلفصاح فً مجلس اإلدارة :ثالث واألربعونالالمادة  13 11  

 
1 3 1 91 311 

 

  
2 % 0 % 1 % 97 % 011 % 
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  م  2112 –صافوال جمموعة  –التقرير السنوي 

 

  م2102مطبقة للعام اللمطبقة بالكامل والمطبق جزئٌاً وغٌر وفٌما ٌلً رسم بٌانً ٌوضح نتائج البنود ا
 السابق(: 2-ك)علماً بؤنه قد تم استبعاد البنود التً ال تنطبق على المجموعة وفقاً للبٌان 

 

 
 

فقد ، كاتالشر االستقاللٌة فً تقٌٌم مدى التزام الشركة بمعاٌٌر حوكمةلنتائج التقٌٌم أعاله، وانطالقاً من مبدأ تؤكٌداً هذا و
للقٌام بعملٌة تدقٌق ومقارنة ( Ernst & Young)ٌونػ آند م بشركة أرنست 1131استعانت مجموعة صافوال خالل العام 

لمملكة العربٌة السعودٌة باالصادرة من قبل هٌئة السوق المالٌة الشركات الممارسات الحالٌة للمجموعة مع الئحة حوكمة 
وذلك من خالل مقارنة ما جاء فً ،  م31/33/1111 وتارٌر 1111-131-3م  رقالصادرة بموجب قرار مجلس الهٌئة 

الصادر من هٌئة السوق  (8نموذج )لتزام بنتائج مستوى االوقد جاءت  ، هو مطبق فعلٌاً من قبل المجموعة الالئحة بما
  .  %91ٌث بلؽت نسبة البنود المطبقة حوفقاً لما ورد بالجدول والرسم البٌانً أعاله  ( بند311المشار إلٌها والبالؽة )المالٌة 

 
 شكر وتقدٌر: 

 ٌحفظهما  - خادم الحرمٌن الشرٌفٌن وولً عهده األمٌنلمقام لفرصة لٌتقدم هذه اٌنتهز ٌسر مجلس إدارة المجموعة أن 
س بخالص شكره كما ٌتقدم المجل الوطن.لتحقٌق رفاهٌة وأمن هذا  ةد حثٌثوٌقدمونه من جهبخالص الشكر والتقدٌر لما  - هللا

كما ٌشكر  المستمرة لشركات القطاع الخاص.وتقدٌره إلى حكومة خادم الحرمٌن الشرٌفٌن الرشٌدة على دعمها ورعاٌتها 
عمالء المجموعة ومستهلكً منتجاتها على ثقتهم ودعمهم. وٌنتهز المجلس هذه المناسبة لٌعرب عن خالص  المجلس جمٌع

ج هذه الثقة والدعم بمزٌد من كرٌم دعمهم، داعٌن هللا عز وجل أن ٌتوَ ى ثقتهم وعلالمجموعة لمساهمً شكره وامتنانه 
لجهودهم المخلصة الفرعٌة ومنسوبٌها  هاإلدارة المجموعة وشركاتالشكر  التطور واالزدهار للمجموعة. كما ٌقدم المجلس

من اإلنجازات والتمٌز خالل العام  ما ٌتطلع مجلس اإلدارة إلى المزٌدم، ك1131وأدائهم المتمٌز خالل العام المالً 
 م.         1131

 
 وهللا ولً التوفٌق ،،،

 
 مجلس إدارة مجموعة صافوال
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