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  التقـرير السـنوي جمللس إدارة
 جمموعة صافوال

 (3102لمعـام المالي )
 تمهٌد: 

أو  صافوال )المجموعةلمجموعة أٌدٌكم تقرٌره السنوي  ن ٌضع بٌنٌسر مجلس إدارة مجموعة صافوال أ

، حسب النظام لمناقشته ومن ثم الموافقة علٌه وذلكم 13/31/1031للعام المالً المنتهً فً ( الشركة

الرئٌس التنفٌذي وكلمة سعادة اإلدارة كلمة سعادة رئٌس مجلس الملخص التنفٌذي و هذا التقرٌر ٌتضمنو

أداء المجموعة وعملٌات شركاتها الفرعٌة عن ة، باإلضافة إلى  ملخٍص واٍؾ العضو المنتدب للمجموعو

والتوقعات المالٌة  االستراتٌجً والتحلٌالت ومإشرات األداءلتوجه وكذلك ٌتطرق إلى ا، وخارجهابالمملكة 

سئولٌة فً مجال الم التً تتبناها المجموعةجهود ال إلى أٌضا  التقرٌر . كما ٌتطرق م1034للمجموعة للعام 

  التً تم تطوٌرها لصالح الموظفٌن. البرامجو أنشطة الموارد البشرٌةاالجتماعٌة و
 

بالمجموعة آلٌات تطبٌق حوكمة الشركات مستوى بجانب ذلك فإن التقرٌر ٌحتوي على ملخٍص واٍؾ حول 

ومهامها تكوٌن مجلس اإلدارة ومكافآته ومهامه وهٌكل لجانه بالحوكمة مثل واالفصاحات ذات العالقة 

إقرارات كذلك كما ٌتضمن التقرٌر  ،والمعامالت التً تمت مع أطراؾ ذات عالقة نومكافآت كبار التنفٌذٌٌ

 السعودٌة. الصادرة من هٌئة السوق المالٌة  حوكمة الشركاتالمجلس ومدى توافق المجموعة مع الئحة 
 

وكافة منسوبً المجموعة داخل المملكة  لمساهمٌنلشكر والتقدٌر قدم المجلس بخالص الٌتالتقرٌر  نهاٌةوفً 

للدعم والمساندة والجهود المخلصة التً ساهمت فً تحقٌق هذا األداء المتمٌز الذي حققته  وخارجها

  .م1031المجموعة خالل العام 
 

واإلٌضاحات المصاحبة لها وتقرٌر  لمجموعة صافوالالحسابات الختامٌة المدققة ٌصاحب هذا التقرٌر كما 

  م. 1031الخارجً عن العام  المراجع
 

الئحة حوكمة  خاصهٌئة السوق المالٌة السعودٌة على وجه  ضوء متطلبات فًتم إعداد هذا التقرٌر 

 وأفضلم وزارة التجارة والصناعة انظ عتباراالفً مع األخذ  ،قواعد التسجٌل واإلدراجوالشركات 

 لشفافٌة.  فً مجال الحوكمة واالمتعارؾ علٌها الممارسات العالمٌة 
 

كما  م،1031عام خالل التطورات أعمال مجموعتكم وأداءها مساهمٌنا الكرام، إن هذا التقرٌر ٌشتمل على 

ٌتشرؾ المجلس بالرد على استفساراتكم حول المعلومات والتوجهات التً تضمنها هذا التقرٌر خالل 

، كما الذي توافق علٌه الجهات النظامٌةالتً ستعقد فً الموعد االجتماع السنوي للجمعٌة العامة للمساهمٌن 

بما فً ذلك الموافقة على  استراتٌجٌةمن معلومات وتوجهات هذا التقرٌر فً ٌؤمل موافقتكم على ما ورد 

 . جدول أعمال الجمعٌة
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 كلمة رئٌس مجلس اإلدارة

 الموقرٌن    مجموعة صافوال  ًمساهمالسادة والسٌدات/ 
 

  ،كاته،السالم علٌكم ورحمة هللا وبر
 

الطالعكم على آخر األخبار والمستجدات  وذلكم 1031لعام التقرٌر السنوي لمجلس اإلدارة لأن أرحب  بكم  عبر ٌسرنً 
أتقدم بالشكر والتقدٌر للجمعٌة العامة للمساهمٌن على ثقتهم أن أود فً البداٌة والعام. هذا خالل  ء المجموعةؤدابالمتعلقة 
ولمدة ثالث سنوات م 1031التً بدأت أعمالها فً مطلع ٌولٌو من العام للدورة الجدٌدة ارة عضاء مجلس اإلدأ النتخابهم
بذلوه بالشكر الجزٌل لزمالئً أعضاء مجلس اإلدارة السابقٌن على ما كذلك تقدم انتهز هذه الفرصة ألأن  أود كما ،مٌالدٌة
باألعضاء الجدد الذٌن انضموا لعضوٌة المجلس فً مرحبا  فً ذات الوقت  ،الماضٌة أعوامالثالث جهود مقدرة خالل من 

 دوام التوفٌق والنجاح.متمنٌا  للجمٌع  ،دورته الجدٌدة

 بؤن علما ،الماضً% مقارنة بالعام 13,1 قدرهاملٌار لاير بزٌادة  3,1م بلؽت 1031أرباحا  صافٌة للعام تكم مجموعحققت 
لاير ِمبزٔخ  2323َ ِجٍغ  3102ثٍغذ زثؾ١خ اٌعُٙ ٌٍؼبَ كما ، حمد% من هذه األرباح عبارة عن أرباح تشؽٌلٌة وهلل ال21

فً بعض مقابل الدوالر المحلٌة  عمالتالهذه النتائج على الرؼم من انخفاض قٌمة  تجاءقد ولاير ٌٍؼبَ اٌّبػٟ.  332ثّجٍغ 

األمنً فً مصر باإلضافة إلى الوضع تقلب والتقلبات السٌاسٌة و (مصر واٌران والسودان)الدول التً تعمل فٌها المجموعة 
)إحدى لسكر الخام للشركة المتحدة للسكر الرئٌس لمستودع الم فً 1031وقع فً ٌونٌو من العام  الذيحادث الحرٌق 

 .بجدة( شركات المجموعة

ا سٌاستها المتبعة فً توزٌع أرباح نقدٌة على مساهمٌهفً تطبٌق  واصلت المجموعةوفٌما ٌتعلق بتوزٌع األرباح، فقد 
، ملٌون لاير 166,2بلؽت م 1031عن الربع الرابع من عام أرباحا  نقدٌة توزٌع حٌث أوصى المجلس ب، ربع سنوٌةوبصفة 
على أن ، سعودي لاير ملٌون 3,031مبلػ  والرابع رباح للربع األول والثانً والثالثأه من توزٌعما تم إجمالً بذلك لٌصبح 

للمساهمٌن المسجلٌن بسجالت الشركة بنهاٌة تداول ٌوم الجمعٌة العامة م، 1031 ة أرباح الربع الرابعٌكون تارٌخ أحقٌ
  ن.مساهمٌلالعادٌة ل

وتعزٌزا  ألفضل الممارسات فً مجال الحوكمة والشفافٌة التً تتبناها المجموعة مع كافة مساهمٌها وأصحاب المصالح، فقد 
دخل م، حٌث تتوقع تحقٌق صافً 13/31/1034ً المنتهً فً المال المالٌة الموحدة للعام توقعاتهاأفصحت المجموعة عن 

ملٌون لاير صافً ربح )قبل األرباح الرأسمالٌة( متوقع تحقٌقه  130، منها ملٌار لاير 3,1الرأسمالٌة( قدره )قبل األرباح 
من السبق  ٌق مزٌدٍ هللا عز وجل أن ٌوفقنا للعمل الصادق والمخلص لتحقنسؤل  و م بإذن هللا.1034للربع األول من العام 

لكم أن إكد كما أود أن أنتهز هذه الفرصة أل م.1034على جمٌع األصعدة خالل العام  والتمٌز وصوال  ألهداؾ المجموعة
وبما ٌكفل استمرارٌة من توقعات تحقٌق ما وعدناكم به بعون هللا وتوفٌقه من أجل المتمٌز  ئهاأداستواصل فً تكم مجموع

 اقتصادنا الوطنً وتنمٌة المجتمع.بما ٌُصب فً خدمة ئد ربحً لمساهمٌها وأعلى عا نهجها فً تحقٌق

تطبٌق توجهها االستراتٌجً الخاص بالتركٌز على األنشطة الرئٌسة التشؽٌلٌة فً م 1031فً العام واصلت المجموعة 
مزٌدا  من المرونة عات التابعة لهذه القطامن خالل إعطاء شركاتها الفرعٌة  (األؼذٌة، التجزئة والبالستٌك)قطاعات 

فً ضوء آلٌات الحوكمة وجدول الصالحٌات المحدد بٌن الشركات وذلك واالستقاللٌة فً اتخاذ قراراتها وإدارة عملٌاتها 
وٌقوم المجلس بصفة ، مما ساهم وسٌساهم فً تعزٌز األداء التشؽٌلً واالستراتٌجً لهذه الشركات. الفرعٌة والشركة األم

 اإلدارةمع  تطبٌقها باستمرار عملٌةتابع كما ٌ اتٌجٌة التً اعتمدتها المجموعة،رامج والخطط االسترالبدورٌة بمراجعة 
 بالطرٌقة المثلى. باتخاذ القرارات الالزمة التً من شؤنها أن تضمن تنفٌذ تلك البرامج والخططٌقوم على ذلك بناء  و، التنفٌذٌة

جعلنا أكثر ٌ الذي األمر ن ثم دعم حكومتنا الرشٌدة ومساندتكم الدائمة لنا،ومعز وجل بتوفٌق هللا  تحققتإن كل هذه الجهود 
 .خالل السنوات القادمة بإذن هللا األداء المتمٌز هذا بتمكننا من مواصلةاطمئنانا  وٌقٌنا  

 
، الوطنٌة والفعالٌاتقامت برعاٌة العدٌد من الندوات والمإتمرات فقد ونظرا  لمساهمتها فً خدمة المجتمع وتمٌزها فً األداء، 

م، ونتٌجة لهذه الجهود فقد حصلت مجموعة 1031التً تهدؾ إلى خدمة المجتمع خالل العام برامج البجانب تبنٌها للعدٌد من 
  ت التقدٌر والجوائز والتً أوردناه فً الحقا  فً هذا التقرٌر. اصافوال وبعض شركاتها الفرعٌة على عدد من شهاد

 
اإلدارة التنفٌذٌة بالمجموعة فرٌق سعادة العضو المنتدب وألخً إال أن أتقدم بخالص الشكر والتقدٌر  وفً الختام ال ٌسعنً

النتائج المتمٌزة لهذا بصورة واضحة على  انعكستوكافة منسوبً المجموعة داخل المملكة وخارجها للجهود المخلصة التً 
 م بمشٌئة هللا.  1034م متطلعٌن إلى مزٌٍد من التمٌز خالل العام 1031العام 

 ،وهللا ولً التوفٌق والسداد
 سلٌمان عبد القادر المهٌدب

 رئٌس مجلس اإلدارة
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 العضو المنتدب الرئٌس التنفٌذي وكلمة 
 مجموعة صافوال           المحترمٌن ومساهمات مساهمً / اإلخوة واألخوات

 السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته،
 

ي اعتدنا على التواصل معكم من ذوالم 1031 للعاملمجلس اإلدارة التقرٌر السنوي  هذا من خاللٌطٌب لً أن أرحب بكم 
 هاالتً طرأت فً مختلؾ قطاعاتتطورات الو أداء مجموعتكمآخر أخبار نستعرض معكم فٌه ل بنهاٌة كل سنة مالٌة خالله

ملٌار  3,1م بلػ 1031للعام ً ربح تحقٌق صاف –بفضل هللا وتوفٌقه  –، حٌث استطاعت مجموعتكم داخل وخارج المملكة
صافً الدخل )قبل األرباح الرأسمالٌة( للعام  فإنباإلضافة إلى ذلك  ،بالعام الماضً % مقارنة  13,1 قدرهالاير بزٌادة 

التً أعلنت عنها عن التوقعات % 1وبزٌادة  % عن العام الماض36ً قدرها ملٌار لاير سعودي بزٌادة 3,11بلػ م 1031
، وقد جاءت هذه النتائج المتمٌزة ملٌار لاير 3,1أن تصل إلى والتً كان ٌتوقع لها م، 1031فً بداٌة العام  سبقا  المجموعة م

والتً أشار مقابل الدوالر المحلٌة العمالت ة وانخفاض قٌمة بالرؼم من التحدٌات الخارجٌة التً أحاطت باألسواق الدولٌ
 إلٌها أخً سعادة رئٌس المجلس فً كلمته. 

ملٌون لاير للعام  616 مقابل ملٌون لاير 613فقد حقق قطاع األؼذٌة صافً ربح موحد بلػ  ،لى صعٌد القطاعاتوع
عن العام الماضً،  %10,1م وبزٌادة تجاوزت 1031ملٌون لاير للعام  401ربح قطاع التجزئة افً بلػ صالسابق، كما 

ملٌار لاير  3,31 بلؽت مبٌعاتفقد استطاع تحقٌق ستٌك الالباع التً واجهها قطوالمنافسة الحادة على الرؼم من التحدٌات و
ربح الصافً  انخفضالمواد الخام وتكالٌؾ العمالة  أسعار الرتفاع نظرا  إال أنه  ،% عن العام السابق6,1وبزٌادة قدرها 

متنوعة  استثماراتوعة ، كما أن للمجمملٌون للعام السابق 300ملٌون لاير مقارنه بمبلػ  62,4 م إلى1031للعام موحد ال
 فً ثناٌا هذا التقرٌر.  ألدائهافً عدد من الشركات والصنادٌق االستثمارٌة والتً تم التطرق 

 واالقتصادٌةالتحدٌات السٌاسٌة من على الرؼم  وإقلٌمٌامحلٌا  قوي التنافسً المجموعة على وضعها ال ت وقد حافظهذا 
حتى ٌومنا  استمرتتً تعمل فٌها المجموعة خالل السنوات الثالث الماضٌة والالمنطقة دول واجهت عدد من الصعبة والتً 

بوضع تنافسً قوي وقدرات بشرٌة متمٌزة وثقافة  -وهلل الحمد  –ن مجموعتكم تتمتع هذه التحدٌات فإعلى الرؼم من و ،هذا
 الموحدة للمجموعة القوائم المالٌة وقٌم أخالقٌة راسخة، باإلضافة إلى ذلك فإنها تتمتع بمركز مالً قوي والذي تعكسهعمل 

 .التً بٌن أٌدٌكم

 م1031خالل العام ؼٌر العادي  اجتماعهاتكم العامة الموقرة فً جمعٌوضمن الجهود التً قامت بها المجموعة، فقد أقرت 
%( 6,12)رٌـال سعودي والتً تمثل زٌادة نسبتها ملٌار  1,14رٌـال سعودي إلى ملٌار  1مجموعة من الزٌادة رأسمال 

المهٌدب القابضة  مجموعةسهم مقابل استحواذ المجموعة على أسهما  جدٌدا  ملٌون  11,210,614عن طرٌق إصداروذلك 
 % )مباشرة وؼٌر مباشرة( فً شركة العزٌزٌة بندة المتحدة. 31,6% وحصة 30شركة صافوال لألؼذٌة المملوكة لها فً 

 . ٌرفً هذا التقر ووفقا  لما سٌرد تفصٌله الحقا  

مجموعة والتزامها الوطنً بالمساهمة فً خدمة وتلبٌة احتٌاجات المجتمع، واصلت المجموعة جهودها الانطالقا  من حرص و
 تراجع بصفة دورٌةم، من أبرزها أن المجموعة 1031فً تبنً وتنفٌذ العدٌد من برامج المسإولٌة االجتماعٌة خالل العام 

حٌث واصلت  المجتمعمختلفة من شرائح لتؽطٌة جتماعٌة لتكون أكثر فعالٌة وشمولٌة استراتٌجٌتها فً مجال المسإولٌة اال
إلى جهود الشركة فً مجال الحوكمة الحقا  هذا وقد تطرقنا ، تطبٌق برامجها المختلفة التً تهدؾ إلى تنمٌة وخدمة المجتمع

  قرٌر. ضمن محتوٌات هذا التم  1031 المسئولٌة االجتماعٌة التً نفذتها خالل العامومبادرات برامج والشفافٌة و
لوى توظٌوؾ ، حٌوث تعمول بشوكل مسوتمر علهوذا الموضووعمجموعة توولً أهمٌوة خاصوة الوعلى صعٌد الموارد البشرٌة، فإن 

ألوؾ  11العودد الكلوً للقووى العاملوة فوً أعموال المجموعوة المحلٌوة والدولٌوة أكثور مون حٌوث ٌبلوػ ، وتطوٌر الكووادر الوطنٌوة

بالمملكة، منهم حوالً ستة آالؾ موظفا  وموظفوة مون السوعودٌٌن  هاألؾ موظفا  فً عملٌات 31ة، منهم أكثر من موظفا  وموظف

إلوى أن هنوا شوٌر وأأكثور مون سوتة آالؾ موظفوا  وموظفوة. وصل إلى والسعودٌات، كما أن عدد الموظفٌن فً عملٌاتها الدولٌة 

طلقتووه وزارة العموول مووع نظووام نطاقووات الووذي أ -وهلل الحموود  -كووة متوافقووة اإلدارة العامووة للمجموعووة وشووركاتها  التابعووة بالممل

 الحقا  فً هذا التقرٌر.  تفاصٌله عن باإلفصاح، والذي قمنا مإخرا  
 

وفً الختام أود أن أتقدم لكم أصالة عن نفسً ونٌابة عن إخوانً أعضاء مجلس اإلدارة وفرٌق اإلدارة التنفٌذٌة الموقرٌن 
لثقتكم ومساندتكم المستمرة، والشكر موصول كذلك إلدارة المجموعة وجمٌع العاملٌن بها لجهودهم كم بخالص الشكر ل

ومجموعتكم قد حققت بإذن هللا التوقعات التً  مرة أخرىآمال  أن ألتقً بكم  م،1031المخلصة التً بذلوها خالل العام 
 . التقرٌرس اإلدارة فً صدر هذا وعدتكم بها والتً تم اإلشارة إلٌها فً كلمة أخً سعادة رئٌس مجل

  ،،وهللا نسؤل التوفٌق والسداد
 د. عبد الرإوف محمد مناع                     

 لمنتدباعضو الرئٌس التنفٌذي وال
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 جدول أعمال الجمعية العامة لممساىمين: (أوالا 

 : م1031مارس  11ه الخمٌس الموافق السنوي المقرر لفٌما ٌلً نستعرض معكم جدول أعمال الجمعٌة العامة فً اجتماعها 
    م.13/31/1031فً  ةلسنة المالٌة المنتهٌلالموافقة على الحسابات الختامٌة )المدققة( وتقرٌر مراجعً الحسابات   .1

 م.  13/31/1031لسنة المالٌة المنتهٌة فً لالموافقة عمى التقرير السنوي لمجمس اإلدارة   .2

3.  

 م قدرها 1031رة بتوزٌع أرباح عن الربع الرابع من العام الموافقة على توصٌة مجلس اإلدا
% من القٌمة االسمٌة للسهم، باإلضافة 1لاير للسهم الواحد وهو ما ٌمثل  0,10ملٌون لاير(،  أي بواقع   166,22)

سهم لاير لل  3,10م  بواقع 1031إلى المصادقة على ما تم توزٌعه من أرباح عن الثالثة أرباع األولى من العام 
( لاير للسهم الواحد وٌصبح 1ملٌون لاير( بحٌث ٌصبح إجمالً الربح الموزع ) 110الواحد وبإجمالً مبلػ قدره )

% من القٌمة 10ملٌون لاير( وهو ما ٌمثل  3,031م هو )1031إجمالً المبلػ الذي سٌتم توزٌعه عن كامل العام 
سٌكون بنهاٌة تداول ٌوم اجتماع الجمعٌة  1031ابع للعام االسمٌة للسهم، علما  بؤن تارٌخ أحقٌة أرباح الربع الر

 وسٌتم اإلعالن عن تارٌخ التوزٌع بعد أخذ موافقة الجمعٌة على ذلك. . هذاالمشار إلٌه أعاله للمساهمٌنالعامة 

 م. 1031 السنة المالٌةالموافقة على إبراء ذمــة أعضـاء مجلس اإلدارة مـن مسئولٌة إدارة الشركة عـن   .4

5.  
( لاير لكل عضو 100,000( لاير كمكافؤة ألعضاء مجلس اإلدارة بواقع )1,100,000الموافقة على صرؾ مبلػ )
 م.  13/31/1031عن السنة المالٌة المنتهٌة فً 

6.  
الموافقة على توصٌة لجنة المراجعة بخصوص تعٌٌن المراجع الخارجً لتدقٌق حسابات الشركة ربع السنوٌة 

 وتحدٌد أتعابه. 1034 لسنة المالٌةلوالحسابات الختامٌة 

1. 
ٌدها دم والتوصٌة بتج1031المصادقة على المعامالت والعقود التالٌة التً تمت مع أطراؾ ذات عالقة خالل العام 

 م:1034للعام القادم 

 

لتابعة م بٌن بعض الشـركات ا1031( الموافقة على عقود التورٌد والمعامالت التجارٌة التً تمت خالل العام 1-3
%( 16,11لمجموعة صافوال )فً قطاع التجزئة والبالستٌك واألؼذٌة( وشركة المراعً المملوكة بنسبة )

ٌمثل ٌث ملٌون لاير والترخٌص بتجدٌدها لعام قادم. ح 161,2لمجموعة صافوال وذلك بقٌمة إجمالٌة قدرها 
عبد  ن عبد القادر المهٌدب ود.عضوٌة مجلس إدارة شركة المراعً كل من  )أ. سلٌما مجموعة صافوال فً

 ٌضا  أعضاء فً مجلس إدارة مجموعة صافوال.أالرإوؾ محمد مناع، وأ. إبراهٌم محمد العٌسى( والذٌن هم 

 

م بووووٌن بعووووض 1031( الموافقووووة علووووى عقووووود التورٌوووود والمعووووامالت التجارٌووووة التووووً تمووووت خووووالل العووووام 1 -1
ئوووة واألؼذٌوووة( وشوووركة المهٌووودب لألؼذٌوووة التابعوووة الشوووركات التابعوووة لمجموعوووة صوووافوال )فوووً قطووواع التجز

لشوووركة عبووود القوووادر المهٌووودب وأوالده التوووً تملوووك حصوووة رئٌسوووة فوووً مجموعوووة صوووافوال )والتوووً ٌتووورأس 
مجلوووس إدارتهوووا أ. سووولٌمان عبووود القوووادر المهٌووودب والوووذي ٌتووورأس كوووذلك مجلوووس إدارة مجموعوووة صوووافوال، 

المجلووووس هووووو الوووورئٌس التنفٌووووذي لمجموعووووة  عضووووو -كمووووا أن األسووووتاذ عصووووام عبوووود القووووادر المهٌوووودب  
 ملٌون لاير والترخٌص بتجدٌدها لعام قادم. 312,1المهٌدب( وذلك بقٌمة إجمالٌة قدرها 

م بوووٌن قطووواع التجزئوووة 1031( الموافقوووة علوووى عقوووود اإلٌجوووار والمعوووامالت التجارٌوووة التوووً تموووت خوووالل العوووام 1-1 
كنوووان الدولٌوووة للتطووووٌر العقووواري المملوكوووة بنسوووبة بالمجموعوووة )شوووركة العزٌزٌوووة بنوووده المتحووودة( وشوووركة 

ملٌووووون لاير والتوووورخٌص بتجدٌوووودها  41,1%( لمجموعووووة صووووافوال وذلووووك بقٌمووووة إجمالٌووووة قوووودرها 12,2)
محمووود  عضووووٌة مجلوووس إدارة شوووركة كنوووان كووول مووون )أ. صوووافوال فوووً ٌمثووول مجموعوووة، حٌوووث لعوووام قوووادم

ر عبووود هللا العٌسوووى، وأ. أموووٌن محمووود أموووٌن عبووود القوووادر الفضووول )رئوووٌس مجلوووس إدارة شوووركة كنوووان(، أ. بووود
 شاكر( والذٌن هم أٌضا  أعضاء فً مجلس إدارة مجموعة صافوال.

م بٌن بعض الشـركات التابعة 1031( الموافقة على عقود التورٌد والمعامالت التجارٌة التً تمت خالل العام 1-4 
ة هرفً للخدمات الؽذائٌة المملوكـة بنسبة لمجموعة صافوال )فً قطاع التجزئة واألؼذٌة والبالستٌك( وشرك

ملٌون لاير  14,6%( لمجموعة صافوال بطرٌقة مباشرة وؼٌر مباشرة، وذلك بقٌمة إجمالٌة قدرها 42)
عضوٌة مجلس إدارة شركة هرفً كل من  صافوال فً ٌمثل مجموعة، حٌث والترخٌص بتجدٌدها لعام قادم

عبد  إدارة شركة هرفً(، ود. عبد الرإوؾ محمد مناع و أ.)أ. عصام عبد القادر المهٌدب )رئٌس مجلس 
باإلضافة إلى أ. محمود  ،العزٌز خالد الؽفٌلً، والذٌن هم أٌضا  أعضاء فً مجلس إدارة مجموعة صافوال

 مستشار المجموعة(. -منصور عبد الؽفار 
 .من هذا التقرٌر (6-البند )ثامنا ( الفقرة )أ ٌمكن الرجوع إلى عالقة ذويالمعامالت مع أطراؾ لالطالع على  مزٌد من التفاصٌل حول   مالحظة: 
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 : مجموعةوصف النشاط الرئٌس لل (ثانٌاا 
 زٌوت الطعام والسمن النباتً ، بهدؾ إنتاج وتسوٌقم3212عام الفً  سعودٌةعامة شركة مساهمة كتم تؤسٌس مجموعة صافوال 

الشرق نجاحا  ونموا  فً الخلٌج العربً والعملٌات الدولٌة  ةكات الؽذائٌة متعددمجموعة حالٌا  إحدى أكثر الشرالعد وتُ  ،فً المملكة
التً بنتها خالل الخمس وثالثٌن عاما  –مجموعة لل االستثمارٌةتشتمل المحفظة و،  األوسط وشمال إفرٌقٌا وآسٌا الوسطى

رعٌة، حٌث تتمثل أنشطة المجموعة الرئٌسة فً: الفتقدمها المجموعة من خالل شركاتها نشطة التً ألا العدٌد منعلى  -الماضٌة 
صناعة ( وهاٌبرماركت وسوبرماركتالسكر والمكرونة والبٌع بالتجزئة )صناعة زٌوت الطعام والسمن النباتً وإنتاج وتسوٌق )

مدرجة فً الشركات القٌادٌة العدد من رئٌسة فً  استثمارٌةلحصص  هاتملكإلى  باإلضافة. )الصلب والمرن(بنوعٌه البالستك 
 الصنادٌق االستثمارٌة وشركات التطوٌر العقاري. عدد من و)مثل شركة المراعً وشركة هرفً( السوق المالٌة السعودٌة 

 

أداء أعمال ومساهمتها فً نتائج واستثماراتها ومدى أنشطة وأداء القطاعات الرئٌسة للمجموعة  كافةهذا التقرٌر عكس وٌ
داخل المملكة وخارجها وأنشطتها الرئٌسة استثماراتها أبرز وكات التابعة والشقٌقة للمجموعة فٌما ٌلً بٌان بالشرو المجموعة.

  وبلد التؤسٌس:

 اسم الشركة م
دولة 
 التؤسٌس

 الدولة التً تمارس فٌها نشاطها نوع النشاط الرئٌس
 نسبة الملكٌة

)مباشرة وغٌر 
 مباشرة(

 رأس المال
وفقاا للقٌمة األسمٌة 
 لألسهم والحصص

      قطاع األغذٌة  -أ
)زٌوت  األؼذٌة األساسٌة السعودٌة شركة صافوال لألؼذٌة  .3

 والسمن النباتً الطعام
 السكر والمكرونة(و

 شركة قابضة تدٌر استثمارات
فً مجال األؼذٌة  المجموعة 

 داخل المملكة وخارجها

 ملٌار لاير 1,1 300%

السمن وزٌوت الطعام  السعودٌة شركة عافٌة العالمٌة .1
 النباتً

السعودٌة، دول الخلٌج،   مصر، 
 ، األردنإٌران، تركٌا، كازاخستان

 ملٌون لاير 100 21,32%

شركة صافوال ألسواق  .1

 األؼذٌة الناشئة* 

ر زالج
البرٌطانٌة 
 العذراء

 ملٌون لاير 310 %21,41 الجزائر، السودان، والمؽرب زٌوت الطعام

مكعبات السكر، سكر  ةالسعودٌ الشركة المتحدة للسكر .4
 البنجر، والمحلٌات

 ملٌون لاير 121 %14,41 مصرالسعودٌة و

شركة الملكة للصناعات  .1
 الؽذائٌة

ملٌون جنٌه  361 %300 مصر تصنٌع المكرونة مصر
  مصري

شركة الفراشة للصناعات  .6
 الؽذائٌة

ملٌون جنٌه  10 %300 مصر تصنٌع المكرونة مصر
  مصري

      : قطاع التجزئة -ب
ئة تجارة التجز السعودٌة شركة العزٌزٌة بنده المتحدة .1

 )الهاٌبرماركت 

 والسوبرماركت
والمحالت التجارٌة 

 (الصؽٌرة

اإلمارات العربٌة السعودٌة، 
 المتحدة )دبً(

 ملٌون لاير 611,1 21%

      قطاع البالستٌك:   -ج
شركة صافوال ألنظمة  .1

 التؽلٌؾ
الستٌك منتجات الب السعودٌة

بنوعٌه )المرن 
 والصلب(

 ملٌون لاير 141,4 %300 السعودٌة، ومصر 

للصناعات شركة نٌومارٌنا  .2
 البالستٌكٌة

 ملٌون  10 %300 (اإلسكندرٌةمصر ) البالستٌك مصر
 جنٌه مصري

30
. 

ركة الشرق للصناعات ش
 البالستٌكٌة 

 لايرملٌون  63,6 %300 السعودٌة البالستٌك السعودٌة

     اع االستثمار )ال تدٌره المجموعة(:قط -د
شركة هرفً للخدمات  .33

 الؽذائٌة
األؼذٌة ومطاعم  السعودٌة

 الوجبات السرٌعة
 ملٌون لاير 110 %42 السعودٌة وبعض دول الخلٌج

المنتجات الؽذائٌة  السعودٌة شركة المراعً .31
 الطازجة

 ملٌار لاير 6 %16,1 السعودٌة 

ٌة شركة كنان الدول .31
 للتطوٌر العقاري

 ملٌار لاير 3,1 %12,2 السعودٌة التطوٌر العقاري السعودٌة

شركة مدٌنة المعرفة  .34
 االقتصادٌة

 ملٌار لاير 1,4 %31 السعودٌة التطوٌر العقاري السعودٌة

ملٌون دٌنار  160 %1 األردن التطوٌر العقاري األردن شركة تعمٌر األردنٌة .31
 ردنًأ

 ملٌار لاير  %1 السعودٌة التطوٌر العقاري السعودٌة التملٌكشركة دار  .36

فرٌقٌا أشركات فرعٌة منتشرة فً عدد من دول الشرق األوسط وشمال  لدٌهاخاصة التً تدٌرها المجموعة،  ،الرئٌسة المذكورة أعاله لشركاتابعض  ملحوظة:*

 اإلٌضاحات المصاحبة للقوائم المالٌة كذلك تضمنكما ت. بهذا التقرٌر ٌها كل على حدة الحقا  سٌتم التطرق ألدائها ونسبة ملكٌة صافوال فوالتً وآسٌا الوسطى، 
  أوفى حول هذه الشركات واالستثمارات.تفاصٌل 
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 :والتوقعات والخطط المهمةقرارات الوقطاعاتها التشغٌلٌة وأبرز ملخص األداء العام للمجموعة ( ثالثاا 

 م: 3102لعام خالل ا التً تم اتخاذهاالمهمة والقرارات  ةملخص األداء والتحلٌالت المالٌأ( 

 وأسباب التغٌر فً نتائج األداء النتائج المالٌة واألداء العام: 

 3102ٌٍؼبَ اٌّبٌٟ  ظبفٟ زثؼٌّغّٛػخ ألس ِغٍط اإلادازح إٌزبئظ اٌّب١ٌخ اٌخزب١ِخ )اٌّدلمخ( ٌٍشسوخ ٚاٌزٟ ػىعذ رعغ١ً اٌ

١ٍِبز لاير، ٚذٌه  4344  اٌؼبَثٍغ إعّبٌٟ اٌسثؼ خالي ٚ .ػٓ اٌؼبَ اٌّبػٟ %,303رفبع ١ٍِبز لاير، ٚذٌه ثبز 033ثٍغ 

ثبٌّمبزٔخ  %,١ٍِبز لاير، ٚذٌه ثبزرفبع لدزٖ  33,4 اٌؼبَاٌسثؼ اٌزشغ١ٍٟ خالي وّب ثٍغ ، ٌؼبَ اٌعبثكػٓ ا %2ثبزرفبع لدزٖ 

١ٍِبز  03,3ثٍغ َ، 3102ٍؼبَ ٌب١ٌخ ٚاٌجٕٛاد االظزضٕبئ١خ( طبفٟ زثؼ )لجً األزثبػ اٌسأظّاٌّغّٛػخ ظغٍذ وّب  .بٌؼبَ اٌعبثكث

١ٍِبز لاير  ,03 لُدِّزد ثّجٍغاٌؼبَ ٚاٌزٟ  ٌٙرا% ػٓ اٌزٛلؼبد ,ص٠بادح لدز٘ب ث% ػٓ اٌؼبَ اٌعبثك 01ٚٚثص٠بادح لدز٘ب لاير 

، ٚلد عبءد ٘رٖ إٌزبئظ ي(ػٍٝ ِٛلغ اٌعٛق اٌّب١ٌخ اٌعؼٛاد٠خ )رداَٚ 3102ػٕٙب اٌّغّٛػخ ثدا٠خ اٌؼبَ ٚاٌزٟ ظجك أْ أػٍٕذ 

اٌزٟ رؼًّ ف١ٙب اٌّغّٛػخ ٚرظدز ِٕزغبرٙب ٌٙب  اٌّز١ّصح ثبٌسغُ ِٓ اٌزؾد٠بد اٌخبزع١خ اٌزٟ أؽبؽذ ثبألظٛاق اٌد١ٌٚخ

ًٍ ِٓ ا٠ساْ ٚاٌعٛاداْ ِٚظسِمبثً اٌدٚالز اٌّؾ١ٍخ ٚاالٔخفبع فٟ ل١ّخ اٌؼّالد  وً ِٓ إ٠ساْ اػزجسد ، ؽ١ش فٟ و

  ػب١ٌخ اٌزؼخُ.  الزظباد٠بدٌّؤظعبد اٌّب١ٌخ اٌد١ٌٚخ ثؤٔٙب ٚاٌعٛاداْ ِٓ لجً ثؼغ ا

 

 :ِمبزٔخ ٠ٚ20/03/3102ؼٛاد ظجت االزرفبع فٟ األزثبػ خالي اٌؼبَ اٌّبٌٟ إٌّزٟٙ فٟ  أسباب التغٌر فً نتائج األداء َ

ػبفخ إٌٝ رؾم١ك ثبٌؼبَ اٌعبثك ثظفخ زئ١عخ إٌٝ إٌّٛ اٌّزٛاطً ٚاٌص٠بادح فٟ اٌؾظخ اٌعٛل١خ فٟ لطبع اٌزغصئخ، ثبإل

١ٍِْٛ لاير ٔز١غخ ٌج١غ ؽظزٙب فٟ أزاػٟ رمغ ثبٌّد٠ٕخ إٌّٛزح إٌٝ شسوخ ِد٠ٕخ  320.4اٌّغّٛػخ ألزثبػ زأظّب١ٌخ ثٍغذ 

١ٍِْٛ لاير ِمبثً أخفبع ل١ّخ  011 لدزٖاٌّؼسفخ االلزظباد٠خ. ػٍّبً ثؤْ اٌّغّٛػخ لد لبِذ ثزى٠ٛٓ ِخظض ِبٌٟ 

الظزضّبزٞ خالي ٘را اٌؼبَ، فؼالً ػٓ اٌزؤص١س اإل٠غبثٟ الٔخفبع إٌفمبد اٌز١ٍ٠ّٛخ. وّب ا "إٔزبط"طٕدٚق اظزضّبزارٙب فٟ 

رؤصسد ِج١ؼبد اٌّغّٛػخ ٔز١غخ الٔخفبع أظؼبز اٌعٍغ اٌخبَ ػب١ٌّبً، فؼالً ػٓ رؤص١س اٌزؼخُ ػٍٝ ِج١ؼبد شسوبد 

 اٌّغّٛػخ فٟ وً ِٓ إ٠ساْ ٚاٌعٛاداْ.
 

 :رُ لاير ٌٍؼبَ اٌّبػٟ. ٚلد  332لاير ِمبزٔخ ثّجٍغ  2323  ل١ّخ لدز٘بَ 3102اٌعُٙ ٌٍؼبَ  ثٍغذ زثؾ١خ ربحٌة السهم

١ٍِْٛ ظّٙب ثؾ١ش أْ فزسح اٌؼشسح  1,33,ثٕبء ػٍٝ اٌّزٛظؾ اٌّسعؼ إٌبرظ ِٓ ػداد  َ 3102ٌٍؼبَ اؽزعبة زثؾ١خ اٌعُٙ 

اٌشٙس٠ٓ األخ١س٠ٓ ِٓ اٌؼبَ  ١ٍِْٛ ظّٙب ٚفزسح 11,َ ػٍٝ أظبض أْ زأض اٌّبي ٠زىْٛ ِٓ 3102أشٙس األٌٚٝ ِٓ اٌؼبَ 

 .اٌّشبز إ١ٌٙب أادٔبٖ ١ٍِْٛ ظّٙب )ثؼد ش٠بادح زأض اٌّبي( 2234,رُ اؽزعبثٙب ػٍٝ أظبض أْ زأض اٌّبي ٠زىْٛ ِٓ 

 

 الرامً إلى مزٌد  ًتطبٌق توجهها االستراتٌجم 1031خالل العام  اٌّغّٛػخواصلت  للمجموعة: ًالتوجه االستراتٌج

فً  هامنتجاتعملٌات االستحواذ وتوسٌع قاعدة من خالل رئٌسة )األؼذٌة، التجزئة والبالستٌك( من التركٌز فً أنشطتها ال

 رابع نشاطتكوٌن العمل على ، إضافة إلى وزٌادة الطاقات اإلنتاجٌة القائمة لبعض عملٌاتهاالعالمً و اإلقلٌمً السوق

 ألؼذٌة والتجزئة.  متصل ومكمل ألنشطتها الرئٌسة فً مجال ا ثٕشبؽمتعلق )ذراع رابعة( 

  

 تم فٌها مراجعة ومتابعة أداء م 1031خالل العام عقد المجلس سلسلة من االجتماعات وورش العمل  :المجلس اجتماعات

وأهداؾ مراجعة استراتٌجٌة فً جلسات خاصة ل اٌّغٍط، كما عكؾ بجانب وقطاعاتها المختلفة اٌّغّٛػخوخطط 

 ل. لة األجٌقصٌرة وطو وقطاعاتهاالمجموعة 

 

  م باالستحواذ على األسهم والحصص المملوكة )بطرٌقة 1031قامت المجموعة خالل العام : مجموعةالزٌادة رأسمال

%( 30فً كل من شركة صافوال لألؼذٌة المحدودة والبالؽة ) اٌّؾدٚادحمباشرة وؼٌر مباشرة( لشركة المهٌدب القابضة 

سهما  جدٌدا  من أسهم مجموعة صافوال  11,210,614ابل إصدارمق( %31,6العزٌزٌة بنده المتحدة والبالؽة ) ٚشسوخ

الموافقة على زٌادة رأسمال قامت الجمعٌة العامة ؼٌر العادٌة للمساهمٌن بحٌث  ،لصالح شركة المهٌدب القابضة المحدودة

نسبتها رٌـال سعودي والتً )تمثل زٌادة  1,112,106,140رٌـال سعودي إلى  1,000,000,000مجموعة صافوال من 

سهما  جدٌدا  من أسهم الشركة لصالح شركة المهٌدب القابضة المحدودة وذلك  11,210,614%( عن طرٌق إصدار6,12

 ، وذلك بناء على توصٌة مجلس اإلدارة فً هذا الشؤن. االستحواذصفقة  مقابل
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  االقتصبديتببلمذينت المنىرة لشركت مذينت المعرفت في أراضي  المجمىعت لحصتهببيع:  

% 21ٚاٌجبٌغخ  اٌّد٠ٕخ إٌّٛزحفٟ رمغ اٌزٟ زاػٟ األفٟ  اٌٍّّٛوخ ؽظزٙبج١غ ث 3102َخالي اٌؼبَ  اٌّغّٛػخ لبِذ

لد ٚ ،١ٍِْٛ لاير 12032ِٓ اٌّعبؽخ اإلعّب١ٌخ إٌٝ شسوخ ِد٠ٕخ اٌّؼسفخ االلزظباد٠خ، ؽ١ش ثٍغ إعّبٌٟ ل١ّخ اٌظفمخ 

ػٍٝ اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ  أؼىعذ١ٍِْٛ لاير ٚاٌزٟ  ١32034خ ثٍغذ أزثبؽبً زأظّبٌ ٔز١غخ ٌٙرٖ اٌظفمخّغّٛػخ اٌؽممذ 

ِٕعغّخ ِغ اظزسار١غ١خ طبفٛال اٌزٟ رٙدف إٌٝ ِص٠د ِٓ اٌزسو١ص فٟ لطبػبرٙب اٌسئ١عخ  ٘رٖ اٌخطٛح ٚرؤرٟ ،اٌّسفمخ

 ِٓ اظزضّبزارٙب غ١س اٌسئ١عخ. اٌزدز٠غٟٚاظزّساز٘ب فٟ اٌخسٚط 

 

 ِذ شسوخ ع١بْ اٌعؼٛاد٠خ )اٌزبثؼخ ٌّغّٛػخ اٌؾى١س( ثّّبزظخ ؽك خ١بز لبالشراء :  بن لخيبريشركت ج استخذام

اٌّٛلغ ث١ٓ اٌطسف١ٓ ٚاٌخبص رفبق الٚذٌه ٚفمب ٌاٌّزؾدح % فٟ شسوخ اٌؼص٠ص٠خ ثٕدٖ 0شساء ؽظخ إػبف١خ لدز٘ب 

 ِٕٗؾذ ثّٛعجٙب ٚاٌزٟ ٚثؼغ أطٌٛشسوخ ع١بْ اٌعؼٛاد٠خ ِغّٛػخ ِزبعس ػٍٝ شسوخ اٌؼص٠ص٠خ ثٕدح ثبظزؾٛاذ 

ٚوٕز١غخ إلرّبَ ٘رٖ اٌظفمخ، رىْٛ ؽظخ ٍِى١خ شسوخ ع١بْ فٟ شسوخ  ،ؽك خ١بز اٌشساءشسوخ ع١بْ اٌعؼٛاد٠خ 

% إػبف١خ ِٓ 3ِّبزظخ ؽمٙب فٟ شساء ِب ٔعجزٗ  ٌشسوخ ع١بْ٪. ٚثرٌه ٠زجمٝ 2٪ إٌٝ 3اٌؼص٠ص٠خ ثٕدٖ لد شاادد ِٓ 

 . طسف١ٓ فٟ ٘را اٌخظٛصالرفبق اٌّجسَ ث١ٓ اٌؽعت ازأض ِبي شسوخ اٌؼص٠ص٠خ ثٕدح اٌّزؾدح 

 

 م: 3102صافوال للعام المالً  مجموعة تىقعبث( ة

ألس ِغٍط اإلادازح رٛلؼبد ، ِغّٛػخ طبفٛال ِغ عّٙٛز ِعب١ّ٘ٙبٚاٌشفبف١خ اٌزٟ رٕزٙغٙب  اإلفظبػرؼص٠صاً ٌع١بظخ 

ٚاٌجٕٛاد  خطبفٟ زثؼ )لجً األزثبػ اٌسأظّب١ٌاٌشسوخ  رؾمكَ، ؽ١ش ٠زٛلغ أْ 3104اٌّغّٛػخ ٌٍؼبَ اٌّبٌٟ 

١ٍِْٛ لاير طبفٟ زثؼ )لجً األزثبػ اٌسأظّب١ٌخ(  201َ، ِٕٙب ١ٍِ3104بز لاير ثٕٙب٠خ اٌؼبَ  032( لدزٖ االظزضٕبئ١خ

  ثئذْ هللا.َ 3104ٔفط اٌؼبَ  ِزٛلغ رؾم١مٗ ثٕٙب٠خ اٌسثغ األٚي ِٓ
 

 : وإعادة هٌكلة اللجان مجلس إدارة للدورة الجدٌدة انتخاب( ج

 ثبٔزخبةَ 3102ِبزض  01ثزبز٠خ إٌّؼمد  اعزّبػٙبخالي لبِذ اٌغّؼ١خ اٌؼبِخ غ١س اٌؼباد٠خ  َ 3102خالي اٌؼبَ 

، وّب رُ إػبادح ظٕٛاد ١ِالاد٠خٌّٚدح صالس  10/13/3102َاٌزٟ ثدأد أػّبٌٙب فٟ ِغٍط إادازح ٌٍدٚزح اٌغد٠دح ٚ

 اٌٍغبْ إٌّجضمخ ِٓ ِغٍط اإلادازح ثٕبء ػٍٝ ذٌه.  ١٘ىٍخ ػؼ٠ٛخ ع١ّغ 

 

 : التشغٌلٌة القطاعاتوخطط ح عن أداء مالم( د

 الحقا  فً هذا التقرٌر:تفصٌل أدائها وخططتها المستقبلٌة تم لقطاعات والتً اخطط وبعض ألداء عامة فٌما ٌلً مالمح 

 : )شركة صافوال لألغذٌة( قطاع األغذٌة( 0 -د 

  مقابل  ملٌون لاير 613 بلػ دموحصافً ربح )التً تدٌر أعمال قطاع األؼذٌة( حققت شركة صافوال لألؼذٌة

 . ملٌون لاير للعام السابق 616

 :السكر الخام التابع لشركة م فً مستودع 1031ٌونٌو خالل شهر حرٌق  اندلع حادث حرٌق مستودع السكر

العاملٌن  بٌنصابات بشرٌة إلم تنتج عنه أي إال أنه وهلل الحمد  ،(مجموعةالإحدى شركات )المتحدة للسكر بجدة 

 قدف ،بالكامل امإمن علٌهوالمواد الخام وكل الخسائر التً حدثت المستودع وبما أن باقً المصنع ، على  ثرٌإلم و

وقد قامت  ،م1031حتى نهاٌة العام  من شركة التؤمٌنكدفعة أولى  ملٌون رٌـال 311مبلػ  الشركة استلمت

تنفٌذ كافة وقامت أٌضا  ب، ناتجة عن الحرٌقاآلثار الوإزالة  إزاله أنقاض الحرٌق وتنظٌؾالشركة المتحدة للسكر ب

ٌوما  بعد حادث  11خالل  فً وقت قٌاسً مصفاة السكرتشؽٌل كامل مرافق تم متطلبات الدفاع المدنً، كما 

 .وهلل الحمد االستٌعابٌةكامل طاقتها وتعمل المصفاة حالٌا  ب الحرٌق

 :التً تدٌر وتتملك بطرٌقة مباشرة أو ؼٌر  - ة ستواصل شركة صافوال لألؼذٌ التحول إلى شركة مساهمة مقفلة

من شركة ذات مسئولٌة جهودها للتحول  -مباشرة  شركات قطاع صافوال لألؼذٌة داخل المملكة وخارجها

 م. 1034فلة خالل العام قإلى شركة مساهمة ممحدودة 
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  :(أسواق بندهشركة العزٌزٌة بندة المتحدة )قطاع التجزئة:  (3 -د 
 ملٌوون  133مون التً تدٌر قطاع التجزئة )شركة مساهمة مقفلة( شركة العزٌزٌة بندة المتحدة  أرباحصافً  ارتفع

 %. 10,1م وبزٌادة تجاوزت 1031للعام ملٌون لاير  401للعام السابق إلى لاير 

  تمر وبوذلك تسو ؛وقا  سو 311 تودٌر أصوبحت العزٌزٌوة بنوده اآلن م،1031سووقا  جدٌودا  خوالل  43بعد افتتاحها لعودد

عتبارهوا الشوركة األكـوـبر واألسورع نمووا  فوً ، بافوً المنطقوة فوً مجوال تجوارة التجزئوةالعزٌزٌة بنده فً رٌادتهوا 

وستواصل الشركة فً خطوة نموهوا مون خوالل افتتواح مزٌودا  . المملكة وذلك من خالل خططها التوسعٌة المستقبلٌة

 م. 1034العام من األسواق والمراكز والمحالت التجارٌة بالمملكة خالل 
 

  :)شركة صافوال ألنظمة التغلٌف( قطاع البالستٌك (2 -د 

  شوركة مسواهمة التوً تودٌره شوركة صوافوال ألنظموة التؽلٌوؾ  كالبالسوتٌعلى الرؼم من التحودٌات التوً واجههوا قطواع(

% 2قودرها  ألوؾ طون وبزٌوادة 311,61وصول إلوى للقطواع الموحود م، إال أن حجم المبٌعات 1031خالل العام مقفلة( 

 .عن العام السابق
 

  رؼوم المنافسوة  عون العوام السوابق %6,1ملٌار لاير وبزٌادة قودرها  3,31 قطاع البالستٌك مبٌعاتكما بلؽت قٌمة

موحود الربح الوصوافً  انخفوض الموواد الخوام وتكوالٌؾ العمالوة أسوعار الرتفواع نظورا  إال أنه  ،فً هذا القطاعالحادة 

 ملٌون للعام السابق. 300لاير مقارنه بمبلػ  نملٌو 62,1 إلىم 1031للعام 

 حوكمة الشركات والشفافٌة: هـ( 

َ فٟ رطج١ك آ١ٌبد اٌؾٛوّخ ِٓ خالي اٌزصاِٙب ٚؽسطٙب اٌّعزّس 3102ٚاطٍذ اٌّغّٛػخ عٙٛاد٘ب خالي اٌؼبَ 

ػٓ ١٘ئخ اٌعٛق ػٍٝ رطج١ك ٔظبَ اٌؾٛوّخ )ِٛاص١ك طبفٛال( ِٓ خالي اٌزصاِٙب ثزطج١ك األٔظّخ ٚاٌٍٛائؼ اٌظبادزح 

اٌّب١ٌخ اٌعؼٛاد٠خ ٚأٔظّخ ٚشازح اٌزغبزح ٚاٌظٕبػخ ثبإلػبفخ إٌٝ رطج١ك أفؼً اٌّّبزظبد اٌؼب١ٌّخ فٟ ِغبي 

اٌزٟ ثرٌزٙب اٌّغّٛػخ فٟ ٘را  اٌغٙٛاد -ػّٓ ٘را اٌزمس٠س  -ثبٌؾٛوّخ اٌؾٛوّخ ٚاٌشفبف١خ، ٠ٚؼىط اٌزمس٠س اٌخبص 

إٌٝ ِص٠د ِٓ اٌزؼص٠ص ١ٌ٢بد اٌؾٛوّخ ٚاٌشفبف١خ ٚرجٕٟ ِص٠داً ِٓ  ٘را ٚظزٛاطً اٌشسوخ خططزٙب اٌسا١ِخ اٌّغبي.

   َ. 3104خالي اٌؼبَ  االعزّبػ١خثساِظ اٌّعئ١ٌٛخ 

 : االجتماعٌةبرامج صافوال للمسئولٌة و( 

ِجبادزح )ععٛز طبفٛال( فٟ ِغبي اٌّعئ١ٌٛخ االعزّبػ١خ ٚاٌزٟ رٙدف إٌٝ اٌّعبّ٘خ فٟ رط٠ٛس اٌّغزّغ  خاليِٓ 

زّغ، وبْ ِٓ أثسش٘ب ِجبادزرٙب ثئؽالق "ِسوص ِى١ٓ" غرج١ٕٙب ٌؼداد ِٓ اٌّجبادزاد اٌزٟ رٙدف إٌٝ خدِخ آٌِّ خالي 

ادع اٌجبلٟ ٌُٙ ٚغ١س٘ب ِٓ اٌغعٛز ثسٔبِظ إٔغبش اٌعؼٛاد٠خ، ٚ حٌزدز٠ت ٚرٛظ١ف األشخبص ذٚٞ اإلػبلخ، ِجبادز

٠سعٝ  االعزّبػ١خخ فٟ ِغبي اٌّعؤ١ٌٚخ جساِظ ٚاٌّجبادزاد األخسٜ،  ٌّٚص٠د ِٓ اٌزفبط١ً ؽٛي عٙٛاد اٌّغّٛػٌٚا

 اٌسعٛع إٌٝ اٌغصء اٌخبص ثرٌه ػّٓ ٘را اٌزمس٠س.

 ( تقنٌة ونظم المعلومات:  ز

ٚػّبْ عٛادح اٌخدِبد ٚاٌؾٍٛي اٌزم١ٕخ  عٙٛاد اٌّغّٛػخ ٌزمد٠ُ خدِبد رم١ٕخ فبػٍٗ ِٓ ؽ١ش اٌزىٍفخٚػّٓ 

، رمَٛ طبفٛال ثئادازح ثساِغٙب ٚخدِبرٙب اٌزم١ٕخ عس٠زٙبٌ بً اٌالشَ ٌٍّؼٍِٛبد ٚػّبٔٚاٌجسِغ١بد ِغ رٛف١س اٌزؤ١ِٓ 

٠مَٛ ٘را اٌّسوص ثزمد٠ُ أؽدس ٌٚزم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد، ٌٍّغّٛػخ ِشزسن  ِؼٍِٛبرٟ اداخٍٟ ٚاٌّؼٍِٛبر١خ ِٓ خالي ِسوص

اٌخدِبد اٌزم١ٕخ ٚاٌجسِغ١خ ٚاٌّؼٍِٛبر١خ ٌٍّغّٛػخ ٚشسوبرٙب اٌفسػ١خ، ؽ١ش ٠عزخدَ اٌّسوص أؽدس اٌزم١ٕبد 

ؼّٛي ثٙب فٟ ِغبي اٌشجىبد ٚاٌجسِغ١بد اإلٌىزس١ٔٚخ، ٚرد٠سٖ وفبءاد ٚوٛاادز ِب٘سح فٟ ِغبي رم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد اٌّ

 ٚاٌجسِغ١بد، ِّب ٠عبُ٘ فٟ رؼص٠ص خطؾ ٚاظزسار١غ١بد اٌّغّٛػخ ٚشسوبرٙب اٌزبثؼخ فٟ اٌّغبالد اٌّخزٍفخ.  

 مقر المجموعة الجدٌد: ( ح

اٌؼبِخ ٚشسوبرٙب  بػٓ شسائٙب ٌّجٕٝ عد٠د ١ٌىْٛ ِمساً زئ١عبً إلادازرٙاٌّبػٟ خالي اٌؼبَ ظجك أْ أػٍٕذ اٌّغّٛػخ 

. ٚاٌغد٠س ثبٌروس أْ ِسؽٍخ اٌجٕبء األظبظ١خ لد ؽبثمبً  (01)ِٓ اٌّمس عدح، ؽ١ش ٠زىْٛ  ّد٠ٕخاٌفسػ١خ ثؾٟ اٌشبؽئ ث

بوخ ٚاٌزٛط١الد اٌىٙسثبئ١خ أزٙذ ٠ٚغسٞ اٌؼًّ ؽب١ٌبً الظزىّبي اٌزشط١جبد اٌّزؼٍمخ ثبٌزمع١ّبد اٌداخ١ٍخ ٚاٌعج

 َ.٠3104زٛلغ االٔزٙبء ِٓ ٘رٖ اٌّسؽٍخ خالي اٌؼبَ ٚ، ٚاٌّظبػد اٌىٙسثبئ١خ ٚاٌج١ٕخ اٌزؾز١خ ٌزم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد
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 : المالً نتائج األداءتفاصٌل ومقارنة ( رابعاا 

 م مقارنة بالعام السابق:3102التغٌر فً قائمة الدخل للعام بٌان ٌوضح ( أ 

 ( -التغيرات + أو ) ير:نسبة التغ
 )بآالف الرياالت(

 م3103
 )بآالف الرياالت(

 م3102
 )بآالف الرياالت(

 البيان )بآالف الرياالت(

 بالصافً –ٌرادات اإل 16,162,213 11,123,421 (3,013,111) 1,13 -

 تكلفة  اإلٌرادات  (13,411,661) (11,122,144) 3,361,113 1,13 -

 الربح إجمالً 2,323,213 2,130,323 022,253 2٪

13,43 313,131 111,161 160,112 
صافً حصة أرباح الشركاء والشركات الزمٌلة 

 وتوزٌعات األرباح

 الدخل إجمالً 5,333,331 5,211,503 233,010 3,0٪

 مصروفات بٌع وتسوٌق (1,416,411) (1,111,211) (311,110) 6,63

 فات عمومٌة وإدارٌةمصرو (611,161) (120,131) (41,210) 1,13

 مجموع المصروفات (2,013,123) (3,302,333) (035,231) 3,1٪

 )الخسارة( التشغٌلً الربح 3,533,323 3,253,321 021,330 5,2%

 )الخسارة( من بٌع استثمارات الربح 113,433 46,613 314,160 126,0%

 ةذع مستنفاض موجودات وتكالٌؾ مشارٌانخف (300,000) - (300,000) 300,0%

 بالصافً –مصارٌؾ تموٌل  (111,263) (411,113) 361,410 12,4% -

31,1% 111,113 1,011,131 1,412,111 
الربح )الخسارة( قبل الزكاة وضرٌبة الدخل وحقوق 

 األقلٌة

 الزكاة وضرٌبة الدخل  (131,132) (161,341)  (44,013) 36,4%

 الربح قبل حقوق األقلٌة  صافً 1,341,362 3,101,162 112,100 31,1%

 حقوق األقلٌة  (441,611) (401,360) (11,111) 2,1%

 صافً الربح  0,112,230 0,213,313 213,313 30,3%

  ملحوظة:

  لتتماشى مع العرض الخاص بالقوائم المالٌة لهذه السنة. القوائم المالٌةفً تم إعادة تبوٌب بعض أرقام المقارنة 

 م مقارنة بنتائج العام 1031ب التً أدت إلى الفروقات الجوهرٌة فً الربحٌة والنتائج التشؽٌلٌة للعام تم التطرق إلى األسبا

   .)أسباب التؽٌر فً نتائج األداء(آنؾ الذكر: الفقرة )أ( من البند ثالثا  السابق فً 

 

وخارجها وفقاا للدولة والمنتجات ومدى  وشركاتها التابعة داخل المملكة تحلٌل جغرافً إلجمالً إٌرادات/ مبٌعات المجموعة ب(
 م مقارنة بالعام السابق )بآالف الرٌاالت(:3102إسهام تلك األعمال فً المبٌعات الموحدة للمجموعة للعام 

 م3103 م3102 المنتجات/ وأسماء العالمات التجارٌة الدول / النشاط

 بآالف الرٌاالت بآالف الرٌاالت  مبٌعات منتجات زٌوت الطعام والسمن النباتً:

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

787,,82,2 7844484,2 

 2822281,4 4,,284298 روابى، عافٌة، جنة، سالٌت، حلوة مصر  -

 ,48444842 ,28924844 الدان، افتاب، بهار، عافٌة إٌران -

 2248422 2218,27 لٌتو، خزاٌوشكا  تان كازاخس -

 218212, 72981,1 صباح، الطٌب، سودانً السودان  -

 7298,22 2218242 عافٌة، هالة المؽرب  -

 28212,, 2822,89,4 ٌودوم ، سٌرما تركٌا -

 28144,, ,72841, عافٌة، اولٌور الجزائر -

 (228174) (748427) - عائدات استثمار موحدة -
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36.3%

        
1.7      

16.4 

       
40.9 

        
4.2%

    
0.5%

 م3103 م3102 المنتجات/ وأسماء العالمات التجارٌة الدول / النشاط

 01,532,311 98,928279  (0ً مبٌعات منتجات نشاط  زٌوت الطعام )إجمال

    بمصر - مبٌعات منتجات نشاط المكرونة

 Macaronto  461,111 223,011، مكروناتو Italiano اٌطالٌانو     الملكة، (3)إجمالً مبٌعات منتجات نشاط المكرونة 

    ٌاتمبٌعات منتجات السكر والمحل  

 8,27,,282 1,111,140 سكر األسرة وسكر زٌادة، صفاء، نهار، حال،  سوٌفا الخلٌج والٌمن السعودٌة ودولعربٌة المملكة ال -

 28,4,8422 3,116,024 سكر األسرة مصر   -

 5,212,315 4,123,214  (2)إجمالً مبٌعات منتجات نشاط السكر 

    مبٌعات قطاع التجزئة 

  981298414 30,131,110 واق العزٌزٌة بنده المتحدة )بنده وهاٌبربنده( أس المملكة العربٌة السعودٌة   -

  2498112 126,131 هاٌبر بنده اإلمارات العربٌة المتحدة  -

ٌّة - ٌّة اللبنان  ,272892 302,134 سوبرماركت  الجمهور

 01,053,530 30,214,601  ( 2إجمالً إٌرادات قطاع التجزئة )

    مبٌعات قطاع البالستٌك 

 1,,9228 3,001,421 الصلب والمرن. بنوعٌه البالستٌكمنتجات  المملكة العربٌة السعودٌة  -

 27,84,7 310,311 الصلب والمرن.بنوعٌه البالستٌك منتجات  مصر  -

 (81,4,) (31,040)  إستبعاد إٌرادات بٌن الشركات الفرعٌة

 50,5305,3 3,332,611  (5إجمالً مبٌعات نشاط  البالستٌك )

    أخرى

 311,116 340,216  بالسعودٌة -النشاط العقاري   -

 023,523 340,216  (3إجمالً مبٌعات األنشطة األخرى )

 31,123,333 16,111,631  إجمالً اإلٌرادات  

 (225,233)  (161,643)  استبعاد إٌرادات بٌن الشركات الفرعٌة

 31,230,232 16,162,213  صافً اإلٌرادات

 

 م:1031ٌلً رسم بٌانً ٌوضح إسهامات القطاعات واألنشطة الرئٌسة للمجموعة فً اإلٌرادات الموحدة للعام  وفٌما تابع ب(

 



 03   ِغّٛػخ طبفٛال  -َ 3102ٌٍؼبَ ادازح اإلاٌعٕٛٞ ٌّغٍط اٌزمس٠س 

 
 
 :م(3102إلى  3113مقارنة قائمة الدخل لفترة خمس سنوات من )( ج

 قائمة الدخل )بآالف( اللاير السعودي م3102 م3103 م3100 م3101 م3119

 بالصافي -اإليرادات 16,162,213 2713911493 2511951752 13,012,411 31,231,101
 تكمفة اإليرادات (13,411,661) (2215991544) (2112241985) (31,634,111) (34,102,111)

 إجمالي الربح 2,323,213 477907949 279717733 2,205,323 2,011,205

 استثمار اتإيرادصافي  160,112 5781567 4451613 412,111 111,122
 بالصافي –إيرادات أخرى  _ - 961767 21,140 12,111

 إجمالي الدخل 5,333,331 5037,0556 475187013 2,313,010 2,523,330
 مصروفات بيع وتسويق (1,416,411) (1,111,211) (211441813) (3,110,311) (3,111,114)

داريةم (611,161) (120,131) (5621472) (601,311) (611,111)  صروفات عمومية وا 

 المصروفات إجمالي (2,013,123) (204540264) (377177385) (3,212,330) (3,033,251)

 الربح )الخسارة( من التشغيل 3,533,323 214561247 078117807 0,233,301 0,211,322
 الربح )الخسارة( من بيع استثمارات 113,433 461651 1521781 321,011 131,336

 انخفاض موجودات وتكاليف مشاريع مستنفدة (300,000) - (351366) (111,136) (113,126)
 بالصافي –مصاريف تمويل  (111,263) (4271381) (3171472) (144,160) (111,111)

0,323,301 0,035,333 0,311,131 215751517 1,412,111 
الدخل )الخسارة( قبل الزكاة وضريبة الدخل 

 وحقوق األقمية
 الزكاة وضريبة الدخل (131,132) (,824,,7)  (311,014) (340,346) (61,111)

 صافي الدخل قبل حقوق األقمية 1,341,362 70364,,50 0,233,123 0,135,122 0,032,232
 حصة حقوق األقمية (441,611) (,4,5056) (166,160) (312,043) (113,212)

 صافي الربح 507,404,5 504,202,4 502,20376 607,2,, 4550565
  

 م(:1031إلى  1002نمو صافً المبٌعات وصافً األرباح للمجموعة لألعوام )ٌلً رسم بٌانً ٌوضح  وفٌما تابع ج(
 
 

 

 (تلرٌاالنمو صافً األرباح لخمس سنوات )بمالٌٌن ا

952 
887 

1,202 

1,402 

1,704 

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2009 2010 2011 2012 2013
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 م(:3102م إلى 3113المالً للمجموعة لفترة خمس سنوات من ) مقارنة قائمة المركز (د

 البيــان م3102 م3103 م3100 م3101 م 3119
 باآلالفالمركز المالي قائمة  لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي
 موجودات متداولة ) أ ( 915451383 815441892 717731813 519151643 516331557
 مطموبات متداولة   ) ب( 911131152 913521929 717451279 617241128 613131432

 ب (   -رأس المال العامل ) أ  (721719) (7581537) 331534 (8131485) (6791925)
     

 

 موجودات متداولة  915451383 815441892 717731813 519151643 516331557
 األصول األخرى طويمة األجل 913391515 915161692 619431133 711321576 615861256
 ممتمكات، آالت ومعدات  613821958 517791951 513841435 417391217 515361761

 إجمالي الموجودات  8567376734 3272407525 3170107276 0777807926 0773567534
      

 المتداولة  المطموبات 911131152 913521929 717451279 617241128 613131432
 قروض طويمة األجل 411261378 316121246 218211494 213941857 119961252
 المطموبات األخرى  6311831 5441358 4681786 4481133 4181979

 إجمالي المطموبات  0278707200 0274597482 0071217559 975677168 877387602
     

 

 رأس المال المدفوع 513391857 515551555 515551555 515551555 515551555
 االحتياطات واألرباح المدورة  413111175 312861675 217221467 215251537 119651628
 حقوق المساىمين  976517977 873867671 777337467 771317127 679617638
 حقوق األقمية  073417568 075957283 072487251 070947820 075677382

 إجمالي المطموبات وحقوق المساىمين 3477637856 3272407525 3170107276 0777807926 0773567534
 لتتماشى مع العرض الخاص بالقوائم المالٌة لهذه السنة.فً القوائم المالٌة تم إعادة تبوٌب بعض أرقام المقارنة ملحوظة: 

 

 م(:1031م إلى 1002من ) لألعوامات الشركة موجود وضح التؽٌر فً حقوق المساهمٌن ورسم بٌانً ٌ ٌلً وفٌما تابع د(
 

 رسم بٌانً ٌوضح التغٌر فً موجودات/أصول الشركة
 (ت)بمالٌٌن الرٌاال  لخمس سنوات

 لخمس سنوات  رسم بٌانً ٌوضح التغٌر فً حقوق المساهمٌن
  ) بمالٌٌن الرٌاالت( 
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 ها الفرعٌة والمبالغ المستحقة لجهات حكومٌة:( تفاصٌل القروض طوٌلة وقصٌرة األجل للمجموعة وشركاتخامساا 
، تتحرى إدارة مجموعة صافوال دائما  أن تتم معامالتها المالٌة وفقا  للصٌػ اإلسالمٌة المتعارؾ علٌها فً عملٌة التموٌل

مع الشرٌعة  ةبإنشاء صكوك متوافقالماضً خالل العام الشركة خاصة فٌما ٌتعلق بسٌاسة القروض، كذلك بادرت 
ونتٌجة لهذا التوجه فإن التسهٌالت التً تتحصل علٌها المجموعة داخل المملكة متوافقة مع الشرٌعة اإلسالمٌة  سالمٌة.اإل

 :م13/31/1031كما فً بحمد هللا. وفٌما ٌلً تفاصٌل القروض طوٌلة وقصٌرة األجل القائمة 
 
 :  )بؤآلف الرٌاالت( م من اآلت3102ًدٌسمبر  20( قروض طوٌلة األجل: تتكون القروض طوٌلة األجل كما فً أ

 م3102 اسم البنك/الجهة المقرضة قروض طوٌلة األجل )بآالف الرٌاالت(
 )بؤآلف الرٌاالت(

 م3103
 )بؤآلف الرٌاالت(

    صندوق التنمٌة الصناعٌة السعودي 
 32,612 34,612 صندوق التنمٌة الصناعٌة شركة صافوال ألنظمة التؽلٌؾ  -

 03,333  02,333  ( المجموع ) أ 

    : بنوك تجارٌة

، السعودي الفرنسً، السعودي لالستثمار، بنك ساب مجموعة صافوال  -
 )صكوك( الجزٌرة

1,113,110  1,331,621  

  161,111  333,333 )ساب( البنك السعودي البرٌطانً شركة العزٌزٌة بنده المتحدة  -
  321,303  111,411 بتركٌا HSBC   "س.بً.سًبنك "إتش.إ سامبا، شركة عافٌة العالمٌة -
  11,111  16,123 (الجزائر) بنك فرنسا شركة صافوال لألسواق الناشئة  -
  116,611  141,123 بنوك أوربٌة ومصرٌة، سامبا، ساب الشركة المتحدة للسكر -
  11,116  11,661 ، سامباساب شركة صافوال ألنظمة التؽلٌؾ  -

  4,101,102  4,111,111  المجموع ) ب ( 
  4,111,321  4,111,161  مجموع القروض طوٌلة األجل ) أ + ب ( 

    ناقصا  الجزء المتداول: -

 (1,060) (1,110)  صندوق التنمٌة الصناعٌة السعودي -
 (201,121) (140,664)   بنوك تجارٌة -

 2,303,323  2,033,213  قروض طوٌلة األجل
 

 (:بآالؾ الرٌاالتم  )20/03/3102جمالً القروض طوٌلة األجل القائمة كما فً ( جدول سداد إب

السنة 
 المالٌة

مجموعة 
 صافوال

صافوال 
 ألنظمة

 التغلٌف

العزٌزٌة بنده  
 المتحدة

الشركة 
المتحدة 
 للسكر

 شركة عافٌة
 العالمٌة

صافوال 
لألسواق 
 الناشئة

 المكرونة
 إجمالً
 م3102

 إجمالً
 م3103

3102  -   -   -   -   -   -   -   -  3,333,332  

3105  0,333,331   33,353   -   333,211   031,202   3,231   -   0,323,033  531,322  

3103  321,531   0,350   -   020,355   01,202   1,111   -   233,013  035,331  

3101  303,221   -   -   003,332   01,202   5,233   -   222,333  005,350  

3103  05,335   -   -   033,133   01,202   5,333   -   052,132  015,222  

3103  -   -   -   32,323   05,301   -   -   31,223  01,202  

3131  0,511,111   -   -   -   -   -   -   0,511,111  5,312 

 2,303,323  2,033,213  -   33,330  311,333  352,122  1  33,313  2,313,215 المجموع 

 

 (:بآالؾ الرٌاالت( قروض قصٌرة األجل مع بنوك تجارٌة وجهات أخرى والتً ٌتم سدادها خالل فترة سنة )ج
 م3103 م3102 اسم البنك/ الجهة المقرضة  الشركة 

 3,111,100  130,000 ، بنك الخلٌج الدولً الرٌاض بنكالراجحً، بنك  مجموعة صافوال

 3,011,123  621,113  وتركٌة(   وإٌرانٌةاألهلً التجاري، سامبا، )بنوك أوربٌة، مصرٌة،  شركة عافٌة العالمٌة 

 314,426 314,401 بنوك سودانٌة وجزائرٌة وأوربٌة شركة صافوال لألؼذٌة الناشئة

 NBSG" 32,316 36,232 –سوسٌتٌه جنرال  هلًاألالبنك  مصر -المكرونة  شركة

  0 414,000 ساب ألهلً التجاري،السعودي الفرنسً،  ا  شركة العزٌزٌة بندة المتحدة

 130,000 430,111 مصر( -  HSBC) -التجاري هلًاأل، ساباألهلً التجاري، سامبا،  شركة صافوال ألنظمة التؽلٌؾ  

 122,262 210,111 بنوك أوربٌة ومصرٌة، األهلً التجاري ، سامبا،ساب الشركة المتحدة للسكر

 2,531,315 2,522,223   إجمالً القروض قصٌرة األجل 
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 ( المدفوعات النظامٌة المستحقة لجهات حكومٌة:  سادساا 
مٌة نظامٌة أو الجدول أدناه ٌوضح مقارنة بقٌمة المدفوعات النظامٌة المستحقة على المجموعة وشركاتها الفرعٌة لجهات حكو

   (:بآالؾ الرٌاالت) م13/31/1031كما فً مع وصؾ موجز لها وبٌان أسبابها، رقابٌة 

 م3103 م3102 وصف موجز للمستحقات متضمناا بٌان باألسباب 

 143,641 314,131 الرسوم الجمركٌة 

 331,011 311,161 الزكاة والضرٌبة*

اع المإسسة العامة للتؤمٌنات االجتماعٌة )استقط
 التؤمٌنات االجتماعٌة للموظفٌن( وأخرى

11,161 11,310 

 31,104 31,160 تكالٌؾ تؤشٌرات ورسوم حكومٌة مختلفة 

 1,116 10,001 أخرى 

 235,313 213,311 اإلجمالً
 

صص الزكاة : تخضع المجموعة للزكاة وفقا  ألنظمة مصلحة الزكاة والدخل فً المملكة العربٌة السعودٌة، وتقوم بقٌد مخإقرار
فً الفترة التً ٌتم  –إن وجدت  -المستحقة سنوٌا  وتحمٌله على قائمة الدخل وٌتم قٌد التعدٌالت التً تطرأ عند الربط النهائً للزكاة 

 فٌها الربط.
 

 م:3102تفاصٌل نتائج أداء القطاعات التشغٌلٌة الرئٌسة للمجموعة خالل العام  سابعاا(
وخطط  قطاعات المجموعة الرئٌسة التً تدٌرها المجموعة عبر شركاتها الفرعٌة داخل فٌما ٌلً تقرٌر مفصل عن أداء 

    المملكة وخارجها، باإلضافة إلى االستثمارات األخرى التً ال تدٌرها المجموعة وتملك فٌها حصة رئٌسة:
 

 

  :(شركة صافوال لألغذٌةقطاع األغذٌة )( أ
من  القانونٌة لتحولها اإلجراءاتبالكامل للمجموعة( ببدء  المملوكةٌة )م، قامت شركة صافوال لألؼذ1031خالل العام 

دٌر م، وت1034خالل العام اإلجراءات تلك شركة ذات مسئولٌة محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة ومن المتوقع أن تنتهً 
عملٌات  بدورهاوتدٌر  تمتلكومجموعة عملٌاتها فً قطاع األؼذٌة من خالل شركتها الفرعٌة شركة صافوال لألؼذٌة، ال

تمتلك عالمات تجارٌة و ،فرٌقٌا وآسٌا الوسطىأفً ثمان دول بمنطقة الشرق األوسط وشمال  والمنتشرةقطاع األؼذٌة 
دولة من  10 ٌتم تسوٌقها فً والتً والمكرونةعالٌة الجودة فً مجال زٌوت الطعام والسمن النباتً والسكر  لمنتجاترائدة  

  طاعت الشركة تحقٌق مكانة رٌادٌة فً معظم الدول التً تعمل فٌها.دول العالم، حٌث است
 

 الموحد لشركة صافوال لألغذٌة:نتائج األداء 

قدره  انخفاضوذلك ٌمثل ملٌار لاير،  34,11مبٌعات موحدة بلؽت م 1031صافوال لألؼذٌة خالل عام شركة حققت 
% عن صافً 0,1ملٌون لاير، وهو ما ٌمثل زٌادة قدرها  613% عن العام السابق. كما بلػ صافً ربحها الموحد 33,1

ملٌون لاير. وبالرؼم من الظروؾ الصعبة التً مرت وتمر بها األسواق التً تعمل فٌها  616الربح للعام السابق والذي بلػ 
قٌمة  ، وانخفاضالمنطقةخالل العام، إلى جانب األوضاع والظروؾ السٌاسٌة ؼٌر المستقرة فً عدد من دول الشركة 

األثر الناتج عن الحرٌق الذي نشب فً ، باإلضافة إلى بعض البلدان التً تعمل فٌهافً مقابل الدوالر العمالت المحلٌة 
القطاع  ومن جهة أخرى استطاع ،الناضجةإال أن أداء القطاع جاء بشكل جٌد فً جمٌع األسواق ، مصنع السكر بجدة

     أفضل.تحوٌل أداء بعض األسواق الناشئة إلى أداء 
 

والسمن  )زٌوت الطعامأنشطة حجم الطاقة اإلنتاجٌة لمصانع شركة صافوال لألؼذٌة فً مجال  وفٌما ٌلً رسم بٌانً ٌوضح
 . والسكر( حسب التوزٌع الجؽرافً لها )بآالؾ األطنان سنوٌا (النباتً 

  

حجم الطاقة اإلنتاجٌة لمصانع زٌوت الطعام والسمن النباتً 
 (سنوٌاا  )بآالف األطنان

 السكرحجم الطاقة اإلنتاجٌة لمصانع 
 (سنوٌاا  )بآالف األطنان 

  
 ألؾ طن سنوٌا .  140مالحظة: بجانب المصانع المذكور أعاله ٌملك قطاع األؼذٌة مصنعٌن للمكرونة بمصر تبلػ الطاقة اإلنتاجٌة لهما 
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 لشام، إٌران، مصر، كازاخستان(نشاط زٌوت الطعام والسمن النباتً )بالمملكة ودول الخلٌج وا( 0-أ
 : )عافٌة( شركة عافٌة العالمٌة (0

شركة عافٌة تمتلك وتدٌر بشكل رئٌس عملٌات  حٌث% لشركة صافوال لألؼذٌة، 21,32مملوكة بنسبة  هذه الشركة
، ركٌات مصر، ،وإٌران ،تً فً )المملكة العربٌة السعودٌةفً مجال زٌوت الطعام والسمن النباالعالمٌة ومصانعها 

  . ملٌون طن سنوٌا   1,3والتً ٌصل إجمالً طاقتها اإلنتاجٌة إلى أكثر من  وكازاخستان(
 

 
 : )لبنان واألردن وسورٌا( ودول الخلٌج والشامبالمملكة العالمٌة عافٌة شركة نشاط  (0-0

المملكة العربٌة  فً أسواق( % لشركة صافوال لألؼذٌة21,32مملوكة بنسبة )ال العالمٌةٌتركز نشاط شركة عافٌة 
، حٌث ٌقع مصنعها بمدٌنة جدة، وٌقوم بتزوٌد األسواق المذكورة بمنتجاته من والشامالسعودٌة ودول الخلٌج العربً 

 زٌوت الطعام عالٌة الجودة. 
 

على  استحواذهاومع ذلك واصلت الشركة عافٌة  شركةأعمال م عاما ملٌئا  بالتحدٌات التً واجهتها 1031كان عام 
 وقٌة قوٌة فً جمٌع األسواق التً تعمل فٌها، حٌث بلؽت الحصة السوقٌة بالمملكة خالل العام متوسط نسبة حصة س

ولبنان، وٌظل هدؾ  األردن% فً 40% بالخلٌج العربً ومتوسط نسبة 10%  ومتوسط نسبة بلؽت حدود 11,1
 لسنوات القادمة.للشركة ل االستراتٌجٌةعلى الرٌادة التسوٌقٌة أحد أهم األهداؾ  ةالمحافظ

 
ملٌار لاير  1,4ملٌار لاير سعودي مقابل  1,1مبلػ قدره م 1031افٌة فً هذه المنطقة فً عام بلػ حجم مبٌعات شركة ع

واستطاعت الشركة المحافظة على نفس حجم المبٌعات مقارنة بالعام الماضً رؼم انخفاض تدفق  ، ًللعام الماض
، والوضع األمنً فً سورٌا لهذا العام مقابل العام الماضً مملكةالحجاج خالل موسم الحج والعمرة فً ال

ملٌون لاير  310فقد حققت الشركة أرباحا صافٌة قدرها ورؼم ذلك   واالضطرابات التً عانت منها السوق اللبنانٌة،
ً التسوٌق ملٌون لاير للعام الماضً، وذلك على الرؼم من زٌادة تكالٌؾ العمالة، وارتفاع اإلنفاق ف 316مقابل 

 .والتوزٌع والتحدٌد والتحكم فً األسعار فً بعض األسواق
 

فً  "عافٌة زٌت الزٌتون"م كان اطالق منتج 1031االستراتٌجٌة التً حققتها الشركة خالل العام  اإلنجازاتومن أهم 
شركة "عافٌة" و"العربً"  ن للتٌاألسواق الخلٌجٌة، هذا باإلضافة لمواصلة الشركة فً دعم العالمتٌن التجارٌتٌن الرئٌسٌ

على الرٌادة فً  المحافظةم 1034لعام لوتعتزم الشركة بإذن هللا ومن خالل الخطط الطموحة  فً جمٌع دول المنطقة.
طالق منتجات جدٌدة تواكب الرائدة وإوالنمو المتواصل وذلك بدعم منتجاتها وعالماتها التجارٌة حصتها السوقٌة 

  بإذن هللا.  تعمل بها الشركة التًالدول  احتٌاجات المستهلك فً مختلؾ
 

  :إٌران –( شركة صافوال بهشهر 0-3
 إٌرانمصنعٌن فً جمهورٌة تمتلك وتدٌر  % لشركة عافٌة العالمٌة، وهً شركة قابضة10هذه الشركة مملوكة بنسبة 

صافوال تمتلك و، %12,2ة لها بنسب تٌنالمملوك اإلسالمٌة وهما )شركة بهشهر الصناعٌة" و"شركة مارجرٌن للتصنٌع"
فتاب ولو بخش أا تمتلك شركة بهشهر كامل شركة )تكم، العالمات التجارٌة الرائدة "الدان" و"باهار" و"أفتاب" بهشهر

- Tolue Pakshe Aftab التً تقوم حالٌا بتوزٌع المنتجات المصنعة من قبل شركة بهشهر الصناعٌة" و"شركة )
 مارجرٌن للتصنٌع"

 

لشركة صافوال بهشهر، وذلك بعد النتائج المتمٌزة التً حققتها الشركة  ا  م أنه عاما  تارٌخٌا  وقٌاسٌا  آخر1031أثبت عام 
من حٌث الحصة السوقٌة وحجم المبٌعات وصافً األرباح ومإشرات األداء متمٌزا   هذا العام، حٌث حققت الشركة أداءا  ل

 االقتصادٌةالتً واجهتها الشركة والمتعلقة باألوضاع والعقوبات الرئٌسة األخرى للشركة، وذلك بالرؼم من التحدٌات 
تكالٌؾ التوزٌع واإلمدادات وبعض  وارتفاع% 20العملة بنسبة  انخفاضالمفروضة على إٌران، وكذلك بالرؼم من 

ة والمتمثلة فً قدرتها التحدٌات األخرى المتعلقة ببٌئة العمل التنافسٌة. كما أن الجهود االستثنائٌة التً بذلتها إدارة الشرك
بجانب تحسٌن مزٌج ، المناسبة القراراتوحكمته فً اتخاذ ، إدارة المجموعةعلى توقع التؽٌرات وكذلك دعم مجلس 

المبٌعات، وتحقٌق أقصى قدر من الكفاءة فً التكالٌؾ واألنشطة التسوٌقٌة القوٌة، واإلدارة الفعالة لرأس المال العامل، 
عة وراء تحقٌق هذه النتائج القٌاسٌة، وقد سجلت الشركة ربحٌة متمٌزة وقٌاسٌة للعام المالً كانت هذه العوامل مجتم

 % مقارنة بالعام الماضً. 1,1ونتٌجة لهذه الجهود فقد نمت ربحٌة الشركة بنسبة م، 1031
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تجارٌة خالل بهشهر تحسٌن حصتها فً السوق االستهالكٌة والمحافظة على رٌادة عالماتها الصافوال واصلت شركة 
، وفً السوق م1031% لعام 11م إلى 1031% لعام 41,4السوق الحرة من حصتها فً م، وذلك بزٌادة 1031العام 

%، لتسجل 41% إلى 43الرائدة فً مجال السمن "الدان" من  االستهالكٌة ارتفعت الحصة السوقٌة للعالمة التجارٌة
 ملٌار لاير. 1 تجاوزتمبٌعات مة قٌعالمات تجارٌة فً المنطقة ب 30نفسها ضمن أقوى 

 

وهً شركة "تولو بخش أفتاب"  شركة توزٌع مملوكة بالكامل لها تؤسٌسها بوحققت الشركة حدث تارٌخً آخر، وذلك 
(TPA فً عام )م، والتً مهدت الطرٌق لتحقٌق سلسلة التورٌدات وشبكة توزٌع ساهمت فً خفض التكالٌؾ  1031

هذه الشركة بشكل مباشر فً زٌادة التوزٌع الكمً وبالتالً زٌادة حصتها فً السوق  م فً حٌن تسهم1031خالل العام 
 من منتجات شركة بهشهر. 

 

قد صنفت ضمن الدول ذات االقتصادٌات عالٌة التضخم من قبل بعض المإسسات  المهم اإلشارة هنا إلى أن إٌرانمن 
 هذا س إدارة مجموعة صافوال ٌراقب عن كثبإن مجلوفً هذا الخصوص فم، 1031المالٌة الدولٌة فً دٌسمبر 

م بسبب العقوبات المفروضة على إٌران بهدؾ أخذ التدابٌر الالزمة والقرارات المناسبة فً 1031الوضع منذ عام 
الحادث فً قٌمة العملة اإلٌرانٌة مقابل العمالت األجنبٌة، أو أي قصور فً  االنخفاضالوقت المناسب، ولمتابعة 

المتابعة والنهج الحكٌم الذي انتهجه  ونتٌجة لهذه على نتائج أداء المجموعة، د الخام حتى ال ٌإثر سلبا  ت المواإمدادا
% 20المجلس بعد توفٌق هللا، لم تتؤثر األرباح الصافٌة للمجموعة على الرؼم من انخفاض قٌمة العملة اإلٌرانٌة بنسبة 

(، بؤنها من الدول ذات 12معٌار المحاسبً الدولً رقم )وفقا  للوم، وتصنٌؾ إٌران ألول مرة 1031خالل العام 
  االقتصادٌات عالٌة التضخم.

 

 ( شركة عافٌة العالمٌة )مصر(:0-2
الحالة الظروؾ السٌاسٌة ووالتً تتعلق بم 1031خالل العام  التؽٌرات مرت جمهورٌة مصر العربٌة بالعدٌد من

مصر )المملوكة بالكامل لشركة عافٌة العالمٌة بالعالمٌة  شركة عافٌةعلى عملٌات  سلبا   تأثرحٌث  االقتصادٌة
، إال أنه وبالنسبة للرإٌة والصورة العامة، ُتعد مصر سوقا  واعدا  وذات إمكانٌات عالٌة على المدى المتوسط بالمملكة(

حجم استهالكً لما تتمتع به مصر من نمو سكانً كبٌر ونمط وإلدارة الشركة والطوٌل، وتؤتً هذه النظرة اإلٌجابٌة 
 زٌوت الطعام. وهً ضخم خاصة فً األصناؾ التً تعمل فً مجالها الشركة 

 

السمن وزٌوت الطعام فً  فً قطاع ٌا  قو ا  الشركة تنفٌذ رإٌتها االستراتٌجٌة وتحقٌق أداء م، واصلت1031فً عام 
ا الرٌادٌة فً منتجات السمن الشركة المحافظة على حصتها السوقٌة وتعزٌز مكانته المصرٌة، حٌث استطاعتالسوق 

وضع فً  رتفاعا  كبٌرا  للعام الثانً على التوالًافً السوق المصرٌة، كما شهد هذا العام كذلك  ا  الذي ُتعد األوسع انتشار
كل ذلك ساهم فً  نمو  ،للؽاٌة فً قطاع المبٌعات الصناعٌة ٌا  قو ا  الشركة التنافسً فً قطاع زٌوت الطعام وكذلك أداء

ملٌار لاير  3,04هذا وقد بلؽت مبٌعات الشركة  مقارنة بالعام الماضً% 31ً حجم المبٌعات للشركة بما ٌعادل إجمال
تشهد مإشرات األداء ونتٌجة للجهود التسوٌقٌة والتطوٌرٌة المبذولة، . الماضًملٌار لاير للعام  3,33سعودي مقابل 

 . ٌة" وحلوة" ارتفاعا  ملحوظا  و"عاف الرئٌسة لعالماتها الرئٌسة مثل "روابً" و"جنة"
 

 وانخفاض هدتها جمهورٌة مصر العربٌة خالل العامالتً شاالقتصادٌة التحدٌات وعلى الرؼم من األوضاع السٌاسٌة و
حٌث حققت الشركة  ،العامهذا أهدافها االستراتٌجٌة والمالٌة بنجاح خالل الشركة  حققت ،العملة المحلٌة مقابل الدوالر

  . % مقارنة بالعام السابق14زٌادة  بلؽت ملٌون لاير  بنسبة  11,2ة صافً ربح قدر

 

 ( شركة ٌودم لزٌوت الطعام )تركٌا(:0-2
تمارس شركة ٌودوم التركٌة )المملوكة بالكامل لشركة عافٌة العالمٌة( نشاطها فً مجال إنتاج زٌوت الطعام من خالل 

المستهلك التركً بمنتجاتها من زٌوت الطعام عن طرٌق  دحٌث تزوّ ، مصنعها الكائن فً محافظة أزمٌر بتركٌا
 ،زهرة دوار الشمسزٌت بمنتجات من أصناؾ متعددة  )مثل  "سٌرما"وهما "ٌودوم" و الرئٌستٌنعالمتٌها  التجارٌتٌن 

  .الزٌتون(زٌت ووزٌت الكانوال، وزٌت البندق،  ،الذرةزٌت و
 

كثٌرا  من أداء  رتطو  ها الخاصة بالبٌع والتوزٌع، والتً م من تؤسٌس شبكت1031استطاعت الشركة خالل العام 
زٌت الزٌتون فً مجال خبرتها المبٌعات والتحصٌل وإدارة المخاطر لدٌها باإلضافة إلى ذلك، قامت شركة ٌودوم بتقدٌم 

ٌمة ق تارتفع  .عالً الجودةزٌت الزٌتون لزٌت الزٌتون فً السوق السعودي كمورد  "عافٌةمنتج "لدعم إطالق 
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الشركة ، وقد سجلت العام الماضً لايرملٌون  111مقابل ، م1031 للعامملٌار لاير  3,3 لتتجاوز3 16بنسبة  المبٌعات
  3 مقارنة بالعام الماضً.43زٌادة قدرها وب، م1031للعام  طن ألؾ 311بلػ  حجم مبٌعات 

 
اتها محفظة عالماالستفادة من القاعدة القوٌة لتهدؾ إلى خطة تطبٌق كانت الشركة تعمل على ومع نهاٌة العام السابق، 

 بتحقٌق م1031 خالل العامتطلعاتها تحقٌق من  بفضل من هللاالشركة  تتمكنحٌث ٌة، إلى الربحللتحوٌل التجارٌة 
تحقٌق هذا  ىوٌعز هذا للعام الماضً،ملٌون لاير  36,1بلػ  ربحملٌون لاير مقارنة مع صافً  11,6بلػ  ربحصافً 
 دوارزٌت الرئٌسة ل الشرٌحةهوامش أعلى فً بجانب تحقٌق الشركة لالشركة، مبٌعات نمو حجم فة رئٌسة لبصالربح 

باإلضافة إلى صفقات المبٌعات النوعٌة التً قامت بها الشركة مع  ،فً قطاع زٌت الزٌتوننجاحها الشمس، و
  (.B2Bالمإسسات والمصانع االستهالكٌة األخرى )

 
 كازاخستان:– (CISذٌة )( شركة صافوال لألغ0-5

( انخفضت مبٌعاتها وحصتها السوقٌة خالل % لشركة عافٌة العالمٌة20مملوكة بنسبة )ال شركة صافوال كازاخستان
  دادزا وقدمن روسٌا وكازاخستان، ن والتً ٌنتهجها المنافس اإلؼراق واستراتٌجٌةشدة المنافسة نتٌجة لم 1031العام 

وعلى الرؼم من انخفاض حصة الشركة  بصورة كبٌرة، وق زٌوت الطعام بكازاخستانتدفق المنتجات الروسٌة إلى س
حٌث ظلت بمكانتها  االحتفاظ من الشركة مكنتتفقد % من حجم السوق، 11فً سوق زٌوت الطعام بكازاخستان إلى 

ها الشركة فً عام التحدٌات التً واجهتات وصعوبالبالرؼم من و كازاخستان.السوق فً فً  محتفظة بالمرتبة الثانٌة
ملٌون لاير مقابل  316نتج عنه مبٌعات بلؽت  ولهذا العام،  طنألؾ  11 بلػحجم مبٌعات حققت الشركة  ، فقدم1031
خسائر بلؽت  مسجلةواإلؼراق فً السوق الكازاخستانٌة،  حدة المنافسة وذلك بسببملٌون لاير للعام الماضً،  314
  .للعام السابقصافً ربح ملٌون لاير  4,6م، مقابل 1031ملٌون لاير لعام  3,1

 
ما زالت قائمة وتقؾ عائقا   والتً والشركات الروسٌةالمنافسٌن المحلٌٌن قبل من واإلؼراق المنافسة ؼٌر العادلة ن إ

م 1031جهودها خالل العام تواصل إدارة المجموعة  جعلت وتطوٌر أعمالها، فً ربحٌة الشركةأي نمو أمام تحقٌق 
ت أفضل لتنفٌذ خطة الخروج اإلى حلول وخٌارٌتوقع أن تصل إدارة المجموعة و وج من هذا االستثمار،بهدؾ الخر
  .بإذن هللا 1034خالل العام 

 
 ( شركة صافوال لألغذٌة لألسواق الناشئة:3

امل بالكتملك حٌث  ،% لشركة صافوال لألؼذٌة21,4شركة صافوال لألسواق الناشئة هً شركة تابعة ومملوكة بنسبة 
  . التابعة له أداء الشركاتالسودان والجزائر(. وفٌما ٌلً تفاصٌل ، )المؽربكل من زٌوت الطعام فً  شركات

 

 الجزائر: –( عافٌة العالمٌة 0 – 3
م، 1001 خالل العام عملٌاتها بالجزائر  بدأت ،المتخصصة فً تصنٌع وتسوٌق زٌوت الطعاموشركة عافٌة الجزائر 
% 16تتجاوز حصتها حٌث الجزائر، فً زٌوت الطعام ل ٌةسوقة الحصالالمرتبة الثانٌة من حٌث  وتحتل الشركة حالٌا  

 . "عافٌةعالمتها التجارٌة "من حجم السوق، وخاصة 
 

عدم النمو فً حجم  ىوٌعز ،طنألؾ 330م، بتحقٌق حجم مبٌعات مقارب للعام السابق بلػ 1031العام الشركة اختتمت 
ملٌون لاير،  611 لهذا العام  لمنافسة الشدٌدة فً السوق المحلٌة، وقد بلؽت مبٌعات الشركةا بشكل رئٌس إلىالمبٌعات 

مساوٌة  م1031ملٌون لاير للعام  10,4أرباحا  صافٌة بلؽت الشركة ربحٌة بشكل عام، حٌث سجلت ال وقد تحسنت
على رؼم من ضعؾ وتراجع وذلك السابق نتائج العام  مقاربة إلىهذه النتائج جاءت و لربحٌة العامة الماضً تقرٌبا ،

م االستثمار فً تطوٌر وتعزٌز مكانة 1031قٌمة العملة المحلٌة مقابل الدوالر. هذا وقد واصلت الشركة خالل العام 
 مثل )مائدة وطنٌة الناجحةالمن الحمالت عالمتها التجارٌة "عافٌة" من خالل مبادرات وأنشطة تسوٌقٌة قٌادٌة وبحزمة 

 . الحدٌثة والتقلٌدٌة التعامالت التجارٌةأنشطة تجارٌة مكثفة فً كل بالدي(، و
 
 ( شركة صافوال السودان لزٌوت الطعام:3 – 3

فً السودان  فً وقت كانت فٌه صناعة تعبئة الزٌوت ،م1001تؤسست شركة صافوال السودان لزٌوت الطعام فً عام 
% من السوق السودانٌة للزٌوت، 10بؤة  ذات العالمات التجارٌة لحصة السوقٌة للزٌوت المعفً بداٌاتها. حالٌا  تبلػ ا

 السوق.   حجم هذا% من 10شركة على الاستحوذت  وقد
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قتصادٌة والسٌاسٌة والتً أثرت بشدة على الرإٌة الكثٌر من الصعوبات االم 1031العام الشركة خالل واجهت 
عن الدولة األم انفصال جنوب السودان ك بسبب تؤثر أعمالها بوذل، مستقبلالنمو فً المن حٌث توقع المستقبلٌة للشركة 
تقرٌبا  % 11)أي ما ٌعادل مالٌٌن نسمة  30قاعدة المستهلكٌن بحوالً  انخفاضمما نتج عنه ، األمنٌةبجانب المشاكل 
  .السودانٌة( من حجم السوق

 
من المحافظة إال أنها تمكنت %، 44حوالً  وصل إلى المبٌعاتفً حجم  ا  نخفاضاسجلت شركة على الرؼم من أن ال

 الرئٌسة  على معظم حصتها فً السوق ضمن شرٌحة الزٌوت ذات العالمات التجارٌة، حٌث حققت عالماتها التجارٌة
نخفاض حجم المبٌعات بجانب زٌادة تكالٌؾ . كما أن اخالل السنة ألؾ طن 11"صباح" و "الطٌب" إجمالً مبٌعات بلػ 

ملٌون لاير من العملٌات، كما نتجت خسائر  1لبا  على األرباح، مما تسبب فً خسائر بلؽت المواد المباشرة أثر س
نتٌجة لتدنً  ملٌون لاير بسبب قرار وقؾ المشروع الزراعً الخاص بزراعة البذور المنتجة للزٌوت 33إضافٌة بلؽت 

 العام الماضً.    ن لاير فً ملٌو 11ؤرباح بلؽت ملٌون لاير مقارنة ب 31سجلت الشركة خسائر بلؽت و، أدائه
 

نود اإلشارة هنا أٌضا  إلى أن السودان قد ُصنِؾ ضمن الدول ذات االقتصادٌات عالٌة التضخم من قبل بعض المإسسات 
(،  12م، حٌث تم هذا التصنٌؾ للسودان ألول مرة وفقا  للمعٌار المحاسبً الدولً رقم )1031المالٌة الدولٌة فً دٌسمبر 

 على نتائج المجموعة.  مادي أي تؤثٌرم ٌكن له إال أن ذلك ل
 

 المغرب –( صافوال 2 – 3
ٌة. المؽربالسوق وبعد تحرٌر أسعار زٌوت الطعام فً كمشروع جدٌد م 1004ملٌاتها فً عام عصافوال المؽرب بدأت 

ً عدد من جٌدا  من حٌث األداء بالنسبة للشركة، حٌث أظهرت مإشرات تحول جٌدة فم عاما  1031وكان العام 
لاير بالمقارنة بالخسائر التً سجلتها فً العام  ملٌون 4,1صافٌة بلؽت أرباحا   الشركةسجلت والمإشرات الرئٌسة، 

، إال أن الظروؾ التنافسٌة الصعبة التً تعرضت لها السوق المؽربٌة وبرؼملاير،  ملٌون 6,1بلؽت م والتً 1031
% وذلك من خالل زٌادة التوزٌع والمبٌعات والمبادرات التسوٌقٌة. كما 11الشركة حققت نموا  فً حجم مبٌعاتها بنسبة 

 ،الجدٌدة واالبتكارات التروٌجٌة عالٌة الجودة اتمع المستهلكٌن والعمالء من خالل العبوالشركة بإعادة التواصل  قامت
والبٌع للمإسسات  مالءعالتجار والالحدٌثة وكبار ضمن عملٌاتها التجارٌة القات ممٌزة ثها لعافضال  عن استحد

 (. B2B)والمصانع االستهالكٌة األخرى 
 

التً تضمن  ةاالستراتٌجٌ والخٌارات كل االحتماالتة مراجعوضع الشركة و تقٌٌمالمجموعة فً إدارة هذا وتواصل 
 .مصالح مجموعة صافوال وضمان نمو وتطور األعمال التجارٌة لهذه الشركة فً المستقبل

 
 حّلٌات )بالمملكة ومصر(: نشاط السكر والم   (2
 الشركة المتحدة للسكر بالمملكة: (2-0

 

ستثمار الصناعً بنسبة والمملوكة لشركة صافوال لال )إحدى شركات المجموعةبالمملكة تدٌر الشركة المتحدة للسكر 
جدة  ءمن مقرها الرئٌس فً مٌناعملٌاتها (%21% والمملوكة بالتالً إلى شركة صافوال لألؼذٌة بنسبة 14,4

 ملٌون 3,11 حوالًتبلػ  سنوٌة إنتاجٌةبطاقة  فً العالم، السكر الخام أحد أكبر مصانع تكرٌر حٌث تدٌراإلسالمً، 
)األسرة(، وتقوم  ةاألساسٌة والرائد التجارٌة تهابعالم األوسط فً الشرق قوٌة قاعدة تسوٌقٌة الشركة وقد أسستطن. 

 المباشروُتعد الشركة من الرواد فً مجال البٌع  ،فً المملكة وقمن احتٌاجات وحصة الس %61الشركة بتؽطٌة 
 . للمصانع وشركات القطاع الصناعً التً تعمل فً مجال األؼذٌة، كما لها عالقات متمٌزة مع هذه الشرٌحة

 
 11الحرٌق الذي أندلع فً مستودع السكر الخام إلى إٌقاؾ اإلنتاج فً المصنع لمدة  أدىم، 1031وفً منتصؾ عام 

ألؾ  110سجلت الشركة انخفاضا  بؤكثر من  حٌث، بهذا الحادث  ٌوما ، ونتٌجة لذلك، تؤثرت النتائج المالٌة للشركة سلبا  
جهودا  مقدرة باحتوائها لهذه الحادثة واستئناؾ العمل  الشركةبذلت  ومع ذلك فقد، خالل العام طن من اإلنتاج والمبٌعات

فً  م1031ستمرت خالل العام الحرٌق إال أن الشركة ا وبالرؼم من حادثالحمد. بالمصنع بعد ذلك بال انقطاع وهلل 
م 1031العام منذ بداٌة وقد بدأت  ،االستراتٌجٌة من تطوٌر وتنوٌع سلة منتجاتها وعالماتها التجارٌةتحقٌق أهدافها 

والذي كانت قد طرحته السعودٌة فً السوق حقق منتج "سوٌفا" نموا  متزاٌدا   كما ،جرام 1طالق منتج مؽلفات السكر إب
للسكر لفئة المستهلكٌن الذٌن ٌبحثون عن منتج ٌالئم رؼباتهم  م كمنتج بدٌل1033الشركة فً األسواق خالل العام 

مالئها لع الحلولفً تقدٌم  ة، كما استمرت الشرك% من السوق المحل31ًواحتٌاجاتهم الصحٌة بحصة تزٌد عن 
  ."ئق النعومةالفاالسكر "  بإنتاجالصناعٌن 
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ملٌار لاير  1,1إٌرادات بلػ صافً  حققتكما . م1031فً عام  طن ملٌون 3,34مبٌعات حجم هذا وقد حققت الشركة 
عن  %60بلػ  وبانخفاضملٌون لاير  303ربح بلػ حوالً صافً نتج عنه  السابق،عام ال% عن 11نسبته   بانخفاض

 العام السابق.
 

 للسكر:( الشركة المصرٌة المتحدة 2-3
باإلضافة إلى ذلك فإن لمجموعة صافوال حصة  بالمملكة(، % للشركة المتحدة للسكر11مملوكة بنسبة الشركة )هذه 

م من خالل مصفاة تكرٌر السكر التابعة 1001عملٌاتها عام  هذه الشركة. بدأت رأسمالها % ف32ًمباشرة تبلػ ملكٌة 
  سنوٌا . طن ألؾ 110ة إنتاجٌة تبلػ بطاقبمدٌنة السوٌس لها فً مٌناء العٌن السخنة 

 
لؾ طن أ 601ب  مقارنةلهذا العام طن  ألؾ 101م استطاعت الشركة رفع حجم مبٌعاتها لٌصل إلى 1031خالل عام 

ألحداث السٌاسٌة فً النصؾ األول من العام وا نخفاض العملة المحلٌة مقابل الدوالرعلى الرؼم من ا. للعام الماضً
خطة الشحن نتٌجة لعدم توافر الوقود وفرض حظر التجوال من قبل الدولة لمدة أربعة  ىعللبا  التً أثرت سم 1031
للعام  ملٌون لاير 11,1 تبلؽملٌون لاير مقابل صافً خسائر  1,1سجلت ربحٌة بلؽت إال أن الشركة قد أشهر، 
 السابق.

 
 

 ( شركة اإلسكندرٌة للسكر2–2
للسكر  (% لشركة صافوال لألؼذٌة32% للشركة المتحدة للسكر ونسبة 13ة بنسب)المملوكة أكملت شركة اإلسكندرٌة 

 استجابة واختباربؽرض اختبار معدات المصنع  م،1031أبرٌل بدأت التشؽٌل التجرٌبً للمصنع فً بناء مصنعها و
وسم العام مقبل حلول  حلها والعمل علىاختناقات  مشاكل أو للتعرؾ على أي والطاقات المختلفةالمعدات لألحمال 

% من الطاقة 11ٌوازي  وهو ما 1034طن بنجر خالل موسم  ألؾ 210 لىإلوصول ل وتخطط الشركة .م1034
 م بمشٌئة هللا. 1034 وحتى ٌونٌوحٌث ٌبدأ الموسم من منتصؾ فبراٌر  ،القصوى

 
لتشؽٌل المصنع ملٌون طن بنجر  3,1ألؾ فدان سنوٌا  لتوفٌر  10إلى  60لً زراعة ما بٌن إ هذا وتهدؾ الشركة

 .ا سنوٌا  ٌوم 340البالؽة حصاد البنجر طوال مدة موسم ( ٌا  ٌومطن آالؾ  2) ىبطاقته القصو
 
 مصر -( نشاط المكرونة 2

حقق حٌث  م،1031عام المتمٌز خالل أداءه بمصر )المملوك بالكامل لشركة صافوال لألؼذٌة( واصل قطاع المكرونة 
، وبإضافة % من سوق المكرونة المعبؤة فً مصر41على باستحواذها ة "الملكة" % نموا  فً مبٌعات عالمته الرئٌس36

% من إجمالً سوق المكرونة المعبؤة فً 60بقٌة منتجات المكرونة التً ٌنتجها القطاع تصل الحصة السوقٌة إلى 
%، فقد استطاع قطاع 31 ونتٌجة لجهود إدارتها المتمٌزة وترشٌد تكالٌؾ العمالة الثابتة بنسبةجمهورٌة مصر العربٌة. 

 لهذا العام. ألؾ طن  140صل إلى لت% 10بنسبة  إنتاجه ىنموم، 1031المخطط لها للعام التوقعات المكرونة تجاوز 
 

فً ذات الوقت، فإن قطاع المكرونة ٌخطط لتحقٌق توسع استراتٌجً فٌما ٌتعلق بزٌادة حصته السوقٌة الحالٌة فً السوق 
لخلق  ملٌون جنٌة مصري 110استثمارات إضافٌة بؤكثر من ضخ على  القطاع مإخرا   إدارةوافق مجلس  المصرٌة، حٌث

 تكاملة من خالل زٌادة الطاقة اإلنتاجٌة للطحن لمقابلة االستهالك المتزاٌد لمنتجات القطاع من المكرونةم إنتاجٌةات عملٌ
  .فً السوق

 

 : (شركة العزٌزٌة بنده المتحدة)قطاع التجزئة  (ب
التابعة والمملوكة لها  شركة العزٌزٌة بنده المتحدة )شركة مساهمة مقفلة( مجموعة صافوال قطاع التجزئة من خاللتدٌر 
ماركت هاٌبر 13سوبرماركت و 330التجزئة منها تقوم العزٌزٌة بنده بإدارة وتشؽٌل سلسلة من أسواق و%، 21بنسبة 

)بندتً( وسوقا  واحدا  فً دبً، لٌصل بذلك مسمى ت علٌها الشركة من فئة المتاجر الصؽٌرة التً أطلق ا  محال  تجارٌ 11و
لمنطقة فً وبذلك تستمر بنده فً رٌادتها ل ،وقا  س 314إجمالً عدد أسواق بنده التً تدٌرها بالمملكة العربٌة السعودٌة عدد 

كة وذلك من خالل خططها من حٌث النمو فً الممل تجزئة ، وفً تعزٌز مكانتها كؤكبر وأسرع شركةمجال تجارة التجزئة
 . التوسعٌة المستقبلٌة

 
ملٌون لاير،  31,1بلؽت بصافً متحصالت لبنان دولة بٌع نشاطها فً بم 1031العزٌزٌة بنده خالل عام شركة قامت 

 .  م1001عام شركة المخازن الكبرى خالل على نتٌجة الستحواذها العزٌزٌة بنده شركة إلى النشاط  حٌث آل هذا
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 م:  1031الماضٌة وحتى عام  رسم بٌانً ٌوضح النمو المضطرد لعدد أسواق بنده خالل السنوات وفٌما ٌلً
 

 

 ( سوبرماركتنمو عدد المراكز التجارٌة )

 لشركة العزٌزٌة بنده بالمملكة

 

 ( هاٌبرماركتنمو عدد المراكز التجارٌة )

 لشركة العزٌزٌة بنده بالمملكة 

  

 
 

 
ملٌار لاير للعام  30,1 مقابلملٌار لاير  30,2 قدرها  مبٌعاتمن تحقٌق  -بفضل هللا  -نت بنده م تمكّ 1031خالل عام 
كما حققت الشركة إنجازا  تارٌخٌا  آخرا  ٌتمثل فً بلوغ صافً أرباحها إلى  1,6.3مسجلة نموا سنوٌا بنسبة  ،الماضً
% بٌنما بلػ صافً هامش ربحها 10,1أي بزٌادة قدرها ملٌون لاير للعام الماضً،  133,1ملٌون لاير مقارنة  بــ  401,4
 %.1,1نسبة 
 

مترا  مربعا ، وذلك   140,000من جانب آخر، فقد تمّكنت بنده من زٌادة المساحة البٌعٌة اإلجمالٌة ألسواقها لـتصل إلى 
، وقد متجر صؽٌرا   11و سوبرماركت 31هاٌبرماركت و 1منها فً المملكة، سوقا  تجارٌا  جدٌدا   43فتتاح إعن طرٌق 

إلى  بذلك إجمالً عدد عملٌات البٌع % لٌصل6م بنسبة 1031واكب ذلك زٌادة فً عدد عمالء أسواق بنده خالل عام 
 . لٌةملٌون عم 11,1

 
وفقا  للمسح الذي تم للعمالء المملكة و مستوىعلى  تصور العمالء ألفضل األسعارعلى المرتبة األولى فً كما حصلت بنده 

هذا وقد بلؽت الحصة  األسعار بصفة عامة. مجال التنافس فً المقدمة لهم إضافة إلىل الجودة ونوعٌة الخدمة فً مجا
% 13,21، كما حصلت على حصة %1,21فً سوق التجزئة السعودي للسلع الؽذائٌة واالستهالكٌة  ا  السوقٌة لبنده حالٌ

ٌجعلها أكبر شركة  مما (واق الهاٌبرماركت والسوبرماركتقطاع أس)للتسوٌق الحدٌث  فً قطاع السلع الؽذائٌة السعودي
 المملكة.بمدٌنة  14بتواجد جؽرافً واسع ٌؽطً حالٌا    فً قطاع التجزئة فً المملكة

 
الخاصة والتً تحمل عالمتها التجارٌة  منتجات الشركةتطوٌر على التركٌز فً لنمو ا استراتٌجٌةأحد محاور هذا وٌتمثل 

من السلع الؽذائٌة وؼٌر  م لتشمل أصنافا  جدٌدة1031الخاصة خالل العام  منتجات الشركةسٌع دائرة "بنده". وقد تم تو
 303إضافة إلى إعادة طرح  م1031خالل العام  صنفا  جدٌدا   340، حٌث طرحت الشركة ذات الجودة العالٌة الؽذائٌة
العام ب% مقارنة 11شهدت نموا  بنسبة  إذ، جاتها الخاصةمبٌعات منتأثر إٌجابا  على األمر الذي ، إعادة تطوٌرها بعد ا  صنف

% زٌادة عن عدد العمالء فً العام 13,1منتجات بنده الخاصة بنسبة  الذٌن اختاروا عمالءالالسابق، وكذلك نموا  فً عدد 
 .السابق

 
لى تقدٌم أفضل السلع استراتٌجٌتها التسوٌقٌة الهادفة إ تطبٌق وتطوٌر م1031واصلت بنده فً العام ومن جهة أخرى، 

أقامت حٌث  ،لعمالئها بؤقل األسعار، وذلك عن طرٌق تقدٌم العروض التروٌجٌة المبتكرة، وإقامة المهرجانات التسوٌقٌة
، ومهرجان مسابقة "اجمع واربح"هً على التوالً :  م،1031ثالث فعالٌات احتفالٌة تسوٌقٌة واسعة فً العام  ة الشرك

قدمت بنده خاللها عروضا  حصرٌة مبتكرة ومتنوعة شملت مختلؾ ، 25جان بنده السنوي العروض الرمضانٌة، ومهر
آالؾ الجوائز  قدمت الشركة خاللهاكما  ،السلع والمنتجات، كالمواد الؽذائٌة واإللكترونٌات واألدوات المنزلٌة وؼٌرها

 .على مستوى المملكة ا  رابح 306,000حوالً لفعالٌات الثالث الرابحٌن ل مجموعوالمفاجآت لعمالء بنده، حٌث بلػ 
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 بالمملكة ومصر:  (شركة صافوال ألنظمة التغلٌف) البالستٌكقطاع ( ج
 تدٌر قطاع البالستٌك، والتً (لمجموعة صافوال بالكاملمملوكة و شركة صافوال ألنظمة التؽلٌؾ )شركة مساهمة مقفلةعد تُ 

ألؾ طن  100حوالً ها ل اإلنتاجٌةالطاقة حٌث تبلػ ، فً المنطقة بالبالستٌك بنوعٌة المرن والصل إنتاجفً مجال  ةرائد
، وتقوم هذه اإلسكندرٌةوٌدٌر قطاع البالستٌك سبعة مصانع، واحد فً جدة، وأربعة فً الرٌاض، واثنٌن فً  .سنوٌا  

ه الصحة والمشروبات المصانع بإنتاج البرٌفورم والعبوات واألؼطٌة واألفالم والحاوٌات لقطاعات األلبان والعصائر ومٌا
، وذلك لعمالئها فً قطاع ومواد التشحٌم  اوٌات ومنتجات الصحة والعناٌة الشخصٌة ٌموالبتروكوزٌوت الطعام الؽازٌة 

 التجزئة فً السوق المحلً والخارجً. 

 
المتواصلة من  م واجه قطاع البالستٌك العدٌد من التحدٌات الداخلٌة والخارجٌة والمتمثلة فً الضؽوطات1031خالل عام 
، باإلضافة إلى إفرازات األزمة المالٌة العالمٌة على الدول األوربٌة والتً أثرت سلبا  على وتكلفة التحوٌل المنافسٌن

صادرات القطاع، أما فً منطقة الشرق األوسط، فقد تؤثر القطاع بالظروؾ والتقلبات السٌاسٌة التً حدثت نتٌجة إلفرازات 
 العمالت.رات الكبٌرة فً أسعار الربٌع العربً والتؽٌٌ

 

م، إال أن حجم المبٌعات الموحد 1031ولكن على الرؼم من التحدٌات المشار إلٌها، والتً واجهها القطاع خالل العام 
% عن العام السابق، كما بلؽت 2وبزٌادة قدرها لهذا العام طن ألؾ  311,61لشركة صافوال ألنظمة التؽلٌؾ قد وصل إلى 

المواد الخام وتكالٌؾ  رتفاع أسعارال نظرا  إال أنه  ،% عن العام السابق6,1ملٌار لاير وبزٌادة قدرها  3,31ت قٌمة المبٌعا
 ملٌون للعام السابق. 300ملٌون لاير مقارنه بمبلػ  62,4 م إلى1031للعام موحد الربح الصافً  انخفضالعمالة 

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

للعام السابق، بٌنما حققت شركة   ملٌون لاير 11 ملٌون لاير مقابل 16,1 م بلػ1031البالستٌكٌة صافً ربح للعام 
م للعا لاير سعوديملٌون  1,1مقابل  لاير سعوديملٌون   1,1بلػ م 1031صافً ربح للعام للبالستٌك بمصر نٌومارٌنا 
 السابق. 

 

الشرق للصناعات البالستٌكٌة شركة بدأت  كما ،الفلم التجاريص إنتاج ٌتقلبنٌو مارٌنا شركة  بدأتم 1031وخالل العام 
، فقد قامت الشركة بعدد من وعلى صعٌد الموارد البشرٌة األمم المتحدة لشركة سابك مطابقة لمواصفاتتورٌد برامٌل ب

فً أوروبا  ا  بلد 31إلى عدد من األسواق وصل  بدخولوقام القطاع . ن المملكة ومصرفً عملٌاتها فً كٍل م المبادرات
مملكة بالوفٌما ٌلً رسم بٌانً ٌوضح توزٌع حجم الطاقة اإلنتاجٌة لهذه المصانع  وروسٌا والمملكة المتحدة وشرق أفرٌقٌا.

 ومصر: 
 رسم بٌانً ٌوضح حجم الطاقة اإلنتاجٌة

 بآالف األطنان سنوٌاا(ومصر ) المملكةبلمصانع البالستٌك 

 
 

 قطاع االستثمارات التً ال تدٌرها المجموعة: ( د
 ( شركة المراعً: 0-د

هً الشركة الرائدة فً لمجموعة صافوال(  %16,11المملوكة بنسبة شركة مساهمة مدرجة و)المراعً شركة تعتبر 
اع األلبان الطازجة واألجبان والعصائر والتً ٌتم حٌث ٌشمل نشاطها قط، ودول الخلٌج العربً بالمملكة األؼذٌةقطاع 

المبنٌة على التوسع والتنوع والرٌادة فً  االستراتٌجٌةتسوٌقها تحت العالمة التجارٌة "المراعً"، وإنفاذا  لسٌاستها 
زٌن" و لٌشمل قطاع المخبوزات تحت العالمتٌن التجارٌتٌن "لوخالل األعوام الماضٌة نشاطها  امتدصناعة الؽذاء فقد 

"سفن داٌز"، تلى ذلك الدخول فً قطاع الدواجن تحت العالمة التجارٌة "الٌوم"، وقد تبع ذلك إنشاء أول مصنع ألؼذٌة 
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 -انفامٌل والمراعً  - األطفال بالمنطقة لصناعة وتسوٌق حلٌب األطفال الرضع من خالل العالمة التجارٌة "المراعً
عالمٌة من خالل "شركة األلبان  استراتٌجٌةلتوسع دخلت المراعً بشراكة فً ا الستراتٌجٌتها وامتداداانفاجرو". 

والشرق  وإفرٌقٌاالجدٌدة فً جنوب شرق آسٌا  االستثمارٌةمن الفرص  االستفادةوالعصائر العالمٌة" وذلك بؽرض 
 . األوسط خارج منظومة دول مجلس التعاون الخلٌجً

 

ملٌار  3,4ملٌار لاير، مقابل  3,1م، حٌث بلػ صافً ربحها للعام 1031للعام حققت شركة المراعً نتائج جٌدة وقد 
 % عن العام الماضً.  4,11لاير للعام السابق، أي بزٌادة قدرها 

 

  ستثمارات االستراتٌجٌة بالنسبة لها. من اال فً شركة المراعًاستثمارها مجموعة صافوال  دُ عِ هذا وتُ 
 

فً السوق المالٌة السعودٌة، فعلٌه ٌمكن االطالع على مزٌد من  شركة المراعً شركة مساهمة مدرجة وبما أن
التفاصٌل حول أدائها وتطورات أعمالها من خالل المعلومات المنشورة على موقع السوق المالٌة السعودٌة )تداول( أو 

 (.www.almarai.com) موقع الشركة اإللكترونً
 

 

  ة هرفً للخدمات الغذائٌة:( شرك3-د

% لمجموعة صافوال ملكٌة مباشرة 42شركة هرفً للخدمات الؽذائٌة )شركة مساهمة مدرجة ومملوكة بنسبة تعمل 
، كما هاخارجوالمملكة  داخلمنتشرة فً البصورة رئٌسة فً تشؽٌل سلسلة مطاعم الوجبات السرٌعة وؼٌر مباشرة( 

فرعا  داخل  321وتدٌر هرفً ولها شبكة توزٌع واسعة لهذه المنتجات، حلوٌات المخبوزات واللحوم والتقوم بإنتاج 
شركة  )أبو ظبً، العٌن( والكوٌت ومصر، والجدٌر بالذكر أن اإلمارات و لفروعها فً البحرٌن باإلضافةالمملكة هذا 

 م.1031مطاعم جدٌدة خالل العام  1 بافتتاحقامت هرفً 

م، حٌث بلػ صافً ربحها 1031دٌسمبر  13المنتهٌة فً للسنة المالٌة نتائج جٌدة  حققت شركة هرفً للخدمات الؽذائٌة
 % عن العام الماضً.  1,66ملٌون لاير للعام السابق، أي بزٌادة قدرها  313,3ملٌون لاير، مقابل  323,4للعام 

 سبة لها.  هذا وتعتبر مجموعة صافوال استثمارها فً شركة هرفً من االستثمارات االستراتٌجٌة بالن

شركة هرفً شركة مساهمة مدرجة فً السوق المالٌة السعودٌة، فعلٌه ٌمكن االطالع على مزٌد من التفاصٌل  وبما أن
حول أدائها وتطورات أعمالها من خالل المعلومات المنشورة على موقع السوق المالٌة السعودٌة )تداول( أو موقع 

 (. www.herfy.com) الشركة اإللكترونً
 

 ( نشاط التطوٌر العقاري:2-د
 )كنان(: شركة كنان الدولٌة للتطوٌر العقاري( 0-2-د

بجنً لمجموعة صافوال( % 12,2مملوكة بنسبة الشركة مساهمة مقفلة والدولٌة للتطوٌر العقاري )شركة كنان بدأت 
ملٌون  11,1 ربح بلػحٌث حققت الشركة صافً مراكز التجارٌة، قطاعً اإلسكان والالتركٌز على  استراتٌجٌةثمار 
باإلضافة إلى ذلك، تم  تشؽٌلٌة بلؽت تقرٌبا  ضعؾ ما حققته الشركة للعام الماضً.  ا  معظمها أرباحم 1031 للعام لاير

صؾ وحدات ، وقامت الشركة بتسلٌم أكثر من نمن تنفٌذ المرحلة األولى من مشروع مشارؾ فً مدٌنة جدة االنتهاء
المرحلة لمالكها، وتم إطالق البٌع فً ثانً أكبر مشارٌع الشركة السكنٌة، مشروع مشارؾ هٌلز فً مدٌنة الرٌاض كما 

تعمل  ًمساحة األراضً الت ًقامت الشركة بشراء قطعة أرض لمشروع سكنً جدٌد شمال الرٌاض لٌصل إجمال
 ملٌون متر مربع.  1,1الشركة على تطوٌرها 

 

 ستثمارات عقارٌة أخرى: ا (3-2-د
% فً شركة 33,1فً شركات تعمل فً مجال التطوٌر العقاري منها ملكٌتها لنسبة  االستثماراتللمجموعة العدٌد من 

% ملكٌة مباشرة والحصة المتبقٌة 6,4مدٌنة المعرفة االقتصادٌة والمدرجة بالسوق المالٌة السعودٌة )تداول( )منها 
% من شركة تعمٌر األردنٌة القابضة )مدرجة بالسوق المالٌة األردنٌة(. باإلضافة إلى 1لك ملكٌة ؼٌر مباشرة(. كما تم

 امتالكها لحصص ؼٌر رئٌسة فً شركات عقارٌة أخرى مثل شركة دار التملٌك وؼٌرها. 
 

 ( Private Equities( الصنادٌق االستثمارٌة )2-د
 حصة وال تدٌرها ما ٌلً:من االستثمارات األخرى التً تملك مجموعة صافوال فٌها 

% 31مالٌة تمتلك مجموعة صافوال نسبة ال تعمل فً مجال الخدماتوهً شركة شركة سوٌكورب السعودٌة:  (0-2-د
 الشركة ربحٌة خالل السنوات األخٌرة. هذه وقد سجلت  ،هامن رأسمال

 

http://www.almarai.com/
http://www.herfy.com/
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ة على الطاقة والصناعات صندوق استثماري ٌركز على الصناعات المعتمدو وهصندوق جسور سوٌكورب:  (3-2-د
 ةالمجموع تلقت % من قٌمة الصندوق.31وٌبلػ حجم استثمار صافوال فً هذا الصندوق ما ٌمثل نسبة  ،وٌةاالبتروكٌم

الصندوق حالٌا  فً عدة مشارٌع ٌتوقع  وٌستثمر ،م7422 عام في جسور من سعودي لاير مليون 94 متحصالت بلغت
 تً توفرها دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفرٌقٌا. أن تستفٌد من المٌزة التنافسٌة ال

 

، وٌركّز على الصناعات صندوق استثماري، تدٌره شركة سوٌكورب ووه: صندوق إنتاج كابٌتال المحدودة (2-2-د
تبلػ القٌمة الدفترٌة الستثمار صافوال فً هذا ، وذات االستهالك العالً فً منطقة الشرق األوسط وشمال أفرٌقٌا

قامت المجموعة خالل العام % من إجمالً حجم استثمارات الصندوق، 42ملٌون لاير وهو ما ٌمثل  111ق الصندو
 مقابل انخفاض أصول هذا الصندوق. ملٌون لاير سعودي  300بلػ م بتكوٌن مخصص مالً 1031

 

 ( حوكمة الشركات: ثامناا 
وحفاظا  على حقوقهم، وإٌمانا  بؤهمٌة الحوكمة التً تعزٌزا  لعالقتها مع مساهمٌها وكافة مستثمرٌها وأصحاب المصالح 

بمبدأ  وااللتزامإلى حماٌة حقوق المساهمٌن وتعزٌز الرقابة الداخلٌة من خالل تفعٌل دور مجلس اإلدارة ولجانه  تهدؾ
ة من هٌئ ةالصادرالشركات حوكمة الئحة م التزامها ب1031مجموعة خالل العام الاإلفصاح والشفافٌة، فقد واصلت 

السوق المالٌة السعودٌة الموقرة واألنظمة األخرى ذات العالقة. وبناء علٌه تفصح المجموعة بجانب أدائها ونتائجها 
األنظمة ذات المالٌة ونتائج أعمال قطاعاتها التً سبق تناولها عن المعلومات التً تهم جمهور المستثمرٌن وتقتضٌها 

 :وذلك على النحو التالً بناها المجموعة فً مجال الحوكمة والشفافٌةالممارسات الدولٌة التً تت وأفضل، العالقة
 

 : واألنظمة ذات العالقة وأفضل الممارسات فً مجال الحوكمةلحوكمة طلبات اتلماإلفصاحات المطلوبة وفقاا  (أ
جمهور  تهمتقتضٌها آلٌات الحوكمة والتً التالٌة والتً ؼٌر المالٌة تفصح عن المعلومات تود المجموعة أن 

 المستثمرٌن:
 

 ( حقوق المساهمٌن وآلٌات التواصل معهم: 0-أ
حقوق المساهمٌن فً النظام ، فقد قامت المجموعة بتضمٌن هتمامها ورعاٌتها لحقوق مساهمٌهانطالقا  من حرصها واا

 ومن أبرز الحقوق التً تكفلها المجموعة لمساهمٌها ما ٌلً: ، ودلٌل الحوكمة للمجموعة األساس

 فً الحصول على نصٌب من األرباح التً ٌتقرر توزٌعها. الحق 

 .الحق فً الحصول على نصٌب من موجودات الشركة عند التصفٌة 

 .حق حضور الجمعٌات العامة، واالشتراك فً مداوالتها والتصوٌت على قراراتها 

 .حق التصرؾ فً األسهم 

 المجلس. حق مراقبة أعمال مجلس اإلدارة ورفع دعوى المسإولٌة على أعضاء 

 .حق االستفسار وطلب معلومات بما ال ٌضر بمصالح الشركة وال ٌعارض نظام السوق المالٌة ولوائحه التنفٌذٌة 
 

بنشر التقارٌر المالٌة واإلعالنات والقرارات الجوهرٌة عبر موقع السوق المالٌة وفً هذا السٌاق تقوم المجموعة، 
لس إدارتها ونشرة أخبار صافوال الدورٌة التً تصدر بصفة ربع "تداول" والصحؾ الٌومٌة والتقرٌر السنوي لمج

واإلنجلٌزٌة( وتنشر على موقع الشركة اإللكترونً سنوٌة والتً تّوزع مع إحدى الصحؾ الٌومٌة )باللؽة العربٌة 
  لمتابعة شئون المساهمٌن. وترسل بالبرٌد اإللكترونً لمنسوبً المجموعة، كما توجد إدارة فً المجموعة

 

 م: 20/03/3102( رأسمال الشركة واألسهم الحرة كما فً 0-0-أ

 القٌمة لاير/عدد األسهم البٌان 

 لاير 1,112,106,140 الشركة )باللاير(*رأس مال  -

 سهما   111,210,614 ** )جمٌع أسهم الشركة أسهم عادٌة( عدد األسهم المصدرة -

- 
لسجل الشركة  ( وفقا  Floated Issued Shares) عدد األسهم الحرة

 *م(**1034فبراٌر  31بتداول )كما فً 
 سهما   400,016,111 

 لاير 1,112,106,140 )باللاير( رأس المال المدفوع -

 لاير 30 القٌمة االسمٌة للسهم -

 لاير 30 القٌمة المدفوعة للسهم -
 ملحوظة:

 ً هذا التقرٌر(ٌه فسبق التطرق إلوالذي ملٌار لاير ) 1، حٌث كان م1031ر رأسمال المجموعة فً نوفمبزٌادة  للمساهمٌن الجمعٌة العامة تاعتمد * 
 عدد األسهم الحرة ٌتؽٌر من فترة إلى أخرى وفقا  لحركة تداول أسهم الشركة الٌومٌة بٌعا  وشراء  فً سوق األسهم.** 
وأن  -واء للمساهمٌن أو أعضاء مجلوس اإلدارة أو منسووبٌها س –لٌس لدى الشركة أسهم امتٌاز أو أسهم تتمتع بؤولوٌة خاصة فً التصوٌت  :إقرار***

   كل أسهم الشركة عبارة عن أسهم عادٌة متساوٌة القٌمة االسمٌة ومتساوٌة فً حقوق التصوٌت وؼٌرها من الحقوق حسب النظام.
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 توزٌع األرباح: سٌاسة (3-0-أ

 األرباح لمجموعة صافوال تتمثل فٌما ٌلً:  للشركة فإن سٌاسة توزٌع  ( من النظام األساس41ا  للمادة )وفق

% من األرباح الصافٌة لتكوٌن احتٌاطً نظامً، علما  بؤنه ٌجوز للجمعٌة العامة العادٌة وقؾ هذا 30تجنٌب  .3
 التجنٌب متى ما بلػ االحتٌاطً المذكور نصؾ رأس المال.

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

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

 ٌوزع الباقً بعد ذلك للمساهمٌن كحصة إضافٌة فً األرباح. .4
 

بناء  توزٌع أرباح نقدٌة ربع سنوٌة على مساهمٌهاتقوم ب ما ورد فً النظام األساس للشركة أعاله، فإن المجموعةبوالتزاما  
% من صافً الربح 60% إلى 10من مجلس إدارتها، حٌث توزع المجموعة أرباحا  نقدٌة فً حدود على قرار أو توصٌة 

زٌع أرباح سة فقد قامت المجموعة بتوزٌع أرباح نقدٌة والتوصٌة بتوٌاالمتحقق خالل السنة المالٌة. وكتطبٌق فعلً لهذه الس
 ناه. ( أد1-3-والتً تم تفصٌلها فً البٌان )أم 1031نقدٌة خالل العام 

 

سٌاسة توزٌع  ضمنوالمشار إلٌها  إلدارة الموضحة فً النظام األساسوفٌما ٌتعلق بالمكافؤة السنوٌة لعضوٌة مجلس ا
هـ والصادر من وزارة التجارة والصناعة 3431بتارٌخ  3013األرباح أعاله، فإن الشركة تطبق القرار الوزاري رقم 

( ألؾ لاير 100,000ة السنوٌة لعضو مجلس اإلدارة بما ال ٌتجاوز مبلػ )والذي تم بموجبه تحدٌد الحد األقصى للمكافؤ
 للعضو الواحد.

 

 م: 3102التً تمت والمقترحة للعام  األرباحتوزٌعات  (2-0-أ
تعزٌزا  لحقوق المساهمٌن قامت ستمرارا  لتطبٌق سٌاسة المجموعة فً توزٌع أرباح ربع سنوٌة وبصفة دورٌة وا

م والتوصٌة بتوزٌع أرباح 1031أرباع األولى من العام  ةبتوزٌع أرباح نقدٌة عن الثالثم 1031المجموعة خالل العام 
م، والتً ٌوصى مجلس اإلدارة بالمصادقة علٌها من قبل جمعٌتكم الموقرة فً اجتماعها السنوي 1031عن الربع الرابع 

 م:1031للعام 

 م3102العام 
 نصٌب السهم

 )لاير( خالل الربع الواحد
لً التوزٌع إجما

 )ملٌون الرٌاالت(
 مالحظات

 تم التوزٌع 110 0,10 الربع األول 

 تم التوزٌع 110 0,10 الربع الثانً

 تم التوزٌع 110 0,10 الربع الثالث
 

 الربع الرابع
0,10 166,2 

م بعد الحصول على 1031سٌتم توزٌع أرباح الربع الرابع 
( 1031س مار 11)المقرر لها موافقة جمعٌة المساهمٌن 

، حسب التارٌخ الذي سٌتم األرباح المقترحة توزٌع على
  اإلعالن عنه على موقع تداول. 

  0,103,3 3,11 المجموع 
م فً تطبٌق ذات السٌاسة المتعلقة بتوزٌع أرباح نقدٌة بصفة ربع سنوٌة، علما  بؤن مجلس 1034هذا وستستمر الشركة خالل العام ملحوظة: 

 المبلػ المقترح توزٌعه لهذ األرباح وتارٌخ أحقٌتها واإلعالن عنها عبر موقع السوق المالٌة السعودٌة )تداول( وفقا  للنظام.  اإلدارة ٌقوم بتحدٌد
 

 قائمة المساهمٌن الرئٌسٌٌن:   (2-0-أ
 م )باللاير(:1031عام % فما فوق وتؽٌرها خالل 1 أسهم ونسبة ملكٌة المساهمٌن الرئٌسٌٌن الذٌن ٌملكون وعددفٌما ٌلً بٌان بؤسماء 

، ( مون قواعود التسوجٌل واإلدراج41طبقوا  للموادة ) فٌما ٌتعلق باإلشعارات المتعلقة بملكٌة حصص كبٌرة من األسهم وتؽٌرها خوالل العوام إقرار:  

ٌٌر ملكٌتهم خالل العام بؤنها لم تتلق أي إخطار من نوعه من كبار المالك ٌف أن تقرتود المجموعة  م، وقد اعتمدت المجموعوة فوً 1031ٌد تؽ
 رصد البٌانات أعاله بناءا  على معلومات السوق المالٌة السعودٌة )تداول(. 

 م

 الجنسٌة اسم المستثمر

 عدد األسهم
كما فً بداٌة 

 م3102عام  

نسبة الملكٌة 
فً بداٌة العام 

 م3102

عدد األسهم كما 
فً نهاٌة عام 

 م3102

نسبة التغٌر 
فً  الملكٌة 
بنهاٌة العام 

 م3102

 %33,14 60,000,000 %31,00 60,000,000 سعودي شركة ماسك القابضة 3

 المإسسة العامة للتؤمٌنات االجتماعٌة 1
مإسسة حكومٌة 

 سعودٌة
14,611,111 30,21% 14,611,111 30,14% 

 %1,11 41,121,100 %1,11  41,121,100 سعودي الشٌخ عبد هللا محمد عبد هللا الربٌعة 1

 %1,21 41,113,126 %1,10 41,110,126 شركة سعودٌة شركة عبد القادر المهٌدب وأوالده 4

 %6,16 11,210,614 %0 0 شركة سعودٌة شركة المهٌدب القابضة 1
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 توارٌخ األحداث والمناسبات التً تهم المساهمٌن والمستثمرٌن:  (5-0-أ
 م  والتً تهم مساهمٌها الكرام: 1034داث التالٌة خالل العام تود أن تعلن مجموعة صافوال عن التوارٌخ والمواعٌد المقترحة لألح

 مالحظات حول الحدث الحدث م3102تارٌخ الحدث  البند

  م:3102أهم أحداث الربع األول 

توزٌوع أربواح بم وتوصوٌة 1031اعتماد النتائج المالٌة للربع الرابع  اجتماع مجلس اإلدارة ٌناٌر 32  .3
 لجنة المراجعة وإدارة المخاطر.  بناءا على توصٌةلذات الربع 

صدور نشرة أخبار صافوال  فبراٌر 1 –ٌناٌر 10  .1
م 1031للربع الرابع 

 )عربً/إنجلٌزي(
 

تتضمن النشرة تؽطٌوة ألداء وأخبوار المجموعوة وشوركاتها الفرعٌوة 
مع إحدى الصوحؾ كملحق داخل المملكة وخارجها، وٌتم  توزٌعها 
موقوووع الشوووركة اإللكترونوووً  الٌومٌوووة، باإلضوووافة إلوووى نشووورها علوووى

       وإرسالها بالبرٌد اإللكترونً للموظفٌن وأكبر عدد من المستثمرٌن.

اعتموواد النتووائج المالٌووة )المدققووة( وتقرٌوور مجلووس اإلدارة للعووام  اجتماع مجلس اإلدارة فبراٌر 10  .1
م المتضووومن جووودول أعموووال الجمعٌوووة العاموووة للمسووواهمٌن 1031

 م.  1031السنوي للعام  ماعهااجتفً  لالنعقادودعوتها 

 تمر السنويإعقد الم مارس  1  .4
 لمدٌري المجموعة

 م. 1034م وخطة العام 1031مراجعة نتائج أداء العام 

االجتماع السنوي للجمعٌة العامة  مارس  11  .1
 للمساهمٌن 

ٌووتم اإلعووالن عوون موعوود الجمعٌووة وجوودول أعمالهووا عبوور تووداول 
إللكترونوووً وفقوووا  للموووودة والصوووحؾ المحلٌوووة وموقوووع الشوووركة ا

 واإلجراءات النظامٌة وبعد أخذ موافقة الجهات المختصة.  

  م:3102أهم أحداث الربع الثانً 

وتوزٌوع أربواح الربوع المحودد األول اعتماد النتائج المالٌوة للربوع  اجتماع مجلس اإلدارة أبرٌل   31  .6
تووداول فووور اعتمادهووا موون التووً ٌووتم اإلعووالن عنهووا علووى موقووع و

 المجلس بناء على توصٌة من لجنة المراجعة وإدارة المخاطر.

سٌتم نشر نتائج الربع المحودد فوً موقوع السووق المالٌوة )توداول(  موعد نشر نتائج الربع األول أبرٌل 13- 31  .1
 ومن ثم موقع الشركة اإللكترونً والصحؾ الٌومٌة.  

 إعالن قرار المجلس بتوزٌع  أبرٌل 13- 31  .1
 األولأرباح الربع 

( ٌومووا  موون تووارٌخ األحقٌووة المحوودد فووً 31ٌووتم صوورفها خووالل )
 إعالن صرؾ األرباح الذي ٌتم نشره فً موقع تداول. 

صدور نشرة أخبار صافوال  ماٌو 6 -أبرٌل 13  .2

 (للربع األول )عربً/إنجلٌزي
 ( فً عمود المالحظات أعاله1أنظر البند )

  م:3102أهم أحداث الربع الثالث 

وتوزٌوع أربواح الربوع المحودد الثوانً اعتماد النتائج المالٌة للربوع  اجتماع مجلس اإلدارة  وٌولٌ 36  .30
والتووً ٌووتم اإلعووالن عنهووا علووى موقووع تووداول فووور اعتمادهووا موون 
 المجلس بناء على توصٌة من لجنة المراجعة وإدارة المخاطر.

 (. 1صة بالبند )أنظر المالحظات أعاله الخا نشر نتائج الربع الثانً ٌولٌو 36-10  .33

إعالن قرار المجلس بتوزٌع  ٌولٌو 36-10  .31
 أرباح الربع الثانً

 (.1أنظر المالحظات أعاله الخاصة بالبند )

صدور نشرة أخبار صافوال   أؼسطس 1 -ٌولٌو 10   .31
 للربع الثانً )عربً/إنجلٌزي(

 (.1أنظر المالحظات أعاله الخاصة بالبند )

  :م3102أهم أحداث الربع الرابع 

وتوزٌوع أربواح الربوع المحودد الثالوث اعتماد النتائج المالٌة للربع  اجتماع مجلس اإلدارة  أكتوبر 11  .34
والتووً ٌووتم اإلعووالن عنهووا علووى موقووع تووداول فووور اعتمادهووا موون 
 المجلس بناء على توصٌة من لجنة المراجعة وإدارة المخاطر.

 (. 1المالحظات أعاله الخاصة بالبند )أنظر  موعد نشر نتائج الربع الثالث أكتوبر 11 -11  .31

 إعالن قرار المجلس بتوزٌع  أكتوبر  11-11  .36
 أرباح الربع الثالث.

 (.1أنظر المالحظات أعاله الخاصة بالبند )

وال صدور نشرة أخبار صاف نوفمبر 30 – أكتوبر 10  .31
 للربع الثالث )عربً/إنجلٌزي(

 (.1أنظر المالحظات أعاله الخاصة بالبند )

اجتماع المجلس العتماد الخطة  دٌسمبر 31  .31
 -والموازنة التقدٌرٌة للعام 

1031 

 .1031اعتماد الخطة والمٌزانٌة التقدٌرٌة للشركة للعام المالً 

 أنها قد ، إالتحقٌقها علىوستكون حرٌصة  المجموعةاإلشارة إلى أن توارٌخ األحداث  أعاله ُتعد تقرٌبٌة ومخطط لها من قبل  المجموعة: تود ملحوظة
خطارات الرسمٌة التً  ترد إلٌها من قبل الجهات النظامٌة المختصة، علٌه فإنه ال الادوث أي طارئ ووفقا  للموافقات و تتؽٌر فً حالة ح

   ألي سبب من األسباب. علٌها  تجاه هذه المواعٌد، فً حالة عدم تحققها التزامٌترتب أي 
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 إلدارة وكبار التنفٌذٌٌن: المتعلقة بتكوٌن مجلس ا اإلفصاحات( 3-أ
العاموة للمسواهمٌن عون إدارة الشوركة حسوب الجمعٌوة إدارة المجموعة هو الجهواز اإلداري األعلوى المسوإول أموام مجلس إن 

وموون أبوورز المهووام والوظووائؾ الرئٌسووة للمجلووس رسووم واعتموواد  ،النظووام األسوواس للشووركة والقوووانٌن واألنظمووة ذات العالقووة
ٌة واألهووداؾ الرئٌسووة للشووركة ووضووع ومتابعووة إجووراءات الرقابووة الداخلٌووة وإدارة المخوواطر وضوومان التوجهووات االسووتراتٌج

كفاءتها وفاعلٌتها، واعتماد الموازنات الرئٌسة والسٌاسات المالٌة ومتابعة ومراقبة أداء الشركة وأعمال اإلدارة التنفٌذٌة بها، 
صالح وتحمً حقوقهم، بما فً ذلك وضع واعتماد السٌاسوات التوً بجانب وضع السٌاسات التً تنظم العالقة مع أصحاب الم

الشركة وأدائها المتعلقة بتإكد وتضمن تطبٌق وتنفٌذ األنظمة واللوائح الرسمٌة وااللتزام باإلفصاح عن المعلومات الجوهرٌة 
هوذا باإلضوافة إلوى  والتً من شؤنها أن تساعد مسواهمً الشوركة وجمهوور مسوتثمرٌها فوً تقٌوٌم أصوول ومطلوبوات الشوركة،

للمجموعووة المتوووفرٌن علووى موقووع الشووركة  ة ودلٌوول الحوكمووةالمهووام األخوورى التووً ورد تفصووٌلها فووً النظووام األسوواس للشوورك
 (. www.savola.comاإللكترونً )

 
 تكوٌن مجلس اإلدارة وتصنٌف أعضائه ومإهالتهم والشركات المساهمة التً ال ٌزالون ٌتولون عضوٌتها:  (0-3-أ

(  عضوا  وهو ما ٌتوافق مع البند 33( من النظام األساس لمجموعة صافوال عدد أعضاء المجلس بـ )36ت المادة )حدد
حٌث انتهت عضوٌة جمٌع أعضاء ( من الئحة حوكمة الشركات الصادرة من هٌئة السوق المالٌة. 31)أ( من المادة )

ثالث سنوات من تارٌخ تعٌٌنهم للدورة السابقة، مدة  إلكمالهموذلك م 10/6/1031مجلس اإلدارة للدورة السابقة فً 
وبناء علٌه منه، ( 31، 36وفقا  للمادة )النتهاء مدة عضوٌة المجلس للشركة  األساسوهً المدة التً نص علٌها النظام 

ٌذٌٌن تنف ، وجمٌعهم أعضاء ؼٌرم ولمدة ثالث سنوات3/1/1031فً   تم انتخاب مجلس إدارة للدورة الحالٌة التً بدأت
ٌلً أسماء أعضاء المجلس وتصنٌؾ عضوٌتهم  المنتدب، فهو منصب تنفٌذي(، وفٌماما عدا منصب العضو )ومستقلٌن 

السعودٌة، وبٌان بمإهالتهم والشركات المساهمة التً ال   الصادرة من هٌئة السوق المالٌةالشركات وفقا  لمعاٌٌر حوكمة 
 ٌزالون ٌتولون عضوٌتها: 

 دارة للدورة الحالٌة:  اإلس أعضاء مجل أوالا:

 اسم العضو م
 تصنٌف
 العضوٌة

 ملخص المإهالت العلمٌة

 بٌان بالشركات المساهمة 
التً   )المدرجة وغٌر المدرجة( 

ٌتولى عضوٌتها بجانب عضوٌته فً 
 مجلس إدارة مجموعة صافوال

 أ. سلٌمان عبد القادر المهٌدب  .3
 )رئٌس مجلس اإلدارة(     

 م. 3211كلٌة الطب فً العام  –ة الثانٌة السن ؼٌر تنفٌذي
له خبرة واسعة فً مجال التجارة والمقاوالت 
وٌرأس مجلس إدارة مجموعة المهٌدب 

 القابضة. 
 

)شركة المراعً، البنك  مدرجة:
السعودي البرٌطانً )ساب(، شركة 

 التصنٌع الوطنٌة(. 
شركة عبد القادر  غٌر مدرجة:

ٌة لتنمٌة المهٌدب وأوالده، الشركة الدول
المٌاه والطاقة، الشركة األولى 
للتطوٌر، شركة جسور سوٌكورب، 
 . شركة الشرق األوسط لصناعة الورق

 د. عبد الرإوؾ محمد مناع  .1
 دب تالرئٌس التنفٌذي والعضو المن

دكتوراه  من جامعة واشنطن، سٌاتل، الوالٌات  تنفٌذي
م فً الهندسة 3211المتحدة األمرٌكٌة 

جستٌر علوم هندسٌة من جامعة  وماالمٌكانٌكٌة، 
بٌركلً بالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة  -اكالٌفورنٌ

م(، وبكالورٌوس فً الهندسة 3216)
المٌكانٌكٌة من جامعة الملك فهد للبترول 

 م(. 3214والمعادن بالمملكة العربٌة السعودٌة )

)شووووركة المراعووووً، شووووركة  مدرجةةةةة:
هرفووً للخوودمات الؽذائٌووة، شووركة مدٌنووة 

، البنوووك السوووعودي االقتصوووادٌةمعرفوووة ال
 لالستثمار(.  
)شوووركة العزٌزٌوووة بنوووده  غٌةةةر مدرجةةةة:

شركة صافوال ألنظمة التؽلٌوؾ(، حٌوث 
 لمجموعة.لعضوٌتهما ممثال   ٌتولى

 ؼٌر تنفٌذي إبراهـٌم محمد العٌسى أ.  .1

بكوووالورٌوس فووووً إدارة األعموووال موووون جامعووووة 
كالٌفورنٌوووووا  بالوالٌوووووات المتحووووودة  –تشوووووابمان 

 م. 1974عام األمرٌكٌة فً 

)شركة أسمنت ٌنبع، مجموعوة  مدرجة:
طٌبووووووة القابضووووووة، البنووووووك السووووووعودي 

 الفرنسً، شركة المراعً(.
شوووركة العزٌزٌوووة بنوووده  غٌةةةر مدرجةةةة:

، شركة صافوال ألنظمة التؽلٌؾ المتحدة
عضوووٌتهما ممووثال  لمجموعوووة  وٌتووولى)

 صافوال(.

 ؼٌر تنفٌذي أ.  بدر بن عبد هللا العٌسى  .4

 راٌوس جامعوة – األعموال إدارة فوً ماجستٌر  
 سم، بكوالورٌو1006عوام  المتحودة الوالٌات –

 الوالٌووات – فٌرجٌنٌووا جامعووة – فووً االقتصوواد
 معتمووود موووالً محلووولم، )1003عوووام  المتحووودة

(CFA). 

)الشوووركة السوووعودٌة للفنوووادق  مدرجةةةة:
 والمناطق السٌاحٌة(

 

)شووركة ماسووك القابضووة،  غٌةةر مدرجةةة:
لالسووووتثمار، السووووعودي  شووووركة أصووووٌلة

الفرنسً كابٌتوال، باإلضوافة إلوى شوركة 
صافوال ألنظمة التؽلٌؾ، وشوركة كنوان 
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 اسم العضو م
 تصنٌف
 العضوٌة

 ملخص المإهالت العلمٌة

 بٌان بالشركات المساهمة 
التً   )المدرجة وغٌر المدرجة( 

ٌتولى عضوٌتها بجانب عضوٌته فً 
 مجلس إدارة مجموعة صافوال

الدولٌووووة للتطوووووٌر العقوووواري )وٌتووووولى 
 عضوٌتهما ممثال  للمجموعة(.

 م. عبد هللا محمد نور رحٌمً   .1

 
 ؼٌر تنفٌذي

 
بكالورٌوس فً الهندسة المٌكانٌكٌة من جامعة  

عادن، المملكة العربٌة الملك فهد للبترول والم
م شؽل سابقا منصب رئٌس 3211السعودٌة 

الهٌئة العامة للطٌران المدنً حتى مارس 
 .م1030

) شوووووركة اللجوووووٌن، شوووووركة  مدرجةةةةةة:
 الكابالت السعودٌة(

شوووركة العزٌزٌوووة بنوووده  غٌةةةر مدرجةةةة:
المتحدة، شركة صافوال ألنظمة التؽلٌؾ 
 )وٌتولى عضوٌتهما ممثال  للمجموعة(. 

6.  
 بد العزٌز بن خالد الؽفٌلًأ. ع

 
 ؼٌر تنفٌذي

موون الوالٌووات المتحوودة فووً االقتصوواد  ماجسووتٌر
م، بكووالورٌوس اقتصووواد 3220عووام  األمرٌكٌووة

 م.3213من جامعة الملك سعود عام 

مصووورؾ الراجحوووً، شوووركة  مدرجةةةة:
 هرفً للخدمات الؽذائٌة.

 )ال ٌوجد( غٌر مدرجة:

 ذيؼٌر تنفٌ أ. عصام عبد القادر المهٌدب    .1
بكوووالورٌوس علووووم )تخصوووص إحصووواء( مووون 

 .م3211جامعة الملك سعود عام 

)شركة هرفً للخدمات  مدرجة:
 الؽذائٌة(

شوووووركة عبوووووودالقادر ) غٌةةةةةر مدرجةةةةةةة:
 األولووووووىالمهٌوووووودب وأوالده، الشووووووركة 

للتطوٌر العقاري، شركة العزٌزٌوة بنودة 
 (المتحدة، شركة رفال للتطوٌر العقاري

   :ن )حسب معاٌر الحوكمة الصادرة من هٌئة السوق المالٌة(أعضاء مجلس اإلدارة المستقلٌ

 مستقل أ. أمٌن محمد أمٌن شاكر  .1

جامعة ساوث  –ماجستٌر فً إدارة األعمال 
م، بكالورٌوس فً 3216وسترن أوكالهوما 

جامعة  –كلٌة العلوم اإلدارٌة  – االقتصاد
م، كلٌة القٌادة 3212الملك سعود بالرٌاض عام 

تركة البرٌطانٌة، الكلٌة الملكٌة واألركان المش
للدراسات الدفاعٌة فً المملكة المتحدة )سبتمبر 

 . م(1001ٌولٌو  –م 1001

 )ال ٌوجد( مدرجة:
شركة كنان الدولٌة  غٌر مدرجة:

)وٌتولى عضوٌتها  للتطوٌر العقاري
 ممثال  للمجموعة(.

 مستقل عبد الكرٌم أسعد أبو النصرأ.   .2

 جامعووووووةب –ل األعموووووواماجسووووووتٌر فووووووً إدارة 
م، بكووالورٌوس 3212األمرٌكٌووة بالقوواهرة عووام 

جامعووووووة والٌووووووة كالٌفورنٌووووووا  –إدارة أعمووووووال 
 . م3211

 )ال ٌوجد( مدرجة:
شركة محمود عبود العزٌوز  غٌر مدرجة:

الراجحً وأوالده القابضوة، شوركة عبود 
 اللطٌؾ جمٌل. 

 مستقل أ. محمد عبد القادر الفضل  .30

ٌة موووون بكوووالورٌوس علووووم اقتصوووادٌة وتسووووٌق
الوالٌووات المتحوودة  –جامعووة سووان فرانسٌسووكو 

 .م3211عام األمرٌكٌة 

 مدرجة )ال ٌوجد(
:شووووركة جوووودة القابضووووة  غٌةةةةر مدرجةةةةة

للتطووووٌر، شوووركة دار التملٌوووك، شوووركة 
 .كنان الدولٌة للتطوٌر العقاري

 مستقل أ. فهد عبد هللا القاسم  .33
 -تخصوص محاسوبة –بكالورٌوس علوم إدارٌة 

 . م3216بالرٌاض عام  جامعة الملك سعود

 ،)شركة دلة للخدمات الصحٌة مدرجة:
الشركة السعودٌة للفنادق والمناطق 

 (للتسوٌقالسٌاحٌة، شركة جرٌر 
 (ال ٌوجد) غٌر مدرجة:

بناء على (.وwww.savola.com) اإللكترونًلمزٌد من المعلومات حول السٌرة الذاتٌة وخبرات أعضاء المجلس الحالٌٌن نرجو زٌارة موقع الشركة ملحوظة: 
 فً آن واحد. مساهمة عامة )مدرجة( أي من أعضاء مجلس إدارة المجموعة عضوٌة أكثر من خمس شركات  ٌتولىالبٌان أعاله والذي ٌلٌه ٌتؤكد أنه ال 

 م(21/3/3102إلى  0/0أعضاء مجلس اإلدارة للدورة السابقة )خالل الفترة من  ثانٌاا:

- 
 د. سامً محسن باروم

 
 ؼٌر تنفٌذي

 

 العربٌة، األسمنتشركة  مدرجة:
حتووى  كووان ممثوول لمجموعووة صووافوالشووركة العزٌزٌووة بنووده المتحوودة  غٌةةر مدرجةةة:

 شركة كلٌة جدة العالمٌة. ،م، شركة السوق المالٌة )تداول(10/6/1031

 ؼٌر تنفٌذي أ. موسى عمران العمران -
 اعً، البنك السعودي الفرنسً(. )شركة المر مدرجة:

 (10/6)شركة العزٌزٌة بنده المتحدة كان ممثل لمجموعة صافوال حتى  غٌر مدرجة:
 )مجموعة الطٌار للسفر والسٌاحة، شركة الدرع العربً للتؤمٌن التعاونً.  مدرجة: مستقل عمار عبد الواحد الخضٌري .أ -

 )شركة مورجان ستانلً(.  غٌر مدرجة:

 مستقل ان أحمد السلٌماند. ؼس -

 )شركة األسمنت العربٌة( مدرجة:
)مستشووفٌات ومراكووز المؽربووً، شووركة عنٌووزة لالسووتثمار، شووركة   غٌةةر مدرجةةة:

 فٌنشر كابٌتال االستثمارٌة السعودٌة(. 

 

http://www.savola.com/
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 سجل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة:  ( 3-3-أ
م، وٌوضح الجدول أدناه سوجل حضوور أعضواء 1031ات خالل العام ( اجتماع6تعزٌزا  لدوره ومسئولٌاته، فقد عقد مجلس اإلدارة )

 م:1031مجلس اإلدارة الجتماعات المجلس خالل العام 

 اسم العضو/ تارٌخ االجتماع  م
 

عدد مرات  1031تارٌخ االجتماع خالل العام 
 دٌسمبر 33 أكتوبر 11 سبتمبر 16-11 ٌولٌو 36 ٌونٌو 4 فبراٌر 31 الحضور  

       (6)           ن عبد القادر المهٌدبأ. سلٌما  .3

       (6) د. عبد الرإوؾ محمد مناع   .1

      × (1) إبراهـٌم محمد العٌسى أ.  .1

  ×     (1) أ. بدر بن عبد هللا العٌسى   .4

     ×  (1)      م. عبد هللا محمد نور رحٌمً  .1

       (6) لً عبد العزٌز بن خالد الؽفٌ أ.  .6

      × (1) محمد عبد القادر الفضل أ.  .1

     م: 0/1/3102الذٌن بدأت عضوٌتهم اعتباراا من  اإلدارة أعضاء مجلس

 (4( من )4)     ال ٌنطبق أ. أمٌن محمد أمٌن شاكر  .1

 (4( من )4)     ال ٌنطبق عبد الكرٌم أسعد أبو النصرأ.   .2

 (4( من )4)     ال ٌنطبق القادر المهٌدب  أ. عصام عبد   .30

 (4( من )4)     ال ٌنطبق أ. فهد عبد هللا القاسم  .33

     :م(21/3/3102 -0/0أعضاء مجلس اإلدارة للدورة السابقة )الفترة من 

 (1( من )3) ال ينطبق ×  سامً محسن باروم   د. -

 (1( من )0) بقال ينط × × عمار عبد الواحد الخضٌري  أ. -

 (1( من )3) ال ينطبق ×  موسى عمران العمران أ. -

 (1( من )0) ال ينطبق × × ؼسان أحمد السلٌماند.  -

م، 1031أمانة مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة منه مون بداٌوة العوام وحتوى أؼسوطس  –محمود منصور عبد الؽفار  األستاذتقلد  ملحوظة:
صبه كرئٌس تنفٌذي للشوئون العاموة وأموٌن مجلوس اإلدارة بالمجموعوة وذلوك لتقاعوده مبكورا عون العمول، حٌوث حٌث تقدم باستقالته من من

الخصوووص تقوودم المجلووس  اذم. وفووً هوو1031بووارا  موون شووهر سووبتمبر فووً أمانووة مجلووس اإلدارة اعت إسووماعٌلخلفووه األسووتاذ طووارق محموود 
الكبٌرة فً مجوال حوكموة الشوركات وإدارة شوئون أمانوة المجلوس، بجانوب  محمود عبد الؽفار على جهوده لألستاذبخالص شكره وتقدٌره 

 وتمنى المجلس لكلٌهما التوفٌق والسداد.  إسماعٌلمنصبه الرئٌس فً الشئون العامة، كما رحب باألستاذ طارق 

 فرٌق اإلدارة التنفٌذٌة بالمجموعة:  ( 2-3-أ
بتنفٌذ االستراتٌجٌات والخطط التً ٌقرها مجلوس اإلدارة سوواء علوى  ةالتنفٌذٌٌقوم الرئٌس التنفٌذي والعضو المنتدب وفرٌق اإلدارة 

مستوى مجلس إدارة المجموعة أو المجالس الفرعٌة للشركات التابعة للمجموعة، وكذلك ٌقووم الفرٌوق التنفٌوذي تحوت قٌوادة الورئٌس 
ألداء المرسومة على مستوى المجموعة والقطاعات والعضو المنتدب بمتابعة عملٌات المجموعة ومتابعة تحقٌق مإشرات ا التنفٌذي

مجلس المجموعوة والمجوالس الفرعٌوة التابعوة. كموا توجود لجوان فرعٌوة وفورق عمول علوى مسوتوى الشوركات الفرعٌوة  توفقا  لقرارا
أسوماء الفرٌوق الرئٌسة للمساعدة فً عملٌات اإلدارة واإلشراؾ والرقابوة علوى التنفٌوذ )كول حسوب القطواع الوذي ٌودٌره(، وفٌموا ٌلوً 

 التنفٌذي ومإهالتهم: 

 العلمٌةالمإهالت ملخص  المنصب  االسم  م 

 عبد الرإوؾ محمد مناعد.  .3
 العضو المنتدبالرئٌس التنفٌذي و

للمجموعة ورئٌس مجلس إدارة شركة 
 صافوال لألؼذٌة )قطاع األؼذٌة(

 .سبق ذكر مإهالته ضمن أعضاء المجلس

 مالـــــأ. موفق منصور ج .1
لشركة العزٌزٌة الرئٌس التنفٌذي 

 بنده المتحدة )قطاع التجزئة(

جامعة الملك فهد  –بكالورٌوس العلوم فً المحاسبة 
 م. 3211للبترول والمعادن بالسعودٌة 

 م3211جامعة الملك عبد العزٌز  –بكالورٌوس هندسة  الرئٌس التنفٌذي لقطاع البالستٌك زهر محً الدٌن كنجًم. أ .1

 لمدٌر المالً للمجموعة ا محمد عبد السالمعمان فرخ أ. ن .4

 باكستان -جامعة كراتشً  ،محاسبة –تجارة  سبكالورٌو
، ACMA)  -ؾ التكالٌ إدارةو سبةمحازمالة )م، 3211

 . (ATM) ضرائبدارة الإزمالة معهد 

 تطوٌر المشارٌع -نائب الرئٌس د. تركً عدنان عبد المجٌد .1

ستراتٌجً من جامعة واشنطن فً التخطٌط اال هدكتورا
م 1004 -العالمٌة ببنسلفٌنٌا، الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة 

 -إدارة األعمال من جامعة القاهرة  وماجستٌر فً
 ةأكادٌمٌوبكالورٌوس تسوٌق وإدارة مالٌة من ، م3222

 م.3226  - باإلسكندرٌةالعرب للعلوم والتكنولوجٌا، 

  إسماعٌلأ. طارق محمد  .6
ر التنفٌذي للشئون العامة المدٌ

 واالستدامة  وأمٌن مجلس اإلدارة 

م، 1004بكالورٌوس فً إدارة أعمال من جامعة دبً 
األكادٌمٌة مستشار معتمد فً االتصال واإلعالم من 

 م.1001 – العربٌة البرٌطانٌة للتعلٌم العالً
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 أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفٌذٌٌن:  ( مكافآت2-3-أ
صافوال بدفع مكافآت ومصارٌؾ وبدل حضور الجلسات ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء المجالس الفرعٌة واللجان  تقوم مجموعة

للشركة ودلٌل الحوكمة للمجموعة والتوً ٌوصوً  والصناعة والنظام األساسالمنبثقة من المجلس، استنادا  إلى أنظمة وزارة التجارة 
، كما تقوم المجموعة بدفع رواتب ومكافآت وتعوٌضات كبار التنفٌوذٌٌن حسوب عقوود العمول المجلس بالموافقة علٌها وفقا  للبٌان أدناه

المبرمة معهوم. وفٌموا ٌلوً تفاصوٌل المكافوآت والرواتوب والمصوروفات المدفوعوة ألعضواء مجلوس اإلدارة والعضوو المنتودب والتوً 
  .ٌوصً المجلس بالمصادقة علٌها

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة:  أوالا:

 اسم العضو م

بدل الحضور لجلسات 

مجلس اإلدارة واللجان 

المنبثقة عنه  والبدالت 

 األخرى )لاير(

المكافؤة السنوٌة 

لعضوٌة المجلس 

ألف  311بواقع 

 لاير للسنة

 اإلجمالً

 162,110 100,000 62,110 أ. سلٌمان عبد القادر المهٌدب )رئٌس المجلس(  .3

1.  
 نفٌذي والعضو المنتدب()الرئٌس التد. عبد الرإوؾ محمد مناع 

 )مكافؤته فً هذا البٌان بصفته عضو مجلس اإلدارة(
311,111 100,000 111,111 

 111,111 100,000 11,111  إبراهـٌم محمد العٌسى أ.  .1

 143,114 300,000 143,114  أ. أمٌن محمد أمٌن شاكر  .4

 123,611 100,000 23,611 أ. بدر محمد عبد هللا العٌسى  .1

 101,111 300,000 101,111 الكرٌم أسعد أبو النصرعبد أ.   .6

 101,124 100,000 301,124 م. عبد هللا محمد نور رحٌمً   .1

 110,434 100,000 310,434 عبد العزٌز بن خالد الؽفٌلً  أ.  .1

 131,242 300,000 331,242 أ. عصام عبد القادر المهٌدب    .2

 121,600 100,000 21,600 أ. محمد عبد القادر الفضل  .30

 162,141 300,000 362,141  أ. فهد عبد هللا القاسم  .33

 :م(21/3/3102 -0/0أعضاء مجلس اإلدارة للدورة السابقة )الفترة من 

 330,000 300,000 30,000 د. سامً محسن باروم  -

 330,000 300,000 30,000 عمار عبد الواحد الخضٌري أ. -

 330,000 300,000 30,000 أ. موسى عمران العمران -

 330,000 300,000 30,000 د. ؼسان أحمد السلٌمان -

 2,152,131 3,311,111 0,552,131 اإلجمالً 
 

  م:3102ثانٌاا: مكافآت ومخصصات كبار التنفٌذٌٌن بالمجموعة لعام 

م 1031لً للمجموعة عن العام التنفٌذٌٌن فً المجموعة بما فٌهم الرئٌس التنفٌذي والمدٌر الما ومكافآت كبارفٌما ٌلً استحقاقات 
 على النحو التالً:

تفاصٌل مكافآت كبار التنفٌذٌٌن 
 ( أعضاء5وعددهم )بالمجموعة  

 بما فٌهم  المدٌر المالً للمجموعة
  )بآالف الرٌاالت(

ما تقاضاه الرئٌس التنفٌذي والعضو 
 المنتدب )الدكتور عبد الرإوف محمد مناع 

 )بصفته رئٌساا تنفٌذٌاا للشركة(
 )بآالف الرٌاالت(

 م البٌان

 .0 الرواتب  2,211 5,213

 .3 )شاملة بدل السكن، المواصالت، العالج، التعلٌم وغٌره(البدالت   0,335 3,503

 .2 م3102المكافآت االستثنائٌة خالل العام   3,211 2,221

 .2 م(3102)شاملة مكافؤة األداء  المكافآت الدورٌة والسنوٌة  03,333 2,013

  المجموع  745002 005,11

المبلػ المذكور فً الجدول أعاله ٌمثل المكافؤة السنوٌة لسعادة العضو المنتدب والذي ٌدفع له بصفته رئٌسا  تنفٌوذٌا  للمجموعوة  *:ملحوظة
على ذلك، وال ٌتضمن هذا  وفقا  للعقد المبرم معه، علما  بؤن مكافؤته مربوطة بمعاٌٌر ومإشرات محددة لألداء، وٌتم صرفها لسعادته بناء

 .   السابقالبند المبلػ المكافاة المدفوعة له بصفته عضو مجلس إدارة والتً تم تفصٌلها فً 
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 ( لجان مجلس اإلدارة وتقٌٌم أداء المجلس:2-أ
أعضواء ( لجان فرعٌة توم تشوكٌل عضووٌتها مون قبول أعضواء المجلوس و4للشركة لجان فرعٌة منبثقة عن مجلس اإلدارة وعددها )

( معتمود مون قبول Charterخارجٌٌن وتنفٌذٌٌن من ذوي الخبرات والتخصصات فً مجال عمل اللجنة، ولهذه اللجان مٌثاق عمل )

 عملها وهً كما ٌلً:  تمجلس اإلدارة ٌحدد صالحٌاتها وإجراءا
 

 

 و إدارة المخاطر: لجنة المراجعة  ( 0-2-أ
أعضواء جموٌعهم ؼٌور تنفٌوذٌٌن ومختصوٌن أؼلوبهم بالشوإون المالٌوة والمحاسووبٌة  (1تتكوون لجنوة المراجعوة وإدارة المخواطر مون ) 

م،  حٌوث كانوت تقووم بهوا لجنوة 1031خوالل العوام   تم إضافة مهام إدارة المخاطر إلى اللجنوة  وأعمال المراجعة وإدارة المخاطر،
لمراجعوة( إلوى )لجنوة المراجعوة وإدارة المخواطر(. منفصلة وهً لجنة إدارة المخاطر وبالتالً تم  إعادة تسمٌة اللجنوة مون )لجنوة ا

م بعد انتخاب مجلس إدارة المجموعة فً دورته الجدٌدة التوً بودأت أعمالهوا 1031كما تم إعادة تشكٌل عضوٌة اللجنة خالل العام 

إلدارة فووً تعزٌووزا  لودورها ودور مجلوس ا( اجتماعوات 1م عودد )1031م.  عقودت اللجنوة خووالل العوام 3/1/1031عتبوارا  مون ا
وفاعلٌتهوا ولضوومان سوالمة التقووارٌر  وإدارة المخوواطر متابعوة عملٌووات المراجعوة الخارجٌووة والرقابوة والمراجعووة الداخلٌوة

 مٌثاق عملها. المالٌة واإلدارة المثلى للمخاطر وؼٌرها من األعمال التً ُتسند للجنة من منطلق 
 

م حضورها 1031ٌنواٌر  31أعضاء قبل إلؽائهوا جلسوة واحودة بتوارٌخ ( 6ن )بٌنما عقدت لجنة إدارة المخاطر والتً كانت تتكون م
اللجنوة سوابقا ، والودكتور عبود الورإوؾ منواع، والودكتور  سٌرئ –عمار الخضٌري  األستاذأربعة من أعضاء اللجنة السابقٌن وهم )

لسووابقٌن كوول موون )المهنوودس عبوود هللا العٌسووى( ولووم ٌووتمكن موون الحضووور موون أعضوواء اللجنووة اعبوود هللا بوودر  واألسووتاذسووامً بوواروم، 
 عمر باجنٌد(.   واألستاذرحٌمً، 

 وفٌما ٌلً بٌان بعضوٌة اللجنة وسجل الحضور خالل العام وملخصا  ألبرز مهامها ومسإولٌاتها:

 م  وتارٌخها 3102تسلسل  االجتماعات للعام    
مرات 
 المنصب اسم العضو م الحضور

(3) 
 ٌناٌر 31

(1   ) 
 فبراٌر 31

(1) 
 أبرٌل 30 

(4  )
 ٌولٌو36

(1 ) 
 أكتوبر 11

3. 
 أ. عبد الكرٌم أسعد أبو النصر

 (مستقل )عضو مجلس إدارة
 رئٌس اللجنة

 
عتبارا  من لجنة الورئٌسا  تم تعٌٌنه عضواَ 
 م3/1/1031

  11من 

1. 
أ. عبود العزٌوز بون خالود الؽفٌلوً  
 )عضو مجلس إدارة غٌر تنفٌذي(

ورئٌس عضوا  

ى اللجنة حت
 م10/6/1031

     11من 

1. 
 د. محمد علً حسن إخوان*

 مستقل( -)عضو خارجً 
 1من     1 عضوا  

4. 
 أ. فهد عبد هللا القاسم

 )عضو مجلس إدارة مستقل( 
 عضوا  

 م3/1/1031عتبارا  من اتم تعٌنه عضوا  
  11من 

1. 
 *المهٌدبسلٌمان عبد الحمٌد أ. 

 ذي(ؼٌر تنفٌ –)عضو خارجً 
 عضوا  

 م3/1/1031عتبارا  من اتم تعٌنه عضوا  
  11من 

 (: م10/6/1031-/3/3اللجنة السابقٌن )للفترة من أعضاء 

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

 1من1 ال ٠ٕطجك    عضوا  سابقا  

- 
أ. بندر سعٌد عمر العٌسائً 

 مستقل( -)عضو خارجً 
 1من1 ٠ٕطجك ال    عضوا  سابقا  

 الدور والمهام والمسإولٌات الرئٌسة للجنة :

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

نظام الرقابة الداخلٌة وفاعلٌته ورفع تقارٌر دورٌة بخصوصها لمجلس اإلدارة، بجانب التوصٌة لمجلس اإلدارة بتعٌٌن المحاسبٌن 
ضافة القانونٌٌن وفصلهم وتحدٌد أتعابهم، وكذلك التحقق فً المظالم التً ترد إلى المجموعة من أصحاب المصالح وتسوٌتها. باإل

إلى تحدٌد المخاطر ووضع تصور لها وإدارتها بشكل فعال ومستمر حسب اآللٌات والسٌاسات والخطط المتبعة وأفضل 
لدلٌل الحوكمة المنشور على على تفاصٌل أوفى حول نطاق عمل اللجنة ٌمكنكم الرجوع  لالطالعوالممارسات فً هذا الشؤن. 
   (ww.savola.comموقع الشركة اإللكترونً )

 :لاير، متضمنة بدل حضور ومكافؤة سنوٌة  432,446تلقى أعضاء اللجنة )الحالٌٌن والسابقٌن( أتعابا  قدرها  مكافآت أعضاء اللجنة

   وبدل سفر وإقامة وذلك وفقا للسٌاسة المتبعة بالمجموعة والمضمنة فً دلٌل الحوكمة المعتمد من قبل مجلس اإلدارة. 
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  أعضاء لجنة المراجعة:مإهالت  

 سبقا  ( 3-1-أفً البند )هم أعضاء اللجنة من أعضاء مجلس إدارة المجموعة سبق ذكر مإهالت . 

  وهم: من غٌر أعضاء مجلس اإلدارة بقٌة األعضاء 

( ومسئول CFOالنظم االقتصادٌة وعمل كمدٌر مالً )هندسة ٌحمل درجة الدكتوراه فً  إخوان:حسن د. محمد علً  -
 بمجموعة صافوال سابقا.   المراجعة الداخلٌة إدارة عن 

 ٌاكالٌفورنمالٌبو  –ٌحمل درجة الماجستٌر فً إدارة األعمال من جامعة ببرداٌن  المهٌدب:سلٌمان أ. عبد الحمٌد  -
    م.1001م وبكالورٌوس فً إدارة األعمال )تخصص تموٌل( من جامعة مٌامً بالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة 1031

 

 

 اإلدارةلجنة بالتوصٌة لمجلس وتنفٌذا  لدورها، قامت ال ( بإعادة تعٌٌن مكتب براٌس ووتر هاوسPWC ًكمراجع خارج )

ألؾ لاير لمراجعة حسابات الشركة ربع السنوٌة  130بؤتعاب قدرها  1031لحسابات مجموعة صافوال للعام المالً 
م مع المراجع الخارجً 1031للعام والحسابات الختامٌة، كما قامت اللجنة بمراجعة الحسابات ربع السنوٌة والختامٌة 

والتوصٌة لمجلس اإلدارة بخصوص توزٌع األرباح خالل العام والتؤكد من سالمة التقارٌر المالٌة واستٌفائها للمتطلبات 
وفقا  للمعاٌٌر المحاسبٌة المتعارؾ علٌها ومن ثم رفع توصٌاتها لمجلس اإلدارة فً هذا الخصوص. كما قامت باعتماد 

ام الستراتٌجٌة المجموعة فً مجال أعمال المراجعة الداخلٌة وأعمال الرقابة الداخلٌة وإجراءاتها وإدارة اإلطار الع
 المخاطر. 

 

  ٌتبع المراجع وأخرى على مستوى الشركات الفرعٌة،  إداراتو ،المجموعةتوجد إدارة للمراجعة الداخلٌة على مستوى
 ع تقارٌر دورٌة لها. الداخلً للمجموعة وظٌفٌا  للجنة المراجعة وٌرف

 

  إد  ة        :    ق      د  ل   ف  ل آ     ( 5-3-   ع  

     2,53إ   ء      ق      د  ل        ج                   ف     ه   ل :  
م هلمجموعة وشركاتها التابعة بتوقٌع إقرارات سنوٌة تهدؾ إلى التؤكٌد على مسئولٌتبااإلدارة التنفٌذٌة ٌقوم فرٌق 

فً توفٌر إجراءات رقابة داخلٌة تضمن بشكل معقول فاعلٌة وكفاءة عملٌات المجموعة وإجراءات الرقابة 
المطبقة فٌها، بما فً ذلك مدى مصداقٌة التقارٌر المالٌة ونزاهتها، ومدى االلتزام باألنظمة والقوانٌن والسٌاسات 

كما تقوم  .للمجموعة م وإٌداعها لدى المراجع الداخل1031ًالمعمول بها، حٌث تم تسلٌم هذه اإلقرارات عن العام 
ة إدارة المراجعة الداخلٌة والمخاطر على مستوى المجموعة والشركات التابعة بتنفٌذ خطة المراجعة السنوٌ

والتً ٌتم بموجبها تقٌٌم الوضع الراهن إلجراءات الرقابة وإدارة المخاطر  المعتمدة من قبل لجنة المراجعة
ن خالل أخذ عٌنات عشوائٌة تخضع للفحص والتقٌٌم بهدؾ الحصول على تؤكٌدات معقولة من فاعلٌة الداخلٌة م

 وكفاءة إجراءات الرقابة الداخلٌة خالل العام.  
 

 :نتائج المراجعة السنوٌة لفاعلٌة إجراءات الرقابة الداخلٌة بالشركة 
والمخاطر وإدارة المراجعة الداخلٌة  رة الشركةمجلس اإلدارة ولجنة المراجعة وإدابها نتٌجة للجهود التً قام 

، فإن نتائج المراجعة إلجراءات الرقابة الداخلٌة والفحص الذي تم على مستوى المجموعة والشركات الفرعٌة
ل إدارة المراجعة الداخلٌة م لبعض العملٌات التً خضعت الختبار وتقٌٌم من قبل فرٌق عم1031خالل العام 

ه لم ٌسترعً انتباهها أٌة أمور تجعلها تعتقد أن هناك قصور جوهري ٌقتضً اإلفصاح عنه واللجنة تإكد على أن
فً أنظمة وإجراءات الرقابة الداخلٌة المطبقة من قبل اإلدارة التنفٌذٌة للمجموعة وشركاتها التابعة، إال أنه ال 

قابة الداخلٌة ألن عملٌة المراجعة ٌمكن التؤكٌد بشكل مطلق على شمولٌة عملٌات التقٌٌم التً تتم إلجراءات الر
الداخلٌة فً جوهرها تستند إلى أخذ عٌنات عشوائٌة كما هو مشار إلٌه أعاله، فضال  عن انتشار عملٌات 
المجموعة وتوسعها الجؽرافً محلٌا  وإقلٌمٌا ، ولذلك فإن جهود التحسٌن والتطوٌر مستمرة من قبل اللجنة لضمان 

 متابعة عملٌات وإجراءات الرقابة الداخلٌة. فاعلٌة وكفاءة أكثر فً آلٌة
 

 ألعمال المجموعة:  العام للمخاطر المحتملة التصور 
ض لبعض المخاطر من خالل طبٌعة نشاطها التجاري  -مثل أي كٌان اقتصادي مثلها -مجموعة صافوال إن  تتعر 

ثمارات األخرى، وٌمكن تلخٌص تلك كشركة تعمل فً مجال السلع واألؼذٌة األساسٌة والتجزئة والبالستٌك واالست
ض أعمال المجموعة  ألخطار المضاربة والتذبذب فً أسعار السلع والمواد الخام فً مجال  المخاطر فً احتمال تعرُّ
األؼذٌة والبالستٌك محلٌا  وعالمٌا ، والمخاطر المرتبطة بالتوسع والمنافسة واالنتشار الجؽرافً لعملٌات الشركة 

مالت األجنبٌة مقابل اللاير السعودي والتضخم الذي ٌحدث القتصادٌات بعض الدول التً وتذبذب أسعار الع
للمجموعة شركات فرعٌة بها، ومخاطر تتعلق بالدخول فً استثمارات جدٌدة، والمخاطر التً قد تنشؤ وترتبط 
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موعة منتجاتها، كما هو علٌه والسٌاسٌة فً البلدان المختلفة التً تعمل فٌها أو تصدر لها المجباألوضاع االقتصادٌة 
التً تعانً بعض اإلضرابات واألحداث، والتً تؤثرت بها عملٌات المجموعة فً تلك  المنطقةالحال فً عدد من دول 

تقوم المجموعة بإدارة هذه وتفرضها طبٌعة أعمال الشركة واستثماراتها المتنوعة،  الدول  وؼٌرها من المخاطر التً
لجنة المراجعة وإدارة المخاطر واإلدارة التنفٌذٌة  وفرق العمل فً وثب عبر مجلس إدارتها المخاطر ومراقبتها عن ك

وإن العمل مستمر دائما  فً تنمٌة وتطوٌر نظام فعال  الشركات الفرعٌة، حٌث أن لها خطط وتدابٌر فً هذا الجانب
 إلدارة المخاطر بالمجموعة.

 

 لجنة المكافآت والترشٌحات والحوكمة: (3-2-أ
جمٌعهم أعضاء ؼٌر تنفٌذٌٌن من أعضاء مجلس اإلدارة ممن لهم  ( أعضاء4من )  لجنة المكافآت والترشٌحات والحوكمةتتكون 

م قاموت فٌهوا بمتابعوة مسوئولٌاتها فوً فوً مجوال 1031( اجتماعوات خوالل العوام 1خبرة فً مجال عمل اللجنة، وقد عقدت اللجنوة )
علٌه تم إعادة تسمٌة اللجنة من  وبناء م1031سبتمبر عتبارا  من اافة مهام الحوكمة للجنة المكافآت والترشٌحات والحوكمة، تم إض

)لجنة المكافآت والترشٌحات( إلى )لجنة المكافآت والترشٌحات والحوكمة(. وفٌما ٌلً بٌان بعضوٌة اللجنة وسجل الحضور خالل 

 ومسإولٌاتها:العام وملخصا  ألبرز مهامها 

عدد مرات   االجتماعتارٌخ    

 دٌسمبر 3 سبتمبر 01 فبراٌر  03 المنصب اسم العضو م  الحضور

 أ. محمد عبد القادر الفضل  .3

 )عضو مجلس إدارة مستقل(

 (1( من )1)    رئٌس اللجنة 

 أ. إبراهٌم محمد العٌسى  .1
 )عضو مجلس إدارة ؼٌر تنفٌذي(

 (1( من )3)   م3/1/1031عتبارا  من اتم تعٌنه عضوا  

 أ. أمٌن محمد أمٌن شاكر  .1
 )عضو مجلس إدارة مستقل( 

 (1( من )1)   م3/1/1031عتبارا  من اتم تعٌنه عضوا  

 أ. عصام عبد القادر المهٌدب  .4

 )عضو مجلس إدارة ؼٌر تنفٌذي(

 (1( من )1)   م3/1/1031عتبارا  من اتم تعٌنه عضوا  

 (:م10/6/1031-/3/3اللجنة السابقٌن )للفترة من أعضاء 

 (3( من )3) ال ٌنطبق  رئٌس اللجنة سابقا   د. ؼسان أحمــد السلٌمان -

 (3( من )3) ال ٌنطبق  عضوا  سابقا   م. عبد هللا محمد نور رحٌمً  -

 (3(من )3) ال ٌنطبق  عضوا  سابقا   أ. موسى عمران العمران -

 الدور والمهام والمسإولٌات الرئٌسة للجنة:

آت كبار التنفٌذٌٌن وخطط التعاقب اإلداري للمناصب القٌادٌة ومتابعة تنفٌذها، بجانب التوصٌة وضع سٌاسات لمكاف

لمجلس اإلدارة بالترشٌح لعضوٌة مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه ومراجعة هٌكل المجلس وتصنٌؾ العضوٌة 

كما  ي من استقاللٌة األعضاء المستقلٌن،واالحتٌاجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوٌة المجلس والتحقق السنو

 ،بشكل مستمر به والعمل على تطوٌره االلتزامحوكمة الشركات وضمان نظام تطبٌق تقوم اللجنة باإلشراؾ ومتابعة 

 التحقق فً المظالم التً ترد إلى المجموعة من الموظفٌن والعمال وتسوٌتها.  باإلضافة إلى

لاير، متضمنة بدل حضور ومكافؤة سنوٌة وبدل  161,406اللجنة )الحالٌٌن والسابقٌن( أتعابا  قدرها  تلقى أعضاء مكافآت أعضاء اللجنة:

    سفر وإقامة وذلك وفقا للسٌاسة المتبعة بالمجموعة والمضمنة فً دلٌل الحوكمة المعتمد من قبل مجلس اإلدارة. 
 

  لجنة المكافآت إلى وظٌفٌا   وااللتزامضابط الحوكمة  ، كما ٌتبععلى مستوى المجموعة وااللتزامللحوكمة توجد إدارة
 وٌرفع تقارٌر دورٌة لها.  والترشٌحات والحوكمة

 

 السنوي لتقٌٌم ال( مجلس اإلدارةBoard Assessment :) 
 Boardم بعمل تقٌٌم ألداء مجلس اإلدارة )1031/1031 الفترةتعزٌزا  لمبادئ الحوكمة، فقد قامت المجموعة خالل 

Assessment حٌث تم تكلٌؾ جهة استشارٌة مستقلة متخصصة فً مجال تقٌٌم أداء مجالس اإلدارة بؽرض تحدٌد نقاط ،)

الضعؾ والقوة وفقا  لمتطلبات الحوكمة، وقد تم عمل مقابالت شخصٌة مع جمٌع أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفٌذٌٌن 
( تضمنت عدد من األسئلة الموجهة Questionnaireسح )بالمجموعة، ورإساء اللجان الفرعٌة، كما تم إعداد استمارة م

تم عرض نتائج التقٌٌم على لجنة المكافآت ووتم تعبئتها من قبل جمٌع أعضاء المجلس وتم إجراء التحلٌالت الالزمة، 
ستشاري م، وبناء على نتائج التقٌٌم وتوصٌة اال1031ومجلس اإلدارة خالل الربع الرابع من العام والحوكمة والترشٌحات 

مجلس اإلدارة  تومسئولٌام )لمدة ٌوم كامل( حول مهام 1034ٌناٌر خالل شهر  لمجلسعضاء اتم عقد ورشة عمل أل
 ومبادئ الحوكمة وكٌفٌة تفعٌلها وذلك من قبل استشاري متخصص فً هذا المجال. 
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هم من ؼٌر التنفٌذٌٌن، وقد عقدت ( أعضاء من مجلس اإلدارة معظم1تتكون لجنة االستثمار من )لجنة االستثمار:  (2-2-أ

( اجتماعات وذلك تعزٌزا  لدور المجلس فً متابعة وتنفٌذ الخطط االستراتٌجٌة فٌما ٌتعلق 1م عدد )1031اللجنة خالل العام 
بالفرص االستثمارٌة للشركة، وفٌما ٌلً بٌان بعضوٌة اللجنة وسجل حضور اجتماعاتها خالل العام وملخصا  ألبرز مهامها 

 إولٌاتها:ومس

 م  وتارٌخها 3102تسلسل  االجتماعات للعام    

 مرات الحضور
 المنصب اسم العضو م 

(0) 
 ٌناٌر 05

(3) 
 ٌولٌو 33

(2) 
 دٌسمبر 0

 1من     1 رئٌس اللجنة م. عبد هللا محمد نور رحٌمً  .3

 1من     1 عضوا   د. عبد الرإوؾ محمد مناع  .1

 أ. أمٌن محمد أمٌن شاكر  .1
 (1( من )1)   م3/1/1031عتبارا  من اٌنه عضوا  تم تع

 (1( من )1)   م3/1/1031عتبارا  من اتم تعٌنه عضوا   عبد الكرٌم أسعد أبو النصرأ.   .4

 أ. فهد عبد هللا القاسم  .1
 (1( من )1)   م3/1/1031عتبارا  من اتم تعٌنه عضوا  

 (:م10/6/1031حتى  /3/3اللجنة السابقٌن )للفترة من أعضاء 

 (3( من )3) ال ٠ٕطجك  عضوا  سابقا   أ. عبد العزٌز خالد الؽفٌلً -

 (3( من )3) ال ٠ٕطجك  عضوا  سابقا   أ. عمار عبد الواحد الخضٌري -

 (3( من )3) ال ٠ٕطجك  عضوا  سابقا   أ. بدر بن عبد هللا العٌسى -

 الدور والمهام والمسإولٌات الرئٌسة للجنة

مجلس  وتقٌٌم الفرص االستثمارٌة للمجموعة وقطاعاتها الرئٌسة داخل المملكة وخارجها والتوصٌة بها إلى تحدٌد ودراسة

 اإلدارة ومتابعة تنفٌذها حسب نطاق الصالحٌات الممنوح لها من قبل المجلس.

تضمنة بدل حضور ومكافؤة سنوٌة وبدل لاير، م 111,101تلقى أعضاء اللجنة )الحالٌٌن والسابقٌن( أتعابا  قدرها  مكافآت أعضاء اللجنة:

   سفر وإقامة وذلك وفقا للسٌاسة المتبعة بالمجموعة والمضمنة فً دلٌل الحوكمة المعتمد من قبل مجلس اإلدارة. 

 

 لجنة المسإولٌة االجتماعٌة: (2-2-أ

فٌوذٌٌن، وتعزٌوزا  ( أعضواء مون ذوي الخبورات المتخصصوة فوً هوذا المجوال معظمهوم مون ؼٌور التن1تتكون اللجنوة مون )
م  لمتابعة خطوط وبورامج المسوئولٌة االجتماعٌوة 1031اجتماعات خالل العام  (1)لدورها ومسئولٌتها، فقد عقدت اللجنة 

للمجموعة والتً تم تفصٌلها سابقا  فً هذا التقرٌر، وفٌما ٌلً بٌان بعضوٌة اللجنة وسجل حضور اجتماعاتها خالل العام 
 سإولٌاتها:وملخصا  ألبرز مهامها وم

 

   
م  3102تسلسل  االجتماعات للعام 

مرات  وتارٌخها 
 الحضور

 المنصب اسم العضو م 
(0) 
 فبراٌر 2

(3) 
 أكتوبر 2

(2) 
 دٌسمبر 3

    1 رئٌس اللجنة  د. عبد الرإوؾ محمد مناع 3

 م3/1/1031عتبارا  من اتم تعٌنه عضوا   أ. أمــٌن محمــــد أمٌن شـــاكر  1
  1  1من 

 م3/1/1031عتبارا  من اتم تعٌنه عضوا   أ. عبد الكرٌم أسعد أبو النصــر 1
  1  1من 

    1 عضوا   عضو خارجً()د. مٌرفت أحمد طاشكندي  4

    1 عضوا   أ. محمود منصور عبد الؽفار 1

 (:م21/3/3102-/0/0اللجنة السابقٌن )للفترة من عضاء أ

 3من  3 ال ٠ٕطجك  رئٌس اللجنة سابقا   ند. ؼسان أحمد السلٌما -

 3من  3 ال ٠ٕطجك  عضوا  سبقا   عضو خارجً()د. الشرٌؾ زٌد آل ؼالب  -
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 الدور والمهام والمسإولٌات الرئٌسة للجنة

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

 المسإولٌة االجتماعٌة ومتابعة تنفٌذها. 
 

لاير، متضمنة بدل حضور ومكافؤة سنوٌة وبدل سفر  114,110تلقى أعضاء اللجنة )الحالٌٌن والسابقٌن( أتعابا  قدرها  مكافآت أعضاء اللجنة:

 .  س اإلدارة. وإقامة وذلك وفقا للسٌاسة المتبعة بالمجموعة والمضمنة فً دلٌل الحوكمة المعتمد من قبل مجل
 

 
 

 م:3102وتغٌرها خالل العام الحالٌٌن ( بٌان بمصلحة أعضاء مجلس اإلدارة 2-أ
 

 

تتضمن األرباح النقدٌة التً تم توزٌعها عن الربع األول والثانً والثالث من العام لسابقٌن( )الحالٌٌن واأرباح أعضاء مجلس اإلدارة  لحوظة:م
م والتً سٌتم توزٌعها بعد اعتمادها من قبل الجمعٌة 1031م، وال تتضمن األرباح المقترح توزٌعها على المساهمٌن عن الربع الرابع 1031

 وثبوت ملكٌتها فً تارٌخ األحقٌة المحدد لها.  
 
 

 :م21/3/3102أعضاء مجلس اإلدارة للدورة السابقة التً انتهت فً بٌان بمصلحة  (2-أ
 

 

 

 م
 اسم العضو

 )جمٌعهم سعودٌٌن(

عدد األسهم فً 
 بداٌة عام 

 م3102

عدد األسهم فً 
 نهاٌة عام
 م3102

صافً التغٌر فً 
عدد األسهم خالل 

 العام

األرباح النقدٌة 
عن فترة الموزعة 

أشهر األولى  3الـ 
م  3102 من

 )باللاير (

ملكٌة األقرباء 
)الزوجة واألوالد 
 القصر( وتغٌرها

 ال ٌوجد 3,100 0 3,000 3,000 أ. سلٌمان عبد القادر المهٌدب  .3

 ال ٌوجد 3,100 0 3,000 3,000 د. عبد الرإوؾ محمد مناع  .1

 ال ٌوجد 4,100 0 1,000 1,000 أ. إبراهـٌم محمد العٌسى  .1

 ال ٌوجد 11,111,111 111,342 ,,2,892289 2,8,4,8,22 ن محمد أمٌن شاكرأ. أمٌ  .4

 ال ٌوجد 3,111 0 3,011 3,011 أ. بدر بن عبد هللا العٌسى  .1

 ال ٌوجد 1,110 0 3,100 3,100 عبد هللا محمد نور رحٌمً م.  .6

 ال ٌوجد 11,000 0 2,8444 2,8444 عبد الكرٌم أسعد أبو النصرأ.   .1

 ال ٌوجد 3,100 0 3,000 3,000 بن خالد الؽفٌلً أ. عبد العزٌز  .1

 ال ٌوجد 1,110 1,100 1,100 0 أ. عصام عبد القادر المهٌدب    .2

 مضمن 2,611 0 6,441 6,441 أ. محمد عبد القادر الفضل  .30

 ال ٌوجد 1,000 1,000 1,000 0 أ. فهد عبد هللا القاسم  .33

 م
 اسم العضو

 )جمٌعهم سعودٌٌن(

عدد األسهم فً 
 بداٌة عام 

 م3102

حتى عدد األسهم 
 م 21/3/3102

خالل صافً التغٌر 
 – 0/0الفترة من 

 م21/3/3102

األرباح النقدٌة 
 3لفترة الـالموزعة 
من  ىاألولاشهر 
 م  )باللاير (3102

ملكٌة األقرباء 
)الزوجة واألوالد 
 القصر( وتغٌرها

 مضمن 1,100 0 1,413 1,413 د. سامً محسن باروم -

 ال ٌوجد 20,000 0 60,000 60,000 أ. عمار عبد الواحد الخضٌري -

 ال ٌوجد 2,416 0 6,104 6,104 أ. موسى عمران العمران -

 ال ٌوجد 11,643 0 11,024 11,024 د. ؼسان أحمد السلٌمان -
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 م:3102( بٌان بمصلحة كبار التنفٌذٌٌن بالمجموعة وتغٌرها خالل العام 5-أ

 اسم العضو م

عدد األسهم فً 
بداٌة العام 
 م3102

عدد األسهم 
فً نهاٌة 

 العام

 م3102

صافً التغٌر فً 
عدد األسهم خالل 

 العام

األرباح النقدٌة 
 3لفترة الـالموزعة 
من  األولى اشهر

 (م  )باللاير3102

ملكٌة األقرباء 
)الزوجة واألوالد 
 القصر( وتغٌرها

 ال ٌوجد تم ذكر ملكٌته وتؽٌرها خالل ضمن أعضاء مجلس اإلدارة أعاله د. عبد الرإوؾ محمد مناع  .3

 ال ٌوجد 3,100 0 3,000 3,000 أ. موفق منصور جمال  .1

 ال ٌوجد 11,114,10 3,331 11,110 14,411 م. ازهر محً الدٌن كنجً  .1

 ال ٌوجد 0 0 0 0 د. تركً عدنان عبد المجٌد  .4

 أ. عبد الرحٌم أمعرؾ   .1
 )الرئٌس التنفٌذي لقطاع األؼذٌة سابقا (

0 0 0 0 
 ال ٌوجد

 نعمان فرخ محمد أ.  .6

 )المدٌر المالً الحالً(
0 0 0 0 

 ال ٌوجد 

  جٌرارد لوالر أ.  .1

 )المدٌر المالً السابق(
0 0 0 0 

 ٌوجدال  

 أ. محمود منصور عبد الؽفار  .1

الرئٌس التنفٌذي للشئون العامة 

وأمٌن مجلس اإلدارة سابقا  

 )مستشار المجموعة حالٌا(

31,114 31,114 0 16,113 

 مضمنة

 أ. طارق محمد إسماعٌل  .2

 )أمٌن مجلس اإلدارة(
0 0 0 0 

 ال ٌوجد

م، وال 1031باح النقدٌة التً تم توزٌعها عن الربع األول والثانً والثالث من العام أرباح كبار التنفٌذٌٌن المبٌنة أعاله تتضمن األر ملحوظة:
م والتً سٌتم توزٌعها بعد اعتمادها من قبل الجمعٌة وثبوت ملكٌتها فً 1031تتضمن األرباح المقترح توزٌعها على المساهمٌن عن الربع الرابع 

 تارٌخ األحقٌة المحدد لها.  

 اف ذات عالقة: ( معامالت مع أطر3-أ

بع ت  عالقة، وفً مثل هذه المعامالت تَ  ذاتم بالدخول فً معامالت مع أطراؾ 1031قامت الشركة خالل عام 
المجموعة نفس الشروط واألسس المتبعة مع الؽٌر، وتشمل األطراؾ ذات العالقة بالمجموعة أعضاء مجلس اإلدارة 

بائهم من الدرجة األولى وفقا  ألنظمة هٌئة السوق المالٌة ووزارة وكبار المساهمٌن وكبار التنفٌذٌٌن أو أي من أقر
التعامالت، وأخذ مصادقة التجارة والصناعة فً هذا الخصوص، وحٌث إن هذه األنظمة تقتضً اإلفصاح عن مثل هذه 

فٌما ٌلً الجمعٌة على المعامالت التً تتعلق بؤعضاء مجلس اإلدارة وفٌها مصلحة )مباشرة أو ؼٌر مباشرة( لهم، و
وتجدٌدها لعام ٌوصى مجلس اإلدارة بالمصادقة علٌها  التًملخص لتلك المعامالت التً تمت مع أطراؾ ذات عالقة و

 وذلك كما ٌلً: قادم )وفقا  لمقتضٌات كل حالة( 

  المعاممة طبيعة العالقة العالقة ذو الطرف وصف م
 المملوكووووووووة المراعووووووووً شووووووووركة (0

 لمجموعوووووووووة% 16,11 بنسوووووووووبة
 فوووووووً ممثلوووووووٌن ولهوووووووا صوووووووافوال
 إدارتهووووووووووا مجلووووووووووس عضوووووووووووٌة
 أعضوووووواء كووووووذلك  هووووووم والووووووذٌن
 مجموعووووووووة إدارة مجلووووووووس فووووووووً

 وهووووووووووووووووووووووووم:  .  صووووووووووووووووووووووووافوال
عبووووووووووود القوووووووووووادر مان ٌ)أ. سووووووووووول

المهٌووووووودب، د. عبووووووود الووووووورإوؾ 
منووووووووواع، وأ. إبوووووووووراهٌم محمووووووووود 

 العٌسى(. محمد 

 عضوية
إدارة،  مجمس

 وممكية رئيسة 
 %5تجاوزت 

 األؼذٌة قطاع فً) الصافو لمجموعة التابعة الشركات بعض قامت
عادٌة  تجارٌة م بتعامالت1031خالل عام ( والبالستٌك والتجزئة
 وذلك المراعً شركة مع واستهالكٌة ؼذائٌة لمواد تورٌد وعقود
لاير وذلك فً سٌاق األعمال  ملٌون 161,2  قدرها إجمالٌة بقٌمة

 بالمصادقة علٌها والترخٌص المجلس حٌث ٌوصً العادٌة،
  قادم وفٌما ٌلً تفاصٌلها: لعام التعامالت وتجدٌدها باستمرار هذه

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

 لاير. ملٌون 161,13

  شركة صافوال ألنظمة التؽلٌؾ وشركة الشرق للبالستٌك )قطاع
عامالت تجارٌة )تورٌد منتجات/عبوات لبالستٌك(، بتصافوال ل

بالستٌكٌة( لشركة المراعً، حٌث بلػ إجمالً قٌمة العقود 
 ملٌون لاير.  340,14

 عن عبارة( قطاع صافوال لألؼذٌة) الشركة المتحدة للسكر 
 .لاير ملٌون 64,16 قدرها إجمالٌة بقٌمة مبٌعات منتجات سكر
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  المعاممة طبيعة العالقة العالقة ذو الطرف وصف م
 المهٌوووووودب القووووووادر عبوووووود شووووووركة (3

 لنسووووووووووووووووبة لكووووووووووووووووةالما  وأوالده
وشوووووووووووووركة المهٌووووووووووووودب % 1,1

القابضووووووووووة والمالكووووووووووة لنسووووووووووبة 
 مجموعوووووووووووووووووة % مووووووووووووووووون6,1

 ٌتووووووووووورأس والتوووووووووووً صوووووووووووافوال
 سووووووووووعادة إدارتهمووووووووووا مجلووووووووووس

عبوووووووووووود القوووووووووووووادر  سوووووووووووولٌمانأ.
 ٌتوووووووووورأس والووووووووووذي المهٌوووووووووودب

 إدارة كووووووووووووووووووووذلك مجلووووووووووووووووووووس

كموووووووا أن .  صوووووووافوال مجموعووووووة
األسوووووتاذ عصوووووام عبووووود القوووووادر 

عضوووووووووووووووووووو  -المهٌووووووووووووووووووودب  
المجلوووووووووووس هوووووووووووو الووووووووووورئٌس 
ة التنفٌووووووووووووووووووذي لمجموعوووووووووووووووووو

 المهٌدب(

 مجلس رئٌس
 إدارة،

 وممكية رئيسة 
 %5تجاوزت 

 

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

وذلك بقٌمة إجمالٌة وأوالده(  المهٌدب القادر )إحدى شركات عبد
 علٌه سٌاق األعمال العادٌة، ، وذلك فًملٌون لاير 312,1قدرها 
قادم،  لعام بتجدٌدها بالمصادقة علٌها والترخٌص المجلس ٌوصً

 :حسب التفصٌل أدناه

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

 العام خالل لاير ملٌون 331,11 حوالً المنفذة العقود قٌمة
1031. 

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

 م. 1031 العام لاير خالل ملٌون 33,16 الًحو المنفذة العقود

شووووووووووووركة كنووووووووووووان للتطوووووووووووووٌر  (2
العقوووووووواري والمملوكووووووووة بنسووووووووبة 

% لمجموعوووووووووووووووووووووووووووووووووة 12,22
 ولىٌتوووووووووووو والتووووووووووووًصووووووووووووافوال 
 إدارتهووووووووووا مجلووووووووووس عضوووووووووووٌة
 ممثلووووووووووووٌن أعضوووووووووووواء ثالثووووووووووووة

 والووووووووذٌن صووووووووافوال لمجموعووووووووة
 بمجلووووووس هووووووم أٌضووووووا  أعضوووووواء

المجموعووووووووووووووووة. وهووووووووووووووووم  إدارة
محمووووووووووووود عبووووووووووووود القوووووووووووووادر أ.)

الفضوووووووووول، واألسووووووووووتاذ أمووووووووووٌن 
شووووواكر واألسوووووتاذ محمووووود أموووووٌن 

 العٌسى(. عبد هللا بدر 

 عضوية
إدارة،  مجمس

 وممكية رئيسة 
 %5تجاوزت 

 مجموعة شركات إحدى)ه المتحدة شركة العزٌزٌة بند قامت
عبارة عن إٌجار  تجارٌة م بتعامالت1031خالل عام  (صافوال

لاير وذلك فً  ملٌون 41,1قدرها  إجمالٌةمحالت تجارٌة بقٌمة 
بالمصادقة علٌها  المجلس حٌث ٌوصً سٌاق األعمال العادٌة،

 قادم.   لعام باستمرار هذه التعامالت وتجدٌدها والترخٌص

 للخووووووووووودمات هرفوووووووووووً شووووووووووركة (4
 بنسووووووووووبة المملوكووووووووووة الؽذائٌووووووووووة

 صووووووووووووافوال لمجموعووووووووووووة% 42
 وؼٌوووووووووووور مباشوووووووووووورة ملكٌووووووووووووة)

ولى ٌتووووووووووو والتوووووووووووً( مباشووووووووووورة
 إدارتهووووووووووا مجلووووووووووس عضوووووووووووٌة
 ممثلوووووووووووٌن أعضووووووووووواء أربعوووووووووووة
 والوووووذٌن  صوووووافوال لمجموعوووووة

 بمجلوووووس ثالثوووووة مووووونهم أعضووووواء
وهوووووووووم )أ.    المجموعوووووووووة. إدارة

المهٌووووودب عبووووود القوووووادر عصوووووام 
رئووووووووووووووووٌس مجلووووووووووووووووس إدارة  –

ضوووووووٌة كوووووول موووووون هرفووووووً، وع
محمووووووووووود د. عبوووووووووود الوووووووووورإوؾ 

خالوووووود منوووووواع، أ. عبوووووود العزٌووووووز 
الؽفٌلووووووووً( باإلضووووووووافة إلوووووووووى أ. 

عبووووود الؽفوووووار منصوووووور محموووووود 
 مستشار المجموعة.  –

 عضوية
إدارة،  مجمس

 وممكية رئيسة 
 %5تجاوزت 
 

 األؼذٌة قطاع فً) صافوال لمجموعة التابعة الشركات بعض قامت
 تجارٌة وعقود م بمعامالت1031خالل عام ( والبالستٌك والتجزئة

 14,6  قدرها إجمالٌة بقٌمة الؽذائٌة للخدمات هرفً شركة مع
 المجلس ٌوصً علٌه لاير وذلك فً سٌاق األعمال العادٌة، ملٌون

قادم، حسب التفصٌل  لعام بتجدٌدها بالمصادقة علٌها والترخٌص
 :أدناه

 مجموعة شركات إحدى) المتحدة بنده العزٌزٌة شركة 
 تجزئة ومبٌعات تجارٌة محالت إٌجار) عن عبارة (صافوال
 .لاير ملٌون 11,14 قدرها إجمالٌة بقٌمة( ؼذائٌة لمواد

 عبارة( صافوال مجموعة شركات إحدى) العالمٌة عافٌة شركة 
 إجمالٌة بقٌمة( طعام زٌوت)مبٌعات منتجات  عن

 .لاير ملٌون  3,60  قدرها

 قطاع  ركاتش إحدى) البالستٌكٌة للصناعات الشرق شركة
 إجمالٌة بقٌمة بالستٌكٌة عبوات منتجات عن عبارة( البالستٌك

 .ألؾ لاير 341 قدرها
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 م:3102( إقرارات مجلس اإلدارة وفقاا ألنظمة هٌئة السوق المالٌة للعام 1-أ

اح عما ورد بهذه ( من قواعد التسجٌل واإلدراج والتً تلزم الشركة باإلفص41انطالقا من مبدأ االلتزام بمتطلبات المادة )

المادة من متطلبات فً تقرٌرها السنوي لمجلس اإلدارة بجانب تقدٌم إقرارات من المجلس حول ما ال ٌنطبق علٌها أو 

 المادة من الشركة المساهمة المدرجة، علٌه ٌقر المجلس بما ٌلً:   ( من ذات11اإلقرارات األخرى التً تتطلبها الفقرة )
 

 ( من قواعد التسجٌل واإلدراج: 22عالقة بالمادة )اإلقرارات ذات ال( 0-1-أ
 

 /التؤكٌداإلقرار من قواعد التسجٌل واإلدراج( 22وفقاا للمادة )الفقرة  م

3.  

 

 أعضاء عدا) ألشخاص تعود التصوٌت فً األحقٌة ذات األسهم فئة فً مصلحة ألي وصؾ

 المادة بموجب الحقوق لكبت المصدر أبلؽوا( وأقرباءهم التنفٌذٌٌن وكبار المصدر إدارة مجلس

 .األخٌرة المالٌة السنة خالل الحقوق تلك فً تؽٌٌر وأي القواعد، هذه من( 41)

 وجدال ت

 المصدر إدارة مجلس ألعضاء تعود اكتتاب وحقوق تعاقدٌة مالٌة وأوراق مصلحة ألي وصؾ  .1

 تؽٌٌر وأي لتابعة،ا شركاته من أي أو المصدر دٌن أدوات أو أسهم فً وأقربائهم التنفٌذٌٌن وكبار

 .األخٌرة المالٌة السنة خالل الحقوق تلك أو المصلحة تلك فً

)عدا ما تم ذكره بخصوص المعامالت مع أطراؾ ذات عالقة وملكٌة األسهم وأرباحها والتً  مالحظة:

 سبق اإلشارة إلٌها فً هذا التقرٌر(

 وجدال ت

 

 حق مذكرات أو تعاقدٌة مالٌة أوراق وأي للتحوٌل قابلة دٌن أدوات أي وأعداد لفئات وصؾ  .1

 عوض أي إٌضاح مع المالٌة السنة خالل المصدر منحها أو أصدرها مشابهة حقوق أو اكتتاب

 .ذلك مقابل المصدر علٌه حصل

 وجدال ت

 أو تعاقدٌة مالٌة أوراق أو للتحوٌل قابلة دٌن أدوات بموجب اكتتاب أو تحوٌل حقوق ألي وصؾ  .4

 .المصدر منحها أو أصدرها مشابهة حقوق أو اكتتاب، حق مذكرات

 وجدال ت

وصؾ ألي استرداد أو شراء أو إلؽاء من جانب الُمصدر ألي أدوات دٌن قابلة لالسترداد، وقٌمة   .1

األوراق المالٌة المتبقٌة، مع التمٌٌز بٌن األوراق المالٌة المدرجة التً اشتراها الُمصدر وتلك التً 

 اشترتها شركاته التابعة.

 وجدال ٌ

بٌان ألي ترتٌبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الُمصدر أو أحد كبار التنفٌذٌٌن   .6

 :عن أي راتب أو تعوٌض

 

 أحد أعضاء مجلس اإلدارة:  أ( 

"إن سعادة رئٌس مجلس إدارة المجموعة قد تنازل عن مكافؤته السنوٌة عن عضوٌته فً مجلس 

م وتبرع بها لدعم صندوق تكافل 1031الجلسات للعام المالً إدارة المجموعة وبدول حضور 

 موظفً المجموعة".

 

 وجد ت

 وجد ال ت أحد كبار التنفٌذٌٌن. ب( 

 وجد تال .بٌان ألي ترتٌبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمً الُمصدر عن أي حقوق فً األرباح  .1

 وجد تال .تفاصٌل األسهم وأدوات الدٌن الصادرة لكل شركة تابعة  .1

 ٌقر مجلس اإلدارة بما ٌلً:   .2

 أُعّدت بالشكل الصحٌح.المجموعة حسابات )أ( إن سجالت 

 أُعد على أسس سلٌمة وُنّفذ بفعالٌة.فً المجموعة )ب( إن نظام الرقابة الداخلٌة 

 .اعلى مواصلة نشاطه مجموعة صافوال)ج( أنه ال ٌوجد أي شك ٌذكر فً قدرة 

ملٌار  3,1م بإصدار صكوك لعدد من المستثمرٌن بمقدار 1031ؤنها قد قامت خالل شهر ٌناٌر تإكد الشركة ب ملحوظة:

حٌث سبق أن وافقت ، لاير كإصدار أول من إجمالً قٌمة صكوك مساوٌة لرأسمال الشركة، سٌتم طرحها على مراحل

فً نفس  تداول نتائجه على موقع م والتً تم نشر1/31/1031 تارٌخ فً اجتماعها المنعقد بالجمعٌة العامة للمساهمٌن 

 ٌوم الجمعٌة. 



 29   ِغّٛػخ طبفٛال  -َ 3102ٌٍؼبَ ادازح اإلاٌعٕٛٞ ٌّغٍط اٌزمس٠س 

 

 : م3102للعام  الشركات حوكمةالئحة اإلقرارات ذات العالقة ب(3-1-أ

 اإلقرار/ أو التؤكٌد  م

، كما ال توجد نختالفات عن معاٌٌر المحاسبة الصادرة عن الهٌئة السعودٌة للمحاسبٌن القانونٌٌال توجد أي ا  .3

م، وٌلتزم 1031لعام وفقا  لتقرٌره عن القانونً على القوائم المالٌة للمجموعة من المحاسب ا تحفظاتأي 

مجلس اإلدارة بتزوٌد هٌئة السوق المالٌة بؤي معلومات إضافٌة تطلبها فً أي وقت فً حالة إبداء المراجع ألي 

 تحفظات حول القوائم المالٌة السنوٌة.

ٌ   الفترةحاسب القانونً قبل انتهاء لم ٌوص مجلس اإلدارة خالل العام باستبدال الم  .1 ، حٌث تم تعٌٌن أجلها من نالمع

 اله خالل العام. دم ولم ٌتم استب1031( لمراجعة حسابات الشركة للعام PWCمكتب براٌس ووتر هاوس )

م بتقدٌم أي خدمات ذات طبٌعة استشارٌة للشركة ولم 1031لم ٌقم المراجع الخارجً للمجموعة خالل العام   .1

 أي أتعاب فً هذا الخصوص. ٌتلق

لم ٌحدث أن تسلمت الشركة من المحاسب القانونً للشركة طلبا  بانعقاد الجمعٌة العامة خالل السنة المالٌة   .4

 المنتهٌة ولم ٌتم انعقادها. 

لم تقدم الشركة أي قرض نقدي من أي نوع ألعضاء مجلس إدارتها، كما لم تضمن أي قرض ٌعقده واحد منهم   .1

 ر. مع الؽٌ

ٌئة السوق المالٌة أو من أي جهة لم ٌتم تنفٌذ أي عقوبة أو جزاء أو قٌد احتٌاطً مفروض على الشركة من ه  .6

 شرافٌة أو تنظٌمٌة أو قضائٌة أخرى.إ

 قد ٌإدي إلى إعاقة استخدام المساهم لحقه فً التصوٌت.أو قٌد لم تضع أي إجراء تإكد الشركة بؤنها   .1

% من رأس المال أو أكثر طلبا  بانعقاد الجمعٌة 1ث أن  تسلمت من مساهمٌن ٌملكون تإكد الشركة أنه لم ٌحد  .1

 ولم ٌتم انعقادها. أو إضافة بند إلى جدول أعمالها أو أكثر عند إعداده خالل العام العامة 

إن النظام األساس للشركة ال ٌتضمن إعطاء أي شخصٌة اعتبارٌة الحق فً تعٌٌن ممثلٌن لها فً عضوٌة   .2

لمجلس، وبالتالً لم ٌتم إتباع طرٌقة التصوٌت التراكمً فً انتخابات المجلس فً دورته التً بدأت أعمالها ا

 م. 1031مارس  36م ولمدة ثالث سنوات والذٌن انتخبتهم الجمعٌة العامة المنعقد فً 3/1/1031فً 

من األعضاء أو أكثر خالل لم ٌتلق رئٌس مجلس اإلدارة أي طلب مكتوب بعقد اجتماعات طارئة من اثنٌن   .30

 م. 1031السنة المالٌة المنتهٌة 

 .م1031لم ٌقم مجلس اإلدارة بإبراء مدٌنً الشركة من التزاماتهم خالل العام   .33

 : عذم التطبيق( مب تم تطبيقه مه أحكبم الئحت الحىكمت الصبدرة مه هيئت السىق المبليت واألحكبم التي لم تطبق وأسببة 8-أ

م بتطبٌق كافة بنود الئحة حوكمة الشركات الصادرة من هٌئة 1031ؤن المجموعة قد قامت خالل العام ٌقر المجلس ب

الخاص بمدى  (1استنادا  على نموذج ) ، عدا البنود االسترشادٌة )ؼٌر اإللزامٌة( التالٌة وذلكالسوق المالٌة السعودٌة

 : ادرة من هٌئة السوق المالٌة السعودٌةمع الئحة حوكمة الشركات الص الشركة المساهمة المدرجةتوافق 
 

 الفقرة/المادة
 حسب الئحة الحوكمة

 / وتبرٌرهشرح عدم التوافق (3السإال حسب نموذج )

 

الفقرة )ج( من 
 المادة الخامسة.

 

هل أُعلن موعد انعقاد الجمعٌة 
العامة ومكانها وجدول أعمالها 
قبل الموعد بعشرٌن ٌوما  على 

 األقل؟

 

عن موعد انعقاد  باإلعالن مجموعة صافوالقامت  الشرح:
فً تارٌخ  ةالجمعٌة العامة ؼٌر العادٌة المنعقد

م )الخاصة بعملٌة االستحواذ على أسهم 4/33/1031
على موقع السوق المالٌة تداول مجموعة المهٌدب القابضة(، 

جدول أعمال ومكان  عنٌوما  )تقوٌمٌا(  11 بـ قبل الموعد
نه قد تخلل هذه الفترة أٌام عطلة عٌد إال أ ،االنعقاد وموعد

بعد  –هـ ، فؤصبح عدد أٌام العمل 3414 المبارك األضحى
)ٌوم عمل(، إال  10أقل من  -العطلة الرسمٌة  ماستبعاد أٌا
 11 تساوي موعد الجمعٌة كانتبٌن اإلعالن وأن الفترة 

 )ٌوما تقوٌمٌا (. 
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أخذها ا وبعد تشاورهقامت الشركة  بهذا الترتٌب  التبرٌر:

موافقة وزارة التجارة والصناعة على الموعد والمدة 
المقترحة للجمعٌة والتً تنسجم مع نظام الشركات السعودي 

ٌوما  11والتً تساوي  وكذلك النظام األساس للشركة
  قبل موعد الجمعٌة.  تقوٌمٌا

 

فضال  عن ذلك فإن هذا الترتٌب قد أتاح للشركة استكمال 
انونٌة الخاصة )بنشر قرارات الجمعٌة كافة اإلجراءات الق

بخصوص زٌادة رأس المال وتعدٌل السجل التجاري ونقل 
حصص شركة المهٌدب القابضة فً شركات المجموعة 
الفرعٌة إلى مجموعة صافوال( خالل المدة التً حددتها 

الموقعة بٌن صافوال ومجموعة المهٌدب الستكمال  االتفاقٌة
 مبرمة بٌن الطرفٌن.   االستحواذ ال تإجراءاعملٌة 

)ب( من ة الفقر
المادة السادسة 
)التصوٌت 
 التراكمً(

هل ٌشٌر النظام األساس للشركة   -
باستخدام طرٌقة التصوٌت 

 .التراكمً؟

فً حال أن النظام األساس    -
طرٌقة  استخدامللشركة ٌشٌر إلى 

التصوٌت التراكمً، هل تم 
عند التصوٌت على  استخدامه
س اإلدارة أعضاء مجل اختٌار
لٌٌن فً الجمعٌة العامة التً الحا
 نتخابهم فٌها؟تم ا

بالتصوٌت ة المتعلق هذه الفقرةلم ٌتم التوافق مع  الشرح:
التراكمً والمشار إلٌها، نظرا  لعدم موافقة الجمعٌة العامة 

ؽس٠مخ اٌزظ٠ٛذ اٌزساوّٟ، وآ١ٌخ الٔزخبة على استخدام 

 . اٌّغٍط
 

ة لعدم موافقة هذه الفقرة نظرا  المجموعلم تطبق   :التبرٌر
التصوٌت أسلوب تباع الجمعٌة العامة للمساهمٌن سابقا  على ا

نتخاب المجلس. حٌث تقدم مجلس إدارة التراكمً كآلٌة ال
مرتٌن بتوصٌة للجمعٌة العامة لتبنً طرٌقة  المجموعة

، إال أن الجمعٌة المجلسالتصوٌت التراكمً كآلٌة النتخاب 
على تطبٌقه وبالتالً لم ٌتبع كؤسلوب  العامة لم توافق

تصوٌت النتخاب أعضاء المجلس للدورة التً أُنتخبت خالل 
م ولمد ثالث 3/1/1031م وبدأت أعمالها فً 1031العام 

سنوات، وبناء علٌه لم ٌدرج نص ٌتعلق به فً النظام 
 األساس للشركة. 

 
ضعتها المجموعة لإلشراف العام عل3-أ  ى نظام الحوكمة ومراقبة مدى فاعلٌته وتعدٌله عند الحاجة: ( اإلجراءات التً و 

  حوكمة للدلٌل لدى المجموعة ٌوجد(Corporate Governance Manual تم تطوٌره ) عام وإقراراه ألول مرة
م، وٌتم تطوٌره بشكل مستمر وبما ٌنسجم مع الئحة الحوكمة الصادرة من هٌئة السوق المالٌة السعودٌة 1004

ارسات الدولٌة فً مجال الحوكمة والشفافٌة، وقامت بإٌداع النسخة المحدثة والمعتمدة لدى هٌئة وأفضل المم
 السوق المالٌة السعودٌة.  

 

 من بٌن مهامها اإلشراؾ  "لجنة المكافآت والترشٌحات والحوكمة"توجد لجنة منبثقة عن مجلس اإلدارة  تسمى و
على فرٌق داخلً و وااللتزامضابط للحوكمة ٌوجد  كذلك ،والشفافٌة  على تطبٌق آلٌات ومعاٌٌر الحوكمة

تطبٌق نظام الحوكمة بالمجموعة والقرارات التً تصدرها اللجنة بخصوص لمتابعة مستوى المجموعة 
ورفع تقارٌر دورٌة للجنة، باإلضافة لإلشراؾ العام من قبل مجلس اإلدارة والعضو المنتدب  ةالحوكم

 . الحوكمة بشكل عام امللمجموعة على تطوٌر وتطبٌق نظ
 

  توافق  ومدى االلتزاممستقلة للتؤكد من استشارٌة )متخصصة( وكما تقوم المجموعة بالتعاقد سنوٌا  مع جهة 
وأفضل الممارسات التً ٌتضمنها نظام الصادرة من هٌئة السوق المالٌة الئحة الحوكمة مع المجموعة 

 .  والترشٌحات والحوكمة تللجنة المكافآطابق عن نتائج التوافق أو الت هاالحوكمة، ورفع تقرٌر
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 لموظفٌن:  أنشئت لمصلحة االتً واالحتٌاطات تاسعاا( برامج الموارد البشرٌة والتوطٌن والبرامج 

 :أ( الموارد البشرٌة وبرامج التوطٌن

ل مسوتمر علوى توظٌوؾ وتطووٌر تعمل بشك حٌث، لهذا الجانب خاصةأهمٌة ولً جموعة صافوال تعلى صعٌد الموارد البشرٌة، فإن م

الكوووادر الوطنٌووة السووعودٌة، وفووً هووذا الخصوووص بلووػ العوودد الكلووً للقوووى العاملووة فووً أعمووال المجموعووة المحلٌووة والدولٌووة أكثوور موون 

وموظفوة مون  موظفا   6,000بالمملكة، منهم حوالً  موظفا  فً عملٌات المجموعة 31,000أكثر من موظفا  وموظفة، منهم  11,106

قامووت وقوود كمووا أن ؼالبٌووة الوظووائؾ القٌادٌووة والتنفٌذٌووة تشووؽلها كفوواءات وكوووادر سووعودٌة مإهلووة بحموود هللا. دٌٌن والسووعودٌات. السووعو

علما  بوؤن عودد المووظفٌن . منسوبٌها فً كافة القطاعاتبتنفٌذ العدٌد من الدورات التدرٌبٌة وورش العمل لم 1031الشركة خالل العام 

 موظفا  وموظفة.  6,111بلػ  فً عملٌاتها الدولٌة قد

 

لووى أن اإلدارة العامووة للمجموعووة وشووركاتها  التابعووة بالمملكووة متوافقووة مووع نظووام نطاقووات الووذي اطلقتووه وزارة العموول وتجوودر اإلشووارة إ

 مإخرا ، وفٌما ٌلً جدول ٌوضح موقؾ المجموعة من برنامج نطاقات:  

  ص  ف 
    ق   

            ن
  (     -ح ب    ق    )

    دد    لي 
  ل  ظف ن 

    ق  ع/  ش   

 -1 القوى العاملة بالمملكة    

  للمجموعة  العامة ةاإلدار - 311 %11,1 بالتٌنً

)الشركة المتحدة للسكر، شركة عافٌة قطاع األؼذٌة  - 3,314 %11,4 بالتٌنً

 العالمٌة( 

 

  لمتحدة(قطاع التجزئة )شركة العزٌزٌة بنده ا - 31,041 %14,4 خضرأ

)شووركة صووافوال ألنظمووة التؽلٌووؾ قطوواع البالسووتٌك  - 112 %10,1 خضر/أصفرأ

 وشركة الشرق للبالستٌك(

 

     ع   ق        ل       ل   ,570,6 - -

     ع   ق        ل     ج     ل   )    ل      د    ( ,6073 - -

 إ    ي   ق        ل       ل        ه   6,,230  

 

 برنامج توظٌف الشباب حدٌثً التخرج:  ب(

وتعزٌزا  لتطبٌق توجهها االستراتٌجً الرامً إلى توطٌن الكوادر البشرٌة وبهدؾ إعداد المدٌرٌن وتؤهٌل جٌل جدٌد من قادة 
م بتوظٌؾ حوالً 1031/1031المستقبل إلدارة عملٌات المجموعة وشركاتها الفرعٌة، فقد قامت المجموعة خالل الفترة 

وتدرٌبهم متدربا  سعودٌا  حدٌثً التخرج وإلحاقهم للعمل باإلدارة العامة للمجموعة وشركاتها الفرعٌة بالمملكة، وتؤهٌلهم  40
من خالل برنامج )المتدربٌن شهرا   31تدرٌبا  مكثفا  عاما ومتخصصا  )حسب طبٌعة الوظٌفة التً ٌشؽلونها( لمدة تصل إلى 

م الستٌعاب المزٌد 1034جهودها خالل العام صافوال كما واصلت ، (- Management Trainees Programاإلدارٌٌن
من  وموظفة سعودٌٌن ا  موظف 300م إلى توظٌؾ 1034من الشابات والشباب السعودي، حٌث  ٌهدؾ البرنامج فً عام 

لتجربة المكتسبة من م مع األخذ بعٌن االعتبار ا1034. وقد بدأت آلٌات التوظٌؾ منذ بداٌة العام الحالً حدٌثً التخرج
 المرحلة األولى لعملٌات التوطٌن فً هذا البرنامج.

 

  أنشئت لمصلحة الموظفٌن: البرامج التً و االحتٌاطات( ج
انطالقا من مبدأ البر الذي تتبناه مجموعة صافوال، تقوم المجموعة بتبنً عدد من البرامج التكافلٌة التً تهدؾ إلى تعزٌز 

 موظفٌها. ومن أبرز هذه البرامج: عالقاتها االجتماعٌة مع
 

م، 3221صافوال بتؤسٌس هذا البرنامج كمبادرة منها فً العام  قامت( برنامج قروض مساكن موظفً صافوال: 0-ج
ٌّز أدائهم  حٌث ٌهدؾ هذا البرنامج إلى تحفٌز موظفً المجموعة وشركاتها الفرعٌة على استمرارهم فً العمل وتم

راتبا  أساسٌا  لموظفٌها  10وعة من خالل هذا البرنامج بتخصٌص قرض حسن قدره بصفة مستمرة. وتقوم المجم
 ،شهرا   310ملٌون لاير للموظؾ الواحد، ٌتم تسدٌد قٌمة القرض خالل  1,1المتمٌزٌن فً األداء، وبما ال ٌزٌد على 

ركة ولمساعدتهم لالستقرار من حٌث ٌهدؾ هذا البرنامج إلى المحافظة على الموظفٌن المتمٌزٌن فً األداء فً خدمة الش
  بالمملكة وفقا  لسٌاسة معتمدة. لهم وألسرهم خاصة زل اخالل شراء من
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برنامج التكافل التعاونً تطبٌق م فً 1031واصلت المجموعة خالل عام  ( برنامج التكافل التعاونً للموظفٌن:3-ج
 14دفع تعوٌض مالً للموظؾ قدره عبر هذا البرنامج مع أحد البنوك المحلٌة، حٌث ٌتم وفقا  لالتفاق المبرم  للموظفٌن

راتبا  أساسٌا  وذلك فً حالة الوفاة أو العجز الكلً أو الجزئً أو الدائم وقد تم تسوٌة وصرؾ المستحقات المالٌة للحاالت 
 . التً استوفت المتطلبات الالزمة م1031التً نشؤت خالل العام 

 
الموظفٌن فً الدرجات الوظٌفٌة األقل )من ؼٌر فئة مساعدة  البرنامج إلى ٌهدؾ هذا :الموظفٌن صندوق تكافل( 2-ج

مما ، وائلهمالخاصة بهم وبعوالمشاكل الطارئة االجتماعٌة والصعوبات المالٌة الذٌن تواجههم بعض الظروؾ المدٌرٌن( 
الذاتٌة التطوعٌة ساهمات مالفً تموٌله على البرنامج ٌعتمد هذا و .عاجلة مساعدة مالٌة ىماسة إلٌجعلهم فً حاجة 

الوظٌفٌة بالمملكة الراؼبٌن فً المشاركة فً الدرجات  الرمزٌة التً ٌتم استقطاعها شهرٌا  من موظفً المجموعة بجمٌع
هذا هذا العمل الخٌري بجانب مساهمة المجموعة المماثلة لالشتراكات التً ٌتم تحصٌلها من الموظفٌن شهرٌا . 

سلٌمان عبد القادر المهٌدب بمكافؤته السنوٌة عن عضوٌته فً  األستاذ –رئٌس مجلس اإلدارة باإلضافة إلى تبرع سعادة 
 مجلس إدارة صافوال وبدل حضور الجلسات وتخصٌصها لدعم مٌزانٌة هذا الصندوق.   

 

ث الشكلٌة والموضوعٌة حٌم واستوفت الشروط 1031قام الصندوق بدعم كافة الحاالت التً تقدمت له خالل العام 
المقدمة لها كما قامت اللجنة التً تدٌر شئون الصندوق باعتماد كافة الطلبات لجنة خاصة إلدارة هذا الصندوق، توجد 

   ألؾ لاير.  100، وبلؽت قٌمة التبرعات لهذا العام حوالً والتً استوفت الشروط الالزمةم 1031خالل العام 
 

، وسٌتم اإلفصاح عنها متى ق خطط لحقوق خٌار تملك األسهم للموظفٌنال تقوم حالٌا  بتطبٌتإكد الشركة بؤنها   :إقرار
 ما تم تبنٌها من قبل الشركة. 

 

 واالستدامة والتواصل مع الموظفٌن:  ةاالجتماعٌ ( برامج المسئولٌةعاشراا 
 : على مستوى المجموعة برامج صافوال للمسإولٌة االجتماعٌة (أ

حتٌاجات اٌز التنمٌة المستدامة التً تلبً مة والراعٌة للبرامج الوطنٌة بهدؾ تحفمجموعة الداعالستراتٌجٌة اانسجاما  مع 
 االجتماعٌةٌذ العدٌد من برامج المسإولٌة عبر المساهمة فً تنف م1031خالل العام المجموعة جهودها المجتمع، كثفت 

هذا وتخصص  .سات الوطنٌةبناء شراكات مع المإسوعن طرٌق  "جسور صافوالمبادرة "وذلك من خالل  خالل العام
.  ٌة% من قٌمة صافً أرباحها التشؽٌلٌة من قطاعاتها الرئٌسة سنوٌا  لدعم برامج المسإولٌة االجتماع3المجموعة نسبة 

هذا باإلضافة إلى البرامج األخرى التً تقوم بها شركاتها الفرعٌة داخل المملكة وخارجها فً مجال المسئولٌة 
 : االجتماعٌةأسواق العزٌزٌة بنده. وفٌما ٌلً ملخص إلنجازات المجموعة فً مجال المسئولٌة وعلى رأسها  ،االجتماعٌة

 
 ( مركز صافوال لتدرٌب وتوظٌف األشخاص ذوي اإلعاقة "مكٌن": 0-أ

بهدؾ تدرٌب وتؤهٌل األشخاص ذوي اإلعاقة ومن ثم توظٌفهم فً المجموعة وشركاتها الفرعٌة مكٌن مركز تم تؤسٌس 
من األشخاص  340بتدرٌب وتوظٌؾ  م1031مإسسات القطاع الخاص األخرى، حٌث قام المركز خالل العام التابعة و

، لٌرتفع بذلك القطاع الخاص اإلعاقة وذلك بالمجموعة وشركاتها الفرعٌة باإلضافة لعدد من مإسسات وشركات يذو
وضمن مبادرات . ألشخاص ذوي اإلعاقةمن فئة ا 446إجمالً ما تم تدرٌبه وتوظٌفه خالل الثالث أعوام الماضٌة 

شركاتها المجموعة وموظفً  تؤهٌلدورات تدرٌبٌة فً مجال  تنظٌممركز مكٌن، قامت المجموعة بمواصلة جهودها فً 
التعامل مع األشخاص ذوي اإلعاقة من خالل برنامج "المرشد والزمٌل" بجانب جهودها  الفرعٌة بالمملكة حول كٌفٌة

مرافق بٌئة العمل لتكون صدٌقة لألشخاص ذوي تهٌئة  إلىال لسهولة الوصول والذي ٌهدؾ الستكمال مشروع صافو
 .اإلعاقة

 
 ( برنامج إنجاز السعودٌة: 3-أ

( وهً مإسسة Junior Achievement Worldwideبرنامج إنجاز السعودٌة هو امتداد لمإسسة إنجاز العالمٌة )
ب لسوق العمل وإطالق المشارٌع الخاصة والمعرفة المالٌة من عالمٌة ؼٌر هادفة للربح متخصصة فً تؤهٌل الطال

وٌطمح برنامج إنجاز  لمٌة من قبل متطوعً القطاع الخاصخالل البرامج التً تقوم على التجربة ونقل الخبرات الع
النهوض لتعرٌؾ برسالته الهادفة إلى تكرٌس الرٌادة وحب العمل الحر ولالسعودٌة من خالل الفعالٌات التً ٌنظمها 

ألؾ من الطالب والطالبات على مستوى  110بالمهارات العلمٌة والحٌاتٌة للشباب السعودي لتقدٌم برامج رائدة لـ 
م، وُتعد صافوال إحدى الشركات المإسسة لمجلس إدارة برنامج إنجاز السعودٌة، باإلضافة 1031المملكة مع حلول عام 

مج إنجاز السعودٌة، فضال  عن ذلك فإن عدد كبٌر من منسوبً المجموعة إلى كونها إحدى أكبر الشركاء الداعمٌن لبرا
طالب وطالبة خالل العام  611ساعة تطوعٌة لتدرٌب  164بالعمل فً حمالت إنجاز الصافولٌٌن بمعدل  تطوعقد 

 .م  1031
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  خلق شراكات مع مإسسات المجتمع:( 2-أ
 ٌام بدورها: قمإسسات المجتمع للعدد من ( دعم 0-2-أ

واصلت صافوال مد جسورها وبذل مزٌد من الجهود لدعم الجمعٌات الخٌرٌة والمراكز التؤهٌلٌة المتخصصة من خالل 
توقٌع اتفاقٌات دعم كل من جمعٌة زمزم للخدمات الصحٌة التطوعٌة لشراء أجهزة طبٌة لذوي الدخل المحدود من فئة 

ٌرٌة النسوٌة بجدة من خالل مركز جدة للتوحد بهدؾ دعم ذوي االحتٌاجات الخاصة وكذلك دعم الجمعٌة الفٌصلٌة الخ
تؤهٌل مجموعة من طالب فئة التوحد بالمركز ودعم برنامج قدرات الطفولة )كاب( عن طرٌق تكفل المجموعة بتكلفة 

 الدخل ياإلعاقة وذومن فئة ذوي  األطفالعالج تؤهٌلً ٌشمل العالج الطبٌعً والنفسً وصعوبة النطق لمجموعة من 
 محدود. ال
 

 : توقٌع اتفاقٌة مع نقاء لحلول االستدامة ( 3-2-أ

نشر الوعً بهدؾ إٌجاد تنمٌة بٌئٌة مستدامة و  لحلول االستدامة نقاءشركة بإبرام عقد مع صافوال مجموعة قامت 
فً مكاتب  (المكتبٌة )الورقٌة والبالستٌكٌةإلعادة تدوٌر المهمالت خاصة توفٌر حاوٌات من خالل البٌئً بٌن موظفٌها 

.وفً ذات السٌاق ستقوم المجموعة إصدار تقرٌر عن نسب الخفض بعد تطبٌق نظام إدارة المخلفات ومن ثم المجموعة 
 .دوٌر فً المبنى الجدٌد للمجموعةلحفظ الطاقة والمٌاه وإعادة الت مناسبةتوفٌر حلول بدراسة ل

 
 : سواق بندهأل االجتماعٌةالمسئولٌة ( برامج ب

الهادؾ إلى خدمة كافة شرائح المجتمع  االجتماعٌةئولٌة سفً مجال المنشاطها م 1031منذ بداٌة العام كثفت بنده 
 وفٌما ٌلً ملخص لها: العدٌد من برامج المسإولٌة االجتماعٌة،  تبنتوفئاته، حٌث 

  بٌئٌة، عددا  من المبادرات الم 1031من خالل هذا المشروع، قدمت الشركة خالل ": بٌئتً صدٌقتً"مشروع
جاء فً طلٌعتها استبدال جمٌع أكٌاس تسوق بنده البالستٌكٌة بؤكٌاس صدٌقة للبٌئة، تتسم بقابلٌتها للتحلل حٌوٌا  

بادرت الشركة بتقلٌص حجم مطبوعاتها الورقٌة المستخدمة فً الحمالت واإلعالنات كما %. 300بنسبة 
 .الماضًللعام اإلجمالً السنوي % من الحجم 10، بنسبة كبٌرة بلؽت م1031التروٌجٌة للعام 

 توعٌة أفراد المجتمعإلى م 1031عام  خاللالذي أطلقته بنده ٌهدؾ هذا البرنامج و :"كن صحً" مشروع 
كن صحً"، تم تصمٌم عدد من الخطط لتحقٌق األهداؾ المخططة لمشروع "العادات الؽذائٌة السلٌمة، وب

رائح المجتمع، إضافة إلى إطالق شخصٌة "صحصوح"، والحمالت التوعوٌة الواسعة، التً تستهدؾ كافة ش
المعنٌة بتقدٌم النصائح والمعلومات الؽذائٌة والصحٌة للجمهور بؤسلوب مبتكر وجدٌد، وذلك عبر قنوات إعالمٌة 

 . والوسائل المرئٌة واتصالٌة متعددة، تؤتً فً مقدمتها وسائل التواصل االجتماعً

 "اٌرٞ أؽٍمزٗ ثٕدٖ فٟ ػبَ  اٌجسٔبِظٚ٘ٛ  فً عامه السابعا البرنامج اآلن ٌعتبر هذ  :برنامج "دع الباقً لهم

، إذ بلػ حصاده لألعوام متوالٌةوقد جاءت نجاحاته ، اٌغّؼ١بد اٌخ١س٠خاٌّؤظعبد ٚ، ٌدػُ ػداد ِٓ 3111َ

ارنة مع % بالمق11 كبٌرا  بلؽت نسبتهنموا  م 1031ٌون لاير، كما حقق فً العام مل 11,6الخمسة األخٌرة حوالً 
ملٌون لاير، بما ٌعكس مدى تفاعل  30,1ما مجموعه م 1031العام  حٌث بلػ رٌع البرنامج فً، الماضًالعام 

 –، والمتمثل فً جمع التبرعات لبرنامج ودعمهم المتزاٌد ألهدافه اإلنسانٌة واالجتماعٌةاعمالء بنده مع فكرة 
 مختلؾأسواق ومنافذ بنده المنتشرة فً  كافةئنها الكرام وعبر من الهلالت المتبقٌة من قٌمة مبٌعات زبا -اختٌارٌا  

 أنحاء المملكة. 

  بنده من  بلؽت حصٌلة تبرعاتحٌث ، عشر فً عامه الثالثاآلن  ٌعتبر: هذا المشروع قافلة بنده الخٌرٌةمشروع
ٌة بقٌمة ، إضافة إلى تبرعات عٌنكتبرعات نقدٌة لاير 412,000حوالً م 1031لعام خالل هذا المشروع ل

توزٌعها مع حلول شهر رمضان  فتمجمٌع منسوبً بنده، من موظفٌن وموردٌن، ، ساهم فٌها لاير 111,000
 ة.بالتنسٌق مع عدد من الجمعٌات الخٌرٌ وذلك على مئات األسر المحتاجة على مستوى مناطق المملكة، المبارك
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 : وائزوشهادات التقدٌر والج ( برامج التواصل مع الموظفٌنأحد عشر

 ( المإتمر السنوي لمدٌري المجموعة: أ

نمو( بعقد المإتمر السنوي لقٌاداتها التنفٌذٌة  –إنجاز  –م تحت شعار )تركٌز 1031قامت المجموعة خالل شهر فبراٌر 
ومدٌرٌها داخل المملكة وخارجها والذي درجت على عقده بشكل سنوي، حٌث تم خالل المإتمر عرض ومناقشة أداء 

وبرامج وخطط المجموعة  االستراتٌجٌة، كما تم مراجعة األهداؾ من العام الماضً الدروس المستفادة الشركة و
، بجانب التحدٌات والمخاطر المحتملة وآلٌات م1031والشركات الفرعٌة بالمملكة وعملٌاتها الدولٌة للعام المالً 

وفُُرق العمل من كافة شركاتها  الماضًخالل العام نتائج متمٌزة  قطاعاتهم حققتم تكرٌم المدٌرٌن الذٌن وتتنفٌذها، 
بالقطاعات التً حققت أداء متمٌزا  خالل العام، باإلضافة إلى تكرٌم الموظفٌن الذي أمضوا فترة عمل طوٌلة فً خدمة 

خالل  1034وخطط العام  م1031السنوي القادم لمناقشة أداء العام  اجتماعهالعقد المجموعة المجموعة. كما تخطط 
 م بإذن هللا.  1034شهر مارس من العام 

 

 : تنظٌم الٌوم العائلً لموظفً المجموعة( ب

بٌن موظفٌها، للمساهمة فً خلق بٌئة عمل صحٌة تعزز العالقات القائمة  االجتماعًضمن جهودها فً تعزٌز التواصل 
عامة، حٌث قام موظفو وموظفات بٌن الموظفٌن والمجموعة، نظمت صافوال " الٌوم العائلً" لمنسوبٌها باإلدارة ال

م والتً 1031فً مدٌنة جدة فً شهر فبراٌر صافوال وذووهم بقضاء ٌوم عائلً فً المتحؾ المائً "فقٌه أكوارٌوم"  
اشتملت على العدٌد من األنشطة والعروض والبرامج الترفٌهٌة والتعلٌمٌة والتعرٌفٌة ألبناء وبنات الموظفٌن والتً 

 ٌة عن الحٌاة البحرٌة والكائنات البحرٌة كما عززت أواصر التعارؾ بٌن أسر الموظفٌن. أثرت حصٌلتهم الثقاف

 

 ( شهادات التقدٌر والجوائز: ج

على عدد من ض شركاتها الفرعٌة بعوها فً األداء، فقد حصلت مجموعة صافوال مٌزوتلمساهمتها فً خدمة المجتمع  ا  نظر
 لها:  ، وفٌما ٌلً ملخصت التقدٌر والجوائزاشهاد

 صافوال:  مجموعة( 0-ج

فوً  لرعاٌتها المعةرض والملتقةى الثةانً لألسةر المنتجةةصاحب السمو الملكً األمٌر خالد الفٌصل ٌكرم مجموعة صافوال  .3

 م.1031ماٌو 

" لجهودهووا فووً توظٌووؾ األشووخاص ذوي اإلعاقووة، وذلووك ضوومن برنووامج جووائزة عكوواظ بجةةائزة "منشةةؤة العةةامصووافوال تفوووز  .1

مجموعة خالل حفول الفقٌه بن محمد المهندس عادل  -عة للقوى العاملة السعودٌة. وقد كرم معالً وزٌر العمل السنوٌة الراب

 م. 1031أقٌم فً شهر أبرٌل 

الودكتور سوعادة م فً الشرق األوسط إلى 1031لعام  "أفضل شخصٌة تنفٌذٌة"منح معهد جائزة الشرق األوسط للتمٌز لقب  .1

فٌذي والعضو المنتدب لمجموعة صافوال فً نشاطها فً قطاع التجزئوة وذلوك فوً حفول أقوٌم عبدالرإوؾ مناع، الرئٌس التن

 فً دبً، اإلمارات العربٌة المتحدة. 

، وذلوك الشةركات العربٌةة فةً الصةناعات الغذائٌةة مجموعةة صةافوالتصةدرت ، م1031فً حفل أقامته "فوربس" فً مواٌو  .4

 م. 1031الثقافة وتنمٌة المجتمع، فً اإلمارات خالل شهر ماٌو  وزٌر –برعاٌة الشٌخ نهٌان بن مبارك آل نهٌان 

عالموة تجارٌوة سوعودٌة. وقود كورم معوالً وزٌوور  300: ُتوجوت صوافوال ضومن أقووى عالمةة تجارٌةة سةعودٌة 011أقةوى  .1

مبر مجموعوة صوافوال فوً الحفول الوذي أقوٌم فوً الرٌواض خوالل دٌسو ةالثقافة واإلعالم الدكتور عبدالعزٌز محً الدٌن خوج

 م. وقد تم اختٌار صافوال من قبل صحٌفة الوطن بالتعاون مع إٌبسوس جلوبال.1031

" CMO Consultantم، والممنوحووة موون قبوول "1031لعووام " جةةائزة أفضةةل عالمةةة تجارٌةةة فةةً آسةةٌا"صووافوال تحقووق  .6

الجوائزة لصوافوال  ". وقود ُمنحوتCMO Asiaالعالمٌة المتخصصة فً أبحاث التسوٌق وقٌواس أداء الشوركات " االستشارٌة

الشووفافٌة الحوكمووة وتقوودٌرا  لنجاحهووا المسووتمر فووً إدارة أنشووطتها واسووتثماراتها وتوسووعها الجؽرافووً، وسٌاسووتها المتعلقووة ب

 واإلفصاح وقدرتها على تلبٌة رؼبات عمالئها ومستثمرٌها وتحقٌق تطلعاتهم.
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 بنده المتحدة )قطاع التجزئة(: ٌة( شركة العزٌز3-ج 

الممنوحة مون قبول الموإتمر العوالمً للعالموة  " Excellence Awards - ٌاز العالمة التجارٌة فً قطاع التجزئةجائزة "امت .3

  Global Brand“التجارٌة 

 العالمٌة. ET NOWالممنوحة من قبل شركة  "م3102عام  -سٌوٌة لقطاع التجزئة الرٌادة اآل"جائزة  .1

شوركة  الممنوحوة مون، "م3102آسةٌا عةام ع نشةاط الشةركة، فةً قةارة موارد بشةرٌة متوافقةة مة استراتٌجٌةأفضل "جائزة  .1

Consultant CMO – سنؽافورة 

 سنؽافورة – Consultant CMOشركة الممنوحة من ، "م3102ف فً قارة آسٌا عام ـ  موظّ "جائزة أفضل  .4

  Aon Hewitt أٌون هٌوٌت الممنوحة منم 1031" فً الشرق األوسط وشمال أفرٌقٌا للعام أفضل موظ فجائزة "  .1

الممنوحوة مون  -االجتماعٌةةكؤفضل شركة على مستوى المملكة فً مجال األعمةال الجائزة السعودٌة للمسإولٌة االجتماعٌة،  .6

 الؽرفة التجارٌة الصناعٌة فً جدة.

طواع الموإتمر الودولً لق خوالل صدٌقتً" ألفضل مبادرات المسإولٌة االجتماعٌة عن مشروع  "بٌئتًتحقٌق المركز الثانً  .1

  World Retail Congress بارٌس –التجزئة

 Ipsosصحٌفة الوطن بالتعاون مع شركة أبسوس العالمٌة  التً نظمتها "عالمة تجارٌة سعودٌة رواجاا  011أفضل "جائزة  .1

 
 شكر وتقدٌر: 

رٌفٌن وولً عهده خادم الحرمٌن الشلمقام لفرصة لٌتقدم هذه اٌنتهز ٌسر مجلس إدارة المجموعة أن فً ختام هذا التقرٌر، 
كما ٌتقدم  الوطن.لتحقٌق رفاهٌة وأمن هذا ٌقدمونه من جهود حثٌثة بخالص الشكر والتقدٌر لما  - ٌحفظهما هللا - األمٌن

المستمرة لشركات القطاع المجلس بخالص شكره وتقدٌره إلى حكومة خادم الحرمٌن الشرٌفٌن الرشٌدة على دعمها ورعاٌتها 
عمالء المجموعة ومستهلكً منتجاتها على ثقتهم ودعمهم. وٌنتهز المجلس هذه المناسبة  مٌعج ٌشكر المجلسو الخاص.

كرٌم دعمهم، داعٌن هللا عز وجل أن ٌتَوج هذه الثقة على ثقتهم والمجموعة لمساهمً لٌعرب عن خالص شكره وامتنانه 
الفرعٌة  هاالمجموعة وشركاتالتنفٌذٌة بدارة إللالشكر  ٌقدم المجلس وكذلكوالدعم بمزٌد من التطور واالزدهار للمجموعة. 

م، كما ٌتطلع مجلس اإلدارة إلى المزٌد من اإلنجازات 1031لجهودهم المخلصة وأدائهم المتمٌز خالل العام ومنسوبٌها 
 م.         1034والتمٌز خالل العام 

 
 وهللا ولً التوفٌق ،،،

 مجلس إدارة مجموعة صافوال
 م3102ر ٌفبرا

 
 


