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  مجلس اإلدارة رئيس كلمة
بمس هللا الرحمن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد هللا 

  آله وصحبه أجمعين، وبعد،وعلى 

همي مجموعة صافوال ،،  مسا
 السالم عليكم ورحموبر هللا ةكاته،،

 

 "الرئيسة قطاعاتناأنشطتنا و على التركيز"
 

قرير الت -إلى جمعيتكم الموقرة مجموعة صافوال  دارةإ مجلس فينيابة عن زمالئي  -يسعدني أن أقدم 
توجهاتنا الالل العام بجانب وقطاعاتها المختلفة الشركة وإنجازات م، والذي يتضمن أداء ۲۰۱٥السنوي للمجلس للعام المالي 

امج ذات العالقة وبرفصاحات اإلوآليات الحوكمة النواحي والمؤشرات المالية وتقرير وافي حول ، باإلضافة إلى ةاالستراتيجي
ً جميع نتذكر سوفوالموارد البشرية. هذا و االجتماعيةة ئوليسمالشركة في مجال ال ) ۳٦(مرور  توجوالذي  م۲۰۱٥ العام ا

حيث حققت فيه المجموعة نتائج جيدة و� الحمد رغم التحديات م، ۱۹۷۹مجموعة منذ تأسيسها في عام العلى  اً عام
  .وعلى وجه خاص الدول التي تعمل فيها المجموعة والعالمية ةواإلقليميوالصعوبات التي واجهت اقتصادياتنا المحلية 

 
 إلى فوالصا تحولفي حرازه إالذي تم  التقدم إلى باإلضافة اتخاذها تم التي االستراتيجية القرارات في تكمن العام هذا أهمية إن

 سنة أن إال م،۲۰۱٥ العام قبل سابق وقت في بدأت قد التحول عملية أن من بالرغمو قابضة، استراتيجية ستثماريةإ مجموعة
 ةالتنفيذي واإلدارات اإلدارة مجالس إن، وانسجاماً مع هذا التوجه فوتطلعاتنا طموحاتنا تحقيق نحوتُعد نقطة تحول  م۲۰۱٥

 عن ضالً ف النمو، وإدارة االستراتيجية، تنفيذ خالل من القابضة، الشركة نموذج لتعزيز الدؤوب سعيهم يواصلون شركاتنا في
 لقيامل الشركات لهذه االستقالليةمن  مزيد منح سيتم حيث يديرونها، التي شركاتال تحققها التي النتائج عن مسئوليتهم

 بين العالقة تنظم التي الحوكمة وآليات الصالحيات وجدول المجموعة استراتيجية ضوء في قراراتها واتخاذ بعملياتها
 .وشركاتها المجموعة

 

 نتوقع أن  هرفي وشركة المراعي شركة في كاستثماراتنا المجموعة تديرها ال التي االستراتيجية استثماراتناإن 

ي نعتبرها استثمارات  المجموعة، ربحية في المجزية مساهمتها في - تعالى بعون هللا – ستمرت  مجموعة. لل ةاستراتيجيوالت
 

 ،يجياالستراتنا توجهمحور  ستكون والتجزئة األغذية قطاعي في صافوالمجموعة  بنتها التي المتراكمة والخبرات القدرات إن
  ةاالستثماري والفرص التوسعات نطاق وتقييم تحديد في يتمثل المجموعة دور فإن القابضة، الشركةمفهوم  ضوء وفي

ية الرقابة وتعزيز عمل االستراتيجية القرارات صنع عملية وقيادة رسم إلى باإلضافة ،راالستثما ومناخ بيئة وتقييم المحتملة
  إل اإلدارة مجلس قبل من المعتمدة الحوكمة آليات ضوء في

 
 لجغرافيةا المنطقة أو المنتجات فئة أو األنشطة في سواء استراتيجيتنا، من يتجزأ ال جزء هو المستدام النمو أن من الرغم على
 مع افة،المض القيمة على التركيز هي األساسية سياستنا فإن واالستحواذ، االندماج مشاريع في أو المجموعة، فيها تعمل التي

  .لقراراتنا اتخاذنا عند المعيار بهذا التقيد على التام حرصنا
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) Commodities( السلع على االعتماد من تدريجي بشكل تبتعد بدأت لألغذية صافوال شركة فإن التشغيل، مستوى وعلى
 يحافظ اليزال بدوره التجزئة قطاع أن كما تجارية، عالمات ذات منتجاتلبنائها  تعزيزو العالية القيمة ذات الفئات نحو والتوجه

  .السريع توسعاته مستوى على
 
معتمدة التجزئة قطاع فظة على موقعها الريادي في ا أن المجموعة ومن خالل شركة بنده للتجزئة تمضي قدماً نحو المحاكم

المتدرج وخدمة أكبر شريحة من المستهلكين وتقديم خدماتها من خالل أنماط متنوعة على االنتشار المحلي الواسع واإلقليمي 
 من المتاجر.

 
تيجي التوجه هذا مثل تنفيذ إن وحيث  فوالصا مجموعة بها تتمتع التي والموارد القدرات فإن دفع، قوة إلى يحتاج االسترا
 مستوى على سواء الفرص واقتناص النمو من جديدة حقبة في والدخول المرسومة األهداف إلى للوصول ثقة على تجعلنا

ات متميزة قوى بشرية لديهاو مقتدرة إدارات لدينا أن كما الفرعية، الشركات أو المجموعة  عتمت إلى باإلضافة مؤهالت ومهار
يققادرة على  تجعلها راسخة، أخالقية وثقافة قوي مالي بمركز المجموعة   .أهداف من إليه تصبو ام تحق

 
 للعام لایر مليار ۲٬۰۷ مقابل لایر مليار ۱٬۷۹ بلغ ربح صافي المجموعة فيه حققت والذي م،۲۰۱٥العام نتائج إلى بالعودة
ً  تفصيلها سيأتي التي السوق وظروف التحديات إلى رئيس بشكل يعود االنخفاض هذا فإن السابق،  كما.  تقريرال هذا في الحقا
 سيتم ما إجمالي ليصبح م،۲۰۱٥ الرابع للربع لایر مليون ۲٦٦٫۹۹ قدرها أرباح بتوزيع أوصى قد اإلدارة مجلس إن تعلمون

 م.للسه األسمية القيمة من %۲۰ تمثل والتي لایر مليون ۱٬۰٦۷ لعامل أرباح من توزيعه تم وما
 

 تم توزيعه الذيأرباحها، حيث قارب المبلغ  ) من صافي%٦۰إلى  %٥۰(دأبت المجموعة على سياسة توزيع أرباح بين 
المال المدفوعأخالل الخمس سنوات الماضية من ر احتمالية التأثر بانخفاض حجم االنفاق إلى  اإلشارةإال أنه يجب  ،س 

فإن المجموعة سوف تواصل سياسة التوزيع (نسبة التوزيع من صافي ، لذا م۲۰۱٦االستهالكي المتوقع لألفراد خالل العام 
عطاء األولوية في استخدام التدفقات النقدية من حيث ا اإلدارةمجلس أخذ الحيطة من قبل  معأدائها  على إذن هللا بناءً الربح) ب

 لدعم نمو المجموعة طويل المدى.
 

 بخالصلحكومتنا الرشيدة تقدم لفرصة ألهذه انتهز أأن  -الموقر اإلدارة مجلس نيابة عن  –لي ، يطيب هذه الكلمةفي ختام 
المستمرة لشركات القطاع على دعمها ورعايتها الوطن ولتحقيق رفاهية وأمن هذا تقدمه من جهود حثيثة الشكر والتقدير لما 

 جميعأشكر كذلك و م،۲۰۱٥ عام خالل ومساندتهم لدعمهم الشركة مساهمي إلى والتقدير الشكر بخالص أتقدمكما  الخاص.
 التنفيذية اإلدارة بذلتها التي سهاماتواإل الجهود أثمن. كما عمالء المجموعة ومستهلكي منتجاتها على ثقتهم ودعمهم

 .م۲۰۱٦عام مزيد من اإلنجاز والتميز خالل  ونتطلع إلى م۲۰۱٥ عام خالل المجموعة منسوبي وجميع والقطاعات للمجموعة
 التوفيق والنجاح،،هللا نسأل و

 المهيدب القادر عبد سليمان
 اإلدارة مجلس رئيس

 م۲۰۱٦  -فبرريا  
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  كلمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

  الموقرين صافوال مجموعة مساهمي
 ،،وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم

 "مواصلة بناء أنشطتنا وقدراتنا األساسية"
��د  قد  أو المحلي االقتص��اد مس��توى على س��واء ومتغيرة ص��عبة اقتص��اديةوظروف  حدياتت العام ذاهش�

يمي  ذلك ويأتي. الحمد و� مش�������رفا أداء مجموعتكم حققت فقد التحديات، هذه ورغم العالمي، أو اإلقل
 مرض��يا كان وقطاعاتها المجموعة أداء أن إال الماض��ي، بالعام مقارنة انخفض قد الربح ص��افي أن رغم

 والتحديات. الظروفرغم هذه بشكل عام 
 

حقق نتائج قياس�ية لم يس�بق أن حققها في تاريخه، حيث بلغ ص�افي ربح القطاع  الموحد  مليون  ٦۸۷إن قطاع ص�افوال لألغذية قد 
ني هذه النتائج المتميزة لهذا القطاع على الرغم من الص�عوبات والتحديات مليون لایر للعام الس�ابق ٦۱۰لایر لهذا العام مقابل  ، وتأ

 رالمكر الس����كر خام أس����عار أن لدرجة األس����عار، في كبير هبوط قابله والذي الس����كر إنتاج في العالمي لفائضنتيجة لالتي واجهها 
ً  هذا ويأتي ،من بعض الوحدات المنتجة انتاجه تكاليف من أقل أص�����بحت المس�����تورد  العمالت على الحص�����ول ص�����عوبة مع متزامنا

 رومص بالمملكة السكر مصنعي واجهت التي العالمية التحديات هذه ورغم. مصر في الدوالر مقابل الصرف سعر وتدهور األجنبية
حقق هذا أن إال  حدةعلى النتائج المو وذلك بناءً  الماضي العام من أقل كانت وإن ،خالل العام إيجابية نتائج -بفضل هللا  – النشاط قد 
 ضتعوي في كبير بش������كل س������اهم قد قيادية تجارية عالماتل القطاع لبناء نتيجة جاء الذي الطعام زيوت لنش������اط المتميز األداء إنو

تيجي القرار س���المة يؤكد مما العام، خالل الس���كر نش���اط أداء ض���عف عن نتج الذي االنخفاض  تمنتجا بناء بأهمية المتعلق االس���ترا
تقليل والحد للمستهلك معروفة تجارية وعالمات أسماء تحمل  .عالسل على االعتماد من وال

 

 ص��عبة االقتص��ادية الظروف كانت حيث فيها، نعمل التي أس��واقنا أهم من واحدة وهي مص��ر، في اً كثير عانت قد المجموعة عمليات
 الإ الص��عبة االقتص��ادية والظروف التحديات هذه ورغم. األجنبية العملة توفر وعدمتدهور س��عر الص��رف  حيث من س��يما ال للغاية،

موقع وأن شركات المجموعة تتمتع ب خاصة ،المصرية السوق في تتوفر التي والفرص اإلمكانيات إلى جابيةيبإ نظرنو متفائلين أننا
 ة، كثافة سكانية عالي ذلك يدعم حيث للغاية، جذابة بمصر السوق وتعتبر. والمكرونة الطعام زيوت مجال في السوقه هذ في ريادي

 يف جعلنا - الماض��ية القليلة الس��نوات خالل ةالمس��تقر غير والظروف االض��طرابات رغم – الس��وق ههذ في عملياتنا ص��مود أن كما
ً  .السوق ههذ في المتوفرة الفرص من االستفادة لنا يُتيح مما أفضل وضعية  افوالص قطاع فإن المجموعة، استراتيجية مع وتماشيا
 ش����ريحة تحت نش����اط إطالق بهدف متواص����لةعملية الخطوات قد بدأت والجهود  وإن. الجديدة األنش����طة بعض في دخل قد لألغذية

   .المجالهذا  في المتخصصين الرواد أحد مع استراتيجية شراكة خالل من" المعلبة البحرية المأكوالت"
 

�ت� بلغت حيث بالمملكة، التجزئة لس����وق ريادتها – التجزئة قطاع في المجموعة عمليات تدير التي بنده ش����ركة – واص����لت  احص���
 مقارنة ٪۱۰٫۸ قدرها بزيادة لایر مليار ۱۳٬٥ بلغت يراداتإ م۲۰۱٥ للعام بنده أسواق حققت وقد بالمملكة، ٪۱۱ حوالي السوقية

 لعامل ٪٦٫٥ حواليحجمه ب ويقدر بس�����رعة ينمو) البقاالت( الص�����غيرة المتاجر فئة فيبالمملكة  التجزئة قطاع إن. الماض�����ي بالعام
ً  وتدير بالمملكة تجزئة سلسلة أكبر هي بنده أسواق سلسلة أن إلى اإلشارة وتجدر م.۲۰۱٥ ً  ٤۹۸ حاليا  وسوبر هايبرماركت( سوقا
��ت�لك مليون ۱۲۰ من أكثر وتخدم مدينة، ٤۱ حوالي في تنتش����ر والتي ،)بندتي – ومتاجر ماركت  مراكز نمت وقد. الحمد و� مس��

 بنده قامت كما، هايبرماركت ٥و س����وبرماركت ۲٥و لبندتي، اً مركز ۱۳۳ منها تجارياً، مركزاً  ۱٦٤ بعدد  م۲۰۱٥ العام خالل بنده
 بجانب تواجدها بدبي. ربمص لها مركز أول بافتتاح
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ً  المتكاملة األلبان لمنتجات ش���ركة أكبر عدتُ  والتي المراعي، ش���ركةفي المجموعة  اس���تثمار إن  قيقتح في اس���تمر العالم، في رأس���يا
��تثمار�ا تنظر - المراعي رأس���مال في ش���ريك كأكبر – ص���افوال إنو للمجموعة، متميزة عوائد  اس���تثمار بأنه الش���ركة هذه في الس�

تيجي تكاملي   وذلك. اً جيد أداء تحقيق في اس��تمر قد الغذائية للخدمات هرفي ش��ركة في ص��افوال اس��تثمار نكما أ ،األجل طويلاس��ترا
ً  ۱۷۰ بلغت والتي هرفي مطاعم من واسعة سلسلةإدارة  خالل من  األكبر هي هرفيشركة  برتوتع بالمملكة، السريعة للوجبات فرعا

 يفحديثاً  افتتاحها تم والتيأص���الً  الموجودة الفروع إلى ذلك يض���اف المملكة، في الس���ريعة الوجبات س���لس���لة في اً نمو واألس���رع
 .ومصر  المتحدة العربية واإلمارات والكويت البحرين

 

بجانب التزامها في هذا المجال، من خالل تبنيها لمعايير دولية  في مجال الحوكمة والشفافية هاجهودكما واصلت المجموعة 
ة الداخلية الواردة في دليل الحوكم ساتوالسيا بأحكام ومتطلبات الئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية السعودية

ولجان وإدارة تنفيذية)، إدارات (مجالس  اهشركاتعلى مستوى اإلدارية بالمجموعة و األجهزةبينها وبين كافة  العالقةالذي ينظم 
سسة ؤجائزة سعفة القدوة الحسنة في مجال النزاهة والشفافية والتي تنظمها  معلى المجموعة فقد حصلت ذه الجهود هونتيجة ل

 م. ۲۰۱٦والتي تم اإلعالن عنها في بداية شهر فبراير سعفة القدوة الحسنة 
 

ات متخص��ص��ة في هذا تواص��ل المجموعة اهتمامها الكبير  ي يمثل أهم الموارد لديها من خالل اس��تقطاب قياد بالعنص��ر البش��ري والذ
المناس��بة ووض��ع الس��ياس��ات المالئمة للتطوير والتدريب والتعاقب  داريةبيئة الص��حية الجاذبة والهياكل اإلالجانب قادرة على خلق ال

 للقيادات نحو مستقبل مشرق. اإلداري
 

وش����ركاتها الفرعية وض����عت لنفس����ها متخص����ص����ة بالمس����ئولية االجتماعية باإلدارة العامة الل لجانها الكما أن المجموعة ومن خ
 لبيئةا الموظفين، المجتمع،( اس����تراتيجية في هذا الجانب المهم والذي يعتبر واجباً وطنياً اس����تند على عدة محاور تأتي في مقدمتها

     .)والقطاع
 

 صولمو كذلك والشكر المستمرة، ومساندتهم لدعمهم مجموعةال لمساهمي والتقدير الشكر بخالص أتقدم أن إال يسعني الفي الختام 
 كذلك ش����كرأ أن يفوتني ال كما م،۲۰۱٥ عام خالل المخلص����ة جهودهم على المجموعة منس����وبي وكافة التنفيذية اإلدارة فريق إلى

 أجل من احوالنج التوفيق هللا ونسأل والنصح الدعم سداءإ في الجميع في هللا بإذن الكبيرة ثقتي مع األعمال، في ائنوشركا عمالئنا
  .األجل طويلة االستثمارية وخططنا طموحاتنا تحقيق

 و هللاولي التوفيق والسداد
 رحيمي نور محمد هللا عبد
 التنفيذي الرئيس/المنتدب العضو

   م۲۰۱٦  -فبرريا  
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 صف النشاط الرئيس للمجموعة: لمحة عن و) ا

في  زيوت الطعام والسمن النباتي م، بهدف إنتاج وتسويق1979عام الفي عامة شركة مساهمة كتم تأسيس مجموعة صافوال 

رق الشفي منطقة في مجال األغذية والتجزئة  –وهلل الحمد  –المملكة. وتُعد المجموعة حالياً إحدى أكثر الشركات نجاحاً ونمواً 

 . وتركيااألوسط وشمال إفريقيا 
 

وتسويق  إنتاجقطاع األغذية والذي يتمثل نشاطه في ) تضمتتضمن المحفظة االستثمارية للمجموعة العديد من األنشطة التي 

( وقطاع التجزئة والذي يدير سلسلة من المراكز التجارية زيوت الطعام، والسمن النباتي، وصناعة السكر والمكرونة

هذا بجانب تملكها لحصص استثمارية رئيسة في عدد من الشركات القيادية . والمتاجر الصغيرة( هايبرماركت وسوبرماركت)

 العقاري )مثل شركة مدينة المعرفةالمدرجة في السوق المالية السعودية )مثل شركة المراعي وشركة هرفي( وشركات التطوير 

 الصناديق االستثمارية.بعض واالقتصادية وشركة كنان للتطوير العقاري( 
 

 ن بالشركات التابعة والشقيقة للمجموعة وأبرز استثماراتها داخل المملكة وخارجها وأنشطتها الرئيسة وبلد التأسيس: وفيما يلي بيا

 اسم الشركة م
دولة 
 التأسيس

 نوع النشاط الرئيس
الدولة التي تمارس فيها 

 نشاطها

 نسبة الملكية

)مباشرة وغير 
 مباشرة(

 رأس المال
وفقاً للقيمة األسمية 

 والحصصلألسهم 

 :قطاع األغذية -

 األغذية األساسية  السعودية شركة صافوال لألغذية   .1
)زيوت الطعام والسمن 
 النباتي والسكر والمكرونة(

شركة قابضة تدير استثمارات 
المجموعة  في مجال األغذية 

 داخل المملكة وخارجها

 مليار لاير 2,2 100%

والسمن زيوت الطعام  السعودية شركة عافية العالمية  .2
 النباتي

السعودية، دول الخليج،   
 مصر، إيران، تركيا، األردن

 مليون لاير 500 95,19%

 مليون لاير 395 %74,48 السعودية ومصر السكر، والمحلّيات السعودية الشركة المتحدة للسكر  .3

ة صافوال ألسواق شرك  .4
  األغذية الناشئة

الجزر 
البريطانية 
 العذراء

السودان،  الجزائر، زيوت الطعام
 والمغرب

 مليون لاير 130 95,43%

شركة الملكة للصناعات   .5
 الغذائية

مليون  268.89 %100 مصر تصنيع المكرونة مصر
  جنيه مصري

شركة الفراشة   .6
 للصناعات الغذائية

مليون جنيه  20 %100 مصر تصنيع المكرونة مصر
 مصري 

الشركة الدولية   .7
 للصناعات الغذائية

 مليون لاير 30 %75 السعودية  ةالنباتيوالدهون السمن  السعودية

      قطاع التجزئة:  -

شركة بنده للتجزئة   .8
 )العزيزية بنده سابقاً( 

 تجارة التجزئة )الهايبرماركت  السعودية

والسوبرماركت والمحالت 
 التجارية الصغيرة(

السعودية، اإلمارات العربية 
 ، مصرالمتحدة )دبي(

 لاير مليار 1.45 91%

 قطاع االستثمار )ال تديره المجموعة(: -

شركة هرفي للخدمات   .9
 الغذائية

األغذية ومطاعم  السعودية
 الوجبات السريعة

السعودية وبعض دول 
 الخليج

 مليون لاير 462 49%

المنتجات الغذائية  السعودية شركة المراعي  .10
 الطازجة

 مليار لاير 6 %36,5 السعودية 

شركة كنان الدولية   .11
 للتطوير العقاري

 مليار لاير 1,69 %29,9 السعودية التطوير العقاري السعودية

شركة مدينة المعرفة   .12
 االقتصادية

 مليار لاير 3,39 %11.5 السعودية التطوير العقاري السعودية

مليون دينار  86.4 %5 األردن التطوير العقاري األردن شركة تعمير األردنية  .13
 أردني

 مليار لاير  %5 السعودية التطوير العقاري السعودية شركة دار التمليك  .14
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 اسم الشركة م
دولة 
 التأسيس

 نوع النشاط الرئيس
الدولة التي تمارس فيها 

 نشاطها

 نسبة الملكية
)مباشرة وغير 

 مباشرة(

 رأس المال
وفقاً للقيمة األسمية 

 والحصصلألسهم 

 (:)ضمن اإليضاحاتم 2015)والتي تم اإلشارة إليها في القوائم المالية للعام قفة النشاط وشركات تابعة قابضة:شركات تابعة متو

 صافوال شركة  .15
 الصناعية لالستثمارات

 لاير  مليون 205.9  %100 السعودية قابضة شركة السعودية

 لاير مليون  2 %100 السعودية قابضة شركة السعودية  ةالعقاري الموحدة المجمعات  .16

 لايرمليون  %100 السعودية النشاط متوقفة السعودية  القابضة العالمية المؤن شركة  .17

 لايرمليون  %100 السعودية النشاط متوقفة السعودية  لألغذية العربية عافية شركة  .18

 لاير مليون %100 السعودية قابضة شركة السعودية  المحدودة العربية أديم شـركة  .19

 العربية األطر شركة  .20
 يالتجار لالستثمار القابضة

 لاير مليون %100 السعودية قابضة شركة السعودية

 لالستثمارات الشرق كامن شركة  .21
 المحدودة الصناعية

 لاير ألف 500 %100 السعودية النشاط متوقفة السعودية

 العربية صدوق شركة  .22
  المحدودة لالتصاالت

 السعودية النشاط متوقفة السعودية
  لايرألف  500 100%

 للتطوير الكونية قفزات  .23
 المحدودة العمراني

 السعودية قابضة شركة السعودية
  لاير ألف  200 100%

  لاير  ألف 200 %100 السعودية قابضة شركة السعودية المحدودة الكونية األوقات  .24

  لاير  ألف 200 %100 السعودية قابضة شركة السعودية المحدودة الكونية أعالينا  .25

  لاير  ألف 200 %100 السعودية قابضة شركة السعودية المحدودة الكونية ابتكر  .26

 لالستثمار الدولية مراسينا  .27
 المحدودة العقاري

 السعودية قابضة شركة السعودية
  لاير  ألف 200 100%

 لالستثمار الدولية أصداء  .28
 المحدودة العقاري

 السعودية قابضة شركة السعودية
  لاير  ألف 200 100%

 لالستثمار الدولية مساعي  .29
 المحدودة العقاري

 السعودية قابضة شركة السعودية
  لاير  ألف 200 100%

 لالستثمار الدولية سرايا  .30
 المحدودة العقاري

 السعودية قابضة شركة السعودية
  لاير  ألف 200 100%

 للتجارة صافوال شركة  .31
 المحدودة العالمية

 البريطانية الجزر
 العذراء

 النشاط متوقفة
 ألف دوالر 100 %100 العذراء البريطانية الجزر

  مليون لاير 4 %100 السعودية النشاط متوقفة السعودية اتالممتلك لتطوير المتحدة الشركة  .32

 مليون دينار أردني %100 األردن قابضة شركة األردن لالستثمارات مدارك شركة  .33
 

الالتراتيج )۲  : والهيكلة وآليات الحوكمة للمجموعة والخطط المستقبلية يالتوجه ا
 :الرامي إلى مزيد من التركيز في  يم تطبيق توجهها االستراتيج2015واصلت المجموعة خالل العام  التوجه االستراتيجي

مع استمرارها في تصنيف استثمارها في شركة المراعي من ضمن استثماراتها   (والتجزئة)قطاعي األغذية أنشطتها الرئيسة 

كافة األنشطة واالستثمارات غير الرئيسة )مثل الخروج من طويلة المدى. كما واصلت تبنيها لتوجهها الخاص ب ةاالستراتيجي

غذية أنشطتها الرئيسة المتمثلة في األ التي ال تدخل ضمن االستثماراتوغيرها من  االستثماريةنشاط البالستيك، والصناديق 

ة للمجموعة في قطاعي األغذية والتجزئ الستفادة من متحصالتها لدعم األنشطة الرئيسةوالتجزئة( في الوقت المناسب بهدف ا

عة وواألنشطة المماثلة التي يتم استحداثها مستقبالً.  حيث تهدف كل هذه الجهود إلى تحقيق قيمة مضافة إلى مساهمي المجم

 وأصحاب المصالح األخرين. 
 

 :م تم فيها مراجعة ومتابعة أداء وخطط 2015سلسلة من االجتماعات خالل العام اإلدارة مجلس عقد  الخطط المستقبلية

ادة يكة واستثماراتها والمحافظة على ربهدف تعزيز قيمة وأصول الشرالمجموعة قصيرة وطويلة األجل وقطاعاتها المختلفة 

في ورشة عمل خاصة لمدة ثالث أيام قام فيها اإلدارة مجلس ، كما عكف التجارية في قطاعي األغذية والتجزئةعالماتها 

بمراجعة استراتيجية وأهداف المجموعة وقطاعاتها المختلفة، والتي شملت )الخطط واألهداف المالية ومؤشرات األداء الموحدة 

م(، 2020م وحتى عام 2016م تثمارات المختلفة للمجموعة لألعوازئة واالسللمجموعة، والخطط التوسعية لقطاع األغذية والتج

حسب مجاله( ومن ثم تم  حيث قامت مجالس اإلدارة الفرعية واللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة بمراجعة هذه الخطط )كل  

 . عرضها على مجلس إدارة المجموعة والذي قام بمراجعتها ووجه بخصوصها
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 واصلت المجموعة ذات التوجه  :وآليات الحوكمة الذي ينظم العالقة بين المجموعة وشركاتها الفرعية النموذج التشغيلي

زيداً من المرونة التابعة )شركة صافوال لألغذية وشركة بنده للتجزئة( مإعطاء شركاتها الفرعية الذي يرمي إلى 

آليات الحوكمة والرقابة وجدول الصالحيات المحدد بين وذلك ضمن إطار وإدارة عملياتها  قراراتهاواالستقاللية في اتخاذ 

في تعزيز األداء على حد سواء سيساهم األعوام السابقة ووم 2015خالل العام مما ساهم مجموعة الشركات الفرعية وال

 . هللا ةخالل األعوام القادمة بمشيئ التشغيلي واالستراتيجي لهذه الشركات
 

  :م في تطبيق آليات الحوكمة، من خالل مجالس إدارتها والمجالس ۲۰۱٥خالل العام  واصلت المجموعة جهودهاالحوكمة
الفرعية للشركات واللجان وفريق اإلدارة التنفيذية باإلدارة العامة والقطاعات، التزامها وحرصها المستمر على تطبيق نظام 

بدليل الحوكمة الخاص بالمجموعة وشركاتها الفرع ية وتطبيق األنظمة واللوائح الصادرة عن الحوكمة من خالل التزامها 
إلى تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال  باإلضافةهيئة السوق المالية السعودية وأنظمة وزارة التجارة والصناعة 

الجهود التي بذلتها المجموعة في هذا المجال.  -ضمن هذا التقرير  -الحوكمة والشفافيو ،ةيعكس التقرير الخاص بالحوكمة 
 م. ۲۰۱٦هذا وستواصل الشركة خططتها الرامية إلى مزيد من التعزيز آلليات الحوكمة والشفافية خالل العام 

 

  ئزة سعفة القدوة الحسنة": "جا

ومن بين إنجازات المجموعة في مجال الحوكمة والشفافية، حصولها على جائزة سعفة القدوة الحسنة في مجال النزاهة والشفافية 
 ۳۱ تترشحم، حيث ۲۰۱٦والتي تم اإلعالن عنها في بداية شهر فبراير ؤسسة سعفة القدوة الحسنة والتي حصلت عليها من م

فقاً و لملفات المترشحينالتقييم والفحص الدقيق من قبل لجنة الجائزة بعد م و۲۰۱٥للعام منظمة سعودية للجائزة في دورتها 
لى مستوى ع األولىتبة المرمجموعة صافوال ، حققت لمتقدميناإلدارات التنفيذية ل لمعايير الجائزة وبعد المقابالت المباشرة مع

 . و� الحمدمع شركة أخرى المملكة 
 

وإننا في المجموعة إذ نفتخر ونعتز بحصول المجموعة على هذه الجائزة والتقدير والذي جاء من جهة مستقلة ومهنية، إال أننا 
 بأنه سيلقي مزيداً من التحدي على المجموعة في مجال الحوكمة والشفافية.   في مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية نؤمن

 

 : لموحد للمجموعةا  ملخص األداء )۳
 النتائج المالية واألداء العام:أ) 

 ۲۰۱٥أقر مجلس اإلدارة النتائج المالية الختامية (المدققة) للشركة والتي عكست تسجيل المجموعة لصافي ربح للعام المالي 
مليار لایر، بينما بلغ  ٥٫۱  بنهاية العامعن العام الماضي. كما بلغ إجمالي الربح  مليار ۲مليار لایر مقابل  ۱٫۷۹حوالي بلغ 

مليار لایر للعام الماضي. كما سجلت المجموعة صافي ربح (قبل ۲٬٤٥مليار لایر مقابل  ۱٬۸۳  الحالي الربح التشغيلي  للعام
عن التوقعات المعدلة  %۹مليار لایر وبانخفاض قدره  ۱٬٥ حوالي  بلغ م۲۰۱٥األرباح الرأسمالية والبنود االستثنائية) للعام 

 .مليرا لایر ۱٫٦۳والتي كان يتوقع لها  لمعلنة مسبقاً على موقع السوق المالية السعودية (تداول)وا
 

 أسباب التغير في نتائج األداء: ) ب
 حصة انخفاض إلى رئيسة بصفة السابق بالعام مقارنة م۲۰۱٥ المالي العام خالل المجموعة ربح في االنخفاض سبب يعود

 وذلك. م۲۰۱٥ العام من األول الربع خالل البالستيك قطاع لنشاط لبيعها وكذلك الزميلة الشركات احدى في المجموعة ربحية
 الحريق نع نتجت التي باألضرار المتعلقة التأمينية للمطالبة النهائية التسوية من المجموعة حققته الذي الدخل من الرغم على
 األراضي إحدى لبيع نتيجة المجموعة سجلته الذي الرأسمالي والربح م،۲۰۱۳ العام خالل الخام السكر مستودع في اندلع الذي
 تمويليةال النفقات وانخفاض الرئيسة، غير المجموعة استثمارات قيمة في انخفاض وجود عدم على عالوة تملكها، كانت التي

  .الدخل في األقلية وحقوق الدخل وضريبة والزكاة
بب ويعود ً  تأثره برغم التجزئة قطاع إيرادات لزيادة نتيجة المجموعة ربح إجمالي في االرتفاع س  الذي االنخفاض من جزئيا
 نتجت التي يةالتشغيل المصاريف لزيادة نتيجة التشغيلي الربح انخفاض يعود بينما. األغذية قطاع في الربح إجمالي في حدث
بب رئيس بشكل  .الماضي بالعام مقارنة) بنده أسواق( التجزئة لقطاع جديدة تجارية ومحالت مراكز بفتح التوسع بس
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   ربحية السهم:) ج

 لایر للعام الماضي.  ۳٫۸۸مقارنة بمبلغ  لایر ۳٫۳٦قدره   مبلغ م۲۰۱٥بلغت ربحية السهم للعام 

 
 :م مقارنة بالعام السابق2015التغير في قائمة الدخل للعام ) د

 نسبة التغير٪
 ( -التغيرات + أو )

 )بآالف الرياالت(

 م2014
 )بآالف الرياالت(

 م2015
 البيان )بآالف الرياالت( )بآالف الرياالت(

 بالصافي –يرادات اإل  26,425,416 26.587.842 (162,426) 0.6%-

 تكلفة  اإليرادات  (21,332,207) (21.724.122)  391,915 1.8%-

 الربح إجمالي  5,093,209 4.863.720  229,489 4.7%

حصة الشركة في صافي ارباح شركات   796,114 977.588 (181,474) 18.6%-
زميلة و ايرادات توزيع ارباح من 

 صافي -استثمارات متاحة للبيع 

 مجموع دخل التشغيل  5,889,323 5,841,308  48.015 0.8%  

 مصروفات بيع وتسويق (3,458,547) (2.723.492) (735,055) 27%

 مصروفات عمومية وإدارية (605,153) (663.128)  57,975 8.7% -

 مجموع المصروفات (4,063,700) (3.386.620) (677,080) 20.0%

 )الخسارة( التشغيلي الربح 1,825,623 2.454.688 (629,065) 25.6%-

 صافي تأمين، مطالبات تعويض  126,500 -  126,500 100.0%

 استثمارات)الخسارة( من بيع  الربح 265,152 209.700  55,452 26.4%

 ربح من بيع ارض 38,820 - 38,820 100.0%

 خسارة انخفاض في القيمة  - (67.400)  67,400 100.0%-

 بالصافي –مصاريف تمويل  (207,289) (236.553) 29,264 12,4% -

 الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل االجنبية  2,048,806 2,360,435 (311,629) 13.2%-

 الزكاة وضريبة الدخل  (137,702) (180.426)  42,724 23.7%-

 الدخل من عمليات مستمرة  1,911,104 2.180.009 (268,905) 12.3%-

 الدخل من عمليات غير مستمرة  -  50.285 (50,285) 100.0%-

 صافي الربح قبل حقوق األقلية   1,911,104 2.230.294 (319,190) 14.3%-

 حقوق األقلية  (119,357) (157.975)  38,618 24.4%-

 صافي الربح  1,791,747 2.072.319 (280,572) 13.5%-

  ملحوظة:

  لتتماشى مع العرض الخاص بالقوائم المالية لهذه السنة.في القوائم المالية تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة   * 
مقارنة بنتائج العام  م2015كما تم التطرق إلى األسباب التي أدت إلى الفروقات الجوهرية في الربحية والنتائج التشغيلية للعام  **

 .  ( أعالهب -الفقرة  3-البند )و السابق حسب ما ذكر في الفقرة المتعلقة )بأسباب التغير في نتائج األداء(
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 (: 2015 – 2011المقارنات المالية للخمس سنوات )( و

 :م(2015م إلى 2011مقارنة قائمة الدخل لفترة خمس سنوات من )( 1-و

 قائمة الدخل م2015 م2014 م2013 م2012 م2011
 )بآالف( الريال السعودي

 بالصافي -اإليرادات  26,425,416 26.587.842 25.280,718 27,391,493 25,195,702
 تكلفة اإليرادات (21,332,207) (21.724.122) (20,507,182) (22,599,544) (21,224,980)

 إجمالي الربح  5,093,209 4,863,720 4.773.536 4,791,949 3,970,722

 صافي إيرادات من االستثمار  796,114 977.588 760.379 578,567 440,613
 بالصافي –إيرادات أخرى  - - _ - 96,767

 إجمالي الدخل  5,889,323 5.841.308 5,533,915 5,370,516 4,508,102
 مصروفات بيع وتسويق (3,458,547) (2.723.492) (2,443,192) (2,323,952) (2,144,813)

دارية (605,153) (663.128) (600,996) (590,317) (562,472)  مصروفات عمومية وا 

 إجمالي المصروفات (4,063,700) (3.386.620) (3,044,188) (2,914,269) (2,707,285)

 الربح )الخسارة( من التشغيل  1,825,623 2.454.688 2,489,727 2,456,247 1,800,817
 صافيبال - تأمين مطالبات تعويض 126,500 - - - -

 الربح )الخسارة( من بيع استثمارات  265,152 209.700 231,411 46,651 152,781
 ربح من بيع ارض 38,820 - - - -

 خسارة انخفاض في القيمة  - (67.400) (100,000) - (35,366)
 بالصافي –مصاريف تمويل  (207,289) (236.553) (240,167) (427,381) (317,472)

الدخل )الخسارة( قبل الزكاة  2,048,806 2.360.435 2,380,971 2,075,517 1,600,760
 وضريبة الدخل 

 الزكاة وضريبة الدخل (137,702) (180.426) (303,321) (268,148) (132,024)

 الدخل من عمليات مستمرة  1,911,104 2.180.009 2.077.650 1.807.369 1.468.736
 الدخل من عمليات غير مستمرة  -  50.285 69.519 - -

 األقليةصافي الدخل قبل حقوق  1,911,104 2.230.294 2,147,169 1,807,369 1,468,736
 حصة حقوق األقلية (119,357) (157.975) (442,688) (405,160) (266,360)

 صافي الربح 1,791,747 2.072.319 ۱٬۷۰٤٬٤۸۱ ۱٬٤۰۲٬۲۰۹ ۱٬۲۰۲٬۳۷٦
 

 (:م2015م إلى 2011صافي المبيعات وصافي األرباح للمجموعة لألعوام )وفيما لي رسم بياني لمقارنة 

 صافي األرباح لخمس سنوات 

 (ت)بماليين الرياال

 

 يرادات لخمس سنوات اإلمبيعات/ال

 (ت)بماليين الرياال
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 ( )بآالف الرياالت(:م2015م إلى 2011مقارنة قائمة المركز المالي للمجموعة لفترة خمس سنوات من ) (2-و

 البيــان م2015 م2014 م2013 م2012 م2011
 موجودات متداولة   9,406,246  10.237.717 9,040,383 8,544,892 7,773,813
 مطلوبات متداولة    10,191,996  10.161.490 9,102,352 9,302,929 7,740,279

 رأس المال العامل  (785,750)   76.227 (61,969) (758,037) 33,534
 موجودات متداولة    9,406,246 10.237.717 9,040,383 8,544,892 7,773,813
 األصول األخرى طويلة األجل  9,721,160 9.408.393 9,339,515 9,016,692 6,943,133
 ممتلكات، آالت ومعدات   7,906,703 6.755.516 6,382,958 5,779,951 5,384,430

 إجمالي الموجودات   109,034,27 626.401.26 24,762,856 23,341,535 20,101,376
 المطلوبات المتداولة  10,191,996 10.161.490 9,102,352 9,302,929 7,740,279
 قروض طويلة األجل  4,579,096 4.602.713 4,126,378 3,612,246 2,821,494
 المطلوبات األخرى   756,951 709.371 642,581 544,308 468,786

 إجمالي المطلوبات   15,528,043 15.473.574 13,871,311 13,459,483 11,030,559
 رأس المال المدفوع  5,339,807 5.339.807 5,339,807 5,000,000 5,000,000
 االحتياطات واألرباح المدورة   5,210,222 4.626.359 4,311,170 3,286,670 2,722,467
 حقوق المساهمين   10,550,029 9.966.166 9,650,977 8,286,670 7,722,467
 حقوق األقلية   956.037 961.886 1,240,568 1,595,382 1,348,350

 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين 27,034,109  26.401.626 24,762,856 23,341,535 20,101,376
 لتتماشى مع العرض الخاص بالقوائم المالية لهذه السنة.في القوائم المالية تبويب بعض أرقام المقارنة  تم إعادةملحوظة: 

 م:2015م إلى 2011حقوق المساهمين وموجودات الشركة لألعوام )من وفيما يلي رسم بياني يوضح التغير في 

 
 

 التغير في موجودات/أصول الشركة 
 (تلخمس سنوات  )بماليين الرياال

 التغير في حقوق المساهمين لخمس سنوات 
  ) بماليين الرياالت( 
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 واستثمارات المجموعة: مالمح عن قطاعات ) ٤
 (شركة صافوال لألغذية):  ) قطاع األغذيةأ

تعمل شركة صافوال لألغذية )شركة مساهمة مقفلة( من خالل شركاتها الفرعية في المملكة وعدد من دول منطقة الشرق 

ت تمتلك وتدير بدورها عملياحيث ، ير أعمال المجموعة بقطاع األغذيةتدالشركة التي األوسط وشمال أفريقيا وتركيا. وهي 

)المملكة، مصر، إيران، تركيا،  وهيدول بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وآسيا  سبعقطاع األغذية والمنتشرة في 

زيوت الطعام والسمن النباتي )عالية الجودة في مجال  لمنتجات رائدةوتمتلك عالمات تجارية الجزائر، المغرب، السودان( 

العالم، حيث  حولدولة  30والتي يتم تسويقها في وبعض النشاطات الغذائية األخرى ذات القيمة المضافة( ونة والسكر والمكر

 الدول التي تعمل فيها. أسواق استطاعت الشركة تحقيق مكانة ريادية في معظم 
  

لغ إجمالي حجم نشاط السكر ب بينمامليون طن متري سنوياً  2.09لمصانع زيوت الطعام  اإلنتاجيةبلغ إجمالي حجم الطاقة 

 حسب توزيعها الجغرافي.  اإلنتاجيةمليون طن متري سنوياً. وفيما يلي نسب الطاقة  2.25
 

حجم الطاقة اإلنتاجية لمصانع زيوت الطعام والسمن 
 )بآالف األطنان سنوياً(النباتي 

 

   حجم الطاقة اإلنتاجية لمصانع السكر

 )بآالف األطنان سنوياً(

 

 ملحوظة:

 .سنوياً متري  طن ألف 240 اإلنتاجية طاقتهما تبلغ يتوال بمصر المكرونة لمصنعي اإلنتاجية الطاقة بجانب هذا

 

 طن متري مليون 4,03بلغ ( Sales Volumeم )2015م حققت صافوال لألغذية حجم مبيعات للعام 2015خالل العام 

(KMT) مليار لاير للعام  14,6مليار لاير مقابل 13,2إيرادات بلغت عن العام السابق. نتج عنها  %1,3قدرها  بزيادة

مليون لاير للعام السابق. وقد جاءت هذه النتائج  610مليون لاير لهذا العام مقابل  687السابق، وصافي ربح موحد بلغ 

أبرز  لياً وإقليماً، ومنالمتميزة لقطاع األغذية رغم الصعوبات والتحديات التي واجها القطاع في األسواق التي يعمل فيه مح

هذه التحديات عدم توفر العملة الصعبة لشراء المواد الخام لعملياته  وتدهور أسعار الصرف والتضخم الذي طرأ على 

 اقتصاديات عدد من الدول التي يعمل فيها، بجانب حالة عدم االستقرار العام لبعض تلك الدول. 
  

ضمن برامج التوسع والنمو لقطاع األغذية بهدف تحقيق قيمة مضافة لعملياته،  مشاريع التملك والشراكات لقطاع األغذية:

( بهدف إنتاج Thai Union Groupن )وم بتوقيع اتفاقية شراكة مع مجموعة تاي يوني2015فقد قام القطاع خالل العام 

ول الشرق األوسط من خالل ( مبتكرة عالية الجودة للمستهلكين بالمملكة ودSea Foodsوتوفير منتجات غذائية بحرية )

مليون دوالر أمريكي  30الخبرات المتخصصة لهذا الشريك االستراتيجي. وتبلغ قيمة االستثمار األولي لهذا المشروع 
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وسيتم عبر (، حيث بدأ العمل في هذا النشاط تدريجيا %50مليون لاير( وتمثل حصة شركة صافوال لألغذية فيها ) 112.5)

 مراحل. 
  

والتي تملك  .(Notrika Golden Wheat Companyنوتريكا قولدن ويت )باالستحواذ على شركة كما قام القطاع كذلك 

( المتخصصة في مجال المخبوزات والحلويات بإيران مثل )الكروسون والكيك(، Pech Pechبيش بيش ) العالمة التجارية

  . %90صافوال لألغذية فيها نسبة  شركة مليون لاير تملك  40,8حيث بلغت تكلفة المشروع 

 

استراتيجياً، سيواصل قطاع األغذية التركيز على أنشطته الرئيسة مع االستمرار في مواصلة البحث للنمو والتوسع في أنشطة 

 غذائية ذات قيمة مضافة من خالل تواجده الجغرافي في سوق المملكة ودول الخليج وجمهورية مصر العربية وإيران وغيرها. 

 

 ب) قطاع التجزئة: شركة بندة للتجزئأسو) ةاق بنده): 
مليار لاير  13,5حققت شركة بندة للتجزئة )شركة مساهمة مقفلة( التي تدير عمليات المجموعة بقطاع التجزئة إيرادات بلغت 

مليون  503بل م مقا2015مليون لاير للعام 146مقارنة بالعام الماضي، نتج عنها صافي ربح بلغ  %10.5وبزيادة قدرها 

وسعات الضخمة التي الت االستثمارات في البنية التحتية و لاير للعام السابق. ويعود سبب انخفاض ربحية بنده بشكل رئيس إلى

التجارية العمالقة والمتوسطة وصغير الحجم )هايبرماركت، المراكز والفروع من بنده في عدد فيها قامت بها دخلت 

ً لتصل إلى مراحل سوبرماركت، وبندتي( وائد وتحقق الففعالية متقدمة ، وكذلك نظام االمداد لديها حيث يتطلب ذلك وقتا

 المرجوة منها.

 

ً عدد  ً منها  498تجدر اإلشارة إلى أن بنده تدير حاليا سوبر ماركت  151وبالمملكة وواحد بدبي هايبرماركت  63سوقا

فيما ومليون مستهلك وهلل الحمد.  120مدينة، وتخدم أكثر من  41حوالي  بندتي، التي تنتشر في 282وبالمملكة وواحد بمصر 

 : م2015خالل السنوات الماضية وحتى عام بالمملكة بياني يوضح النمو المضطرد لعدد أسواق بنده  رسميلي 

 

 
 نمو عدد المراكز التجارية )سوبرماركت(

 

 
 نمو عدد المراكز التجارية )هايبرماركت(
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 بالمملكة  )بندتي(الصغيرة نمو عدد المراكز التجارية 

 

 

 
 

إضافة إلى عملياتها وأنشطتها بالمملكة، بدأت بنده في التوسع إقليماً من خالل فتح أول مركز تجاري لها بجمهورية مصر 

تخطط الشركة اآلن لمزيد من واقباال من العمالء، نجاحا مميزا و وقد شهد السوقالعربية ضمن خطة يتم تنفيذها تدريجيا، 

 التوسع في مصر عن طريق افتتاح أسواق جديدة تساهم في نمو مبيعات الشركة وصافي أرباحها.  

 

في ريادتها في المنطقة في مجال تجارة التجزئة، باعتبارها الشركة األكبر واألسرع نمواً في المملكة  بنده -وبذلك تستمر 

لزيادة االنتشار لفروعها ( Organic Growth)الطبيعي  وذلك من خالل تبنيها لخطة استراتيجية تركز على مواصلة النمو

ً  في المدن الرئيسة إضافة إلى فتح أسواق في مدن جديدة خطة مدروسة وتبني حزمة من الحلول المبتكرة في مجال ل وفقا

    التوزيع واإلمداد والتسويق والتوسع في المجاالت غير الغذائية.

 

تصادية بمدينة الملك عبدهللا االق -للنمو هو انشاء مركز التوزيع في المنطقة الغربية هذا ويتمثل أحد محاور استراتيجية بنده 

الثاني بعد مركز  التوزيع سنويا وهو مركز طبلية 105,000وبقدرة استيعابية تصل الى متر مربع  107,000بمساحة 

شغيل الفعلي ت التأالمستودعات وقد بد يخص تجهيز حدث التجهيزات المتبعة عالميا في ماالرياض، يتميز المركز بمواكبته أل

تمام إوالذي يمكن الموظفين من  ERP) (عمليات بالشركة. كما اطلقت بنده نظام ادارة الم2015للمركز منذ شهر نوفمبر 

جميع عمليات الشركة تحت نظام موحد مما يرفع معدل الفعالية بين جميع أقسام الشركة وذلك لتسهيل خدمة ورضى العميل. 

واق، في االس سوف يتم تطبيق النظام على عدة مراحل لتشمل نظام ادارة التجزئة، نظام توقع الطلبات، نظام ادارة المخزون

 باإلضافة إلى أنظمة الموارد البشرية والمالية.

 

زيادة عدد األسواق  عن طريقم استمرار النمو في حجم المبيعات 2015كما تضمنت استراتيجية الشركة التوسعية لعام 

من اقتصاديات  وفورات والمتاجر لتعزيز موقعها الريادي الذي تتمتع به في مجال تجارة التجزئة، وتسعى الشركة أيضاً لتحقيق

 تلك المزايا إلى قيمة أفضل لعمالئها. الربح وتحويلالحجم الكبير لتحسين هوامش 
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 :الماضيم مقارنة بالعام ۲۰۱٥) تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات/ مبيعات ج
القطاع واألنشطة المختلفة السابق حسب م مقارنة بالعام 2015فيما يلي تفاصيل إيرادات/ مبيعات المجموعة الموحدة للعام 

تضمنة مالمراكز التجارية لبندة(  - للمجموعة )زيوت الطعام والسمن النباتي، السكر والمحليات، المكرونة، قطاع التجزئة

 ت التجارية: ماوالمنتجات وأسماء العالحسب الدول التي تتواجد فيها الجغرافي  التحليل 

 م2014 م2015 العالمات التجاريةالمنتجات/ وأسماء  الدول / النشاط

 بآالف الرياالت بآالف الرياالت  زيوت الطعام والسمن النباتي:
 ۲٫۱۷٥٫۷٦۸  2,093,149 عافية، العربي، أواليت، شمس، صن جلو، دالل، عافية كانوال  واليمنالمملكة العربية السعودية والخليج  -

 ۱٫۲۱۹٫٤۳٦  1,303,857 روابى، عافية، جنة، ساليت، حلوة مصر  -
 ۳٫٤٦۳٫۱۱۱  2,701,598 الدان، افتاب، بهار، عافية إيران -
 ۲۸٫٦۰۷ - ليتو، خزايوشكا  كازاخستان  -

 ٦۱٥٫٤۳٦  717,946 صباح، الطيب، سوداني،  السودان  -

 ۲۹٤٫۹۷۳  275,532 عافية، هالة المغرب  -

 ۱٫۰۰٤٫۰٥۷  945,385 يودوم ، سيرما تركيا -

 ٥٤۷٫٤۸۷  467,466 عافية، اوليور الجزائر -

 )۸٫۱۱۱( (22,620) - إستبعاد إيرادات بين الشركات الفرعية -
 ۹٫۳٤۰٫۷٦٤  8,482,313  إجمالي مبيعات منتجات نشاط  زيوت الطعام 

    منتجات السكر والمحل ِّيات
 2.937.614  2,477,731 سكر األسرة وسكر زيادة، صفاء، نهار، حال،  سويفا المملكة العربية السعودية ودول الخليج واليمن  -

 1.833.017  1,734,557 سكر األسرة مصر   -

 (19.321) (109,878) - إستبعاد إيرادات بين الشركات الفرعية -

 4.751.310  4,102,410  إجمالي مبيعات منتجات نشاط السكر 

    بمصر -منتجات نشاط المكرونة 

 Macaronto  527,301  499.874، مكروناتو Italiano ايطاليانو     الملكة، إجمالي مبيعات منتجات نشاط المكرونة 

    قطاع التجزئة 

 11.892.632  13,209,968 شركة بنده للتجزئة )بنده ،هايبربنده، بندتي(  المملكة العربية السعودية   -

 311.745  312,660 هايبر بنده اإلمارات العربية المتحدة / دبي  -

 -  10.103 هايبر بنده مصر -

 12.204.377  13,532,731  إجمالي إيرادات قطاع التجزئة 

    أخرىأنشطة 

 127.173  144,856  بالسعودية -النشاط العقاري  -

 127.173  144,856  إجمالي مبيعات األنشطة األخرى 

 26.923.498  26,789,611  إجمالي اإليرادات  

 (335.656) (364,195)  استبعاد إيرادات بين الشركات الفرعية

 26,587,842 26,425,416  صافي اإليرادات
 

 الدخل(صافي )توزيع تحليل جغرافي يوضح 
 (داخليا وخارجيا)عمليات المجموعة واسهامات 

 الرئيسةيوضح إسهامات القطاعات واألنشطة تحليل 
 م2015الموحدة للعام  /المبيعات(اإليرادات)للمجموعة في 
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 ) قطاع االستثماراتد
 للمجموعة عدد من االستثمارات التي ال تديرها والتي من أبرزها: 

هي الشركة الرائدة لمجموعة صافوال،  %۳٦٬٥۲وهي شركة مساهمة مدرجة ومملوكة بنسبة  شركة المراعي: -۱
العربي، حيث يشمل نشاطها قطاع األلبان الطازجة واألجبان والعصائر  الخليجفي قطاع األغذية بالمملكة ودول 

يعا"، وقطاع المخبوزات تحت العالمتين التجاريتين "لوزين"  والتي يتم تسويقها تحت العالمة التجارية "المر
في شركة العالمة التجارية "اليوم". هذا وتُِعدُ مجموعة صافوال استثمارها و"سفن دازي"، وقطاع الدواجن تحت 

ستمرة وعوائد م ، لما تحققه من نتائج جيدة وتوسعاتبالنسبة لهاة يوالتكاملالمراعي من االستثمارات االستراتيجية 
 السابق.للعام  لایر مليار ۱٬٦۷ م مقابل۲۰۱٥لایر للعام ار ملي ۱٬۹۱ المراعيصافي ربح بلغ  جيدة للمجموعة. 

 

تعمل شركة هرفي للخدمات الغذائية (شركة مساهمة مدرجة ومملوكة بنسبة  شركة هرفي للخدمات الغذائية: -۲
لمجموعة صافوال ملكية مباشرة وغير مباشرة) بصورة رئيسة في تشغيل سلسلة مطاعم الوجبات السريعة  ٤۹%

ة عوخارجها، كما تقوم بإنتاج المخبوزات واللحوم والحلويات ولها شبكة توزيع واس المملكةالمنتشرة في داخل 
  لهذه المنتجات. هذا وتعتبر مجموعة صافوال استثمارها في شركة هرفي من االستثمارات المجزية بالنسبة لها.

 السابق.للعام  مليون لایر ۲۰٥٬۸۰ م مقابل۲۰۱٥لایر للعام ون ملي ۲۰۲٬٦۸هرفي صافي ربح بلغ 

 

تشمل استثمارات المجموعة في نشاط التطوير العقاري حصة المجموعة في شركة كنان نشاط التطوير العقاري:  -۳
لمجموعة صافوال)، باإلضافة إلى  %۲۹٬۹الدولية للتطوير العقاري (شركة مساهمة مقفلة والمملوكة بنسبة 

ذلك بطريقة في شركة مدينة المعرفة االقتصادية والمدرجة بالسوق المالية السعودية و %۱۱٬٥ملكيتها لنسبة 
مباشرة وغير مباشرة. هذا بجانب امتالكها لحصص غير رئيسة في شركات عقارية أخرى مثل شركة دار التمليك 

 وغيرها. 

 

 ) Private Equities( االستثماريةالصناديق  -٤
 من االستثمارات األخرى التي تملك مجموعة صافوال فيها حصة وال تديرها ما يلي:

وهي شركة تعمل في مجال الخدمات المالية تمتلك مجموعة صافوال نسبة السعودية:  شركة سويكورب  ۱-٤
 من رأسمالها، وقد سجلت هذه الشركة ربحية خالل السنوات األخيرة.  %۱٥

 
وهو صندوق استثماري يركز على الصناعات المعتمدة على الطاقة والصناعات : سويكوربصندوق جسور  ۲-٤

  من قيمة الصندوق. %۱٥استثمار صافوال في هذا الصندوق ما يمثل نسبة  البتروكيماوية، ويبلغ حجم
وهو صندوق استثماري، تديره شركة سويكورب، ويركّز على الصناعات صندوق إنتاج كابيتال المحدودة:  ۳-٤

ذات االستهالال العالي في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وتبلغ حصة المجموعة في هذا الصندوق 
 من إجمالي حجم استثمارات الصندوق.   %٤۹مثل ما ي
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 : م۲۰۱٥للعام أبرز التطورات الجوهرية والقرارات  )٥
 أ( بيع نشاط البالستيك: 

نشاط المجموعة في قطاع البالستيك الذي كانت تديره وتملكه عبر  كامل م بيع2015خالل الربع األول من العام  تم

)شركة الشرق للصناعات البالستيكية وشركة  التابعة وشركاتها التغليف ألنظمة صافوال شركةشركتها الفرعية 

 جةنتي المجموعة حققت وقد .للصناعات المتطورة تكوين شركة إلى سعودي لاير مليون 910نيومارينا بمصر( مبلغ 

 العام من األول عللرب للشركة المالية النتائج على أثره انعكس والذي لاير مليون 265 بلغ رأسمالي ربح الصفقة، لهذه

 . م2015
 

 لبة التأمينية لحريق مصنع السكر: االمط تسويةب( 

 عن يالتعاون للتأمين العالمية شركة مع التأمينية للمطالبة ونهائية كاملة لتسوية م2015 خالل العام الشركة توصلت

 يونيو 20 في وقع الذي الحريق عن الناتجة األعمال وانقطاع للسكر المتحدة الشركة ومرافق الممتلكات أضرار كافة

 الفعالة التأمينية التغطية وبموجب لاير، مليون 548 مبلغ التأمينية المطالبة لهذه الكاملة التسوية بلغت وقد .م2013

 بناء إعادة من َمّكنها جيد وضع في - الحمد وهلل - للسكر المتحدة الشركة أصبحت التعاوني، للتأمين ةالعالمي للشركة

ً  الحريق لحادث نتيجة تضررت التي مرافقها  إيجابي يمال أثر التسوية لهذه، وكان الشركة وضعتها التي للخطة وفقا

ً  لاير مليون 94 يبلغ بصافي   .م2015 العام من الرابع للربع الدخل قائمة على تقريبا
 

 ج(  األثر المالي لزيادة أسعار منتجات الطاقة: 

 المالي لألثر تقديراتهاأعلنت المجموعة عن  م،2015 ديسمبر 28 االثنين يوم الصادر الوزراء مجلس قرارفي ضوء 

 على عةمتوق إضافية زيادة في والمتمثل ،الكهربائية الطاقة وتعرفة الوقود أسعار زيادة بخصوص المتوقع الشامل

 ومبادراتها جهودها ستواصل بأنها المجموعة، كما أكدت م2016 عام خالل لاير مليون 105 بحدود التكاليف

 وغيرها إلنتاجا خطوط وكفاءة التشغيلية لعملياتها الفعالة واإلدارة الطاقة لمصادر األمثل االستغالل خالل من الترشيدية

  .أعمالها نتائج على الزيادة هذه أثر لتقليل المبادرات من
 

  د( األرباح المستحقة من أعوام سابقة:

 ً في  مجموعةواصلت ال بأرباحهم، المتعلقة المستجدات آخر على واطالعهم مساهميها حقوقحماية  على منها حرصا

 فهاصر واعالن إقرار سبق والتي لديها سابقة أعوام من مستحقة أرباح لديهم الذين المساهمين أسماء قوائم تحديث

 ةصح لعدم نتيجة أو المجموعة إلدارة مراجعتهم لعدم إما مستحقيها قبل من استالمها يتم لم والتي نقداً  لمساهميها

ً للتف، االستثمارية بمحافظهم المرتبطة حساباتهم أرقام أو بها المجموعة إدارة وتزويد وتحديثها عناوينهم اصيل وفقا

 م. 2015المعلن عنها على موقع تداول خالل العام 
 

 للمجموعة إلى "برج صافوال":  العامة ةداراإل مقر انتقالهـ(  

 شركاتها إدارات ومقار( الرئيسي المقر) صافوال مجموعةل العامة ةدارمقر اإل انتقلم  2015خالل نوفمبر من العام 

 ذلكان ك، حيث (صافوال برج) الجديد الموقع إلى (البغدادية بحي) لألعمال السعودي المركز من جدة بمدينة الفرعية

 ادارات ومقار العامة اإلدارة مقر تجميع في، حيث تساهم هذه الخطوة م2015 نوفمبر 8 الموافق األحد يوم من اعتباراً 

 ويسهل اتاإليجار وتكلفة اإلدارية المصاريف تكاليف يخفض مما واحد، موقع في للمجموعة التابعة الفرعية الشركات

 لمساحاتا المجموعة غلتستس كما الفرعية، وشركاتها المجموعة مستوى على العمل فرق بين والتكامل المتابعة عملية

ً  ذلك كان ما متى أخرى لجهات تأجيرها خالل من كاستثمارات المتبقية واألدوار ً  مناسبا   .المجموعة لمصلحة ومحققا

 



19 

 

 مجلس إدارة في مكان عضو مستقيل:  عضو تعيينو( 

 ارااعتب( مستقل عضو) اإلدارة مجلس في عضوا الفارسي نصرت هدير عمر األستاذ تعيينم تم 2015خالل العام 

 وذلك م2016 يونيو 30 في تنتهي والتي للمجلس الحالية الدورة نهاية وحتى م2015 مايو 4 الموافق االثنين يوم من

 علما ،(تنفيذي غيرعضو ) مناع محمد الرؤوف عبد الدكتور -عضو مجلس اإلدارة  استقالة بعد شغر الذي المقعد في

تضمين المصادقة على تعيينه ضمن جدول أعمال الجمعية العامة للمساهمين سيتم و نهائية تعد ال الموافقة هذه بأن

 .النظام حسب قرارهم إل2016أبريل  19المقترح لها مبدئاً 

 :للشركة جديد تنفيذي رئيس تعيينز( 

ً رئيس فايز محمد ريان/ المهندسضمن القرارات والتطورات الجوهرية، قامت المجموعة بتعيين  ً تنفيذي ا  موعةلمج ا

 صالحياته سيباشرم بأنه 2016يناير  19والذي أعلنت المجموعة عبر موقع السوق المالية تداول بتاريخ  صافوال

 المهندس معالي استمرار مع والتسلم، التسليم عملية لتسهلذلك م و1/3/2016 من اعتباراً  للمجموعة تنفيذي كرئيس

 يالت اإلدارة لمجلس الحالية الدورة نهاية حتى للمجموعة المنتدب العضو منصب في - رحيمي نور محمد هللا عبد

 بكالوريوس على حاصل فايز محمد ريان/ المهندس أن إلى اإلشارة تجدر، وهللا بمشيئة م2016 يونيو 30 في تنتهي

 ويتمتع م2001 عام األمريكية المتحدة الواليات في للتقنية ماساتشوستس جامعة من الميكانيكية الهندسة في العلوم

 والمدير بالمنتد العضو أصبح حيث والقيادي واالستثماري المالي العمل مجال في كبيرة وخبرة متميزة مهنية بسيرة

  .السعودية العربية المملكة في (J.P.Morgan) مورجان بي جي بنك لعمليات العام

 
 : لمخاطر المحتملة ألعمال المجموعةا )٦

 : أ( التصور العام للمخاطر

ض لبعض المخاطر من خالل طبيعة نشاطها التجاري  -مثلها مثل أي كيان اقتصادي -إن مجموعة صافوال  تتعرَّ

كشركة تعمل في مجال السلع واألغذية األساسية والتجزئة واالستثمارات األخرى، ويمكن تلخيص تلك المخاطر في 

ض أعمال المجموعة ألخطار  ات المجموعة خارج المملكة وكذلكلمخاطر جيوسياسية ناتجة عن عملي  احتمال تعرُّ

ً وعالمياً، والمخاطر المرتبطة بالتوسع  المضاربة والتذبذب في أسعار السلع والمواد الخام في مجال األغذية محليا

و العمالت أوالمنافسة واالنتشار الجغرافي لعمليات الشركة وتذبذب أسعار العمالت األجنبية مقابل اللاير السعودي 

والتضخم الذي يحدث القتصاديات بعض الدول التي للمجموعة شركات فرعية بها، ة للدول التي تعمل فيها المحلي

ومخاطر تتعلق بالدخول في استثمارات جديدة، والمخاطر التي قد تنشأ وترتبط باألوضاع االقتصادية والسياسية في 

لتي ا المنطقةا، كما هو عليه الحال في عدد من دول البلدان المختلفة التي تعمل فيها أو تصدر لها المجموعة منتجاته

تعاني بعض اإلضرابات واألحداث، والتي تأثرت بها عمليات المجموعة في تلك الدول  وغيرها من المخاطر التي 

تقوم المجموعة بإدارة هذه المخاطر ومراقبتها عن كثب عبر وتفرضها طبيعة أعمال الشركة واستثماراتها المتنوعة، 

لجنة المراجعة وإدارة المخاطر واإلدارة التنفيذية وفرق العمل في الشركات الفرعية، حيث أن لها وإدارتها مجلس 

ً في تنمية وتطوير نظام فعال إلدارة المخاطر  خطط وتدابير في هذا الجانبسياسات و وإن العمل مستمر دائما

 بالمجموعة. 

 : ب( تفاصيل المخاطر التي تتعرض لها أعمال المجموعة

مخاطر سعر و إن أنشطة المجموعة تعرضها إلى مخاطر مالية مختلفة، تتضمن: مخاطر السوق )تشمل مخاطر العملة

مخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. يركز برنامج إدارة وومخاطر األسعار( الفائدة على القيمة العادلة والتدفقات النقدية 

ة التأثيرات العكسي خفضالمخاطر العام للمجموعة على عدم إمكانية التنبؤ بأوضاع األسواق المالية ويسعى إلى 

. تستخدم المجموعة مشتقات األدوات المالية للتحوط ضد بعض إلى الحد األدنى المحتملة على األداء المالي للمجموعة

 المخاطر المعرضة لها.
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م والتحوط بتحديد وتقيي العلياإدارة المخاطر وفقاً لسياسات معتمدة من قبل مجلس اإلدارة. تقوم اإلدارة  العليااإلدارة تتولى 

 أهم أنواع المخاطر هي مخاطر االئتمان ضد المخاطر المالية من خالل تعاون وثيق مع الوحدات التشغيلية للمجموعة.

 لتدفقات النقدية.سعر الفائدة على القيمة العادلة والة ومخاطر مخاطر العمو

ً وذمم يعادلهنقد وما التتضمن األدوات المالية المعروضة ضمن قائمة المركز المالي  ً مدينة وإستثمارات وذمم ا ويلة مدينة ط ا

ً األجل وقروض ً قصيرة األجل وطويلة األجل وذمم ا متداولة. إن طرق القيد  دائنة ومصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى ا

 المطبقة والخاصة بهذه البنود تم اإلفصاح عنها ضمن السياسة المحاسبية لكل منها.

 مخاطر العملةأ( 

مالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. معظم معامالت  ةمخاطر العملة هي مخاطر التغير في قيمة أدا

 ركية.والليرة التوالجنيه السوداني المجموعة هي باللاير السعودي والدوالر األمريكي واللاير اإليراني والجنيه المصري 
 

لعمالت مختلفة. لدى  تمارس المجموعة عملها علي نطاق دولي وهي معرضة لمخاطر العملة التي تنتج من التعرض

ل صافي موجوداتها لمخاطر تحويل العملة. تتمثحيث يتعرض  وزميلةفي شركات أجنبية تابعة  استثماراتالمجموعة أيضاً 

ية والجنية الليرة التركالعمالت المحلية مقابل اللاير اإليراني وأسعار تحويل العملة بين  تتذبذباتلك المخاطر حالياً في 

ضات في بند منفصل في حقوق المساهمين في القوائم المالية المرفقة. وي. يتم قيد أثر هذه التعالسودانيوالجنيه المصري 

  دير أثرها على القوائم المالية الموحدة وفقاً لذلك.التعرض وتحاالت تقوم إدارة المجموعة بمراقبة 

 لسعر الفائدة لتدفقات النقديةامخاطر القيمة العادلة وب(

لفائدة التعرض لمخاطر مختلفة تتعلق بتأثير تذبذبات أسعار احاالت هي لسعر الفائدة لتدفقات النقدية االعادلة ومخاطر القيمة 

سي مخاطر سعر الفائدة على المجموعة بشكل رئيتنتج السائدة في السوق على المركز المالي والتدفقات النقدية للمجموعة. 

تراقب  .تخضع إلعادة تسعيرها بشكل منتظمعائمة و عمولةلتي لها أسعار من الودائع قصيرة األجل والقروض البنكية، وا

ً بمقايضة أسعار الفائدة وذلك إلدارة  2014عمولة. خالل اإلدارة التغيرات في أسعار ال ً خاصا أبرمت المجموعة ترتيبا

 .تعرضها لمخاطر أسعار الفائدة. يعرف هذا الترتيب بالتحوط للتدفقات النقدية

 راسعمخاطر األج( 

ر هي مخاطر تعرض قيمة أداة مالية للتقلبات نتيجة للتغيرات في أسعار السوق سواء كانت تلك التغيرات اسعمخاطر األ

عوامل تؤثر على جميع األدوات المتداولة في السوق. المجموعة عن ناتجة عن عوامل محددة لألداة أو ُمصدرها أو 

نفة المحتفظ بها من قبل المجموعة والمص لالستثماراتكية وذلك بالنسبة ر فيما يتعلق بأسهم الملاسعمعرضة لمخاطر األ

ر اسعإلدارة مخاطر األ االستثماريةمتاحة للبيع في قائمة المركز المالي. تقوم المجموعة بتنويع محفظتها  كاستثمارات

مصر وشركة السكر المتحدة أدوات  –تستخدم الشركة المتحدة للسكر  في أسهم حقوق الملكية. استثماراتهاالناتجة عن 

 مالية مشتقة )عقود سلع مستقبلية( للتحوط لمخاطر أسعار المواد الخام في السكر.

 مخاطر االئتماند(  

سارة خر ختكبد الطرف اآلوالتسبب في مالية على الوفاء بالتزاماته في أداة عدم مقدرة طرف مخاطر مخاطر االئتمان هي 

. رتفعملدى بنوك ذات تصنيف ائتماني وما يعادله ة تركيز هام لمخاطر االئتمان. يتم إيداع النقد مالية.  ليس لدى المجموع

 تقيد الذمم المدينة بعد حسم مخصص الديون المشكوك في تحصيلها.

 مخاطر السيولة هـ(

دوات المتعلقة باأل بااللتزامات للوفاءالالزمة  موالتأمين األ ةصعوبفي منشأة التي تواجهها مخاطر المخاطر السيولة هي 

المالية. قد تنتج مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع أحد الموجودات المالية بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة. تدار 

للوفاء ، ةاالئتمانيالتسهيالت  اتفاقياتكافية، بما في ذلك  أموالمخاطر السيولة عن طريق التأكد بشكل دوري من توفر 

 مستقبلية. التزامات بأي
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 :)IFRS( الدولية المحاسبة معايير مع للتوافق المجموعة خطة )۷
تحويل طريقة إعداد القوائم المالية الحالية والتي تتم وفقا لمعايير  صافوال تعمل جاهدة منذ صدور قرارمجموعة  إن

على أن  (IFRSالمحاسبة الدولية )( إلى معايير Saudi GAAPالمحاسبة العامة المتعارف عليها بالمملكة وهي )
ً لمعايير المحاسبة الدولية ) االستعدادتكون في أتم  ( IFRSللقيام بنشر قوائمها المالية )ربع السنوية والسنوية( وفقا
 م. وفي هذا الخصوص، قامت المجموعة بما يلي: 2017يناير  1اعتبارا من 

 

)استشاري معتمد( وهي شركة الفوزان والسدحان مكتب مراجعة متخصص قامت المجموعة بالتعاقد مع  •
(KPMG)  م، 2014منذ العام ( حيث قام مكتبKPMG ) بالعمل مع م 2015م والعام 2014خالل العام

فريق اإلدارة المالية بالمجموعة بوضع خطة لضمان تنفيذ هذا المشروع بنجاح في الموعد المحدد، ومساعدة 
 ة، المجموعة في مراحل التنفيذ المختلف

 

المعدة ألول مرة وفقاً ( على أهمية أن تقوم المجموعة بمقارنة قوائمها المالية KPMGوبناء على تأكيد مكتب ) •
( في العام IFRSم بقوائم معدة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية )2017( في IFRSلمعايير المحاسبة الدولية )

 ذلك. مع فريق المستشارين لتحقيق تعمل المجموعة م فإن 2016

 

من  مجموعةال تقوم المجموعة باالستثمار في تطوير مواردها الذاتية، حيث تتضمن خطة التنفيذ تدريب موظفي •
مع  ىماشتذوي العالقة وتطوير نظم المعلومات والبنية التحية للنظام المالي بالمجموعة وشركاتها الفرعية لت

 متطلبات هذا التغيير.

 

جل للمجموعة وشركاتها الفرعيةتفاصيل القروض طويلة وقصيرة  )۸  : األ
 ائمالدإدارتها  حرصومنذ وقت طويل سياسة واضحة تجاه عملية االقتراض، تتمثل في  مجموعة صافوالتبنت إدارة 

ويل صيغ اإلسالمية المتعارف عليها في عملية التمللشريعة اإلسالمية في ضوء التتم جميع معامالتها المالية وفقاً  على أن

تها داخل المملكة وبعض شركا صافوالونتيجة لهذا التوجه فإن التسهيالت التي تتحصل عليها  اً.ن ذلك متاحمتى ما كا

 الفرعية خارج المملكة متوافقة مع الشريعة اإلسالمية وهلل الحمد. 

صكوك متوافقة مع الشريعة اإلسالمية، حيث تم إصدار الشريحة  صداروضمن هذه الجهود بادرت الشركة قبل عامين بإ

 . م2014األولى منها خالل العام 

عن ما هو  ، والتي قد تختلفسياسات المتبعة في تلك الدولللهيكل والتخضع ، فإنها أما بالنسبة للقروض خارج المملكة

 سائد ومطبق بالمملكة في هذا الخصوص.  

من  م2015التمويلية على القروض والديون األخرى التي حصلت عليها صافوال خالل العام  النفقاتعلماً بأن إجمالي 

بلغت السوق( )وذلك حسب النسب السائدة في  م2016)قصيرة وطويلة األجل( للعام البنوك التجارية والمؤسسات المالية 

بضمانات القروض الممنوحة للشركات الفرعية وفيما يتعلق  الماضي مليون لاير للعام 397,7لاير مقابل  مليون 327,9

لممنوحة لكافة القروض اكضمان اعتباري سمها امر بالوارد ذكرها في البيان أدناه، تقوم مجموعة صافوال بتوقيع سندات أل

 وفقاً للنماذج المعدة من قبل البنوك أو المؤسسات المالية المانحة. تها الفرعية لها ولشركا
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ي طور فوالتي حصلت المجموعة  اصيل القروض طويلة وقصيرة األجل للمجموعة وشركاتها الفرعيةتفوفيما يلي بيان ب

 عملياتها وأنشطتها االعتيادية:  

 

  )بآالف الرياالت(: للمجموعة وشركاتها الفرعية وموقف السداد طويلة األجلبيان بالقروض ( 1-أ

 الشركة المقترضة

 )بآالف الرياالت(
 أصل القرض مدة القرض تاريخ منح القرض الجهة المانحة

ما تم دفعه 

خالل العام  

 م2015

الرصيد كما في 

 م31/12/2015

 م2014

 

 مجموعة صافوال

السعودي البنك 

 الفرنسي

 500.000 307.692 192.308 500.000 سنوات 5 م2013ديسمبر 

 200.000 - 200.000 1.000.000 سنوات 5 م2010مارس 

 بنك الجزيرة

 250.000 250.000 - 250.000 سنتين م2014ديسمبر 

 200.000 200.000 - 200.000 سنتين م2014ديسمبر 

 200.000 200.000 - 200.000 سنتين م2014ديسمبر 

السعودي البنك 

 لالستثمار

 187.500 125.000 62.500 250.000 سنوات 5 م2012ديسمبر 

 125.000 31.250 93.750 500.000 سنوات 5 م2012مارس 

 1.500.000 1.500.000 - 1.500.000 سنوات 7 م2013يناير  )صكوك(

 3.162.500 2.613.942     مجموعة صافوال 

 بندة للتجزئة

 500.000 500.000 - 500.000 سنوات 5 م2014مارس  السعودي الفرنسيالبنك 

 50.000 50.000 - 50.000 سنتين م2014ديسمبر  سامبابنك 

 250.000 - 250.000 250.000 سنتين م2014ديسمبر  الراجحي بنك

 - 300.000 - 300.000 سنوات 4 م2015يوليو  البنك األهلي 

 - 300.000 - 300.000 سنوات 5 م2015ديسمبر  بنك ساب

 800.000 1.150.000     شركة بنده 

 عافية السعودية

 150.000 - 150.000 150.000 سنتين م2014 سبتمبر بنك سامبا

 بنك ساب
 350.000 321.875 28.125 350.000 سنوات 5 م2014ديسمبر 

 - 100.000 - 100.000 سنوات 4 م2015مارس 

هونج كونج  مؤسسة  (Kuguكوجو )
 شنقهاي المصرفية

 46.856 36.444 10.413 62.475 سنوات 8 م2011يناير 

 546.856 458.319     شركة عافية العالمية 

 الجزائر عافية
 9.225 4.311 4.914 21.113 سنوات 5 م2012أكتوبر  بنك فرنسا

 - 6.236 - 6.236 سنتين م2015أغسطس  بنك فرنسا

 9.225 10.547    شركة صافوال لألسواق الناشئة 

 شركة الملكة

 القطري البنك األهلي

(QNB) 

 9.890 9.890 - 9.890 ةسن 5.3 م2014فبراير 

 - 4.975 - 4.975 ةسن 3.5 م2015ديسمبر 

 –بنك الكويت الوطني 

 (NBK) مصر

 7.587 168 7.419 7.587 ةسن 5.5 م2014سبتمبر 

 - 19.247 - 19.247 سنوات 4 م2015نوفمبر 

 17.477 34.280    مصر  –نشاط المكرونة 

 لالستثماراتصافوال 

 الصناعية
 34.500 - 34.500 138.000 سنوات 5 م2010يناير  بنك ساب

 100.000 100.000 - 100.000 سنتين م2014ديسمبر  السعودي الفرنسي الشركة المتحدة للسكر

اإلسكندرية للسكر  

 مصر

البنك الدولي التجاري 

(CIB) 
 516.157 487.870 28.287 529.937 سنوات 7 م2010مارس 

البنك السعودي المصري 

 (البركةللتمويل )
 6.383 2.047 4.336 24.366 سنوات 5 م2009يوليو 

 المتحدة للسكر مصر
بنك ستاندرد تشارترد 

(SCB) 
 55.818 23.841 31.977 187.500 سنوات 6 م2011أغسطس 

 (  UCLRاإلسكندرية )
 –بنك الكويت الوطني 

 (NBK) مصر
 - 57.035 20.477 77.512 ةسن 5.5 م2015يناير 

 712.859 670.793    الصناعية  لالستثماراتشركة صافوال 

 العالمية الشركة

 الغذائية للصناعات
 - 170.000 - 170.000 ةسن 4.75 م2015نوفمبر  بنك ساب

 - 170.000    الشركة العالمية للصناعات الغذائية

 5.248.917 5.107.881     مجموع القروض طويلة األجل
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والتي يتم سدادها  وشركاتها الفرعية للمجموعةقصيرة األجل مع بنوك تجارية وجهات أخرى كشف بالقروض  (2-أ

 (:بآالف الرياالتخالل فترة سنة )
 الشركة المقترضة

 )بآالف الرياالت(
 مدة القرض تاريخ منح القرض اسم البنك/ الجهة المقرضة

الرصيد كما في 
 م31/12/2015

 م2014

 مجموعة صافوال

  230.000 شهر واحد م2015ديسمبر  بنك ساب

  100.000 ستة أشهر م2015ديسمبر  بنك سامبا
  80.000 شهر واحد م2015ديسمبر  بنك سامبا

  210.000 ستة أشهر م2015ديسمبر  التجاري األهليالبنك 
  220.000 شهر واحد م2015ديسمبر  التجاري األهليالبنك 
  85.000 شهر واحد م2015ديسمبر  التجاري األهليالبنك 

  150.000 ستة أشهر م2015ديسمبر  بنك الراجحي
  90.000 شهر واحد م2015ديسمبر  بنك الراجحي
  150.000 ستة أشهر م2015ديسمبر  بنك الرياض
  190.000 شهر واحد م2015ديسمبر  بنك الرياض

 668.000 1.505.000   مجموعة صافوال 

 شركة بندة للتجزئة

  140.000 شهر واحد م2015ديسمبر  بنك ساب
  50.000 شهر واحد م2015ديسمبر  السعودي الفرنسيالبنك 

  280.000 شهر واحد م2015ديسمبر  البنك األهلي التجاري
  90.000 شهر واحد م2015ديسمبر  بنك سامبا

  50.000 شهر واحد م2015ديسمبر  البنك األهلي التجاري
  200.000 شهر واحد م2015ديسمبر  البنك األهلي التجاري

  150.000 شهر واحد م2015ديسمبر  األهلي التجاري البنك

 880,000 960.000    شركة بنده 

 مصر -شركة عافية العالمية 

  39.536 سنة م2015أغسطس  بنك اإلمارات الوطني
  58.662 سنة م2015يناير  بنك أبوظبي الوطني

 
 مصر - البنك العربي

  458 سنة م2015أغسطس 
  28.132 سنة م2015أغسطس 

  196.551 سنة م2015سبتمبر  البنك العربي األفريقي العالمي
 

 المصري السعودي البنك
 )البركة( للتمويل

  5.852 سنة م2015سبتمبر 

  32 سنة  م2015سبتمبر 
 

  453 سنة  م2015سبتمبر  بنك مشرق
  31.182 سنة  م2015سبتمبر 

مؤسسة هونج كونج شنقهاي 
  106.734 سنة  م2015نوفمبر  المصرفية

 شهر الصناعيةيشركة ب

Mellat 
  15.460 ستة أشهر م2015 أغسطس 
  31.009 ستة أشهر م2015 نوفمبر

Tejarat 1.921 ستة أشهر م2015 يونيو  
Eghtesad Novin Bank 7.495 سنة م2015 فبراير  

  63.841 سنة م2015ديسمبر  Garanti Bankasi (Yudumشركة يودوم )

 795.667  587.318   شركة عافية العالمية 

 الجزائر -شركة عافية العالمية 

مؤسسة هونج كونج شنقهاي 
 المصرفية

  9.861 أشهر ستة م2015 يوليو

  28.112 أشهر ستة م2015 نوفمبر

 البنك العربي
  4.240 ستة أشهر م2015سبتمبر 
  16.280 ستة أشهر م2015أغسطس 

 الفرنسي البنك
  3.984 أشهر تسعة م2015 سبتمبر

  28.172 شهرخمسة  م2015 أكتوبر

 -شركة صافوال لزيوت الطعام 
 السودان

 
 بنك الخرطوم

  2.402 ثمانية أشهر م2015مايو 

  5.223 أشهر ثمانية م2015يونيو 

  13.542 ثمانية أشهر م2015أغسطس 

  11.541 أشهر تسعة م2015 ديسمبر

  24.922 أشهر تسعة م2015 ديسمبر

  24.307 أشهر تسعة م2015 نوفمبر البنك األهلي المصري
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 الشركة المقترضة

 )بآالف الرياالت(
 مدة القرض تاريخ منح القرض اسم البنك/ الجهة المقرضة

الرصيد كما في 
 م31/12/2015

 م2014

  7.989 أشهر تسعة م2015 نوفمبر القطريالبنك األهلي  

 165.712 180.575   شركة صافوال لألغذية الناشئة 

 شركة الفراشة

 مصر -بنك الكويت الوطني 

(NBK)  11.022 ستة أشهر م2015ديسمبر  

 مصر -بنك الكويت الوطني 

NBK))  2.205 ستة أشهر م2015ديسمبر  

 شركة الملكة

 مصر -بنك الكويت الوطني 
(NBK)  1.341 ستة أشهر م2015ديسمبر  

 القطري األهلي البنك
َ(QNB) 

 ستة أشهر م2015سمبر دي
9.673  

 القطري األهلي البنك
َ(QNB) 

 ستة أشهر م2015 سمبردي
5.250  

 القطري األهلي البنك
َ(QNB) 

 ستة أشهر م2015 سمبردي
79  

 القطري األهلي البنك
(QNB) 

 سنة م2015 مارس
6.668  

 109.559 36.238    مصر –شركة المكرونة 

 الشركة المتحدة للسكر

  290.000 سنة  م2015 يناير بنك ساب
 

 بنك سامبا
  55.000 سنة م2015 يناير

  85.000 سنة م2015 يناير

 مصر -اإلسكندرية للسكر شركة 

  14.868 سنة م2015أكتوبر  (CIB) البنك الدولي التجاري 
  147.769 سنة م2015ديسمبر  بنك اإلسكندرية

 المصري السعودي البنك
 )البركة( للتمويل

  57 سنة م2015سبتمبر 

المتحدة للسكر الشركة 
 مصر

  225.000 سنة م 2015أغسطس  (SCB)بنك ستاندرد تشارترد 
 

  127.008 سنة م2015سبتمبر  (CIBالبنك الدولي التجاري )
  90.000 سنة م2015مارس 

  97.106 سنة م2015 أبريل بنك أبو ظبي الوطني

 1.345.141 1.131.808   صافوال لإلستثمارات الصناعية 
  31.883 شهرين م2015ديسمبر  لالستثمارالبنك السعودي  لألغذيةشركة صافوال 

 0 31.883  شركة صافوال لألغذية

      

 3.964.079  4.432.822   إجمالي القروض قصيرة األجل

 
 المدفوعات النظامية المستحقة لجهات حكومية: )۹

 )بآالف الرياالت( م2014 )بآالف الرياالت( م2015 وصف موجز للمستحقات   

 130.534 180.194 الرسوم الجمركية  -

 184.386 157.575 الزكاة والضريبة -

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية )استقطاع  -
 التأمينات االجتماعية للموظفين( وأخرى

127.763 96.927 

 9.632 63.576 تكاليف تأشيرات ورسوم حكومية مختلفة  -

 17.017 13.475 أخرى  -

 438.495 542.583 اإلجمالي 
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الاالاال الاال االالالالالوأبرز االحوكمة ال) تقرير ۱۰  : ف
تعزيزاً لعالقتها مع مساهميها وكافة مستثمريها وأصحاب المصالح وحفاظاً على حقوقهم، وإيماناً منها بأهمية الحوكمة التي تهدف 
إلى حماية حقوق المساهمين وتعزيز الرقابة الداخلية من خالل تفعيل دور مجلس اإلدارة ولجانه وااللتزام بمبدأ اإلفصاح والشفافية، 

التزامها بالئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية السعودية الموقرة  م2015وعة خالل العام فقد واصلت المجم
 واألنظمة األخرى ذات العالقة. 

مهور عن المعلومات التي تهم ج -في هذا التقرير أدائها ونتائجها المالية التي سبق تناولها  -وبناء عليه تفصح المجموعة بجانب 
المستثمرين وتقتضيها األنظمة ذات العالقة والممارسات الدولية الجيدة التي تتبناها المجموعة في مجال الحوكمة والشفافية وذلك 

 على النحو التالي:
 

 فصاحات المطلوبة وفقاً لمتطلبات الحوكمة واألنظمة ذات العالقة وأفضل الممارسات في مجال الحوكمة: اال
 مساهمي الشركة وجمهور المستثمرينعن المعلومات التالية والتي تقتضيها آليات الحوكمة والتي تهم تود المجموعة أن تفصح 

 وأصحاب المصالح:
 

 أ( حقوق المساهمين وآليات التواصل معهم: 
، فقد قامت المجموعة بتضمين وفي ضوء األنظمة المعمول بها انطالقاً من حرصها واهتمامها ورعايتها لحقوق مساهميها

يمكن االطالع عليها من خالل الموقع اإللكتروني والتي جموعة للمحقوق المساهمين في النظام األساس ودليل الحوكمة 
 لمجموعة صافوال، وفيما يلي ملخص ألبرز ما تقوم به المجموعة استيفاء لهذه الحقوق:  

 

 ات: حصول على المعلومالمن المساهمين تمكين ( 1-أ
تقوم المجموعة بنشر التقارير المالية واإلعالنات والقرارات الجوهرية عبر موقع السوق المالية "تداول" والصحف اليومية 
والتقرير السنوي لمجلس إدارتها ونشرة أخبار صافوال الدورية التي تصدر بصفة ربع سنوية )باللغة العربية واإلنجليزية( 

، مساهمينوعدد كبير من المهتمين وال اإللكتروني وترسل بالبريد اإللكتروني لمنسوبي المجموعةوتنشر على موقع الشركة 
 كما توجد إدارة خاصة في المجموعة لمتابعة شئون المساهمين. 

 

 : م31/12/2015( رأسمال الشركة واألسهم الحرة كما في 2-أ

 القيمة لاير/عدد األسهم البيان 

 لاير 5,339,806,840 )باللاير(الشركة رأس مال  -

ً  533,980,684 )جميع أسهم الشركة أسهم عادية( * عدد األسهم المصدرة -  سهما

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

 **م31/12/2015كما في بتداول 
 399,969,575  ً  سهما

 لاير 5,339,806,840 )باللاير( رأس المال المدفوع -

 لاير 10 القيمة االسمية للسهم -

 لاير 10 القيمة المدفوعة للسهم -

 ملحوظة:
 سواء للمساهمين أو أعضاء مجلس –ليس لدى الشركة أسهم امتياز أو أسهم تتمتع بأولوية خاصة في التصويت  إقرار:*

كل أسوووهم الشوووركة عبارة عن أسوووهم عادية متسووواوية القيمة االسووومية ومتسووواوية في حقوق  وأن -اإلدارة أو منسووووبيها 
 التصويت وغيرها من الحقوق حسب النظام.

 * عدد األسهم الحرة يتغير من فترة إلى أخرى وفقاً لحركة تداول أسهم الشركة اليومية بيعاً وشراًء في سوق األسهم.*
 

 ( سياسة توزيع األرباح:3-أ 
 ( من النظام األساس للشركة فإن سياسة توزيع األرباح لمجموعة صافوال تتمثل فيما يلي:  43وفقاً للمادة )

من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، علماً بأنه يجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا  %10تجنيب  .1
 التجنيب متى ما بلغ االحتياطي المذكور نصف رأس المال.

 من رأس المال المدفوع. %5الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل  يوزع من .2

 من الباقي لمكافأة أعضاء مجلس اإلدارة. %7,5يخصص بعد ما تقدم  .3

 يوزع الباقي بعد ذلك للمساهمين كحصة إضافية في األرباح. .4
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ناء ب أرباح نقدية ربع سنوية على مساهميهاتوزيع تقوم ب والتزاماً بما ورد في النظام األساس للشركة أعاله، فإن المجموعة

من صافي تقريباً  %60إلى  %50على قرار أو توصية من مجلس إدارتها، حيث توزع المجموعة أرباحاً نقدية في حدود 

إلى احتمالية التأثر بانخفاض حجم االنفاق االستهالكي المتوقع  اإلشارةإال أنه يجب ، اليةالربح المتحقق خالل السنة الم

م، لذا فإن المجموعة سوف تواصل سياسة التوزيع )نسبة التوزيع من صافي الربح( بإذن هللا بناًء 2016لألفراد خالل العام 

أخذ الحيطة من قبل مجلس اإلدارة من حيث اعطاء األولوية في استخدام التدفقات النقدية لدعم نمو المجموعة  معأدائها  على

فقد قامت المجموعة بتوزيع أرباح نقدية والتوصية بتوزيع أرباح نقدية خالل لسياسة، وكتطبيق فعلي لهذه اطويل المدى. 

 ( أدناه. 4-1-والتي تم تفصيلها في البيان )أ م2015العام 
 

وفيما يتعلق بالمكافأة السنوية لعضوية مجلس اإلدارة الموضحة في النظام األساس والمشار إليها ضمن سياسة توزيع 
هـ والصادر من وزارة التجارة والصناعة 1412بتاريخ  1071فإن الشركة تطبق القرار الوزاري رقم األرباح أعاله، 

( ألف لاير 200,000والذي تم بموجبه تحديد الحد األقصى للمكافأة السنوية لعضو مجلس اإلدارة بما ال يتجاوز مبلغ )
 للعضو الواحد.

 

 : مع مقارنة لألعوام الماضية م2015والمقترحة للعام للمساهمين ( توزيعات األرباح التي تمت 4-أ
امت ق ها،مساهميية وبصفة دورية وتعزيزاً لحقوق استمراراً لتطبيق سياسة المجموعة في توزيع أرباح ربع سنو

والتوصية بتوزيع أرباح  م2015بتوزيع أرباح نقدية عن الثالثة أرباع األولى من العام  م2015المجموعة خالل العام 
، والتي يوصى مجلس اإلدارة بالمصادقة عليها من قبل جمعيتكم الموقرة في اجتماعها السنوي م2015عن الربع الرابع 

 :م2015للعام 

 م2015العام 
 نصيب السهم

 )لاير( خالل الربع الواحد
إجمالي التوزيع 
 )مليون الرياالت(

 مالحظات

 تم التوزيع 266.99 0,50 الربع األول 

 تم التوزيع 266.99 0,50 الربع الثاني

 تم التوزيع 266.99 0,50 الربع الثالث
 

 266,99 0,50 الربع الرابع

حصول على بعد ال م2015سيتم توزيع األرباح المقترحة للربع الرابع 
اول أحقيتها بنهاية تدتاريخ حيث يكون ، لمساهمينالعامة لموافقة جمعية 
)حسب التاريخ المقترح والذي توافق عليه الجهات يوم الجمعية 

 والذي سيتم اإلعالن عنه على موقع تداول.  المختصة( 
  1,067,96 2 المجموع 
أي  وفي حال حدوث م في تطبيق ذات السياسة المتعلقة بتوزيع أرباح نقدية بصفة ربع سنوية6201هذا وستستمر الشركة خالل العام ملحوظة: 

أحقيتها  األرباح وتاريخ ه، علماً بأن مجلس اإلدارة يقوم بتحديد المبلغ المقترح توزيعه لهذالسايسة سيتم اإلعالن عنه في حينهتغيير على هذه 
 واإلعالن عنها عبر موقع السوق المالية السعودية )تداول( وفقاً للنظام. 

 

 ضيةالما نواتنمو توزيعات أرباح مجموعة صافوال لمساهميها خالل الخمس س
 ( )مليون لاير(م1201-2015) 
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 ( قائمة المساهمين الرئيسيين:  5-أ
فما فوق وتغيرها خالل  %5فيما يلي بيان بأسووماء وعدد أسووهم ونسووبة ملكية المسوواهمين الرئيسوويين الذين يملكون 

 )باللاير(: م2015عام 

فيما يتعلق باإلشووعارات المتعلقة بملكية حصووص كبيرة من األسووهم وتغيرها خالل العام طبقاً  لقواعد التسووجيل واإلدراج الصووادرة من  إقرار:  

، وقد م2015ملكيتهم خالل العام  ن نوعه من كبار المالك يفيد تغيّرهيئة السووووووق المالية، تود المجموعة أن تقر بأنها لم تتلق أي إخطار م
 على معلومات السوق المالية السعودية )تداول(.  وعة في رصد البيانات أعاله بناءً اعتمدت المجم

  والمناسبات التي تهم المساهمين والمستثمرين: المرتقبة تواريخ األحداث ( 6-أ

ً مع بعض الممارسات الدولية الجيدة في مجال الحوكمة، تود مجموعة صافوال مشاركة مساهميها أبرز يشاتم ا
 م والتي تهم جمهور مساهميها ومستثمريها الكرام: 2016خالل العام  المرتقبةالتواريخ والمواعيد المقترحة لألحداث 

 مالحظات حول الحدث الحدث م2016تاريخ الحدث  لبندا

 المالحظات - لبندا م:2016الربع األول  -المرتقبة حداث األأهم 

اجتموووواع لجنووووة المراجعووووة وإدارة  يناير 20  .1
المخاطر والتوصية لمجلس اإلدارة 

 م2015باعتماد نتائج الربع الرابع 

توصووووووويووة الم و2015اعتموواد النتووائج الموواليووة للربع الرابع 
 بتوزيع أرباح لذات الربع.

ة بتوزيع م وتوصي2015اعتماد النتائج المالية للربع الرابع  اإلدارةاجتماع مجلس  يناير 20  .2
على توصووووية لجنة المراجعة وإدارة أرباح لذات الربع بناًء 

 المخاطر.

صدور نشرة أخبار صافوال للربع  فبراير 5 –يناير 20  .3
 م )عربي/إنجليزي(2015الرابع 

 

تتضوومن النشوورة ملخص ألداء وأخبار المجموعة وشووركاتها 
الفرعية داخل المملكة وخارجها، باإلضافة إلى نشرها على 
موقع الشوووووووركة اإللكتروني وإرسوووووووالها بالبريد اإللكتروني 

 للموظفين وأكبر عدد من المستثمرين.      

اعتماد النتائج المالية )المدققة( وتقرير مجلس اإلدارة للعام  اجتماع مجلس اإلدارة فبراير 21  .4
م المتضوومن جدول أعمال الجمعية العامة للمسوواهمين 2015

 م.  2015ودعوتها لالنعقاد في اجتماعها السنوي للعام 

 المالحظات -البند  م:2016الربع الثاني  -األحداث المرتقبة أهم 

 أبريل  19  .5
)موعد مقترح خاضع 
 لموافقة الجهات الرسمية(

االجتماع السنوي للجمعية العامة 
 للمساهمين 

يتم اإلعالن عن موعد الجمعية وجدول أعمالها عبر تداول 
والصوووووحف المحلية وموقع الشوووووركة اإللكتروني وفقاً للمدة 
 واإلجراءات النظامية وبعد أخذ موافقة الجهات المختصة.  

اعتموواد النتووائج الموواليووة للربع األول وتوزيع أربوواح الربع  اجتماع مجلس اإلدارة أبريل   19  .6
لى موقع تووووداول فور األول والتي يتم اإلعالن عنهووووا ع

مادها من  ية من لجنة اإلدارة مجلس اعت ناء على توصووووووو ب
 المراجعة وإدارة المخاطر.

سووويتم نشووور نتائج الربع المحدد في موقع السووووق المالية )تداول(  موعد نشر نتائج الربع األول أبريل 21- 19  .7
 ومن ثم موقع الشركة اإللكتروني والصحف اليومية.  

 بتوزيع اإلدارة مجلس إعالن قرار  أبريل 21- 19  .8
 أرباح الربع األول

( يوماً من تاريخ األحقية المحدد في 15يتم صوووووورفها خالل )
 إعالن صرف األرباح الذي يتم نشره على موقع تداول. 

صدور نشرة أخبار صافوال للربع  مايو 6 -أبريل 21  .9
 األول )عربي/إنجليزي(

 ( في عمود المالحظات أعاله3أنظر البند )

 الجنسية اسم المستثمر م
 عدد األسهم

كما في بداية عام  
 م2015

نسبة الملكية 
في بداية العام 

 م2015

عدد األسهم كما 
في نهاية عام 

 م2015

نسبة التغير في  
الملكية بنهاية العام 

 م2015

 %11,23 60,000,000 %11,24 60,000,000 ةسعوديشركة   شركة ماسك القابضة 1

 %10,23 54,658,575 %10,24 54,658,575 مؤسسة حكومية سعودية المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 2

 %8,21 43,892,500 %8,22 43,892,500 سعودي الشيخ عبد هللا محمد عبد هللا الربيعة 3

 * %7,97 42,551,296 %7,97 42.551.296 شركة سعودية شركة عبد القادر المهيدب وأوالده 4

 %6,36 33,980,684 %6,36 33,980,684 شركة سعودية شركة المهيدب القابضة 5
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 مالحظات حول الحدث الحدث م2016تاريخ الحدث  لبندا

 المالحظات -البند  م:2016الربع الثالث  -األحداث المرتقبة أهم 

 متابعة أعمال وأداء الشركة حتى تاريخه  اجتماع مجلس اإلدارة يونيو 23  .10

اجتماع لجنة المراجعة وإدارة  يوليو  27  .11
المخاطر والتوصية لمجلس اإلدارة 

 م2016باعتماد نتائج الربع الثاني 

م وتوصووية بتوزيع 2016اعتماد النتائج المالية للربع الثاني 
 أرباح لذات الربع. 

 مجلستائج الربع الثاني وإعالن قرار موعد نشر ن -نظراً لتزامن   .12
هـ، 1437بعطلة عيد الفطر  -بتوزيع أرباح عن الربع الثاني  اإلدارة 

 خالل الفترة التي تحددها الجهات المالية للمجموعةسيتم إعالن النتائج 
 .النظامية )أي بعد تحديد موعد بداية ونهاية العطلة الرسمية(

اعتموواد النتووائج الموواليووة للربع الثوواني وتوزيع أربوواح الربع 
الثووواني والتي يتم اإلعالن عنهوووا على موقع توووداول فور 
اعتمادها من المجلس بناء على توصووووية من لجنة المراجعة 

 اطر.وإدارة المخ

بعد  نشر النتائج المالية    .13
 للربع الثاني بعشرة أيام  

صدور نشرة أخبار صافوال 
 للربع الثاني )عربي/إنجليزي(

 (.2أنظر المالحظات أعاله الخاصة بالبند )

 متابعة أعمال وأداء الشركة حتى تاريخه اجتماع مجلس اإلدارة سبتمبر 1  .14

 المالحظات -البند  م:2016الرابع  الربع -األحداث المرتقبة أهم 

اعتموواد النتووائج الموواليووة للربع الثووالووث وتوزيع أربوواح الربع  اجتماع مجلس اإلدارة  أكتوبر 19  .15
الثوووالوووث والتي يتم اإلعالن عنهوووا على موقع توووداول فور 
اعتمادها من المجلس بناء على توصووووية من لجنة المراجعة 

 وإدارة المخاطر.

 أكتوبر 21 -19  .16

 
 (. 6أنظر المالحظات أعاله الخاصة بالبند ) موعد نشر نتائج الربع الثالث

 أكتوبر  19-21  .17

 
 إعالن قرار المجلس بتوزيع 

 أرباح الربع الثالث.
 (.7أنظر المالحظات أعاله الخاصة بالبند )

صدور نشرة أخبار صافوال للربع  نوفمبر 10 –أكتوبر  22  .18
 الثالث )عربي/إنجليزي(

 (.2المالحظات أعاله الخاصة بالبند )أنظر 

اجتماع المجلس العتماد الخطة  ديسمبر 15  .19
 م2017 –والموازنة التقديرية للعام 

اعتماد الخطة والميزانية التقديرية للشوووووووركة للعام المالي 
 م.2017

قها، حريصة على تحقي لها من قبل المجموعة وستكونتقريبية ومخطط أعاله تُعد  المرتقبة أن تواريخ األحداث: تود المجموعة اإلشارة إلى ملحوظة
عليه  ،خطارات الرسمية التي  ترد إليها من قبل الجهات النظامية المختصةوث أي طارئ ووفقاً للموافقات واإلإال أنها قد تتغير في حالة حد

 ب من األسباب.  تجاه هذه المواعيد، في حالة عدم تحققها ألي سب  على المجموعة أي التزام فإنه ال يترتب
 

 فصاحات المتعلقة بتكوين مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين: ( االب
العامة للمساهمين عن إدارة الشركة حسب الجمعية إدارة المجموعة هو الجهاز اإلداري األعلى المسؤول أمام مجلس إن 

والوظائف الرئيسووووة للمجلس رسووووم واعتماد النظام األسوووواس للشووووركة والقوانين واألنظمة ذات العالقة، ومن أبرز المهام 
التوجهات االسووتراتيجية واألهداف الرئيسووة للشووركة ووضووع ومتابعة إجراءات الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر وضوومان 
 كفاءتها وفاعليتها، واعتماد الموازنات الرئيسة والسياسات المالية ومتابعة ومراقبة أداء الشركة وأعمال اإلدارة التنفيذية
بها، بجانب وضووووع السووووياسووووات التي تنظم العالقة مع أصووووحاب المصووووالح وتحمي حقوقهم، بما في ذلك وضووووع واعتماد 
السوووياسوووات التي تؤكد وتضووومن تطبيق وتنفيذ األنظمة واللوائح الرسووومية وااللتزام باإلفصووواح عن المعلومات الجوهرية 

الشووركة وجمهور مسووتثمريها في تقييم أصووول ومطلوبات  المتعلقة بالشووركة وأدائها والتي من شووأنها أن تسوواعد مسوواهمي
الشووووركة، هذا باإلضووووافة إلى المهام األخرى التي ورد تفصوووويلها في النظام األسوووواس للشووووركة ودليل الحوكمة للمجموعة 

 (. www.savola.comالمتوفرين على موقع الشركة اإللكتروني )
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 ( تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه ومؤهالتهم والشركات المساهمة التي ال يزالون يتولون عضويتها: 1-ب
(  عضواً وهو ما يتوافق مع الئحة حوكمة الشركات 11بـ )اإلدارة مجلس ساس لمجموعة صافوال عدد أعضاء النظام األ حدد

وفيما م. 30/6/2016م وستنتهي في 1/7/2013لية للمجلس بدأت في علماً بأن الدور الحا .الصادرة من هيئة السوق المالية
بيان و السعودية  يلي أسماء أعضاء المجلس وتصنيف عضويتهم وفقاً لمعايير حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية

 بمؤهالتهم والشركات المساهمة التي ال يزالون يتولون عضويتها: 
 :  عضويتهاالتي يتقلدون وبيان بمؤهالتهم والشركات المساهمة  م2015للعام وتصنيف عضويتهم  أعضاء مجلس اإلدارة

 اسم العضو م

 تصنيف

  العضوية

)عضو مجلس 

 إدارة(

 ملخص المؤهالت العلمية

 بيان بالشركات المساهمة 

  التي )المدرجة وغير المدرجة( 

يتولى عضويتها بجانب عضويته في 

 مجلس إدارة مجموعة صافوال

  أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين وغير التنفيذيين:

 أ. سليمان عبد القادر المهيدب  .1

 )رئيس مجلس اإلدارة(     

كلية الطب في العام  –السوووووونة الثانية  غير تنفيذي

 م. 1985

لوه خبرة واسوووووووعوة في مجوال التجوارة 

ويوورأس مووجوولووس إدارة  والوومووقوووواوالت

قوابضووووووووة ويتقلود مجموعوة المهيودب ال

 عضوية عدد من مجالس الشركات.

 

البنووك السوووووووعودي البريطوواني ) مدددرجددة:

 ، شووركةشووركة التصوونيع الوطنية)سوواب(، 

 (. المراعي

دب شوووووووركة عبد القادر المهي غير مدرجة:

، شووووركة وأوالده، شووووركة جسووووور القابضووووة

العقارية، شووووووركة مصوووووونع الشوووووورق  رافال

األوسووووط للصووووناعة الورقية، شووووركة األولى 

للتطوير العقاري، الشوووووووركة العربية لتنمية 

 شركة أعمال المياه والطاقة.المياه والطاقة، 

 م. عبد هللا محمد نور رحيمي  .2

لرئيس /ا )العضو المنتدب

 التنفيذي(

 تنفيذي

 

بكالوريوس في الهندسووووووة الميكانيكية  

من جووووامعووووة الملووووك فهوووود للبترول 

والمعادن، المملكة العربية السووووووعودية 

م شووووغل سووووابقا منصووووب رئيس 1975

الهيئووة العووامووة للطيران الموودني حتى 

 م.2010مارس 

شوووووووركوووة مووودينوووة المعرفوووة ) مددددرجدددة:

شوووووركة االقتصوووووادية، شوووووركة المراعي، 

 (اللجين، شركة الكابالت السعودية

)شركة بنده للتجزئة، شركة  غير مدرجة:

صافوال لألغذية )ويتولى عضويتها ممثالً 

 لمجموعة صافوال(. 

بكووووالوريوس في إدارة األعمووووال من  غير تنفيذي إبراهـيم محمد العيسى أ.  .3

كووواليفورنيوووا   –جوووامعوووة تشوووووووووابموووان 

عام  حدة األمريكية في  بالواليات المت

 م. 1974

ة شركالبنك السعودي الفرنسي، ) مدرجة:

 أسمنت ينبع، شركة المراعي(.

 شوووووووركوووة بنوووده للتجزئوووة،  غير مددددرجدددة:

شركة صافوال لألغذية )ويتولى عضويتها 

 ممثالً لمجموعة صافوال(.

4.  

 – األعموووال إدارة في مووواجسوووووووتير   غير تنفيذي أ.  بدر بن عبد هللا العيسى

عام  المتحدة الواليات – رايس جامعة

 – في االقتصوواد سم، بكالوريو2006

 المتحودة الواليوات – فيرجينيوا جوامعوة

 معتمووود موووالي محلووولم، 2001عوووام 

(CFA). 

، شووووركة )شووووركة دور للضوووويافة مدرجة:

 ( االقتصاديةمدينة المعرفة 

)شووووووركة صووووووافوال لألغذية  غير مدرجة:

ندة للتجزئة وشوووووووركة عافية وشوووووووركة  ب

ويتولى عضويتها ممثالً لمجموعة  العالمية

 .، وشركة أصيلة لالستثمار(صافوال

5.  

 أ. عبد العزيز بن خالد الغفيلي

 

من الواليات في االقتصوووواد  ماجسووووتير غير تنفيذي

م، 1990عووووام  المتحوووودة األمريكيووووة

بكالوريوس اقتصوووواد من جامعة الملك 

 م.1981سعود عام 

مصرف الراجحي، شركة هرفي  مدرجة:

 للخدمات الغذائية.

 

6.  

بكالوريوس علوم )تخصوص إحصواء(  غير تنفيذي أ. عصام عبد القادر المهيدب  

 .م1985من جامعة الملك سعود عام 

)شوووووووركة هرفي للخدمات الغذائية،  مدرجة:

 شركة بوان(. 

شوووووووركة عبدالقادر المهيدب ) غير مدرجة:

وأوالده، شووركة مصوودر لمواد البناء، شووركة 

،  شوووووووركووة زهور الريف، العقوواريووةفووال ار
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 اسم العضو م

 تصنيف

  العضوية

)عضو مجلس 

 إدارة(

 ملخص المؤهالت العلمية

 بيان بالشركات المساهمة 

  التي )المدرجة وغير المدرجة( 

يتولى عضويتها بجانب عضويته في 

 مجلس إدارة مجموعة صافوال

شووووووركة إمداد العمالة، شووووووركة البلد األمين، 

شووووووركة األولى للتطوير العقاري، الشووووووركة 

ة ، وشوووووووركة بندالعربية لتنمية المياه والطاقة

تهووووا ممثال يللتجزئووووة والتي يتولى عضوووووووو

 لمجموعة(ل

  :أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين

7.  

  *أ. أمين محمد أمين شاكر

 

 

جامعة  –ماجسوووتير في إدارة األعمال  مستقل

م، 1986سوووواوث وسووووترن أوكالهوما 

كليووة  – االقتصووووووووادبكووالوريوس في 

جامعة الملك سوووعود  –العلوم اإلدارية 

م، كليووة القيووادة 1979بووالريوواض عووام 

واألركان المشووتركة البريطانية، الكلية 

الملكية للدراسووات الدفاعية في المملكة 

يوليو  –م 2002المتحوودة )سوووووووبتمبر 

 .م(2003

)شوووووووركة البحر األحمر لخدمات  مدرجة:

 اإلسكان(

ة للتطوير شووركة كنان الدولي غير مدرجة:

)ويتولى عضوووووووويتهووووا ممثالً  العقوووواري

 لمجموعة(.ل

 مستقل عبد الكريم أسعد أبو النصرأ.   .8

جووامعووة ب –موواجسوووووووتير إدارة أعمووال 

م، 1989األمريكيوووة بوووالقووواهرة عوووام 

جووامعووة  –بكووالوريوس إدارة أعمووال 

 . م1985والية كاليفورنيا 

شووووووووركووووة يوونووبووع الوووطوونوويووووة ) مدددددرجددددة:

 )ينساب( للبتروكيماويات

شوووووووركة عبد اللطيف جميل مدرجة :غير 

المتحدة للتمويل، شووركة محمد عبد العزيز 

الراجحي وأوالده القووابضوووووووووة، شوووووووركووة 

الخطوط السووووووعودية لهندسووووووة وصووووووناعة 

ية للتطوير  لدول نان ا الطيران، شوووووووركة ك

 العقاري

 مستقل أ. محمد عبد القادر الفضل  .9

بكالوريوس علوم اقتصووادية وتسووويقية 

 –فرانسووووووويسوووووووكو من جامعة سوووووووان 

الواليووووات المتحوووودة األمريكيووووة عووووام 

 .م1977

 مدرجة )ال يوجد(

شووركة شووركة جدة القابضووة، غير مدرجة :

ار شووركة دكنان الدولية للتطوير العقاري، 

 .(التمليك

 مستقل أ. فهد عبد هللا القاسم  .10

تخصووووص  –بكالوريوس علوم إدارية 

جامعة الملك سعود بالرياض  -محاسبة

برنامج اإلدارة والقيادة ، م1986عام 

 من جامعة إكسفورد

)شوووووووركوووة دلوووة للخووودموووات  مددددرجدددة:

 للتسوووووويق،شوووووركة جرير  الصوووووحية،

 (شركة دور للضيافة

مدرجة: مجموعة عبد اللطيف ) غير 

شوووركة فهد عبدهللا العيسوووي القابضوووة، 

 ،القاسوووووم وأبناؤه للتجارة واالسوووووتثمار

 (ةة التراثيفالشركة السعودية للضيا

 مستقل .الفارسي نصرت هدير عمرأ.   .11

 جامعة من االقتصوووووواد في بكالوريوس

 يةكل من القانون في ودكتوراه نوتردام

 .كولومبيا جامعة في الحقوق

  (يوجد ال) :مدرجة 

 الدولي الخليج بنك: غير مدرجة

  ملحوظة:
 م. 11/2/2016أمين شاكر استقال من عضوية مجلس اإلدارة مجموعة صافوال اعتباراً من  األستاذ*  
(.وبناء على www.savola.comالحاليين نرجو زيارة موقع الشركة اإللكتروني ) اإلدارة مجلسل السيرة الذاتية وخبرات أعضاء لمزيد من المعلومات حو**  
 في آن واحد. مساهمة عامة )مدرجة( لبيان أعاله والذي يليه يتأكد أنه ال يتولى أي من أعضاء مجلس إدارة المجموعة عضوية أكثر من خمس شركات ا

 

http://www.savola.com/
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 (  سجل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة: 2-ب

، ويوضووح الجدول أدناه سووجل م2015خالل العام ( اجتماعات 6اإلدارة )تعزيزاً لدوره ومسووئولياته، فقد عقد مجلس 
 :م2015حضور أعضاء مجلس اإلدارة الجتماعات المجلس خالل العام 

 م
 اسم العضو/ تاريخ االجتماع 

عدد مرات  2014تاريخ االجتماع خالل العام 

 **نوفمبر* 30-29-28 أكتوبر 19 *سبتمبر 3 يونيو 28 أبريل 19 *فبراير 22 الحضور

       (6)  المهيدبأ. سليمان عبد القادر   .1

       (6)      م. عبد هللا محمد نور رحيمي  .2

    ×  × (4) إبراهـيم محمد العيسى أ.  .3

       (6) أ. بدر بن عبد هللا العيسى   .4

       (6) عبد العزيز بن خالد الغفيلي  أ.  .5

       (6) محمد عبد القادر الفضل أ.  .6

       (6) أ. أمين محمد أمين شاكر  .7

  ×     (5) عبد الكريم أسعد أبو النصرأ.   .8

       (6) أ. عصام عبد القادر المهيدب    .9

       (6) أ. فهد عبد هللا القاسم  .10

11.  
 الفارسي** تأ. عمر هدير نصر

ينه تعيال ينطبق ألن العضو تم 

 م2015مايو  4اعتبارا من 
    

 (4( من )4)

 طارق محمد إسماعيلأ.   .12

 )أمين مجلس اإلدارة(

      (6) 

  ملحوظة:
 م بالتمرير وتم المصادقة عليها من قبل المجلس الحقا. 2015تم الموافقة على النتائج المالية للربع الثاني  * 
م، 2015فبراير  22المجلس المنعقد في  اجتماع (تنفيذي غير إدارة مجلس عضوووووو) مناع محمد بن الرؤوف عبد/ الدكتور لم يحضووووور **

 األربعاء اليوم تاريخ من اعتباراً  سووووريانها بدأو وقبلها المجلس م،2015 فبراير 24 الثالثاء يوممن عضوووووية المجلس  باسووووتقالته وتقدم
 .م2015 فبراير 25 الموافق

م، تم تخصوويصووا فقط لمراجعة ومناقشووة اسووتراتيجية 2015أيام( خالل شووهر نوفمبر من العام  3عقد مجلس اإلدارة ورشووة عمل لمدة ) ***
 وخطط المجموعة وشركاتها الفرعية وسياستها العامة وآليات الرقابة والمتابعة على عملية التنفيذ. 

 (  فريق اإلدارة التنفيذية بالمجموعة: 3-ب
الرئيس التنفيذي وفريق اإلدارة التنفيذية بتنفيذ االستراتيجيات والخطط التي يقرها مجلس اإلدارة سواء نتدب /الم العضويقوم 

على مستوى مجلس إدارة المجموعة أو المجالس الفرعية للشركات التابعة للمجموعة، وكذلك يقوم الفريق التنفيذي بمتابعة 
ً لقرارات مجلس عمليات المجموعة ومتابعة تحقيق مؤشرات األداء المرس ومة على مستوى المجموعة والقطاعات وفقا

المجموعة والمجالس الفرعية التابعة. كما توجد لجان فرعية وفرق عمل على مستوى الشركات الفرعية الرئيسة للمساعدة 
فيذي الحالي ق التنفي عمليات اإلدارة واإلشراف والرقابة على التنفيذ )كل حسب القطاع الذي يديره(، وفيما يلي أسماء الفري

 ومؤهالتهم: 
 العلميةالمؤهالت ملخص  المنصب االسم  م

 .اإلدارة مجلسسبق ذكر مؤهالته ضمن أعضاء  الرئيس التنفيذي/ العضو المنتدب م. عبد هللا محمد نور رحيمي  .1

 أ. بدر حامد العوجان  .2
الرئيس التنفيذي لشركة صافوال 

 لألغذية )قطاع األغذية(

لملك ا جامعة – الهندسة الميكانيكيةفي علوم البكالوريوس 

 م.1992 سعود

 أ. موفق منصور جـــــمال  .3
زئة لشركة بنده للتجالرئيس التنفيذي 

 )قطاع التجزئة(

جامعة الملك فهد  –بكالوريوس العلوم في المحاسبة 

 م. 1988للبترول والمعادن بالسعودية 

 لالستثمارالرئيس التنفيذي  . فيصل حسين بدران أ  .4

يات الوال –شيكاغو  –جامعة ديبايو  –اقتصاد  سبكالوريو

م، برنامج القيادة التنفيذية 1988المتحدة األمريكية 

 )انسياد( 

 لمدير المالي للمجموعةا محمد عبد السالمأ. نعمان فرخ   .5

 نباكستا -جامعة كراتشي  ،محاسبة –تجارة  سبكالوريو

، ACMA) -التكاليف  إدارةو سبةمحام، )زمالة 1983

 . (ATM) ضرائبدارة الزمالة معهد إ
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 العلميةالمؤهالت ملخص  المنصب االسم  م

 ةالبشري للموارد التنفيذي الرئيس التركي سامي رانيه. أ  .6

 واشنطن جورج جامعةماجستير في علوم الحاسب من 

 انديانافي علوم الحاسب من جامعة  بكالوريوس، م2004

كلية إدارة من  الحديثة، برنامج القيادة م2000ستيت

 بلندن.األعمال 

 أ. طارق محمد إسماعيل   .7
المدير التنفيذي للشئون العامة 

 واالستدامة  وأمين مجلس اإلدارة

م، 2004بكالوريوس في إدارة أعمال من جامعة دبي 

ية األكاديمية العربمستشار معتمد في االتصال واإلعالم من 

مدير معتمد في  م.2007 – البريطانية للتعليم العالي

 . م2015 الحوكمة والشفافية من جامعة انسياد

 

 ( مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين: 4-ب
 ستقوم مجموعة صافوال بدفع مكافآت ومصاريف وبدل حضور الجلسات ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء المجال

ستناداً إلى أنظمة وزارة التجارة والصناعة والنظام األساس للشركة اإلدارة مجلسالفرعية واللجان المنبثقة من  ، ا
ودليل الحوكمة للمجموعة والتي يوصي المجلس بالموافقة عليها وفقاً للبيان أدناه، كما تقوم المجموعة بدفع رواتب 

 ومكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين حسب عقود العمل المبرمة معهم. 
 

كافآت والرواتب والمصوووروفات المدفوعة ألعضووواء مجلس اإلدارة والعضوووو المنتدب والتي وفيما يلي تفاصووويل الم
 يوصي المجلس بالمصادقة عليها. 

 : م2015مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة للعام ( 1-4-ب

 اسم العضو م

بدل الحضور لجلسات 

مجلس اإلدارة واللجان 

المنبثقة عنه  والبدالت 

 األخرى )لاير(

السنوية المكافأة 

لعضوية المجلس 

ألف  200بواقع 

 لاير للسنة

 اإلجمالي

 **269,610 200,000 69,610 أ. سليمان عبد القادر المهيدب )رئيس المجلس(  .1

2.  
 (ذيالرئيس التنفي/العضو المنتدب ) رحيمي نور محمد هللا عبد. م

 )مكافأته في هذا البيان بصفته عضو مجلس اإلدارة(
275,000 200,000 475,000 

 345,000 200,000 145,000  إبراهـيم محمد العيسى أ.  .3

 657,220 200,000 457,220  أ. أمين محمد أمين شاكر  .4

 269,610 200,000 69,610 أ. بدر محمد عبد هللا العيسى  .5

 585,000 200,000 385,000 عبد الكريم أسعد أبو النصرأ.   .6

 394,610 200,000 194,610 عبد العزيز بن خالد الغفيلي  أ.  .7

 393,342 200,000 193,342 أ. عصام عبد القادر المهيدب    .8

 373,897 200,000 173,897 أ. محمد عبد القادر الفضل  .9

 529,220 200,000 329,220  أ. فهد عبد هللا القاسم  .10

 170.666 131.666 39,000 أ. عمر هدير نصرت الفارسي  .11

 31.111 31.111 0 *عضو مستقيل -

 4,494,286 2,162.777 2,331,509 اإلجمالي 

 :ملحوظة

عن فترة لاير ( 31.111)مبلغ  (مستقيل)عضو مجلس إدارة سابق  مناع محمد الرؤوف عبد بلغت المكافأة السنوية للدكتور  *

 م.2015فبراير  25م وحتى 2015منذ بداية العام  يتهعضو

لسعادة رئيس مجلس إدارة  م2015المبلغ المذكور في الجدول أعاله والخاص بالمكافأة السنوية وبدل حضور الجلسات للعام المالي  **

 .صافوال مجموعةبرع به لدعم صندوق تكافل موظفي المجموعة، فإن سعادة رئيس المجلس قد تنازل عنه وت
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  :م2015مكافآت ومخصصات كبار التنفيذيين بالمجموعة لعام  (2-4-ب

 م2015فيما يلي استحقاقات ومكافآت كبار التنفيذيين في المجموعة بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي للمجموعة عن العام 
 :بآالف الرياالت(المبلغ ) على النحو التالي

 

العضو  من بينهم( 7تفاصيل مكافآت كبار التنفيذيين وعددهم )
 ( CFO)المدير المالي و( MD/CEO)الرئيس التنفيذي المنتدب/

 م البيان

 .1 الرواتب  11.601

 .2 )شاملة بدل السكن، المواصالت، العالج، التعليم وغيره(البدالت   4.371

 .3 م2015المكافآت االستثنائية خالل العام   400

 .4 م(2015)شاملة مكافأة األداء  المكافآت الدورية والسنوية  9.504

  المجموع  25.876

 

 ( لجان مجلس اإلدارة وتقييم أداء المجلس:ج
( لجان فرعية تم تشكيل عضويتها من قبل أعضاء المجلس وأعضاء 4للشركة لجان فرعية منبثقة عن مجلس اإلدارة وعددها )

( معتمد من Charterذوي الخبرات والتخصوووووصوووووات في مجال عمل اللجنة، ولهذه اللجان ميثاق عمل ) خارجيين وتنفيذيين من
 عملها وهي كما يلي:  تقبل مجلس اإلدارة يحدد صالحياتها وإجراءا

 

  و إدارة المخاطر لجنة المراجعة  ( 1-ج

ومختصوووين أغلبهم بالشوووؤون المالية والمحاسوووبية ( أعضووواء جميعهم غير تنفيذيين 5تتكون لجنة المراجعة وإدارة المخاطر من ) 
تعزيزاً لدورها ودور مجلس اإلدارة ( اجتماعات 5عدد ) م2015عقدت اللجنة خالل العام  وأعمال المراجعة وإدارة المخاطر،

ية تقارير المالوفاعليتها ولضووومان سوووالمة ال وإدارة المخاطر في متابعة عمليات المراجعة الخارجية والرقابة والمراجعة الداخلية
 ميثاق عملها. واإلدارة المثلى للمخاطر وغيرها من األعمال التي تُسند للجنة من منطلق 

 وفيما يلي بيان بعضوية اللجنة وسجل الحضور خالل العام وملخصاً ألبرز مهامها ومسؤولياتها:

 

 وتاريخها   م2015تسلسل  االجتماعات للعام    
مرات 

 المنصب اسم العضو م الحضور
(1) 
 يناير 18

(2   ) 
 فبراير 22

(3) 
 أبريل 19 

(4  ) 
 يونيو 29

(5 ) 
 أكتوبر 19

1. 
 أ. عبد الكريم أسعد أبو النصر

 (مستقل )عضو مجلس إدارة

رئيس 
 اللجنة
 

  ×   4 

2. 
ضووو )عأ. عبد العزيز بن خالد الغفيلي  

 مجلس إدارة غير تنفيذي(
      5 عضواً 

3. 
 عبد هللا القاسمأ. فهد 

 )عضو مجلس إدارة مستقل( 
      5 عضواً 

4. 
 د. محمد علي حسن إخوان*

 مستقل( -)عضو خارجي 
      5 عضواً 

5. 
 أ. عبد الحميد سليمان المهيدب*

 غير تنفيذي( –)عضو خارجي 
      5 عضواً 

 أمين اللجنة طارق محمد إسماعيل  أ. .6
×     

4 
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 الدور والمهام والمسؤوليات الرئيسة للجنة :ملخص 

الخارجية والتحقق من مدى فاعليتهما، بما في ذلك دراسة القوائم المالية الربع أعمال المراجعة المراجعة الداخلية و إدارةاإلشراف على 
راسة د األرباح وكذلكسنوية والختامية قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها للمجلس، والتوصية بتوزيع 

دارة، بجانب التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين المحاسبين نظام الرقابة الداخلية وفاعليته ورفع تقارير دورية بخصوصها لمجلس اإل
 .عةالمراج بأعمال قيامهم أثناء أداءها يكلفون التي المراجعة أعمال نطاق خارج عمل أي واعتماد، لقانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهما

ضافة . باإلقات األشخاص ذوي العالقة، ومراجعة صفكذلك التحقق في المظالم التي ترد إلى المجموعة من أصحاب المصالح وتسويتها
إلى تحديد المخاطر ووضع تصور لها وإدارتها بشكل فعال ومستمر حسب اآلليات والسياسات والخطط المتبعة وأفضل الممارسات في 

كتروني اإللموقع الشركة لدليل الحوكمة المنشور على على تفاصيل أوفى حول نطاق عمل اللجنة يمكنكم الرجوع  ولالطالعهذا الشأن. 
(www.savola.com  ) 

، متضمنة بدل حضور ومكافأة سنوية م2015عن العام  لاير 627,305ا تلقى أعضاء اللجنة أتعاباً قدره مكافآت أعضاء اللجنة:
 وبدل سفر وإقامة وذلك وفقا للسياسة المتبعة بالمجموعة والمضمنة في دليل الحوكمة المعتمد من قبل مجلس اإلدارة.   

 مؤهالت أعضاء لجنة المراجعة وإدارة المخاطر:  •

 أعضاء اللجنة من أعضاء مجلس إدارة المجموعة سبق ذكر مؤهالتهم ضمن مؤهالت أعضاء المجلس سابقاً.  •

 بقية األعضاء من غير أعضاء مجلس اإلدارة وهم:  •

( ومسئول CFOمدير مالي )يحمل درجة الدكتوراه في هندسة النظم االقتصادية وعمل ك د. محمد علي حسن إخوان: -

 عن إدارة المراجعة الداخلية بمجموعة صافوال سابقا.   

 ايماليبو كاليفورن –يحمل درجة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة ببرداين  أ. عبد الحميد سليمان المهيدب: -
 م.   2005دة األمريكية م وبكالوريوس في إدارة األعمال )تخصص تمويل( من جامعة ميامي بالواليات المتح2012

 

( كمراجع PwCبإعادة تعيين مكتب برايس ووتر هاوس ) اإلدارةوتنفيذاً لدورها، قامت اللجنة بالتوصية لمجلس  •
ألف لاير لمراجعة حسابات الشركة  325بأتعاب قدرها  2015خارجي لحسابات مجموعة صافوال للعام المالي 

مع  م2015ع السنوية والختامية للعام قامت اللجنة بمراجعة الحسابات ربربع السنوية والحسابات الختامية، كما 
المراجع الخارجي والتوصية لمجلس اإلدارة بخصوص توزيع األرباح خالل العام والتأكد من سالمة التقارير 

ً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها ة والمالئمة يفي المملكة العربية السعود المالية واستيفائها للمتطلبات وفقا
ومن ثم رفع توصياتها لمجلس اإلدارة في هذا الخصوص. كما قامت باعتماد اإلطار العام  لظروف المجموعة

 الستراتيجية المجموعة في مجال أعمال المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر. 
 

 يتبعوأخرى على مستوى الشركات الفرعية،  وإدارات ،توجد إدارة للمراجعة الداخلية على مستوى المجموعة •
 المراجع الداخلي للمجموعة وظيفياً للجنة المراجعة ويرفع تقارير دورية لها. 

 

 ) تفعيل آليات الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر:۱-جتابع 
 : م۲۰۱٥إجراءات الرقابة الداخلية ونتائج المراجعة السنوية لفعاليتها للعام  •

 ملمجموعة وشركاتها التابعة بتوقيع إقرارات سنوية تهدف إلى التأكيد على مسئوليتهبااإلدارة التنفيذية يقوم فريق 
في توفير إجراءات رقابة داخلية تضمن بشكل معقول فاعلية وكفاءة عمليات المجموعة وإجراءات الرقابة المطبقة 

دى االلتزام باألنظمة والقوانين والسياسات المعمول فيها، بما في ذلك مدى مصداقية التقارير المالية ونزاهتها، وم
كما تقوم إدارة  .القانونية للمجموعة الشؤونوإيداعها لدى  م2015بها، حيث تم تسليم هذه اإلقرارات عن العام 

المراجعة الداخلية والمخاطر على مستوى المجموعة والشركات التابعة بتنفيذ خطة المراجعة السنوية المعتمدة 
والتي يتم بموجبها تقييم الوضع الراهن إلجراءات الرقابة الداخلية من وإدارة المخاطر  ل لجنة المراجعةمن قب

خالل أخذ عينات عشوائية تخضع للفحص والتقييم بهدف الحصول على تأكيدات معقولة من فاعلية وكفاءة 
 إجراءات الرقابة الداخلية خالل العام.  
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 اعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة:نتائج المراجعة السنوية لف •
وإدارة المراجعة الداخلية والمخاطر  مجلس اإلدارة ولجنة المراجعة وإدارة الشركةبها نتيجة للجهود التي قام 

، فإن نتائج المراجعة إلجراءات الرقابة الداخلية والفحص الذي تم على مستوى المجموعة والشركات الفرعية
لبعض العمليات التي خضعت الختبار وتقييم من قبل فريق عمل إدارة المراجعة الداخلية  م2015خالل العام 

واللجنة تؤكد على أنه لم يسترعي انتباهها أية أمور تجعلها تعتقد أن هناك قصور جوهري يقتضي اإلفصاح عنه 
ل إال أنه ال يمكن التأكيد بشكلمجموعة وشركاتها التابعة، افي أنظمة وإجراءات الرقابة الداخلية المطبقة من قبل 

مطلق على شمولية عمليات التقييم التي تتم إلجراءات الرقابة الداخلية ألن عملية المراجعة الداخلية في جوهرها 
تستند إلى أخذ عينات عشوائية كما هو مشار إليه أعاله، فضالً عن انتشار عمليات المجموعة وتوسعها الجغرافي 

ً وإقليمياً، ولذل جعة المرا إدارات وأقسام وفريقك فإن جهود التحسين والتطوير مستمرة من قبل اللجنة محليا
لضمان فاعلية وكفاءة أكثر في آلية متابعة عمليات وإجراءات الرقابة الداخلية بالمجموعة والشركات التابعة 

 الداخلية.
 

 لجنة المكافآت والترشيحات والحوكمة: (2-ج
( أعضوواء جميعهم أعضوواء غير تنفيذيين من أعضوواء مجلس 4من )  لجنة المكافآت والترشوويحات والحوكمةتتكون 

قامت فيها  م2015( اجتماعات خالل العام 6اإلدارة ممن لهم خبرة في مجال عمل اللجنة، وقد عقدت اللجنة )
ور بعضوووية اللجنة وسووجل الحضوو بمتابعة مسووئولياتها في مجال المكافآت والترشوويحات والحوكمة، وفيما يلي بيان

 خالل العام وملخصاً ألبرز مهامها ومسؤولياتها:
 

 تاريخ االجتماع    
عدد مرات 

 الحضور
 

 م
 المنصب اسم العضو

29 

  مارس

19 

 أبريل

8 

 يوليو

13 

 أغسطس

7 

 سبتمبر

14 

 أكتوبر 

 أ. محمد عبد القادر الفضل  .1
 )عضو مجلس إدارة مستقل(

       (6) رئيس اللجنة

 أ. إبراهيم محمد العيسى  .2
 )عضو مجلس إدارة غير تنفيذي(

     ×  (5) عضواً 

 أ. أمين محمد أمين شاكر  .3
 )عضو مجلس إدارة مستقل( 

       (6) عضواً 

 أ. عصام عبد القادر المهيدب  .4

 )عضو مجلس إدارة غير تنفيذي(
  ×  ×  (3) × عضواً 

   ×    (5) أمين اللجنة طارق محمد إسماعيل  أ.  .5

 الدور والمهام والمسؤوليات الرئيسة للجنة:ملخص 

وضع سياسات لمكافآت كبار التنفيذيين وخطط التعاقب اإلداري للمناصب القيادية ومتابعة تنفيذها، بجانب 

التوصية لمجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه ومراجعة هيكل المجلس 

لس والتحقق السنوي من وتصنيف العضوية واالحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية المج

زام به حوكمة وضمان االلتالاستقاللية األعضاء المستقلين، كما تقوم اللجنة باإلشراف ومتابعة تطبيق نظام 

والعمل على تطويره بشكل مستمر، باإلضافة إلى التحقق في المظالم التي ترد إلى المجموعة من الموظفين 

 ةالحوكم لدليل الرجوع يمكنكم اللجنة عمل نطاق حول أوفى تفاصيل على ولالطالعوالعمال وتسويتها. 

 (  www.savola.com) اإللكتروني الشركة موقع على المنشور

ً قدرها  اللجنة:مكافآت أعضاء  ، متضمنة بدل م2015عن العام  لاير 513,276تلقى أعضاء اللجنة أتعابا

حضور ومكافأة سنوية وبدل سفر وإقامة وذلك وفقا للسياسة المتبعة بالمجموعة والمضمنة في دليل الحوكمة 

  المعتمد من قبل مجلس اإلدارة.   
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ً ضابط الحوكمة وااللتزام على مستوى المجموعة، كما يتبع للحوكمة وااللتزام توجد إدارة  • ة إلى لجنوظيفيا
 ويرفع تقارير دورية لها.  والترشيحات والحوكمةالمكافآت 

 
 

 (: Board Assessmentاإلدارة ) مجلسالسنوي لتقييم لا •

 Board)المجلس وأداء أعمال تعاقدت المجموعة مع استشاري متخصص ومستقل لعمل دراسة وتقييم لفاعلية 

effectiveness 19للمجلس خالل جلسته بتاريخ م وتم عرض نتائج التقييم النهائية 2014/2015( للعامين 
هم في عدد من المجاالت من إلدالء بآرائم، حيث شارك أعضاء المجلس في عملية التقييم من خالل ا2016يناير 

خطط ، وء المجلس كفريق واحدبين أعضااإلدارة ولجانه، والتفاعل  مجلسودور وأعمال هيكل بينها )
 التعاقبوخطط المخاطر وكيفية إدارتها لحوكمة والتحديات وومدى تنفيذها وآليات ااستراتيجية المجموعة و

وبهذا الخصوص سيتم مراجعة جميع التوصيات التي خرجت بها الدراسة والتقييم . ي وغيرها من جوانب(اإلدار
 بإشراف لجنة المكافآت والترشيحات والحوكمة ووضعها موضع التنفيذ. 

 

 لجنة االستثمار:  (3-ج

( أعضاء من مجلس اإلدارة معظمهم من غير التنفيذيين، وقد عقدت اللجنة خالل العام 4من ) تتكون لجنة االستثمار
( اجتماعات وذلك تعزيزاً لدور المجلس في متابعة وتنفيذ الخطط االستراتيجية فيما يتعلق بالفرص 4عدد ) م2015

امها الل العام وملخصاً ألبرز مهاالستثمارية للشركة، وفيما يلي بيان بعضوية اللجنة وسجل حضور اجتماعاتها خ
 ومسؤولياتها:

 وتاريخها   م2015تسلسل  االجتماعات للعام    
مرات 
  الحضور

 م
 المنصب اسم العضو

(1) 
 فبراير 11

(2) 
 يونيو 4

(3) 
 سبتمبر 2

(4) 
 ديسمبر 17

     4 رئيس اللجنة  أ. أمين محمد أمين شاكر  .1

     4 عضواً  م. عبد هللا محمد نور رحيمي  .2

     4 عضواً  عبد الكريم أسعد أبو النصرأ.   .3

     4 عضواً  أ. فهد عبد هللا القاسم  .4

     4 أمين اللجنة طارق محمد إسماعيل  أ.  .5

 
 الدور والمهام والمسؤوليات الرئيسة للجنةملخص 

تحديد ودراسة وتقييم الفرص االستثمارية للمجموعة وقطاعاتها الرئيسة داخل المملكة وخارجها والتوصية بها 

 الممنوح لها من قبل المجلس.الصالحيات  في ضوء حدودتنفيذها إلى مجلس اإلدارة ومتابعة 

حضور ومكافأة سنوية ، متضمنة بدل م2015عن العام  لاير  497,045اللجنة أتعاباً قدرها تلقى أعضاء  مكافآت أعضاء اللجنة:

 وبدل سفر وإقامة وذلك وفقا للسياسة المتبعة بالمجموعة والمضمنة في دليل الحوكمة المعتمد من قبل مجلس اإلدارة.   

 

 لجنة المسؤولية االجتماعية:( 4-ج

 ودور اللجنة:  اجتماعات •

( أعضوواء من ذوي الخبرات المتخصووصووة في هذا المجال معظمهم من غير التنفيذيين، وتعزيزاً 5تتكون اللجنة من )
ولية ؤلمتابعة خطط وبرامج المسووووووو  م2015خالل العام   اجتماعات( 3)لدورها ومسوووووووئوليتها، فقد عقدت اللجنة 

فيما يلي بيان بعضوووووية اللجنة وسووووجل حضووووور االجتماعية للمجموعة والتي تم تفصوووويلها سووووابقاً في هذا التقرير، و
 اجتماعاتها خالل العام وملخصاً ألبرز مهامها ومسؤولياتها:
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  م2015تسلسل  االجتماعات للعام 

مرات  وتاريخها 
  الحضور

 م
 المنصب اسم العضو

 ديسمبر 17 سبتمبر 02 فبراير 11

    3 رئيس اللجنة  م. عبد هللا محمد نور رحيمي 1

    3 عضواً  أ. أمــين محمــــد أمين شـــاكر  2

    2 عضواً  أ. عبد الكريم أسعد أبو النصــر 3

    2 عضواً  )عضو خارجي(د. ميرفت أحمد طاشكندي  4

    3 عضواً  أ. محمود منصور عبد الغفار 5

    3 أمين اللجنة طارق محمد إسماعيل  أ. 6

 والمسؤوليات الرئيسة للجنةالدور والمهام ملخص 

تفعيل دور المجموعة في تبني سياسات ومبادرات تهدف إلى تنمية وخدمة المجتمع من خالل تطوير أسس 
 ومعايير وخطط لبرامج المسؤولية االجتماعية ومتابعة تنفيذها. 

، متضمنة بدل م2015عن العام  لاير 467,435تلقى أعضاء اللجنة أتعاباً قدرها  مكافآت أعضاء اللجنة:
حضور ومكافأة سنوية وبدل سفر وإقامة وذلك وفقا للسياسة المتبعة بالمجموعة والمضمنة في دليل الحوكمة 

 المعتمد من قبل مجلس اإلدارة.   
 

 

 

 :م2015( بيان بمصلحة أعضاء مجلس اإلدارة الحاليين وتغيرها خالل العام د

 

 ملحوظة:
، وال م2015أرباح أعضاء مجلس اإلدارة تتضمن األرباح النقدية التي تم توزيعها عن الربع األول والثاني والثالث من العام   *

والتي سيتم توزيعها بعد اعتمادها من قبل الجمعية  م2015تتضمن األرباح المقترح توزيعها على المساهمين عن الربع الرابع 
 وثبوت ملكيتها في تاريخ األحقية المحدد لها.

 كية. ، والذي يحمل جنسية أمريالفارسي نصرة هدير عمر األستاذ عدا سعوديينأعضاء مجلس اإلدارة  جميعهم  **

 م
 **اسم العضو

 

عدد األسهم في 

 عام بداية 

 م2015

عدد األسهم في 

 نهاية عام

 م2015

صافي التغير 

في عدد األسهم 

 خالل العام

األرباح النقدية 

 الموزعة عن فترة 

أشهر األولى من  9الـ 

 *)باللاير (  م2015

ملكية األقرباء 

)الزوجة واألوالد 

 القصر( وتغيرها

 ال يوجد 1,500 0 1,000 1,000 أ. سليمان عبد القادر المهيدب  .1

 ال يوجد 2,643 262 1,762 1,500 م. عبد هللا محمد نور رحيمي  .2

 ال يوجد 4.500 0 3,000 3,000 أ. إبراهـيم محمد العيسى  .3

 ال يوجد 23.280.769  196.411 - 15.446.460 15.642.871 أ. أمين محمد أمين شاكر  .4

 ال يوجد 5.1.537  0 1,025 1,025 أ. بدر بن عبد هللا العيسى  .5

 ال يوجد 27.000 0 ۱۸٬۰۰۰ ۱۸٬۰۰۰ عبد الكريم أسعد أبو النصرأ.   .6

 ال يوجد 1,500 0 1,000 1,000 أ. عبد العزيز بن خالد الغفيلي  .7

 ال يوجد 3.750 0 2,500 2.500 أ. عصام عبد القادر المهيدب    .8

9.  
 6.304 6,304 أ. محمد عبد القادر الفضل

0 

9.456 

سهماً 144 

 )زوجة(

 ال يوجد 3.000 0 2,000 2.000 هللا القاسمأ. فهد عبد   .10

 ال يوجد 1.000  1,000 1,000 0  رسياأ. عمر هدير نصرت الف  .11
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 :م2015( بيان بمصلحة كبار التنفيذيين بالمجموعة وتغيرها خالل العام هـ

 اسم العضو م

عدد األسهم في 

بداية العام 

 م2015

عدد األسهم 

 في نهاية العام

 م2015

صافي التغير في 

عدد األسهم خالل 

 العام

األرباح النقدية 

 9الموزعة لفترة الـ

اشهر األولى من 

 ()باللاير  م2015

ملكية األقرباء 

)الزوجة واألوالد 

 القصر( وتغيرها

 م. عبد هللا محمد نور رحيمي  .1

 ))العضو المنتدب/ الرئيس التنفيذي
 ال يوجد  تم ذكر ملكيته وتغيرها خالل العام ضمن أعضاء مجلس اإلدارة أعاله

 أ. بدر حامد العوجان  .2

 )الرئيس التنفيذي لقطاع األغذية(
 يوجدال  0 11.000 11.000 0

 أ. موفق منصور جمال  .3

 )الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة(
 ال يوجد 1,500 0 1,000 1,000

 أ. فيصل حسين بدران  .4

 (لالستثمار التنفيذي الرئيس)
 ال يوجد 0 0 0 0

 نعمان فرخ محمد  أ.  .5

 )المدير المالي(
 ال يوجد 0 0 0 0

  التركي سامي رانيه. أ  .6

 (شريةالب للموارد التنفيذي الرئيس)
0 0 0 

 ال يوجد 0

 أ. طارق محمد إسماعيل  .7

 )أمين مجلس اإلدارة(
 ال يوجد 15 0 10 10

، وال تتضمن م2015من األرباح النقدية التي تم توزيعها عن الربع األول والثاني والثالث من العام أرباح كبار التنفيذيين المبينة أعاله تتض ملحوظة:
والتي سيتم توزيعها بعد اعتمادها من قبل الجمعية وثبوت ملكيتها في تاريخ األحقية  م2015األرباح المقترح توزيعها على المساهمين عن الربع الرابع 

 المحدد لها.  

 نالتنفيذيي وكبار المساهمين وكبار التعامالت التي بها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة ألعضاء مجلس اإلدارة( و
 : األولى الدرجة من أقربائهم من أي أو

بع المجموعة تَّ عالقة، وفي مثل هذه المعامالت تَ  ذاتبالدخول في معامالت مع أطراف  م2015قامت الشركة خالل عام 
، وتشمل األطراف ذات العالقة بالمجموعة أعضاء ودون أي فضيالت المتبعة مع الغيرالتجارية نفس الشروط واألسس 

 وفقاً ألنظمة هيئة السوقوغيرهم مجلس اإلدارة وكبار المساهمين وكبار التنفيذيين أو أي من أقربائهم من الدرجة األولى 
 لفي هذا الخصوص، وحيث إن هذه األنظمة تقتضي اإلفصاح عن مثودليل الحوكمة المالية ووزارة التجارة والصناعة 

التعامالت، وأخذ مصادقة الجمعية على المعامالت التي تتعلق بأعضاء مجلس اإلدارة وفيها مصلحة )مباشرة أو غير هذه 
يوصى مجلس اإلدارة بالمصادقة  التيفيما يلي ملخص لتلك المعامالت التي تمت مع أطراف ذات عالقة ومباشرة( لهم، و

 وذلك كما يلي: ل حالة( وتجديدها لعام قادم )وفقاً لمقتضيات كعليها 

  المعاملة طبيعة العالقةطبيعة  العالقة ذو الطرف وصف م
 بنسووبة المملوكة المراعي شووركة (1

 صوووووووافوال لمجموعة 36,52%

 عضووووووية في ثالث ممثلين ولها

 كذلك  هم والذين إدارتها مجلس

 إدارة مووجوولووس فووي أعضوووووووووواء

 وهوووووم:  .  موووووجووووومووووووعوووووةالووووو

أ. سووووليمان عبد القادر المهيدب )

 والمهنوووودس عبوووود هللا رحيمي، 

وأ. إبراهيم محموووود العيسوووووووى( 

 مجلس عضوية
إدارة، وملكية 

 رئيسة 
 %5تجاوزت 

 طاعق في) صافوال لمجموعة التابعة الشركات بعض قامت

 تجارية بتعامالت م2015خالل عام ( والتجزئة األغذية

 شركة مع واستهالكية غذائية لمواد توريد عادية وعقود

 قدرها إجمالية بقيمة وذلك التابعةوشركاتها  المراعي

يث ح لاير وذلك في سياق األعمال العادية، مليون 714,09

هذه  باستمرار بالمصادقة عليها والترخيص المجلس يوصي

  يلي تفاصيلها:قادم وفيما  لعام التعامالت وتجديدها

  مجموعة شركات إحدى)للتجزئة بندة شركة قامت 

عبارة عن شراء مواد غذائية بمعامالت تجارية  (صافوال

 لاير. مليون 604.97استهالكية بقيمة اجمالية قدرها 
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  المعاملة طبيعة العالقةطبيعة  العالقة ذو الطرف وصف م
والذين هم أيضوووووواً أعضوووووواء في 

 مجلس إدارة مجموعة صافوال.

  (قطاع صافوال لألغذية) الشركة المتحدة للسكرقامت 

 قيمةب مبيعات منتجات سكر عن عبارةبمعامالت تجارية 

 .لاير مليون 108,71 قدرها إجمالية

  (قطاع صافوال لألغذية)قامت شركة عافية العالمية 

مبيعات منتجات زيوت  عن بمعامالت تجارية عبارة

 .لايرألف  40,55 قدرها إجمالية بقيمة طعام

 المهيوودب القووادر عبوود شوووووووركووة (2

سبة المالكة  وأوالده  %8,01 لن

قابضووووووووة  يدب ال وشوووووووركة المه

 من %6,3لنسوووووووبووة والمووالكووة 

 يترأس والتي صوووافوال مجموعة

 سليمان أ. سعادة إدارتهما مجلس

 والوووذي عبووود القوووادر المهيووودب

 إدارة كووووذلووووك مووجوولووس يووتوورأس

.  كمووا أن صوووووووووافوال مجموعووة

قادر  تاذ عصووووووووام عبد ال األسووووووو

عضوووووو المجلس هو  -المهيدب  

الرئيس التنفيووووذي لمجموعووووة 

 المهيدب(

 مجلس رئيس

 إدارة،

 وملكية رئيسة 
 %5تجاوزت 

 

 طاعق في) صافوال لمجموعة التابعة الشركات بعض قامت

مع شركة  تجارية وعقود بمعامالت( والتجزئة األغذية

 )إحدى شركات عبدوشركات تابعة بها المهيدب لألغذية 

وذلك بقيمة إجمالية قدرها وأوالده(  المهيدب القادر

 ، وذلك في سياق األعمال العادية،مليون لاير 214,76

 جديدهابت بالمصادقة عليها والترخيص المجلس يوصي عليه

 :قادم، حسب التفصيل أدناه لعام

 مع إحدى بالتجزئة  بنده قامت شركة ً التعامل تجاريا

الشركات التي لها عالقة بشركة المهيدب وهي )شركة 

ل ( من خالوشركة المهباج الشامية للتجارة ميار لألغذية

 بلغ حيث توريد، عقود شراء منتجات غذائية بموجب

لاير  مليون 206,93 حوالي المنفذة العقود قيمة إجمالي

 .م2015 العام خالل

 لى شركة إ السكر قامت الشركة المتحدة للسكر ببيع سلعة

 اليإجم بلغ حيث توريد، عقود المهيدب لألغذية بموجب

 العام لاير خالل مليون 7.83 حوالي المنفذة العقود قيمة

 .م2015

 الغذائية للخدمات هرفي شوووووركة (3

 %49 بوونسووووووووبووووة الوومووموولوووكووووة

 وغير مباشوورة ملكية) مجموعةلل

 يتولى عضووووية والتي( مباشووورة

 أعضووووووووواء (4) إدارتهووا مجلس

ين ل ث هم )أ. و مجموعووووةلل مم

 –عصوووووووام عبد القادر المهيدب 

وأ. رئيس مجلس إدارة هرفي، 

ما هوعبود العزيز خوالود الغفيلي 

أيضووواً أعضووواء في مجلس إدارة 

مجموعوووة بووواإلضووووووووووافوووة إلى ال

فيصل حسين  أ.عضوية كل من 

موفق منصوووور جمال  وأ.بدران 

 مجلس عضوية
إدارة، وملكية 

 رئيسة 
 %5تجاوزت 
 

 طاعق في) صافوال لمجموعة التابعة الشركات بعض قامت

 وعقود بمعامالت م2015خالل عام ( والتجزئة األغذية

 إجمالية بقيمة الغذائية للخدمات هرفي شركة مع تجارية

 لاير وذلك في سياق األعمال العادية، مليون 40.90قدرها 

 جديدهابت بالمصادقة عليها والترخيص المجلس يوصي عليه

 :قادم، حسب التفصيل أدناه لعام

  مجموعة شركات إحدى) للتجزئة بنده شركةقامت 

 محالت إيجار) عن عبارةبمعامالت تجارية ( صافوال

 ةإجمالي بقيمة( غذائية لمواد تجزئة ومبيعات تجارية

 .لاير مليون 38.98 قدرها

  مجموعة شركات إحدى) العالمية عافية شركةقامت 

 مبيعات منتجات عن عبارةبمعامالت تجارية ( صافوال

 .لاير مليون 1,49  قدرها إجمالية بقيمة( طعام زيوت)
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  المعاملة طبيعة العالقةطبيعة  العالقة ذو الطرف وصف م
)وكالهموووا من كبوووار التنفيوووذيين 

 بالمجموعة(.

 إحدى)الشرق للصناعات البالستيكية  قامت شركة 

قطاع البالستيك سابقا والذي تم بيعه خالل  شركات

 عن بمعامالت تجارية عبارة( م2015الربع األول 

ها قدر إجمالية بقيمة( بالستيكية)مبيعات منتجات 

 .ألف لاير 433.35

شوووووووركة كنان للتطوير العقاري  (4

 %29,99والمملوكووة بنسوووووووبووة 

 يتولى والتيلمجموعة صووووافوال 

 ثالثة إدارتها مجلس عضووووووووية

 لمجموعووووة ممثلين أعضوووووووووواء

 والذين هم أيضاً أعضاء صافوال

المجموعوووة. وهم  إدارة بمجلس

محمد عبد القادر الفضووووووول،  )أ.

واألستاذ أمين محمد أمين شاكر 

 أبو أسووووعد الكريم عبد واألسووووتاذ

 (. النصر

 مجلس عضوية
إدارة، وملكية 

 رئيسة 
 %5تجاوزت 

 في)لها  التابعة الشركات وبعض صافوال مجموعة قامت

عبارة عن إيجار  تجارية وعقود بمعامالت( التجزئة قطاع

وذلك  مع شركة كنان للتطوير العقاريمحالت تجارية 

، خالل عام مليون لاير 42.26بقيمة إجمالية قدرها 

 يوصي عليه م وذلك في سياق األعمال العادية،2015

 ادم.ق لعام بتجديدها والترخيص بالمصادقة عليها المجلس

 

  :أمور تتعلق بجهات ذات عالقة) ز
حالت أو إيجار مبيع وشراء منتجات المعامالت التالية تمت مع أطراف ذات عالقة والتي تتمثل في بجانب ما ذكر أعاله، فإن 

ذات صلة ببعض الشركات التابعة. يتم االتفاق على شروط هذه المعامالت تابعة للمجموعة أو في طور النشاط العادي لشركات 
 ودون أي تفضيالت:  الغيروفقاً لألسس المتعارف عليها مع  الجهاتهذه بين 

 م۲۰۱٥ العالقةطبيعة  اسم الشركة
 إحدى شركات  شركة بنده للتجزئة

 مجموعة صافوال
  %۹۲(المملوكة بنسبة 

 لمجموعة صافوال)

بنده للتجزئة )إحدى شركات مجموعة صافوال( خالل عام  شركة قامت
بيع وشراء منتجات غذائية عادية عبارة عن  تجارية م بتعامالت2015

 قيمةب لمجموعة صافوال وذلك التابعةشركات الوإيجارات محالت مع بعض 
وفيما  لاير وذلك في سياق األعمال العادية، مليون 365,8قدرها  إجمالية

  يلي تفاصيلها:
شراء منتجاتها من السكر من الشركة المتحدة للسكر (إحدى شركات   -

 ملينو لایرلایر  ۸۰٬۹صافلالغ الوذية) بمبلغ 
شراء منتجات زيوت طعام من شركة عافية العالمية (إحدى شركات   -

 ملينو لایر  ۱۳٦٬٥صافلالغ الوذية) بمبلغ 
 لالستثمار العالمية المتون شركةإيجار محالت ومراكز تجارية من  -

مليون  ۱٤۸٬٤بمبلغ  )إحدى شركات مجموعة صافوال( القابضة العقاري
 لایرلایر 

الشركة المتحدة للسكر
                                     

إحدى شركات قطاع 
 صافوال لألغذية

لمجموعة  (المملوك 
 صافوال)

 بعملياتصافوال لألغذية)  ت(إحدى شركاشركة عافية العالمية قامت 
وذلك   ياتوالمحل سكرالمنتجات لتسويق وتوزيع تتمثل في عمليات تجارية 
 ملينو لایرلایر  ۲۲٦٬۲۸بمبلغ 
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 :م2015( إقرارات مجلس اإلدارة وفقاً ألنظمة هيئة السوق المالية للعام 1-ز

( من قواعد التسجيل واإلدراج والتي تلزم الشركة باإلفصاح عما ورد بهذه المادة 43انطالقا من مبدأ االلتزام بمتطلبات المادة )

من متطلبات في تقريرها السنوي لمجلس اإلدارة بجانب تقديم إقرارات من المجلس حول ما ال ينطبق عليها أو اإلقرارات 

 ( من ذات المادة من الشركة المساهمة المدرجة، عليه يقر المجلس بما يلي:  23األخرى التي تتطلبها الفقرة )

 ( من قواعد التسجيل واإلدراج: 43( اإلقرارات ذات العالقة بالمادة )1-1-ز

 اإلقرار/التأكيد ( من قواعد التسجيل واإلدراج43الفقرة وفقاً للمادة ) م

1.  

 

 اءأعض عدا) ألشخاص تعود التصويت في األحقية ذات األسهم فئة في مصلحة ألي وصف
 المادة وجببم الحقوق بتلكالُمْصِدر  أبلغوا( وأقرباءهم التنفيذيين وكبارالُمْصِدر  إدارة مجلس

 .األخيرة المالية السنة خالل الحقوق تلك في تغيير وأي القواعد، هذه من( 45)

 ال توجد

 إدارة مجلس ألعضاء تعود اكتتاب وحقوق تعاقدية مالية وأوراق مصلحة ألي وصف  .2
 شركاته من أي أوالُمْصِدر  دين أدوات أو أسهم في وأقربائهم التنفيذيين وكبار صدرالمُ 

 .األخيرة المالية السنة خالل الحقوق تلك أو المصلحة تلك في تغيير وأي التابعة،
 

علماً بان الشركة قد أفصحت عن مصلحة أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين  ملحوظة:
 الفقرتين )د( و )هـ(. 10 –وأقربائهم في البند 

 ال توجد
 

 قح مذكرات أو تعاقدية مالية أوراق وأي للتحويل قابلة دين أدوات أي وأعداد لفئات وصف  .3
 عوض أي إيضاح مع المالية السنة خاللالُمْصِدر  منحها أو أصدرها مشابهة حقوق أو اكتتاب
 .ذلك مقابل المصدر عليه حصل

 ال توجد

 عاقديةت مالية أوراق أو للتحويل قابلة دين أدوات بموجب اكتتاب أو تحويل حقوق ألي وصف  .4
 .الُمْصِدر منحها أو أصدرها مشابهة حقوق أو اكتتاب، حق مذكرات أو

 ال توجد

ألي أدوات دين قابلة لالسترداد، الُمْصِدر وصف ألي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب   .5
 لُمْصِدر اوقيمة األوراق المالية المتبقية، مع التمييز بين األوراق المالية المدرجة التي اشتراها 

 وتلك التي اشترتها شركاته التابعة.

 وجدال ت

ن أو أحد كبار التنفيذيين ع الُمْصِدر بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة   .6
 أي راتب أو تعويض:

 أ( أحد أعضاء مجلس اإلدارة: 

مجلس إدارة المجموعة قد تنازل عن  رئيس -األستاذ سليمان عبد القادر المهيدب "إن سعادة 
مكافأته السنوية عن عضويته في مجلس إدارة المجموعة وبدل حضور الجلسات للعام المالي 

 ".ألف لاير 269,6والبالغة  م وتبرع بها لدعم صندوق تكافل موظفي المجموعة2015

 
 توجد

 ال توجد ب( أحد كبار التنفيذيين. 

 ال توجد .ر عن أي حقوق في األرباحدِ تنازل بموجبه أحد مساهمي الُمصْ بيان ألي ترتيبات أو اتفاق   .7

 ال توجد تفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة.  .8

 يقر مجلس اإلدارة بما يلي:  .9

 أُعدّت بالشكل الصحيح.الحسابات ن سجالت )أ( أ
 بفعالية.ن نظام الرقابة الداخلية أُعد على أسس سليمة ونُفّذ )ب( أ

 على مواصلة نشاطه.)مجموعة صافوال(  الُمْصِدر )ج( أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة 
مليار لاير كإصدار  1,5بإصدار صكوك لعدد من المستثمرين بمقدار  م2013تؤكد الشركة بأنها قد قامت خالل شهر يناير  ملحوظة:

أول من إجمالي قيمة صكوك مساوية لرأسمال الشركة، سيتم طرحها على مراحل، حيث سبق أن وافقت الجمعية العامة للمساهمين 

 . م5/12/2012 في اجتماعها المنعقد بتاريخ 
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 : الخاص بالتوافق مع الحوكمة( 8)حسب نموذج  م2015للعام  الشركات حوكمة( اإلقرارات ذات العالقة بالئحة 2-1-ز

 اإلقرار/ أو التأكيد  م

. م2015ال توجد أي تحفظات من المحاسب القانوني على القوائم المالية للمجموعة وفقاً لتقريره عن العام   .1

بداء تطلبها في أي وقت في حالة إويلتزم مجلس اإلدارة بتزويد هيئة السوق المالية بأي معلومات إضافية هذا 

 المراجع ألي تحفظات حول القوائم المالية السنوية.

   .نال توجد أي اختالفات عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيي  .2

، جلهاأ من نالمعيَّ  الفترةباستبدال المحاسب القانوني قبل انتهاء م 2015لم يوص مجلس اإلدارة خالل العام   .3

ولم يتم استبداله  م2015( لمراجعة حسابات الشركة للعام PWCحيث تم تعيين مكتب برايس ووتر هاوس )

 . خالل العام

بتقديم أي خدمات ذات طبيعة استشارية للشركة  م2015لم يقم المراجع الخارجي للمجموعة خالل العام   .4

 ولم يتلق أي أتعاب في هذا الخصوص.

لم يحدث أن تسلمت الشركة من المحاسب القانوني للشركة طلباً بانعقاد الجمعية العامة خالل السنة المالية   .5

 المنتهية ولم يتم انعقادها. 

لم تقدم الشركة أي قرض نقدي من أي نوع ألعضاء مجلس إدارتها، كما لم تضمن أي قرض يعقده واحد   .6

 منهم مع الغير. 

 أي نم أو المالية السوق هيئة من الشركة على مفروض احتياطي قيد أو جزاء أو عقوبة أي تنفيذ يتم لم  .7

 .أخرى قضائية أو تنظيمية أو شرافيةا جهة

 قد يؤدي إلى إعاقة استخدام المساهم لحقه في التصويت.أو قيد لم تضع أي إجراء تؤكد الشركة بأنها   .8

ً بانعقاد  %5من مساهمين يملكون  تؤكد الشركة أنه لم يحدث أن  تسلمت  .9 من رأس المال أو أكثر طلبا

 الجمعية العامة أو إضافة بند إلى جدول أعمالها أو أكثر عند إعداده خالل العام ولم يتم انعقادها. 

للمجموعة، أسلوب التصويت التراكمي كأسلوب الختيار أعضاء مجلس اإلدارة  ال يتضمن النظام األساس  .10

 ً إال أنها لم توافق على  في الجمعية العامة، حيث تم عرضه على الجمعية العامة للمساهمين مرتين سابقا

النظام  رج نص يتعلق به فيتطبيقه وبالتالي لم يتبع كأسلوب تصويت النتخاب أعضاء المجلس، ولم يد

، حيث إن م2015للشركة. فضالً عن أن المجموعة لم تعقد انتخابات لمجلس إدارتها خالل العام  ساساأل

 م.  30/6/2016الدورة الحالية تنتهي في 

اح عنها ، وسيتم اإلفصال تقوم حالياً بتطبيق خطط لحقوق خيار تملك األسهم للموظفينتؤكد الشركة بأنها   .11
  متى ما تم تبنيها من قبل الشركة.

لم يتلق رئيس مجلس اإلدارة أي طلب مكتوب بعقد اجتماعات طارئة من اثنين من األعضاء أو أكثر خالل   .12

 . م2015السنة المالية المنتهية 

 .م2015مديني الشركة من التزاماتهم خالل العام أي من لم يقم مجلس اإلدارة بإبراء   .13
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 ) ما تم تطبيقه من أحكام الئحة الحوكمة الصادرة من هيئة السوق المالية واألحكام التي لم تطبق وأسباب عدم التطبيق: ك
بتطبيق كافة بنود الئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق  م2015يقر المجلس بأن المجموعة قد قامت خالل العام 

 : هاأسباب عدم التوافق معها أو عدم إنطباق حوالتي تم توضياالسترشادية )غير اإللزامية( التالية المالية السعودية، عدا البنود 

 شرح عدم التوافق/ وتبريره مضمون أو نص الفقرة  الفقرة/المادة

الوووفوووقووورة )ب( مووون 
من المادة السوووادسوووة 

������ة ح���وك���م����ة  الئ��
  الشركات.

)التصويت 
 التراكمي(

هل يشير النظام األساس للشركة  -
باستخدام طريقة التصويت 

 التراكمي؟.
 

في حال أن النظام األساس للشركة  -
يشوووووووير إلى اسوووووووتخووودام طريقوووة 
التصوووووووويووووت التراكمي، هوووول تم 
اسووووووتخدامه عند التصووووووويت على 
اختيووار أعضوووووووواء مجلس اإلدارة 
مة التي  عا ية ال حاليين في الجمع ال

 تم انتخابهم فيها؟

التوافق مع هذه الفقرة المتعلقة بالتصويت التراكمي والمشار  لم يتم الشرح:
على استخدام للمساهمين نظراً لعدم موافقة الجمعية العامة وذلك إليها، 

 . طريقة التصويت التراكمي، كآلية النتخاب المجلس
   التبرير:

لم تطبق المجموعة هذه الفقرة نظراً لعدم موافقة الجمعية العامة  •
سابقاً على اتباع أسلوب التصويت التراكمي كآلية للمساهمين 

النتخاب المجلس. حيث تقدم مجلس إدارة المجموعة مرتين بتوصية 
للجمعية العامة لتبني طريقة التصويت التراكمي كآلية النتخاب 

  .المجلس، إال أن الجمعية العامة لم توافق على تطبيقه

فضالً عن أن المجموعة لم تعقد انتخابات لمجلس إدارتها خالل العام  •
، م30/6/2016تنتهي في للمجلس ، حيث إن الدورة الحالية م2015

 وبناء عليه لم يدرج نص يتعلق به في النظام األساس للشركة. 

الفقرة (د) من المادة 
الس���ادس���ة من الئحة 

 حوكمة الشركات.

 مون الومسووووووووتوثوموريون عولوى يوجووووب

 االعتبارية الصووفة ذوي األشووخاص

غيرهم  عن بالنيابة يتصوورفون الذين
 - االسوووووووتثمووار صووووووونوواديق مثوول -

 في سوووووووياسووووووواتهم عن اإلفصووووووواح

 في الفعلي وتصوووووويتهم التصوووووويت

 اإلفصاح وكذلك تقاريرهم السنوية،

 تضوووارب أي مع التعامل كيفية عن

على  يؤثر قوود للمصووووووووالح جوهري
الخاصووة  األسوواسووية الحقوق ممارسووة

 .باستثماراتهم

الفقرة (د) من المادة السادسة من الئحة حوكمة تطبيق لم يتم  الشرح:
  :ال تنطبق على الشركة ألنهاالشركات 

   التبرير:

مارية ستثاالصناديق مثل (الالشخصيات االعتبارية هذه المادة تخاطب ن إ •
أو شركات ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة مقفلة أو أي مؤسسات 

ال تقوم بنشر تقاريرها السنوية أصال وإن  والتي قد ،)غير مدرجة أخرى
كما لم  .معايير الجيدة في كتابة التقاريرتم نشرها قد ال تكون مستوفية لل

يقم أي من المعنيين من الشخصيات اإلعتبارية المشار إليها في الفقرة 
يصعب على وبالتالي م بما يفيد ذلك، ۲۰۱٥بتزيود الشركة خالل العام 

سياساتهم في التصويت وتصويتهم الفعلي مجموعة صافوال االطالع على 
وكيفية تعاملهم مع أي تضارب جوهري في المصالح قد يؤثر على 

 ممارسة الحقوق األساسية الخاصة. 

بسياسة المجموعة (كشخصية اعتبارية) في التصويت على فيما يتعلق و •
، فإنها ذات العالقةالتعامالت مع األطراف حاالت تضارب المصالح و

نوي لمجلس اإلدارة اإلفصاح عنها تقوم ب عها والتعامل مفي التقرير الس
 للتصويتوالصناعة وفقاً ألنظمة هيئة السوق المالية ووزارة التجارة 

ذا كانت لها عالقة من قبل الجمعية العامة للمساهمين خاصة إعليها 
محضر المجلس ومراعاة عدم تصويت من  وتثبيتها في بأعضاء المجلس

إذا ، واإلدارة أو الجمعية العامةمجلس بها سواء في اجتماع لهم عالقة 
لها عالقة بأطراف أخرى ذات عالقة قة بأعضاء المجلس وكن لها عالتلم 
ا كما ال يقوم ممثليهتم اإلفصاح عنها في التقرير السنوي للمجلس. ي

في شخصية اعتبارية أخرى بالتصويت على أي بنود لها مصلحة فيها 
 وفقاً للنظام. 

) من المادة طالفقرة (
من  الث��اني��ة عش�������ر

������ة ح���وك���م����ة  الئ��
 الشركات.

 ذوي  األشوووووووخاص جميع التزم هل
 همل يحق الذين- االعتبارية الصوووووووفة
 نممثلي تعيين الشوووركة نظام بحسوووب
 عوووودم- اإلدارة موووجووولوووس فوووي لوووهوووم

 األعضوووووواء اختيار على التصووووووويت
 اإلدارة؟ مجلس في اآلخرين

مة من الئحة حوك الثانية عش��ر) من المادة طالفقرة (تطبيق لم يتم  الش��رح:
  ألنها ال تنطبق على الشركة:الشركات 

   التبرير:

ألساس النظام إن •  حقال اعتبارية شخصية أي إعطاء يتضمن ال للشركة ا
 مل المجموعة أن عن فضالً . المجلس عضوية في لها ممثلين تعيين في

 الدورة إن حيث م،۲۰۱٥ العام خالل إدارتها لمجلس انتخابات تعقد
 .  م۳۰/٦/۲۰۱٦ في وتنتهي م۱/۷/۲۰۱۳ في بدأت الحالية
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ت التي ول  ضعتها المجموعة لإلشراف العام على نظام الحوكمة ومراقبة مدى فاعليته وتعديله عند الحاجة: ) اإلجراءا
م، 2004( تم تطويره وإقراراه ألول مرة عام Corporate Governance Manualيوجد لدى المجموعة دليل للحوكمة ) •

سوق المالية السعودية وأفضل الممارسات ويتم تطويره بشكل مستمر وبما ينسجم مع الئحة الحوكمة الصادرة من هيئة ال
حوكمة إدارة اللدى من قبل المجلس بإيداع النسخة المحدثة والمعتمدة صافوال الدولية في مجال الحوكمة والشفافية، وقامت 

 هيئة السوق المالية السعودية.  ب
 

من بين مهامها اإلشراف على تطبيق  توجد لجنة منبثقة عن مجلس اإلدارة  تسمى "لجنة المكافآت والترشيحات والحوكمة" •
والشفافية، كذلك يوجد ضابط للحوكمة وااللتزام وفريق داخلي على مستوى المجموعة لمتابعة   آليات ومعايير الحوكمة

ل مستوى حو تطبيق نظام الحوكمة بالمجموعة والقرارات التي تصدرها اللجنة بخصوص الحوكمة ورفع تقارير دورية للجنة
نفيذي والرئيس الت، باإلضافة لإلشراف العام من قبل مجلس اإلدارة والعضو المنتدب وعة مع متطلبات الحوكمةتوافق المجم

 للمجموعة على تطوير وتطبيق نظام الحوكمة بشكل عام. 
 

ع م كما تقوم المجموعة بالتعاقد سنوياً مع جهة استشارية )متخصصة( ومستقلة للتأكد من االلتزام ومدى توافق  المجموعة •
الئحة الحوكمة الصادرة من هيئة السوق المالية وأفضل الممارسات التي يتضمنها نظام الحوكمة، ورفع تقريرها عن نتائج 

مع مكتب أيرنست آند م 2015، وقد تعاقدت المجموعة هذا العام والترشيحات والحوكمة تالتوافق أو التطابق للجنة المكافآ
 وتوصياته في هذا الخصوص. المكافآت والترشيحات والحوكمة للجنة والذي يقدم نتائج تقييمه ( E&Yيونغ )

 

 ولية االجتماعية: ؤلمسبرامج صل الوفا )۱۱
من قيمة صافي أرباحها التشغيلية من قطاعاتها الرئيسة سنوياً لدعم برامج المسؤولية االجتماعية.  %1تخصص المجموعة نسبة 

 ولية االجتماعية. ؤالبرامج األخرى التي تقوم بها شركاتها الفرعية داخل المملكة وخارجها في مجال المسباإلضافة إلى 
 

وانسجاماً مع استراتيجية المجموعة الداعمة والراعية للبرامج الوطنية بهدف تحفيز التنمية المستدامة التي تلبي احتياجات المجتمع، 

م عبر المساهمة في تنفيذ العديد من برامج المسؤولية االجتماعية خالل العام وذلك 2015كثفت المجموعة جهودها خالل العام 

 من خالل مبادرة "المسؤولية االجتماعية" وعن طريق بناء شراكات مع المؤسسات الوطنية. 
 

من خالل مبادرة )مكين(  تدريب وتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقةواصلت المجموعة دعمها لعدد من البرامج والتي من أبرزها 

وضمن مبادرات مكين، واصلت المجموعة في نشر مفهوم من األشخاص ذوي اإلعاقة خالل العام،  200حيث تم توظيف 

"المرشد والزميل" الذي  يهدف الى توفير بيئة عمل تشعر أصحاب االحتياجات الخاصة بالراحة واالنتماء، بجانب جهود المجموعة  

الذي يهدف إلى تهيئة مرافق بيئة العمل لتكون صديقة لألشخاص ذوي  الشامل وال لسهولة الوصولالستكمال مشروع صاف

 االحتياجات الخاصة.
 

وهي مؤسسة عالمية غير هادفة للربح متخصصة في تأهيل الطالب لسوق العمل وإطالق المشاريع  ومبادرة إنجاز السعودية

الخاصة والمعرفة المالية من خالل البرامج التي تقوم على التجربة ونقل الخبرات العلمية من قبل متطوعي القطاع الخاص، حيث 

شبكة أصحاب األعمال واإلعاقة لدعم هذا باإلضافة  لها.المؤسسين إلنجاز السعودية وتقدم دعم سنوي إحدى المجموعة أن 

التي تعمل عليها المجموعة ويتم اطالقها في حينه حسب خطط  وغيرها من الجسور والبرامج والمبادرات األخرى )قادرون(

 عاقة فيواصلت المجموعة جهودها في تهيئة بيئة العمل لسهولة وصول الموظفين من فئة األشخاص ذوي االالمجموعة حيث 

   شركاتها الفرعية من خالل مشروع صافوال للوصول الشامل. 

 

م نشاطها في مجال المسئولية االجتماعية الهادف إلى خدمة كافة شرائح المجتمع وفئاته، 2015كثفت بنده منذ بداية العام كما 

 حيث تبنت العديد من برامج المسؤولية االجتماعية، وفيما يلي ملخص لها: 

 

ياه، ملف ترشيد الم استمرت بالتركيز علىتكثيف جهودها البيئية، حيث  م2015واصلت "بنده" خالل  "بيئتي صديقتي":مشروع 

ة خالل شركة المياه الوطني وذلك عبر إقامة شراكة استراتيجية مع شركة المياه الوطنية، لنشر ثقافة ترشيد المياه، حيث وفرت
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افة إلى . باإلضفي الرياض و جده هايبربنده و أسواق بنده لمعظمترشيد المياه مت في والتي ساهالمرحلة األولى من االتفاقية 

بنده، وذلك من خالل نشر الوسائل التواصلية التوعوية في كافة فروع بنده على مستوى  إطالق حملة توعوية واسعة لعمالء

 .وفير المياهبخصوص ثقافة ت االجتماعيع التواصل للمنشورات اإللكترونية على صفحات بنده الرسمية في مواق باإلضافة المملكة

على االستفادة من خبرات وتجارب الشركات العالمية، في مجال االستدامة البيئية، وذلك م 2015مع بداية العام بنده ركزت كما 

، نسانالبيئة وصحة اال من أجل تطوير الجهود المبذولة في الشركة للحد من التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية من أجل حماية

طبقت بنده عدداً من التقنيات التكنولوجية التي تتيح رصد كافة اإلجراءات المتعلقة بطباعة األوراق الداخلية المستخدمة في حيث 

المعامالت اإلدارية، وذلك بهدف الرقابة والتحكم في عدد األوراق المطبوعة، وذلك بهدف توفير استهالك األوراق، مع رفع 

 جوانب البيئية المتعلقة باستهالك الورق. مستوى وعي موظفي بنده بأهمية ال

 

م إلى توعية أفراد المجتمع بالعادات الغذائية 2013يهدف هذا المشروع والذي أطلقته بنده خالل عام  مشروع "كن صحي":

ئية من نصيحة غذا 300أكثر من العديد من الفعاليات المتعلقة بهذا المشروع، كان أبرزها تقديم  2015السليمة، وتضمن العام 

صفات انستجرام(، إضافة إلى تقديم و –تويتر  –خالل شخصية "صحصوح" تم نشرها في وسائل التواصل االجتماعي )فيسبوك 

وات عبر قن تم عرضها على شكل فيديوهات قصيرة ال تتجاوز الثالث دقائق وصفة صحية 40الوجبات الصحية، حيث تم طرح 

 وفي إطار المشروع ذاته، أطلقت بنده مع بداية العام ها وسائل التواصل االجتماعي.إعالمية واتصالية متعددة، تأتي في مقدمت

 ،عرض مباشر على كيفية طبخ األكل الصحي" ، والتي تضمنت تقديم خلي طبخك صحي" م داخل اسواقها فعاليات2015

عالية نت الفكما تضم ،من متسوقي بنده العديدوشارك فيها  الدمام( –الرياض  –في ثالث مدن رئيسية )جده  أسابيع ثالثةاستمرت 

  2016الل العام تعتزم الشركة خو  الكتيبات اإلرشادية على كيفية طبخ الوصفات التقليدية بشكل صحيتوزيع العديد من الهدايا و

 جتمع. ملزيادة الوعي الصحي في ال لها مماثلة عروض مباشرةإقامة 

 

برنامج دع الباقي لهم من خالل شركتها الفرعية شركة بنده للتجزئة، حيث حقق أسواق بنده في كما واصلت  :برنامج دع الباقي

م إلى 2015م وحتى نهاية العام 2006مليون لاير ليصل إجمالي ريع البرنامج منذ تأسيسه في عام  10,7م هذا البرنامج هذا العا

  عاقين واللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم واسرهم )تراحم(.مليون لاير يتم التبرع بها لجمعية األطفال الم 55 أكثر من 

 

مدى تفاعل عمالء بنده مع فكرة البرنامج ودعمهم المتزايد ألهدافه اإلنسانية يعكس  رنامج دع الباقيإن استدامة ب
مثل البرنامج واالجتماعية ا الكرام وعبر زبائنه مشترياتمن الهلالت المتبقية من قيمة االختيارية في جمع التبرعات . ويت

 كافة أسواق ومنافذ بنده المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة.

   
 االحتياطات والبرامج التي أنشئت لمصلحة الموظفين:   )۱۲

لية التي بتبني عدد من البرامج التكافانطالقا من مبدأ البر الذي تتبناه مجموعة صافوال ضمن لوائح قيمها المؤسسية، تقوم المجموعة 
تهدف إلى تعزيز عالقاتها االجتماعية مع موظفيها وتوفير بيئة عملية محفزة للتميز في األداء وشعور االنتماء للمجموعة وشركاتها 

 الفرعية. ومن أبرز هذه البرامج:
 ( برنامج قروض مساكن الموظفين: أ

راتباً أساسياً وبما ال يزيد  50م، لتقدم من خالل هذا البرنامج قرض حسن يوازي 1992صافوال بإطالق هذه المبادرة في عام  قامت
مليون لاير للموظف، وذلك للموظفين الذين يستوفون الشروط المعتمدة لالستفادة من هذا القرض، وبفترات سداد مرنة  2,5على 

رة إلى أن هذا البرنامج يعمل تحت إدارة لجنة قروض مساكن الموظفين وفقاً للسياسة المعتمدة من شهراً، تجدر اإلشا 120تمتد إلى 
 قبل مجلس اإلدارة، كما توجد الئحة تنفيذية تنظم عمل اللجنة وقراراتها. 
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  ( برنامج التكافل التعاوني للموظفين:ب
التعاوني للموظفين وفقاً لالتفاق المبرم مع أحد البنوك المحلية بهدف م تطبيق برنامج التكافل 2015واصلت المجموعة خالل عام 

دعم عائالت الموظفين في حال تعرض أي منهم لحوادث مؤسفة قد تؤدي إلى الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي أو الدائم، حيث يتم 
 ه الحاالت.اً أساسياً في مثل هذراتب 24عبر هذا البرنامج دفع تعويض مالي للموظف يصل إلى 

 

  :الموظفين صندوق تكافلج( 
 بعض الظروفالموظفين في الدرجات الوظيفية األقل )من غير فئة المديرين( حين مواجهتهم مساعدة  يهدف هذا البرنامج إلى

ساهمات مالفي تمويله على البرنامج يعتمد هذا االجتماعية أو الصعوبات المالية الطارئة تجعلهم بحاجة ماسة إلى مساعدة مالية.  و
ً من الموظفين الراغبين بالمشاركة، ومساهمة المجموعة بمبالغ مماثلة. هذا  الذاتية التطوعية الرمزية التي يتم استقطاعها شهريا

ي فاألستاذ سليمان عبد القادر المهيدب بمكافأته السنوية عن عضويته وبدالته  –باإلضافة إلى تبرع سعادة رئيس مجلس اإلدارة 
م، قام الصندوق بدعم كافة الحاالت التي تقدمت له واستوفت 2015وخالل عام   صافوال لدعم ميزانية هذا الصندوق،مجلس إدارة 

 159.500الشروط الشكلية والموضوعية حسب سياسة الصندوق وتحت إشراف لجنة مختصة، حيث بلغت قيمة التبرعات لهذا العام 
 ً  .رياالً استفاد منها خمسون موظفا

بنيها ، وسيتم اإلفصاح عنها متى ما تم تال تقوم حالياً بتطبيق خطط لحقوق خيار تملك األسهم للموظفينتؤكد الشركة بأنها   إقرار:
 من قبل الشركة.

 القوى العاملة بمجموعة صافوال: ) ۱۳
تواصل المجموعة اهتمامها الكبير بالعنصر البشري والذي يمثل أهم الموارد لديها من خالل استقطاب قيادات متخصصة في هذا 

المناسبة ووضع السياسات المالئمة للتطوير والتدريب والتعاقب اإلدارية الجانب قادرة على خلق البيئة الصحية الجاذبة والهياكل 
  للقيادات نحو مستقبل مشرق. اإلداري

 

ومن ضمن خطط الشركة الموضوعة  بشكل مستمر على توظيف وتطوير الكوادر الوطنية السعودية.المجموعة تعمل وفي ضوء ذلك 
م، توظيف وتأهيل المزيد من الشباب والشابات السعوديين ضمن مختلف فرق عملها. والجدير بالذكر أن غالبية 2015/2016لعام 

هللا. تجدر اإلشارة إلى أن اإلدارة العامة القيادية والتنفيذية في المجموعة تشغلها كفاءات وكوادر سعودية مؤهلة بحمد  الوظائف
للمجموعة وشركاتها  التابعة بالمملكة متوافقة مع نظام نطاقات الذي اطلقته وزارة العمل خالل األعوام السابقة، وفيما يلي تفاصيل 

 والقطعات:   المجموعةوى القوى العاملة على مست

  إجمالي القوى العاملة: •

  م. 2015موظفاً وموظفة بنهاية العام  ألف 31حوالي  بلغ إجمالي القوى العاملة بمجموعة صافوال

  اإلدارة العامة: •

ً  69بالمجموعة  بلغ عدد موظفي اإلدارة العامة  .%57موظفاً سعودياً بنسبة توطين بلغت  36منهم  موظفا

  التجزئة )بنده(: قطاع •

بالمقارنة مع  م2015في عدد الموظفين السعوديين في العام  بينما حققت شركة بنده للتجزئة )إحدى شركات صافوال( نمواً 
 7.200 إلى أكثر من  م2014في العام  6.600، حيث ارتفع عدد الموظفون السعوديون من متوسط م2014العام الماضي 

 موظف.  24.000من إجمالي موظفي الشركة والبالغ حالياً أكثر من  %30، وهو ما يقارب م2015موظفاً في العام 

  :قطاع صافوال لألغذية •

بنسبة توطين موظفاً سعودياً  519منهم موظفاً 1.166 )في عمليات زيوت الطعام والسكر( بلغ عدد الموظفين بالمملكة
ً  5.655 بينما بلغ عدد موظفي قطاع األغذية في كافة العمليات الدولية  %44.5بلغت  ، ليصل إجمالي عدد موظفي موظفا

 موظفاً.  6.821محلياً ودولياً  قطاع صافوال لألغذية

 ،،،والسدادوهللا ولي التوفيق 
 مجلس إدارة مجموعة صافوال

 م 2016فبراير 

 


