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 اإلجابة السؤال

 (١)السؤال 
 ما ھو برنامج حوافز الموظفین طویل األجل، وھل سیؤثر شراء الشركة ألسھمھا على سعر السھم؟

 خزینة؟أسھم سھمھا كألمتى یتم شراء الشركة و

  اإلجابة

یھدف إلى استقطاب الكفاءات  مجھو برنااألجل  الموظفین طویلبرنامج حوافز  :الشق األول من السؤال

واالحتفاظ بھا وتحفیزھا لمزید من األداء مما یساھم في تحقیق  نمن كبار التنفیذییوالكوادر المتمیزة 

، ، وبالنسبة لشراء الشركة ألسھمھا فال یتوقع أن یكون لذلك أثر على سعر السھمأھداف مجموعة صافوال

 تمثلوالتي  ألف سھم فقط ٧٠٠تبلغ موافقة الجمعیة والتي ا بعد شراؤھ یلة التي سیتم  للكمیة القلوذلك نظرا  

 سھما (.  ٥٣٣٬٩٨٠٬٦٨٤المجموعة البالغة ) أسھم عدد إجمالي من%  ٠.١٣ نسبة

في الجمعیة العامة غیر العادیة ثم  اإلدارة  مجلسموافقة  یتم شراء الشركة ألسھمھا بعد أخذالشق الثاني: 

 تاریخ الموافقة.شھرا  من  ١٢خالل فترة أقصاھا 

 (٢)السؤال 

 التي بالشركات یختص فیما وخاصة والشركة االدارة مجلس عضاءأ بین الموقعة العقود كثرة لوحظ
 مؤھلة شركات الستقطاب المجال فتح نقطة طرح في رغبا ،وھرفي بنده مثل بھا مصلحة لھم

 ولجذب المقدمة الخدمة لرفع حالیةلا عن عوضا للمجموعة التابعة المواقع الستئجار معھا للتوقیع
 ؟المتسوقین من اخرى شریحة

  اإلجابة

 بشركة والخاصة لیھاأ م شرتأ التي والمعامالت العقود ھذه  معظم  نأ التأكید ودأ السؤال، من ولاأل الشق

ا أملتھوالتي المصلحة ھنا غیر مباشرة و فیھاصلحة مباشرة ألعضاء المجلس م لیس بنده، وشركة ھرفي

 قائمة كانتقود ھذه المعامالت والع كما أن، حسب األنظمة المعمول بھا ركةتشمعضویة المجلس ال فقط

 ومستمرة  السنین عشرات عمرھا العقود ھذه  ومعظم  المجلس عضویة الحالیین عضاءاأل یتقلد نأ قبل

 الغیر مع الشروط لنفس وتخضع( محالت إیجار أو منتجات وشراء بیع) العادیة األعمال إطار في وتأتي

ذو العضو امتناع و للمساھمین االفصاح حیث من النظامیة الضوابط مراعاة  فیھا یتم  كما، تفضیل يأ دون

 ذلك عن فضال   سنویة، بصفة الجمعیة قبل من علیھا للموافقة عرضھا بجانب، تصویتال المصلحة عن

 ٢٢ تفوق التي صافوال مبیعات إجمالي من جدا   ضئیلة نسبة تمثل یھالإ أشرتم  التي والعقود المعامالت ھذه 
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ن منتجات وخدمات شركاتنا مفتوحة لكل العمالء أوالشق الثاني من السؤال، نود اإلشارة إلى 

أو تفضیل والمستھلكین وتحكمھا عملیات العرض والطلب وقوانین السوق والمنافسة وال یوجد أي قیود 

  عمیل على آخر. 

 ؟رباح ستكون في تطور وخاصة في ظل االحداث والطلب على الشركة بشكل كبیرھل األ (٣)ال سؤال

 ة اإلجاب

طبیعي و وهلل الحمدوالتجزئة األغذیة صافوال في قطاعي وعملیات منتجات صحیح یوجد طلب كبیر على 

تقوم المجموعة ، في ضوء ذلك، وبشكل عام  حیتھابوروأدائھا المجموعة مبیعات على ینعكس ذلك أن 

على نتائج  االطالعكم یمكن، وتداولالمالیة  على موقع السوقجوھریة  اتي تطورأبإعالن نتائجھا و

 حسب النظام.  على تداول عند نشرھاومتابعتھا  المجموعة أعمال وتطورات 

(٤)السؤال   
جائحة كورونا؟  لیة معوضاع الحافي ظل األمن السلع للفترة القادمة  ف  ھل یتوفر لدى بنده مخزون كا

وما ھو أثر جائحة كورونا على صافوال بشكل عام باعتبارھا ضمن الشركات التي تعمل في قطاع ھام 
 لھ عالقة باألمن الغذائي؟

  ةاإلجاب

ره الوباء وآثا ھود الكبیرة التي تبذلھا من أجل احتواء ھذاأوال  نود أن نشكر حكومتنا الرشیدة على الج

ى شركات نعم وهلل الحمد یتوفر لدتقدمھ للقطاع الخاص في ظل ھذه األزمة الكبیرة،  وعلى الدعم الذي

سبة ألثر جائحة كرونا على أعمال وبالن، وهلل الحمد ةاألساسیوالمنتجات من السلع  جیدمخزون المجموعة 

وفقا  لما ھو مخطط لھ في عمل مازالت ت للشركات التابعة للمجموعة التشغیلیة ةنشطاألجمیع  المجموعة 

فانھ جراء الجائحة طاقتھا االنتاجیة، ولكن نظرا  لصعوبة تحدید المدة الزمنیة لھذه التدابیر الوقائیة ضوء 

أن یرفع ھذا الوباء وتعود  -هللا العلي القدیر  -، سائلین لناتج عن ذلكثر ایتعذر حالیا  تحدید حجم اال

 األمور إلى طبیعتھا. 

 (٥)السؤال 
ما ھي اخر تطورات مشروع التجارة االلكترونیة في بنده، حیث ان األوضاع الحالیة لجائحة كرونا تزید 

 من أھمیة ھذا المشروع؟

  اإلجابة

 عدب   عن بنده مراكز من سوقالت من العمالء نیمك   والذي" كلیك بنده " بیقتط إطالق مؤخرا   الحمد وهلل تم 

جمیع االحتیاجات المنزلیة المتوفرة بمتاجر بنده حتى باب البیت، ومنذ ل، لتوصیلا خدمة أیضا   یوفر كما

یة تحمیال  واستخداما  لالحتیاجات الغذائیة الیوم التطبیقات ثرقصیرة أصبح من أك ة وخالل مد االنطالق

  بالمملكة. 

 (٦)السؤال 
مجھا في عملیات ي بذلت لدم؟ وما ھي الجھود الت٢٠١٩مجموعة الكبیر في العام كیف كانت نتائج 

 صافوال؟ 

  اإلجابة

 إراداتھا بلغت حیث ،%٧ تجاوز م٢٠١٩للعام  إیراداتھا في جید نمو معدل الكبیر شركات مجموعة حققت

 التي لكبیرا مجموعة دمج علىعملنا  وقد استمرمجال واعد، ، والشركة تعمل في لایر ملیون ٦٢٠

 في عدیدة  جھود وبذل التنظیمي الھیكل وتحسین النمو یةاستراتیج على التركیز مع حدیث ا علیھا استحوذنا

 ، وستستمر جھودنا لعزیز عملیاتھا وأدائھا ودمجھا. بالشركة المؤسسي العمل لتعزیز الحوكمة مجال
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(٧)السؤال   على شركات أخرى مثل الكبیر؟لدى المجموعة أي مشاریع وخطط قادمة لالستحواذ ھل  

  اإلجابة

في مجال أنشطتھا الرئیسیة )األغذیة بدراسة الفرص االستثماریة المتاحة باستمرار  المجموعة إدارة تقوم 

حال وجود  المجموعة وفيحسب سیاسة وعرضھا على لجنة االستثمار ومن ثم مجلس اإلدارة والتجزئة( 

 . للمساھمین اھعناإلعالن أي خطط لالستحواذ سوف یتم 

 (٨)السؤال 
ى المؤسسة إدارة البرامج یس مؤسسة عالم صافوال؟ فھل ستتولدارة تأسورد في تقریر مجلس اإل

 والمبادرات القائمة للمجموعة في مجال المسؤولیة االجتماعیة؟ أم ستكون لھا توجھات أخرى؟

  اإلجابة

تأسیس مؤسسة عالم صافوال بعة صافوال مجمو قامتاستدامة برامج المسؤولیة االجتماعیة، لضمان 

یتم اإلشراف علیھا من قبل وزارة الموارد البشریة والتنمیة االجتماعیة  (یةغیر ربح) كمؤسسة أھلیة

محل إدارة المسؤولیة  حلت، حیث في الوقت الراھنوالتي تقوم صافوال بتمویل ودعم برامجھا 

ھا من خالل مجلس أمناء بدال  من لجنة للمسؤولیة إدارة أعمالحالیا  ویتم  .الجتماعیة واالستدامةا

من  ی َمك  ن الشكل القانوني الجدید مؤسسةَ عالم صافوال من السعي للحصول على التمویل یثح ،الجتماعیةا

ام والخاص، مما یمكنھا مع القطاعین الع ةاستراتیجی، وعقد شراكاٍت جھات أخرى غیر مجموعة صافوال

 امة. بطریقة أكثر فعالیة واستد االجتماعیةل المسؤولیة تحقیق أھدافھا في مجامن 
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