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 رؤيتنا 

 
 
 املستحيل ال يعد شيئا

 

 رسالتنا  

 إسعاد املستهلكين بمنتجات لذيذة ومغذية وسهلة االستخدام ومستدامة

 األرباح تسريع نمو 

 خلق قيمة للمجتمع والبيئة وأصحاب املصلحة واملساهمين

 

 قيمنا  

 الثقة 

 االحترام 

 النزاهة 

 الشغف

 القيادة والتعلم 

 التميز 
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 كلمة رئيس مجلس اإلدارة

 ،الكراممساهمي الشركة السعودية ملنتجات األلبان واألغذية )سدافكو(         حضرات

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 

البيئية   باملمارسات  يتعلق  فقد   واإلجتماعيةفيما  الشركات،  وحوكمة 

التي  العام املاض ي وانتهت من رسم خارطة الطريق  تطورت الشركة عن 

 تهجها. ـنـست
 

الجديد   للمستودع  األساس  حجر  وضعنا  )بتكلفة لقد  املكرمة  بمكة 

   ريالمليون    27قدرها  
 
 من املتوقع إكتمال إنشائه   ( والذيسعودي تقريبا

املالي العام  تتمك  م2023-2022  خالل  من  حتى  الشركة    إستيعابن 

 الزيادة املتوقعة على الطلب على منتجاتها في السنوات القليلة القادمة. 
 

تمديد برنامج   العام  إعادةتم  أثناء  التمديد   ،شراء األسهم  زال هذا  وما 

 حتى 
 
 . م 18/11/2022ساريا

 

بتقديم كل ما هو جديد، والجرأة على    تضع الشركة رؤيتها نصب أعينها

 . اإلنتاجومواكبة التغيير، وجودة  اإلبـتكار
 

عن   ونيابة   ،
 
آخرا وليس   

 
أتقدم أعضاء  أخيرا أن  أود  اإلدارة،  مجلس 

الجزيل   التن  إلىبالشكر  ماتياس"  الرئيس  "فاوت  السيد  للشركة  فيذي 

خدمته فترة  وعماملنتهية  جليلة  خدمات  من  للشركة  قدمه  ملا  م  ،  ـلهم ل 

القيمة السوقية   دؤوب عبر السنوات األربعة عشر املاضية، فقد زادت 

للشركة ستة أضعاف، وترك الشركة بعد أن توسدت مكانة مالية راسخة 

  إفي السوق، كما يرحب مجلس اإلدارة بالسيد "باتريك  
 
ستيلهارت" رئيسا

 للشركة
 
 جديدا

 
ف عنه من  ر ظل ما ع      التوفيق للشركة في  ويتمنى  ،تنفيذيا

   .على النتائج والتركيزتوجه إستراتيجي يتمحور حول النمو 
 

وبالنيابة عن مجلس اإلدارة أود أن أعرب عن تقديري وامتناني لخادم   

العربية   اململكة  وحكومة  األمين،  عهده  ولي  وسمو  الشريفين،  الحرمين 

اململكة،   في  الخاص  للقطاع  املتواصل  دعمهم  على  عـرب  السعودية 
 
وت

رؤية   أهداف  بدعم  التزامها  عن  الصناعة    2030الشركة  وزارة  ومبادرة 

 والثروة املعدنية "صنع في السعودية". 
 

كما أتوجه بالتقدير لزمالئي أعضاء مجلس اإلدارة، واملساهمين، واإلدارة  

التنفيذية، وجميع منسوبي الشركة على دعمهم املتفاني والتزامهم الدائم 

 ة الشركة ونموها. بالحفاظ على قو 

 

 

 رئيس مجلس اإلدارة

ملنتجات  السعودية  الشركة  إدارة  مجلس  عن  وبالنيابة  نفس ي  عن  باألصالة 

من األلبان واألغذية )سدافكو(، يطيب لي أن أطلعكم على األداء العام للشركة  

 املنتهية في  عشر    اإلثني عن    ملجلس اإلدارة  السنوي التقرير  خالل  
 
مارس   31شهرا

التقرير  م، 2022 هذا  وتقرير   ويشتمل  املالي،  العام  لنهاية  املالية  النتائج  على 

 . ورؤيتناملراحل نمو الشركة مراجع حسابات الشركة، واستعراض  

العالم للخروج من جائحة كورونا، خرجنا نحن كأفراد   في الوقت الذي يجاهد 

بمن   واالهتمام بدروس مستفادة،  أولها أهمية الحفاظ على ما بيننا من روابط  

 
 
ـنمنا كشركات أنه بمقدورنا أن  ـيعيشون حولنا، كما تعل حس     إذاوضعنا    ن 

 
نا ـتمك

 ف مع الظروف غير املواتية. ـمن التكي  

خالصهم أثناء األوقات كة بفضل عزم منسوبيها وتفانيهم وإستطاعت الشر لقد إ

منت وتوفير  تقديم  في  تستمر  أن  للمجتمع. العصيبة  والصحية  الغذائية  جاتها 

منلذ  
 
واحدا  

 
يوما الشركة  مستودعات  تنفد  لم  الجائحة،  بداية  ومنذ   لك، 

ولنا أن نفخر بأن الشركة حافظت على قوتها حتى في ظل   املنتجات الرئيسية،

 
 
سهم به في صورة عينية أو نقدية داخل  ـاألزمات، وأظهرت صدقها من خالل ما ت

 بعض الدول املجاورة، إاململكة العربية السعودية و 
 
لى البرامج التوعوية إ  ضافة

 على املجتمع.  اإليجابيواملهنية التي لها تأثيرها 
 

  2,170   أن تحقق مبيعات بقيمة    م2022-2021الشركة أثناء عام    إستطاعت

، واستطاعت سعودي  مليون ريال  209مع صافي ربح قدره  سعودي  ريال    مليون 

العام املاض ي، رغم   بقليل من  إيرادات أعلى  العالية إلنجاز أن تسجل  التكلفة 

 األعمال كما تقدم. 

    6.48كانت عوائد السهم الواحد الذي قيمته  
 
ريال أقل من العام املاض ي نظرا

غير أن منحنى   ،(%20)  ريالمليون    51قدره  في صافي الربح    إنخفاضملا حدث من  

اإلنجاز آخذ في التحسن )مقارنة بالعام املاض ي( في كل ربع من أرباع هذه السنة،  

األخير من هذه السنة املالية حتى نعوض     حيث رفعنا أسعار املنتجات في الربع

 من تكاليف اإلنتاج مع املحافظة على عمالئنا األساسيين. 
 
 بعضا

 

 .للسهمرياالت  6بح قدره وتمكنت الشركة من الحفاظ على صافي ر  
 

الطاقة اإلنتاجية ملصنع اآليس كريم  تـتـواصل مسيرتنا مع اآليس كريم بكامل 

يخص  فيما  العشرية  خطتنا  وتمض ي  طراز،  أحدث  على  نش يء 
 
أ الذي  الجديد 

املصنع   دخول  مع  جيدة  نتائج  لتحقيق  املرسوم   طريقها  حسب  كريم  اآليس 

خط اإلنتاج، ومع إرتفاع معدل التوزيع، وزيادة تنوع املنتجات، مع درجة   الجديد 

 أكبر من تفاعل املستهلك مع تلك املنتجات. 
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 كلمة الرئيس التنفيذي 

منذ أن وطأت قدماي مدينة جده ألتولى منصب الرئيس التنفيذي في  

وتتمتع م 2021  نوفمبر رائع  بشكل  تعمل  إدارية  منظومة  أجد  وأنا   ،

ي    
 
مستداما  

 
نموا تضمن  التي  املكونات  األرباحـبجميع  أن    ،حقق  وبعد 

لرؤيتنا    عتدت  إ تصورنا  بوضع  الشركة  في  قمنا  على    م2030املكان، 

 النحو التالي:

الرؤية:  • سدافكو"،    ركائز  سدافكو" و"ثقافة                             "غاية 

 ت ". و " املمارسات البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركا

 رسالة الشركة:   •

صحية و دخال البهجة على املستهلك بمنتجات لذيذة  إ -

مناسبةو  الحاجات    ،مستدامة  تغذية   إلى تخاطب 

وبهجة   معززة،  وتغذية  وتعزيز  ورضاأساسية،   ،

 للمذاق.

 . نحو تسريع النمو املربح اإلتجاه -

 . األسهم حملةقيمة تعظيم  -
 

الثقافية  إ   لقد رحلتنا  في  وثقافتها،   لإلرتقاءنطلقنا  الشركة  بأهداف 

ىء بيئة عمل تلهم منسوبينا، ـوقيمها، ولكي نضمن أنه بمقدورنا أن نهي

، كما  وتطلق ما لديهم من طاقات لزيادة وتيرة النمو الذي يحقق األرباح

على   البيئية  واإلبتكار  اإلنتاجيةسنحافظ  املمارسات  وستكون   ،

 ملا سنركز عليه في السنوات   يةواإلجتماع
 
 كبيرا

 
وحوكمة الشركات محركا

 القادمة.
 

مشروعات كبيرة جديدة، فعلى سبيل املثال    إنجازعملت الشركة على  

، وهو اآلن يحقق للحليب  ةمن تطوير مصنع جد  اإلنتهاءال الحصر ، تم  

ناهيك عن   الفاقد،  األتمتة، والفعالية، وتخفيض  مكاسب من حيث 

 إيجاد وظائف للعمالة التي عززت مهاراتها. 
 

مع   ورحلتنا  الراسخة  في طريق عزيمتنا   
 
تقف جائحة كورونا حائال لم 

الشركة  واإلنجازاتالنجاح   قامت  إذ  كريم   بإفتتاح،  اآليس  مصنع 

تش في الساعة الواحدة، يندو اس  22000الجديد الذي يمكن أن ينتج  

جميع سكان اململكة    إلىملنتج  وهو معدل يمكننا من خالله توفير ذلك ا

شهرين ظرف  ا  ،في  وزير  معالي  املصنع  افتتح  والثروة   وقد  لصناعة 

 براهيم الخريف.إبندر بن  /األستاذ املعدنية
 

مشروب   العام  هذا  الشركة  وهو  الشوفان أطلقت  ممتازة  إ،  ضافة 

 عند املستهلك
 
وهذا   ،ملنتجات الصويا التي نقدمها وقد كان مردوده رائعا

الخاصة   الحاجات  ويلبي  الخيارات  من   
 
مزيدا للمستهلك  يتيح  التوسع 

التيار    ،املتنامية هو  الوقت  مرور  مع  سيصبح  القطاع  هذا  أن  ونرى 

 ال يزال    ، كماالسائد مما يعني أننا سنفوز بحصة كبيرة من السوق 
 

 حققت سدافكو  1202/2202خالل السنة املالية 

 إجمالي املبيعات                   إجمالي األرباح 

 مليون ريال  657                    ريال مليار 2.2

 صافي األرباح                     ربح السهم      

 ريال للسهم  6.0                   مليون ريال 209

 من املبيعات  9.6%

------------------------------------------- 

لعام  املفصل  السنوي  التقرير  على  أطلعكم  أن  لي  يطيب 

لم2021/2022 األول  التقرير  وهو  منصب  ،  في  وأنا    الرئيس ي 

   لقد قدمت الشركة أداء    التنفيذي،
 
 رغم ما خل

 
 مستقرا

 
فته جائحة ـماليا

 اإلمداد.كورونا من آثار سلبية على القطاع الصناعي وسالسل 
 

  
 
 فشيئا

 
 إلىصحيح أن قيود الجائحة بدأت تخف، والعالم يعود شيئا

كانت الشركات  أن  إال  الجديد"،  الطبيعي  تواجه  وال    "الوضع  تزال 

 . تحديات غير عادية
 

الوضع   على  الزيت  من   
 
مزيدا الجيوبوليتيكية  التوترات  صبت  كما 

مزيد من تسارع التضخم ومزيد من    إلىاملتوتر بالفعل، األمر الذي أدى  

سالسل   تجابه  التي  األخير  اإلمدادالتحديات  الربع  السنة   في  من 

 الحالية. 
 

واصلت   التحديات،  هذه  كل  مستقرة  رغم  عائدات  تحقيق  سدافكو 

املاض ي  بالعام  األرباح    ،مقارنة  صافي  ريال  209وبلغ  ويظهر مليون   ،

 من ربع سنة 
 
 كبيرا

 
   الربع الذي يليه. إلىاملؤشر تحسنا

 

في   بدأت  التي  التكاليف  وتيرة  زادت  جائحة   اإلرتفاعوقد  دخول  مع 

ائية في العالم  كورونا، وقد انسحبت تلك الزيادة على غالبية املواد الغذ

 نخفاض األرباح.إكله مما تسبب في 
 

نة املالية، وهو قرار يعز  لقد رفعنا أسعار البيع في الربع األخير من الس 

ى تحسين ربحية الشركة  إلبحق عمالئنا الكرام، لكنه أدى    تخاذه إعلينا  

 ى إنتاجها.  ومنحن
 

 

بل   اآليس كريم،  في قطاع  السوق، خاصة  في  الشركة  تحسن نصيب 

  ، ومعجون الطماطم   املعالج بدرجة حرارة عالية الحليبحتى في قطاع 

 حيث استطاعت الشركة استعادة نصيبها في الربع األخير من السنة. 
 

لتخفيف وطأة  لحفاظ على غطاء جيد من املنتجات  واصلت الشركة ا

للبضائع السلس  التدفق  في طريق  تقف  قد  التي  بدأت   ،العوائق  كما 

الشركة في تجميد عقود الفترات الطويلة في ضوء التذبذبات املتواصلة  

 واملتصاعدة في أسعار املواد الخام الرئيسية.
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 يطيب لي باألصالة عن نفس ي وبالنيابة عن فريق إدارة الشركة  
 
وختاما

كما  أن   املستمر،  دعمهم  على  اإلدارة  ملجلس  الجزيل  بالشكر  أتقدم 

والشكر   العمل،  في  وإخالصهم  تفانيهم  على  الشركة  منسوبي  أشكر 

آخر  وليس  وأخيرا  وموردينا،  لعمالئنا   موصول 
 
أولئك  ا كل  وقبل  بل   ،

، أشكر املستهلك الكريم الذي نحرص على إدخال البهجة على  
 
جميعا

 قلبه كل يوم.

 

 باتريك ستيلهارت 

 املدير التنفيذي  

   

 

في    “السعودية"حليب   اإلسهام  في  الحيوي  دوره  نجاح يؤدي 

إلى  ،"سدافكو"  
 
   إضافة

 
)خاصة األخيرة  الدعاية  حمالت  إعالنات   أن 

كريم اآليس  كريم  سندوتشات  آيس  الطمامسانسيشن،  ومعجون   ، )

 بعد يوم وتعزز ما تتمتع به العالمة 
 
 من املستهلكين يوما

 
تجتذب مزيدا

 التجارية للشركة من سمات وقيم. 
 

الحياة   أسلوب  في  فارق  تحول  تخطئه  هناك  ال  السوق  وديناميات 

 ،  العين 
 
سريعا  

 
تغيرا تتغير  وخياراته  املستهلك  في   ،  فعادات  أننا  ونرى 

موقع جيد يتيح لنا أن نستفيد من هذه التحوالت من خالل ما لدينا 

منصة   وللشريحة لإلبتكارمن  للمنتجات  الصحيح  واختيارنا   ،

ملتطلبات    بةاإلستجاالديمغرافية املستهدفة، وسالمة العرض، وسرعة  

جاهزون   ونحن  واعد،  املستقبل  ش يء  ".  إلستقبالهالسوق.  ال 

 . "مستحيل
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 نبذة عن الشركة

م كمشروٍع مشترٍك ملساهمين سعوديين وكويتيين وشركاء أوربيين  1976أبريل لعام    21تأسست الشركة السعودية ملنتجات األلبان واألغذية )سدافكو( في  

م تم الحليب املعالج بالحرارة العالية وهو منتج حليب السعودية. بعد ذلك قام الشركاء األوربيين ببيع ِحصصهم ملساهمين سعوديين وكويتيين ثإلنتاج  

 م في شركة واحدة وهي سدافكو.1990دمج الثالث شركات إلنتاج األلبان في عام 

 م مما أدى إلى إدراجها في السوق املالية السعودية "تداول".2005 مايو 23تم طرح أسهم الشركة لإلكتتاب العام األولي في  وقد

 ة واملشروبات. ففي أعوامها األولى كان الحليب طويل األجل منتج الشركة الوحيد، أما اآلن فقد وسعت سلة منتجاتها بإضافة العديد من املنتجات الغذائي

 الحليب طويل األجل ومعجون الطماطم واآليسكريم في اململكة العربية السعودية. على مكانتها الريادية في   وخالل هذه الفترة حافظت سدافكو

 أبرز أنشطة الشركة 

عد شركة سدافكو الكائنة في اململكة العربية السعودية من الشركات  
 
حيث تتضمن أنشطتها إنتاج وإستيراد وتوزيع وتسويق سلة من منتجات   الرائدة،ت

كريم، ومعجون الطماطم، واألغذية الخفيفة، واملشروبات باإلضافة ألغذية    األغذية واملشروبات. وتحتوي سلة منتجاتها على منتجات األلبان، واآليس

 أخرى. 

 ما يقارب  
 
"، بينما تضم عدد من املنتجات السعوديةسية التي يتم تسويقها تحت العالمة التجارية "صنف من منتجاتها األسا  170تقدم سدافكو حاليا

 . األخرى التي تحمل عالمات تجارية ومنها كريسبي وبابو وماجستيك وسانسيشن ومور ويوفو

وجميع هذه املصانع تتمتع بأعلى معايير ومواصفات األمن   ،مصنعين في جدة ومصنع في الدمام ومصنع في بولندا مصانع، وتقوم الشركة بتشغيل ثالث  

 20اإلضافة إلى  والبيئة باإلضافة إلى شهادة حالل وكذلك تأسيس شبكة بيع وتوزيع من خالل ثالثة مراكز توزيع إقليمية في كٍل من الرياض وجدة والدمام ب

 في جميع أنحاء اململكة العربية  
 
شاحنة وسيارة توزيع   940وكما تدير أسطول يتكون من أكثر من    ،الكويت واألردن و   السعودية والبحرين وقطرمستودعا

 إلستخدامها داخل شبكة التوزيع.

ذلك على  ليبيا  ،عالوة  مثل  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  في  األسواق  لبعض  املنتجات  تصدير  والصومال  يتم  وجيبوتي  والعراق  وموريتانيا   واليمن 

 من خالل قسم التصدير في الشركة.   ين والواليات املتحدة األمريكية ومملكة برونيواإلمارات وفلسط والسودان 
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 مقدمة

السوقية    تحسنت الحصةكما    %3  ل سعودي وذلك بإرتفاع سنوي بنسبةمليار ريا  2.170م صافي مبيعات بلغ  2022-2021حققت سدافكو بنهاية عام  

وقد إرتفع إجمالي أصول    ،كريم( مما يدل على ثقة ووالء املستهلكين للعالمات التجارية للشركة  لألصناف األساسية )الحليب ومعجون الطماطم واآليس

ار ريال سعودي بزيادة  ملي   1.540وبلغ إجمالي حقوق املساهمين    ،مقارنة بالعام املاض ي  %3مليار ريال سعودي بإرتفاع قدره    2.286الشركة حيث بلغت  

في مليار ريال    5.3مبلغ  ب  مليار ريال سعودي مقارنة  5.5م مبلغ  2022مارس    31كما بلغت القيمة السوقية لسدافكو في    ، مقارنة بالعام املاض ي   %5قدرها  

 م. 31/03/2021العام املاض ي املنتهي في 

 عـن املنتجات: 

 الحليب 

الحليب كامل الدسم والحليب قليل الدسم والحليب منزوع الدسم والحليب الذهبي وحليب األطفال والحليب تتكون فئة منتجات الحليب في سدافكو من  

عام   في  العالية  بالحرارة  املعالج  الحليب  بإنتاج  بدأت سدافكو عملياتها  الذوبان.  املجفف سريع  والحليب  املدعم  والحليب  هذه 1977املنكه  وتسوق   ،

 %*58.1السوقية:  وتبلغ الحصة ،"السعوديةة الرائدة "املنتجات تحت العالمة التجاري

 الطماطم معجون 

كانت سدافكو أول شركة في اململكة العربية السعودية تنتج معجون الطماطم في عبوة و   ،تشمل منتجات الطماطم معجون وصلصة الطماطم )الكاتشب(

 %* 52.1"، وتبلغ الحصة السوقية:  السعوديةالتجارية "م، ويتم تسويق هذه املنتجات تحت العالمة 1989تتراباك في عام 

 اآليس كريم 

م. وعلى مر السنين، أطلقت سدافكو مجموعة متنوعة من املنتجات الجديدة لترسيخ مكانتها وزيادة املبيعات 1979تم إطالق خط إنتاج اآليس كريم في عام  

ب، وساندويتش، وأكواب، وأعواد، ويتم تسويق هذه املنتجات تحت العالمات التجارية  يتوفر اآليس كريم في عبوات، وأقماع، والبوش او  ،في هذا القطاع

 %* 28.3"، وتبلغ الحصة السوقية: بابو" و "السعودية"

 األجبان

وتعتبر الشركة    ،وتشمل مجموعة منتجاتها عبوات جبنة الفيتا باحجام كبيرة وصغيرة وجبنة املثلثات  ،م1991أطلقت سدافكو خط إنتاج األجبان في عام  

 ".  السعوديةرائدة في انتاج جبن الفيتا، ويتم تسويق هذه املنتجات تحت العالمة التجارية "

 الوجبات الخفيفة 

على مصنع سارة للوجبات الخفيفة، وتتكون مجموعة الوجبات الخفيفة  م، من خالل االستحواذ  1995دخلت سدافكو سوق الوجبات الخفيفة في عام  

 من شكلين معروفين: حلقات وحروف مقرمشة، ويتم تقديم كل منها بالحجم الفردي والعائلي.  

 غيرها من املنتجات 

 مجموعة من املنتجات األخرى بما في ذلك الزبدة والبطاطا املقلية واملياه العادية واملنكهة والكريمة والحليب املب
 
باع معظم ـوت    خر إلخ...  تقدم سدافكو أيضا

نمو الشركة حيث تخطط الشركة   من املتوقع أن تساهم املنتجات الجديدة املدرجة في هذه الفئة فيو  ،"السعوديةهذه املنتجات تحت العالمة التجارية "

 لتوسيع سلة منتجاتها من خالل االبتكار املستمر في املنتجات.  

 

 من 
 
ا لنيلسن، حصة السوق على أساس مستوى اإلجمالي السنوي املتحرك اعتبارا

 
 .م2022مارس * وفق
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 اإلمدادات   سلسال قسم 

ســـــتثمارات طويلة األمد تركزت بشـــــكل أســـــااـــــ ي على رفع قدرات الشـــــركة في جميع كتمال عدة إإ"  ســـــدافكوهذا العام شـــــهدت قاعدة التصـــــنيع في شـــــركة "

ــتهلك ـــ  عند املســ
 
ــانع لتلبية الحاجات التي تتغير دوما ـــ ـــــركة الدائم على أتمتة أعمالها ون   ،املصــ ـــــــــ ومرة أخرى كان لتركيز الشــ ـــ ـــ ـــ ـــــغيل فيها دور في تحقيق ـــ ظم التشــ

 احل سلسلة االمداد.مكاسب مهمة من حيث الفعالية في التصنيع وغيره من مر 

 للحليب ةتجديد مصنع جد إعـادةمشروع 

ــــــركة من تلبية الطلبات على املبيعات من خالل رفع قدراتها على  إدخالتم  ــــــية لكي تتمكن الشــ ــــــنوات املاضــ ومن هنا    اإلنتاج،خطوط جديدة على مدار الســ

 لقلة املســاحة، وازدحمت  
 
بالعاملين، واحتاج األمر الى تنظيم تدفق العمال في ســالســة    اإلنتاجمنطقة  أدت التوســعات في املصــانع الى تضــييق الحركة نظرا

ــنع لعدد  ـــ ـــــغيل املصــ  الحتياج تشــ
 
ــه، تم   ،من العمال  كبيرنظرا ـــ ـــــتحداثفي الوقت نفســ ـــــب مالية وبيئية إســ ــينات تقنية حققت مكاســ ـــ ولقد    ،تطويرات وتحســ

 باملصنع مع استغالل ما توفره التقنية من ميزات في رفع درجة الفعالية. اتعملت الشركة خالل السنوات الخمس املاضية على توفير مساح
 

 باإلستفادةتم ربط جميع هذه األعمال  كما  ،الطازج(  الحليببحيث تسمح بمزج مزيد من املحتوى املحلي ) ،تم تجديد وتحسين مناطق املعالجة واملزجكما 

)طبالي(   عشـــــر في خط مســـــتقيم بعد ربطها بمنصـــــات اإلثنافي النهاية، تم وضـــــع جميع خطوط التعبئة  ونقل املشـــــروع.   بإعادةمن املســـــاحات بحيث تســـــمح 

ــــنع  ،آلية ــألة ، وتحميل آلي من املصــ ــ  عن مســ
 
ــــاحة  إيجادوبعيدا ــــتفادت الشــــــ  إلمكانيةمزيد من املســ ــــتقبل، فقد اســ ــــنع زيادة النمو في املســ ركة من وجود مصــ

ــير على األقدام ــة السـ ــنة، أكثر راحة للنفس، وتقل فيها فرصـ ــتطيع العاملون فيه العمل في بيئة محسـ كل ذلك أدى الى زيادة عامة  ؛مصـــمم بشـــكل مريح يسـ

ـــــين جودة  ـــ ـــ ـــــول  اإلنتـاجفي الفعـاليـة من خالل تقليـل تكلفـة تحويـل املواد، وتحســ ـــ ـــ ـــــتفـادةى أعلى درجـة من  إل، والوصــ ـــ ـــ من العمـالـة املـاهرة وزيـادة فعـاليـات   اإلســ

 الخطوط.

 الرقمي الحليبمصنع 

، ويصــــب في صــــالن مزيد من التحســــينات املســــتمرة ومبادرات  الحليبصــــنع  مل في إيجاد نظام تصــــنيع اســــتبااي يقلل التكاليف  نا، شــــرعم2021مع نهاية عام 

 التصنيع الرشيق.
 

ـــــمن الرقمنـة وجود   ـــ ـــ ـــــنيعتضــ ـــ ـــ ـــــطـة التصــ ـــ ـــ ـــــافـة  ،آليـات عمـل ال تعرف الخطـأ وتوفر عمليـة مراجعـة الكترونيـة ـكاملـة لجميع أنشــ ـــ ـــ لى رؤيـة حقيقيـة مطلوبـة إ  إضــ

ــاق املطرد في جودة املنتج في كل مرة ــ ـــ ــــــــ ال ت ، حيثلتحقيق االتســ ـــ ـــ ـــ ـــ  للحاجة  ـــ
 
ــنيع مجاال ــ ـــ ــنيع، وتقلل املراجعة   إلىترك آليات التصــ ــ ـــ مراجعات أثناء عملية التصــ

ـــــية تحقق  النهائية و  ـــــكل كبير، األمر الذي يوفر ميزة تنافســ ـــــكل   إلىوقت االطالق بشــ ـــــة تحقيق العائدات بشــ ـــــتهلك ناهيك عن فرصــ ــا املســ ـــ درجة أكبر من رضــ

 أسرع.  
 

ــتقا ــ ـــ ـــ ــنيع من خالل أفكار ومعلومات مســ ــ ـــ ـــ ــنع الرقلي الجديد بتحويل آليات التصــ ــ ـــ ـــ ــيقوم املصــ ــ ـــ ـــ ــغيل   إجراءات  ومدخالتمما تم جمعه من بيانات  هســ ــ ـــ ـــ التشــ

، والقدرة على التتبع، وأداء املوردين،  واإلنتاجيةتزيد البيانات الشــــاملة والحقيقية التي يوفرها هذا املصــــنع الرقلي من مســــتوى الفعالية، حيث    ،عياريةامل

ــــــــ كما ت    ،باملعايير البيئية  واإللتزام ـــ  من املواد الخام مر ـــ
 
 بالتقدم الذي يحدث أثناء  حسـن من مراقبة تدفق العمل في مرحلة التصـنيع ومسـار كل ءـ يء بدءا

 
ورا

ــــــتهلك ــــــائع للمســ ــــــعاب وأوجه  ،العمل وإنتهاء  بالبضــ ــــــرعة على الصــ ــــــغيل، بحيث يتمكن املديرون من التغلب بســ  لبيانات التشــ
 
 حقيقيا

 
ــــــوال كل ذلك يوفر وصــ

 القصور مثل:

 .الخام ومواد التغليف إمكانية تتبع املواد -

 جية.اإلنتامعايير الفعالية العامة للمعدات لقياس  -

 .املعيارية للتشغيل الرقلي  إعداد اإلجراءات -

 .معايرة الوصفات -

 .جمع البيانات وموثوقيتها -

 .القياس املعياري ووصف جميع مؤشرات األداء -

 .تعريف أهداف مؤشرات األداء ودرجة التفاوت فيها -
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 .تحديد نقاط الفاقد في املواد الخام ومواد التغليف وجمع البيانات -

  إصداريتم  -
 
 .تقارير الطلبيات آليا وليس يدويا

  .نوع وتعريف ومدى تكرار عملية مراقبة وضبط التشغيل -

  تتبع إجراءات -
 
 وخارجيا

 
 .املشكالت داخليا

 .تحديد األعطال -

 .أساليب حل املشكالت -
 

ــــــــ يمكن دون مبالغة أن ن   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــالمة، والقدرة على التتبع، ـــ ـــ ـــــائل األغذية والســ ـــ ، واإلنتاجيةقدر الوفورات املالية التي يمكن تحقيقها بعد أن نأخذ في اعتبارنا مســ

 مليون ريال عبر السنوات العشر القادمة بخالف املكاسب غير امللموسة. 44 إلى، وخفض الفاقد، بمبلغ يصل اجماليه واإلستدامة

 كريم مصنع جده الجديد لآليس 

ــام املصنع القديم لآليس كريم   إغالقاكتمل   ـــ ويقع هذا املصنع الجديد على مساحة تسمح مصنع الحليب،   موقع  إلىاملصنع الجديد لآليس الكريم بإنضمـــ

ــــنوات القادمة ــــر ســ ــــنع الجديد أن يزيد من فعالية  ، حيثبمواكبة خطط النمو الطموحة في قطاع اآليس كريم في العشــ ــــميم املصــ عن   اإلنتاجروعي في تصــ

ــــــافةكما أن هذا املصــنع الجديد يتمتع بمســاحة تكفي   ،جديد خط ةإضــافمرفق جديد يقوم باملزج اآللي مع  إضــافةطريق  ـــ ـــ مزيد من الخطوط وأنفاق    إلضـــــ

 في املستقبل.    اإلنتاجالتجميع لتلبية متطلبات 
 

ــنع الجديد ل ــتيعاب بجوار املصـ ــتودع املركزي الجديد للمجمدات في جده بطاقة اسـ ــاء املسـ ــة  6000آليس كريم، تم انشـ ، وبدأ العمل فيه مع )طبلية(  منصـ

ـــــهر أبريل   ـــــتودعات املبيعات البالغ عدددها  م2021نهاية شــ ـــــغط التخزين على مســ ـــــ ي في تخفيف ضــ ـــــااــ ـــــتيعاب القدرة على  22، حيث يكمن دوره األســ واســ

 وسم في الصيف.  التخزين قبل ذروة امل
 

 معجون الطماطم -مصنع الدمام

ــــطس   أواخرفي  ــــهر أغســ ــــركة ملا   م2021شــ ــــانع املعالجة التي خدمت الشــ ــــنع القديم والعتيق في الدمام، والذي كان أحد مصــ ــــركة في تفكيك املصــ بدأت الشــ

 يزيد عن ربع قرن.
 

ـــــبتمب ـــ ـــــل املوقع في آخر ســ ـــ ـــــنة، والذي وصــ ـــ ـــــنع الجديد ذي الخدمات املحســ ـــ ـــــيات، واتخذت الترتيبات للمصــ ـــ ـــــوية املنطقة، وأعيد تركيب بالط لألرضــ ـــ ر  تم تســ

ـــــنع الجديد لتجميع املخزون أثناء فترة حيث    م،2021 ـــــتعد املصــ ـــــهر نوفمبر لكي يســ ـــــهر أكتوبر وبدأت أعمال املعايرة في بداية شــ ـــــون شــ تم التركيب في غضــ

 الترويج والدعاية ملنتجات الشركة في رمضان.
 

أطنان    5ة، وروعي في تصــميم املصــنع الجديد أن ينتج طن في الســاعة الواحد 2  اإلنتاجيةحل هذا املصــنع الجديد مكان املصــنع القديم الذي كانت طاقته  

 ذلك في املستقبل. اإلستيعابيةفي الساعة عندما تتطلب الطاقة 

 أعمال التطوير األخرى في سلسلة االمداد

 إ ،حصــلت مصــانع ســدافكو الثالثة
 
)في األمن الغذائي(، وشــهادة   ISO022000:2018  اآليزو الى مســتودع املبيعات الخاص اها في الرياض على شــهادة    ضــافة

ـــــهـادة     ISO14001:2015اآليزو   ـــ ـــ ـــــحـة املهنيـة(  ISO45000:2018اآليزو  )في البيئـة( وشــ ـــ ـــ ـــــالمـة والصــ ـــ ـــ ــانع األربعـة،  )للســ ـــ ـــ ـــ ـــــتودع   وجميع املصــ ـــ ـــ )بمـا في ذلـك مســ

 تقديمها للمنتجات حسب الشريعة االسالمية، كما أن موقع الدمام معتمد كمنتج ملعجون الطماطم العضوي.املجمدات( معتمدة في 

 من الوقت للتأكد من الصالحية، إ  فإن فيما يخص مسألة التخطيط،  و 
 
ستحداث نظام تخطيط مصادر التوزيع قد بدأ بالفعل مما يتيح للشركة مزيدا

   ،بني على الحقائقالقرار امل  إتخاذوصورة أفضل من صور  
 
 في تنفيذ  ـكما سيتيح للشركة أن تمض ي ق

 
وهذه ،  أخرى في السنوات املالية القادمة  أنظمةدما

ـــذات الصلة على منصة واحدة مستقلة، مما ي    البياناتستمكن الشركة من تجميع وتعديل جميع    األنظمة يسر عملية التخطيط على مستويات مختلفة ــ

 ع املركزية، املستودعات، وسيارات تحميل املبيعات( مع اتباع سياسات مستوى املخزون. التوزي نقاط)املصانع، 
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 القسم التجاري 

 
 
 فريدا

 
 في   ،مثلما حدث في العام املالي املاضـ ي، كان هذا العام عاما

 
ففي حين اتصـف النصـف األول من العام املالي بالضـعف، شـهد النصـف الثاني منه نموا

أمر فرضـته    بتخزين املسـتهلك للسـلع، وهو  م2020سـريعة التداول عام    اإلسـتهالكيةوفي حين تأثر أداء السـلع   ،أعمال الشـركة وأعادها الى مسـار نمو قوي 

 بســـــلوك ترشـــــيد املشـــــتريات من جانب املســـــتهلك بحكم الضـــــغوط على   م2021، تأثر عام  جائحة كورونا وزيادة ضـــــريبة القيمة املضـــــافة
 
 كبيرا

 
 اإلنفاقتأثرا

 .م2021من حيث القيمة عام    ةسريعة التداول وأسواق األلبان ثابت اإلستهالكيةعام بقيت السلع  بشكٍل و   ،وزيادة التضخم

 اتجاهات األصناف الرئيسية 

 للتنزيالت الكبيرة في األســـــعار وترشـــــيد املســـــتهلك   م2021عام  نخفاضباإل اتســـــم ســـــوق الحليب الصـــــافي 
 
غير أنه مع تخفيف درجة التنزيالت  لإلنفاق،نظرا

أما عن الحليب ذي النكهات، فقد نمت أســـــهم حليب   ،" لعافيتهحليب الســــعوديةبوادر اســـــتعادة ســـــوق " ظهرت،  م2021الكبيرة في الربع األخير من عام 

 حسـب   3  السـعودية بنسـبة
 
بفضـل حمالت الدعاية القوية والسـياسـات املطورة في مجال التوزيع وعرض   يعود ذلك القاعدة السـنوية،  إجمالينقاط تقريبا

 السلع في املحالت التجارية.
 

ـــــــ وت   ،فيما يتعلق بمعجون الطماطم، هناك تحســـن طفيف في مبيعات وأســـهم معجون طماطم الســـعودية في الشـــهور األخيرة ـــ ـــ  التجارة الحديثة قنوات  ظهرـــ

ــــوبر ماركت(/)الهايبر ـــ ـــ ــــهور األخيرة  الســ ـــ ـــ ــــجعة في النمو للشــ ـــ ـــ ــــب موــ ـــ ـــ  البيانات املجمعة أقل موثوقيةتكون   )البقاالت( قنوات التجارة التقليدية  بينما في  ،نســ

 في بالرغم من  
 
 ملموسا

 
 و  التوزيعأن هناك تحسنا

 
ــــــــ  خاصة في الشهور األخيرة نفذت   ،جرام بسبب توجهات التوزيع املركزة وغيرها من األنشطة  70في عبوة الـــ

 )الســـعودية شـــيف(  الشـــركة املوســـم األول من حملة
 
 عظيما

 
كما أطلقت الشـــركة حملة معجون الطماطم الجديد في موعدها املناســـب في   ،وحققت نجاحا

 شهر رمضان.
 

العام في قطاع اآليس كريم مع تحقيق مبيعات عالية، وأســهم مرتفعة، وزيادة في التوزيع تعود الى دخول "فيرزيرات"جديدة  تمثل أفضــل أداء للشــركة هذا 

ـــــوق  ـــــ ي، حافظ "و ،الى الســ ـــــركة   "ســــــاندوتو الســــــعوديةفي العام املاضــ ـــــدره، ومعه أنواع اآليس كريم األخرى، كما جاءت منتجات الشــ من األخرى على تصــ

 ي. ر عصاآليس كريم على شكل 

 املنتجات الحديثة واالبتكارات

ـــــ ي من  ـــــركة في العام املاضــ ـــــتمر الخاص اها اإلبتكارمنتجات جديدة كجزء من برنامج  إطالقتمكنت الشــ ــــــــ حتى ت    املســ ـــ ـــ ـــ ـــــتهلكين ـــ دخل البهجة على قلوب املســ

 لعالمة "
 
" ثم أعقب ذلك  تريتوســمها "إالشــرق األوســط    ذ أطلقت الشــركة أول وجية خفيفة ســائلة في، إ" في الســوق بشــكل عامالســعوديةوترســخ حضــورا

   شوفان اطالق املايونيز وعدد محدود من أول مشروب 
 
ـــــــــ يصنع في اململكة حتى ن البيئة    شؤون سعد املستهلك السعودي صاحب الذوق الرفيع والذي تحتل ـــ

 بين مشاغله.
 
 متميزا

 
 والصحة مكانا

 الرئيسة قنوات التجارة تجاهاتإ

  
 
 في قطــاع  اإلنخفــاض  إلىفي الوقــت الــذي كــان فيــه أداؤنــا العــام يتعثر في قطــاع التجــارة الحــديثــة متجهــا

 
ـــــركــة نموا ـــ ـــ وفي   "كترونيــةلالتجــارة اإل"، حققــت الشــ

 كما هو "األعمال التجارية للتموين"بينما بقي قطاع   ،"والتجزئةالجملة "تجارة وقطاع    "التقليدي"القطاع 
 
ـــــتقرا ـــــهد الربع األخير   ،مســ ـــــتردادوشــ التجارة   إســ

ــها الحليب ومعجون الطماطم "الحديثة" ـــ  من عافيتها بتحقيق نمو عام في املبيعات وعلى رأســ
 
 كبيرا

 
ــهد قطاع التجارة    ، كماقدرا ـــ ـــــور كترونية  لاإلشــ أقوى صــ

ــــــر  كانتحيث  ؛النمو والتطور خالل العامين األخيرين ـــ  ســ
 
 جائحة كورونا حافزا

 
ــــــين في التجارة  اإلتجاه،في هذا  يعا ـــ ــــــصــ ـــ وحقق الكثيرون من الالعبين املتخصــ

 إ  اإللكترونية
 
ـــــهر تقريبا ـــ ـــــاء الذي يوفر لهم املزيد من الفرص كل شــ ـــ  في هذا الفضــ

 
ـــــعا ـــ لقد كانت قنوات تجارة التجزئة و  ،لى جانب تجار التجزئة الجدد، توســ

 
 
من هذا األمر، رغم خســـــارة الشـــــركة لبعض الحســـــابات التقليدية كجزء  م يكن هذا العام اســـــت ناء  املعقل التقليدي لقوة ســـــدافكو ول التقليدية هي دائما

وجدت الشـــركة في األداء    ؛في توـــجبع الفواتير االلكترونية لتحقيق درجة أكبر من الشـــفافية في الســـوق   التي هي موضـــع ترحيب كبير من املبادرة الحكومية،

 عن 
 
 كبيرا

 
ســتواصــل الشــركة تحســين مكان منتجاتها في املتاجر ، و نخفاض عدد املتاجرإالقوي للمتاجر املحلية وغيرها من عمالء التجزئة الحديثة عوضــا

 ا.هوالتواصل مع املشترين عبر جميع عمليات 
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 قسم التطوير التنظيمي 

 مقدمة 

ــاحب الجائحة من تغيراتمثلما حدث في العام املالي املا ــنة، بكل ما صـ ــ ي، خيمت جائحة كورونا على هذه السـ   اللقاحاتوبفضـــل برنامج نشـــيط لتوفير   ،ضـ

، رفعت  م2022في فبراير    ،بكورونا أو الحاالت الحرجة منها بصــــورة كبيرة اإلصــــابةحاالت   إنخفضــــتوالجرعات التنشــــيطية للمواطنين واملقيمين باململكة، 

 من هذه القيود داخل مقارها، مع    ،اململكة الكثير من القيود التي فرضــــتها في هذا الصــــدد
 
على التوجيهات الحكومية  اإلبقاءوخففت الشــــركة بالتالي بعضــــا

 لشر   والبروتوكول الصحي املتبع،
 
 كة تعمل في مجال األغذية.وهو أمر ضروري تماما

 

، وكذلك عقد االجتماعات واملقابالت ال 
 
ــــــية،يزال العمل عن بعد مطبقا ـــ ــــــركة جرعتين من   اإلفتراضــ ـــ ــــــوبي الشــ ـــ ، كما تلقى  كورونا لقاحوقد تلقى جميع منســ

   أغلبهم الجرعة التنشيطية الثالثة.
 

 أن تتحكم في حجم القوة العاملة وأن تضـــمن أن   ،لم يقتصـــر تأثير الجائحة على النشـــاط التجاري فحســـب
 
ــا بل إنها جعلت من الصـــعب على الشـــركة أيضـ

ـــــبحت تلبي   ،تحتاجه اآلن لديها العدد املطلوب من املوظفين الذي  ـــ ـــ ، احتياجاتها الوظيفية   فأصــ
 
بلغ عدد و  الخارج،قبل أن توظف موظفين جدد من  داخليا

ـــــنة )بما في ذلك  ـــ ـــ ـــــركة مع نهاية الســ ـــ ـــ ـــــعوديةفي   2,409)  3034العمالة املؤقتة(:  موظفي الشــ ـــ ـــ في  1في األردن، و    53في البحرين، و  71في الكويت، و  50، والســ

ــــنة بتوظيف  كما   ،(قطر ــــركة هذه الســ ــ   397قامت الشــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ   مقارنة بـــ
 
 جديدا

 
ــــ ي   392موظفا ــــرائح متعددة من و   ،العام املاضــ ــــركة الى  شــ   49ينتلي موظفو الشــ

 جنسية مختلفة.
 

ــــــبة املوظفات  ــــــركة عن توظيف املرأة، وزادت نســ ــــــنيع،  %%76مع نهاية العام املالي  190حيث بلغ عددهن   %41لم تتوقف الشــ منهم يعملون في مواقع التصــ

تهدف الشــركة هذا العام الى أن تزيد نســبة املرأة العاملة و   ،امرأة، وهو عدد نطمح الى زيادته زيادة كبيرة  76عدد حيث تعمل في مصــنع اآليس كريم وحده  

ـــــركــة  %10اهــا الى أكثر من   ـــ ـــ ـــــبــة الحــاليــة هي     ، حيــث تبلغمن حجم القوة العــاملــة بــالشــ ـــ ـــ ( %66)  246موظف، منهم    371  عــدد  فيتوظوقــد تم  %7.27النســ

 بقرارات التوطين  إلت في سدافكو السعودية مواطن/ة
 
 في اململكة.   زاما

 

 
 

 التطوير:

 : أثناء العام املاض ي يسرت ادارة التدريب والتطوير التعلم من خالل

 . دورات تدريبية داخل قاعات دراسية (1

 .دورات تدريبية عن بعد (2

 مكان العمل.  في تدريبيةدورات  (3
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مما تتيحه منصات التعلم من   اإلستفادةوستواصل الشركة    الشركة تجربتها مع منصات التعلم عن بعد،كانت السنة املاضية هي أول سنة تكمل فيها  

، ومن بين الدورات التعليمية املسجلة    906ساعة تدريبية استفاد منها    20481قامت الشركة بتسجيل عدد  ، حيث  ةميزات السنة القادم
 
برامج   3موظفا

و   البكالوريوس،  مهن  4لدرجة  األداء شهادات  لتطوير  تدريبية  الوعي، ودورات  لرفع درجة  تدريبية  ودورات  الوخصية،  املهارات  تدريبية على  ودورات  ية، 

 مهارة.  125عدد املهارات  إجماليوبلغ ، الوظيفي والسلوكي

 التخطيط لتعاقب املوظفين 

 من ثقافة الشركة
 
 متجذرا

 
ستكشاف كل موظف لخططه  في تطوير ذاته، حيث يتم توجيع إواملحرك وراء هذا النقاش هو    ،يبقى الحوار والنقاش جزءا

واملعلوم أن التدريب على القيادة أحد وسائل إعداد   ، تطوير أنفسهم، مما يولد بدوره مناقشات بينهم وبين مدرائهم  مسؤوليةاملنسوبين على أن يتحملوا  

 " لتطوير من سيتولون مراكز قيادية في املستقبل.هدفبرنامج " إلىنضمت الشركة إوفي هذا السياق  ،املوظفين لتقلد أدوار جديدة في املستقبل
 

الى  6متدربين من بين  4 نضمإوقد  ،ب اها على من لديه االستعداد من املواطنين يفرص التدر  من منطلق مساهمتها في الخدمة املجتمعية عرضت الشركة

 لتسويق. افي  والرابعالدعم الفني، إدارة الشؤون القانونية، والثالث في املالية، والثاني في  اإلدارةالعمل بالشركة بعد أن أكملوا فترة تدريبهم، أحدهم في 
 

، وهي رحلة ستطور ثقافة الشركة، حتى تتمكن من تحقيق في الربع األخير من العام املاض ي تعاقدت الشركة مع شركة استشارية تضع لها رحلتها الثقافية

سيتم استحداث وسائل جديدة في عملية توظيف املنسوبين وتقييمهم كما  قيم جديدة للقيم الحالية للشركة    إضافةسيتم  و م  2030الهدف من رؤيتها  

"، وهي مناسبة في  يوم التقديرتفلنا في الثالث من مارس بـ"حإعلى سبيل املثال  ، فبالعمل فيه  اإلنسان حتى نضمن أن تصبح الشركة أفضل مكان يحلم  

 حد ذاتها احتفلت اها جميع فروع الشركة ومكاتبها. 
 

اها الشركة هذه السنة، إال أن حوافز األداء صرفت ملن يستحقونها من املوظفين، كما اقتصرت مراجعة  املكافآت التي مرت  : رغم الظروف الصعبة 

 .املستحقين من املنسوبين سنوي على الراتب ال
 

املوظفون حياة   يمارسبدأت البرامج الصحية في الظهور مرة أخرى العام املاض ي، والتي تهدف الشركة من خاللها إلى أن    صحة املوظفين وعافيتهم:

 صحية سليمة ويتمتعون بصحة جيدة.
 

  والتواصل  اإلتصال
 
 جديدا

 
بعنوان "العودة للوضع الطبيعي". ونجحت في اجتياز تحِد استمر لعامين في الحفاظ : مع نهاية العام بدأت الشركة فصال

 عديدة لتضمن أن جميع منسوبيها على تواصل وترابط فيما بينهم  ،على درجة التواصل بين منسوبيها
 
وأثبت املوظفون أن طبيعة  ،  وبذلت الشركة جهودا

.   اإلنتاجالشركة تأبى أن يتحقق 
 
 املعتاد دون أن يكون املوظفون مترابطين اجتماعيا

 

 و   ورش عمل  الشركة  عقدت
 
انتظاما أكثر  اللقاءات بشكل  يتم عقد هذه  أن  العام  الشركة هذا  لقاءات    ، لقاءات مفتوحة، واستهدفت  متخصصة  وهي 

الشركة على ما لديهم من استفسارات، مما يتيح فرصة جيدة يفهم من خاللها املوظفون توجه   إدارةملا يشغل املوظفين من تساؤالت وتجيب فيها  لإلستماع  

ية الشركة  التنفيذي الجديد قد قدم نفسه في لقاء مفتوح ولم يتأخر في طرح رؤ وكان الرئيس  ،  املستقبليةومناقشتهم في املوضوعات محل القرارات    الشركة

 على جميع املوظفين في لقاء افتراض ي.  م2030
 

طالعهم على أخبار منسوبيها وما تطلقه الشركة  إب  موظفي الشركةالتواصل القريب مع    إلى" تهدف من خاللها  نبضتصدر سدافكو نشرة يومية بعنوان "

 من مبادرات ومنتجات وما تنظمه من برامج تدربية.
 

، وأطلقت    30في هذ العام أجرت هذه النشرة الداخلية لقاءات مع ما يزيد عن  
 
وستنظر   ،استبيانات  7حمالت وبرامج توعوية، ونشرت أكثر من    5موظفا

 الشركة العام القادم في كيفية رفع مستوى التواصل من خالل قنوات جديدة يقوم فيها املوظف بدور املحرك الرئيس ي في التغيير. 
 

 واإلندماجالشركة باليوم الوطني في العام املاض ي على فكرة التنوع  إحتفالوركز  ،الشركة باليوم الوطني للمملكة واألعياد الوطنية لدول منسوبيهاتحتفل 

 ".هي لنا دارالذي جسده شعار اململكة "
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 255"، حيث قض ى العاملون  بيئة عامرةي ظل مبادرة "ف  ةمك-في فبراير املاض ي شاركت الشركة كجزء من مسئؤليتها االجتماعية في تنظيف طريق جده

لقد كانت تجربة ممتعة ستبقى ذكرياتها حية في أذهاننا، كما أنها جعلتنا ندرك أبعاد    ،كيلوجرام من النفايات  980ساعة من وقت الشركة في تنظيف ورفع  

 آخر. في أي مكان  أوهنا في اململكة العربية السعودية  مسؤليتنا االجتماعية سواء  
 

 .بإذن هللا تعالى وملنسوبيهانتباهنا  على املوضوعات سالفة الذكر بالنسبة للشركة إ"رحلتنا الثقافية" سنواصل تركيز خالل 

  الحوكمة البيئية واإلجتماعية

 في سدافكو  اإلستدامة 

نعمل باستمرار على مواءمة  في سدافكو، الغاية والربح وجهان لعملة واحدة الهدف منها دفع النمو على املدى الطويل وخلق القيمة ألصحاب املصلحة،  

إلى تحقيق نحن نطمح  ف  ،" في التطور والتعريف والتنقيحاإلستدامةنحو  يستمر سعينا "و   ،لدينا مع توقعات أصحاب املصلحة املتجددة  اإلستدامةنهج  

 نتائج ذات مغزى وتحسين نوعية الحياة لجميع أصحاب املصلحة من خالل هذه العملية.

ا  SASB(، ومجلس معايير محاسبة االستدامة )GRI، قمنا بمراجعة املعايير الدولية مثل املبادرة العاملية إلعداد التقارير )  م22-21في السنة املالية    ( جنب 

مع   الشركاتإلى جنب  واالجتماعية وحوكمة  البيئية  املمارسات  لإلفصاح عن  اإلرشادي  أكثر    السعودية،  تداول مجموعة  الصادر عن    الدليل  لتحديد 

 . في السنوات القادمة للتركيز عليها وذلك جوهرية بالنسبة لنا وألصحاب املصلحة لديناال اإلستدامةموضوعات 

تم   ،مع مجموعة مركزة من مجموعة كبيرة ومتنوعة من املوظفين من مختلف وظائف الشركة  اإلنخراطلقد أجرينا أول تقييم لألهمية النسبية من خالل  

 . "الحوكمة "و   "واملجتمع  األفراد"و   "البيئة واملناخ"و   "املستهلك"ركز على  ستراتيجية ت  إالتي تم تحديدها في أربع ركائز    14تجميع املوضوعات الجوهرية الـ  

 . بإسعاد املستهلك من خالل تقديم منتجات مبتكرة وعالية الجودة ومغذية وآمنة  اإللتزام: املستهلك

 .بالحفاظ على البيئة وتقليل تأثير عملياتنا على الكوكب اإللتزام: البيئة واملناخ 

 . لتحسين الشمولية ونوعية الحياةتجاه موظفينا واملجتمع ككل  اإللتزام األفراد واملجتمع: 

 . تجاه جميع أصحاب املصلحة ملمارسة أعمالنا بشكل أخالاي مع الحفاظ على أعلى معايير حوكمة الشركات اإللتزام الحوكمة: 

 الهامة املواضيع  في  نهجنا

 : املستهلك األولى الركيزة

 . لتوفير منتجات عالية الجودة للمستهلكين مع الحفاظ على معايير سالمة عالية للغاية تسعى سدافكو جاهدة

 .واللوائح ذات الصلة اإللتزام باألنظمةيتناول هذا املوضوع الجهود املبذولة لتحسين جودة املنتج وسالمته مع ضمان 

 

 جودة املنتج وسالمته 

 
 
نسعى جاهدين لتعزيز الصحة والرفاهية في   ، فنحنللمستهلكين أساسية ملبادئ أعمالناحتياجات الصحة والتغذية  إ عد  ـت

 .املجتمع

املستهلكين   بين  والصحية  الغذائية  باملخاوف  املتعلقة  واملكونات  املنتجات  وإدارة  تحديد  عملية  املوضوع  هذا  يتضمن 

 .واالضطالع بمبادرات لتطوير مجموعة منتجات أكثر صحة

 

 

 

 والتغذيةالصحة 

إن توفير تجربة مبهجة للمستهلكين جزء ال يتجزأ من الحمض النووي   ،أن نكون عالمة تجارية مفضلة للمستهلكين   نسعى

 . لشركتنا

يتناول هذا املوضوع مبادرات تحسين رضا املستهلك ويتضمن قياس رضا املستهلك من خالل استطالعات الرأي وتتبع شكاوى 

 .املستهلكين ومعدل الحل

 

 

 إسعاد املستهلك



 
 

Page 14 of 49 
 

التنظيمية لسدافكو مدفوعة   الفلسفة  ا ليس فقط و   ،في املنتجات  باإلبتكـارإن  ا ضروري  ابتكار املنتجات املستمر أمر  يعد 

ا لتعزيز رفاهية املجتمع ككل.  الستدامة األعمال ولكن أيض 

 .جات والعملياتيشير هذا املوضوع إلى مبادرات تطوير املنتجات الجديدة وابتكارات تحسين املنت

 

 إبتكـار املنتجات 

 : البيئة واملناخ الثانية الركيزة

نحن ملتزمون بإجراء أعمالنا بأقل قدر من التأثير على املناخ.    ،لكفاءة الطاقة ومصادر الطاقة تأثير مباشر على تغير املناخ 

 .ستهالك الطاقة وممارسات التوريد الخاصة بسدافكوإيسلط هذا املوضوع الضوء على 

 

 إدارة الطاقة 

ا حق من حقوق اإلنسان كما تعترف به األمم املتحدة. نحن   ،الحصول على املياه العذبة أمر ضروري لحياة اإلنسان  وهو أيض 

 نسعى الستخدام هذا املورد النادر بشكل مسؤول. 

في  الكفاءات  وتحسين  املياه  إهدار  تقليل  أجل  من  الشركة  تبذلها  التي  املياه  الشاملة إلدارة  بالجهود  املوضوع  هذا  يتعلق 

 .موارد غير املياه العذبة ستخدامإستهالك املياه، وتحديد إمكانية إ

 

 

 إدارة املياه

 على ، حيث من  الةيعتبر التخلص من النفايات في مكب النفايات أو عن طريق الحرق طريقة غير فع  
 
املحتمل أن تشكل خطرا

املجتمع وعليهصحة  مبادئ    ،  باستخدام  النفايات  إدارة  ممارسات  أفضل  تطبيق  إلى  سدافكو  وإعادة R3 تهدف  )تقليل 

 وإعادة التدوير( للتخلص من النفايات بشكل أكثر مسؤولية وتقليل اآلثار البيئية.  اإلستخدام

 .اها  الخاصةR3   يتعلق هذا املوضوع بالنفايات الخطرة وغير الخطرة الناتجة عن املنظمة واستراتيجية

 

 إدارة املخلفات

 نحن نعمل على تقليل تأثير التغليف على البيئة وتوفير املواد الخام بشكل مستدام. 

للتحرك نحو ممارسات أكثر   في إيتعلق هذا املوضوع بمصادر املواد الخام والتعبئة والتغليف ويتضمن مبادرات  ستدامة 

 .مجال التوريد والتعبئة

 

التعبئة والتغليف  

 للمصادر املستدامة

 : الناس واملجتمع الثالثة الركيزة

  وإسعادهمتحفيز املوظفين  هذا يضمن نهجنا ، التميزو ، التعلم ،القيادة، الشغف، النزاهة، االحترام الثقة نحن نلتزم بقيم

 عادل. وتقديرهم ومعاملتهم بشكٍل 

واملمارسات هذا  يتعلق   والتطوير  التدريب  خالل  من  والنمو  املوظفين  إشراك  وممارسات  ومبادراتنا  بسياستنا  املوضوع 

 .املهنيةالعادلة إلدارة املوظفين والعمل والصحة والسالمة 

 

صحة وسعادة 

 املوظف

 نحن نفخر بكوننا شركة مسؤولة تخدم املجتمع ككل.

 .للشركات ومبادرات املجتمع املحلي اإلجتماعية، مثل أنشطة املسؤولية اإلجتماعييتعلق املوضوع بمبادراتنا للنهوض 

 

 تأثير املجتمع

  إحترامنعتقد أن  و   التنوع واملساواة في العمل مع مكافحة التمييزيتعلق املوضوع بالسياسات واملبادرات التنظيمية لتعزيز  

إنه يشرك القوى العاملة ويعزز   كما  ،وتضمين كل فرد أمر ضروري بغض النظر عن العمر أو الجنس أو العرق أو الجنسية

كن الجميع من الوصول بيئة 
 
 .العمل إلستراتيجيةالكاملة، ويضمن التنفيذ الناجن  إمكاناتهمإلى  تمـ

 

 التنوع والشمول 

 : الحوكمةالرابعة الركيزة
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لدعم    الشركةيتضمن املوضوع جهود    شركة، نسعى جاهدين للحفاظ على أعلى معايير األخالق والنزاهة في جميع أنحاء ال

و   ، والفساد  الرشوة  ملنع  واملبادرات  السياسات  ذلك  في  بما  والنزاهة،  العمل  من  أخالقيات  عن  التأكد  املبلغين  حماية 

 . املخالفات

 

 األخالق والنزاهة

واملوظفين   واإلدارة  املساهمين  ذلك  في  بما  املصلحة،  بين أصحاب  العالقة  ملوازنة  عمليات وضوابط  والعمالء لقد وضعنا 

يتمثل نهجنا في رفع مستوى ممارسات الحوكمة من خالل مبادرات لزيادة الشفافية واملساءلة وإدارة  ،واألطراف ذات الصلة

 .املخاطر وتضارب املصالن وتنفيذ ضوابط مناسبة لضمان االمتثال ملعايير البيئة والقواعد التنظيمية والعمل

 

 الحوكمة واإللتزام

 انات وأمنها  أصبحت خصوصية البي
 
وذلك بسبب النهضة والتطور اإللكتروني والتكنولوجي    ؛بالغ األهمية ألعمال سدافكو  أمرا

تركز سدافكو على تطبيق ضوابط قوية و   بشكٍل يومي،إلكترونية جديدة    السريع واملتزايد، والذي يؤدي إلى ظهور تهديدات

 إلدارة املخاطر املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات.

 .ذا املوضوع القضايا املتعلقة بالخصوصية، بما في ذلك فقدان البيانات وانتهاكات الخصوصيةيتناول ه

 

 

خصوصية البيانات  

 وأمنها 

 

 لقد قمنا  
 
(، وهو  NTP( وبرنامج التحول الوطني )SDGsالخاصة بنا مع أهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة )  اإلستدامةبمواءمة خارطة طريق    أيضا

 .  م2030جزء من رؤية اململكة العربية السعودية 

لتكون    لإلستدامةتم تشكيل اللجنة التوجيهية    ، فقدعلى صعيد الحوكمة، قمنا بوضع هيكل حوكمة مستدام لسد الفجوات في الشفافية واملساءلةو 

والتوجيه   الرقابة  توفير  عن  و مسؤولة  االستراتيجية  اإلستراتيجي،  على  العملو املوافقة  األداء  ،  خطط  عن  اللجنة  و   ،ومراجعته والكشف  كبار تضم 

اإلدارةالتنفيذيين   مجلس  إلى  تقاريرها  وتقدم  كماكأعضاء  التنسي  ،  في  التوجيهية  اللجنة  الوظائف  متعدد  العمل  فريق  تطوير يدعم  في  واملساعدة  ق 

   . قدم تحديثات دورية للجنة التوجيهيةـي    ، كماإفصاح كل ما يتعلق باإلستدامةاإلستراتيجية وخطط العمل، ومراجعة تنفيذ خطط العمل، وتطوير عمليات  

العام، نعمل على زيادة شفافية إفصاحات   التقرير أداء    كة،بالشر لدينا من خالل تقرير االستدامة األول الخاص    اإلستدامةهذا   اإلستدامةويتضمن 

ا ملعايير  و   ،ملصنعي الشركة في جدة، واآلخر في الدمام، ومستودعاتها، ومراكز التوزيع في اململكة العربية السعودية الخيار   –  GRIتم إعداد التقرير وفق 

إيالء   مع  الشركات  للدليلالواجب    اإلعتباراألساا ي  وحوكمة  واالجتماعية  البيئية  املمارسات  عن  لإلفصاح  عن    اإلرشادي   تداول مجموعة  الصادر 

ا لضمان فهم طموحنا ورحلتنا    كما  ،املوقع اإللكتروني للشركةيمكن الوصول إلى التقرير الكامل على  و   السعودية، نخطط لنشر تقرير االستدامة سنوي 

ا من قبل الجميع.  وجهودنا جيد 
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 األنشطة الرئيسية للشركة و شركاتها التابعة

 املنتجات 
إيرادات النشاط 

 بماليين الرياالت
 النسبة %

 62 1,336 الحليب  1

 10 213 معجون الطماطم  2

 15 320 األيس كريم 3

 7 144 الحليب البودرة  4

 2 44 الجبنة 5

 4 113 أخرى  6

 100 2,170 اإلجمالي  7

 الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة بماليين الرياالت السعوديةالتحليل 

 السنة املالية

اململكة العربية 

السعودية   بماليين 

 الرياالت

دول مجلس  

التعاون بماليين 

 الرياالت

الشرق 

األوسط 

بماليين 

 الرياالت

بماليين  بولندا

 الرياالت

إجمالي اإليرادات 

 الرياالتبماليين 

 2,170 249 79 56 1,786 م   2021/2022

 2,105 159 71 64 1,811 م   2020/2021

 2,056 198 48 58 1,752 م   2019/2020

 1,813 146 42 58 1,567 م   2018/2019

 

 نسبة مشاركة املنتجات في املبيعات 
 

 
  نسبة املشاركة نسبة املشاركة 

  نسبة التغير% 
 م 2020/2021 م 2021/2022 املنتجات

 

 2-  64 62 الحليب  1

 0  10 10 معجون الطماطم  2

 1  14 15 األيس كريم 3

 1  5 7 الحليب البودرة  4

 0  2 2 الجبنة 5

 0  4 4 أخرى  6

 0  100 100 اإلجمالي  
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 األنشطة الرئيسية للشركات التابعة

( وقطر الكويت والبحرين واألردن تتمثل األنشطة الرئيسية لشركات سدافكو التابعة في كٍل من 
 
 في توزيع منتجات سدافكو في هذه الدول. )متوقفة حاليا

 بينما تقوم الشركات التابعة للشركة في بولندا بتصنيع وتوزيع منتجات األلبان ألوروبا والشرق األوسط وشمال أفريقيا.

 

 سدافكو بولندا

 املنتجات
 إيرادات النشاط 

 سعودي( ريال  –)باملاليين 
 النسبة %

 49 123 الحليب السائل 

 41 103 الحليب البودرة 

 10 23 أخرى 

 100 249 اإلجمالي 

 

 

 الشركات التابعة لسدافكو )بما في ذلك بولندا( 

 النسبة % إيرادات النشاط بماليين الرياالت املنتجات

 14 47 الحليب 

 36 123 الحليب السائل 

 4 12 معجون الطماطم 

 3 10 كريماأليس 

 32 107 الحليب البودرة 

 4 13 الجبنة

 7 28 أخرى 

 100 340 اإلجمالي 

 

 الشركة والشركات التابعة التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات

 السنة املالية

دول مجلس  

التعاون بماليين 

 الرياالت

الشرق األوسط  

 بماليين الرياالت
 بماليين الرياالت بولندا

إجمالي اإليرادات بماليين 

 الرياالت 

 384 249 79 56 م   2021/2022

 294 159 71 64 م 2020/2021

 304 198 48   58 م 2019/2020

 246 146 42 58 م 2018/2019

     الجدول أعاله يشمل مبيعات التصدير

 

  



 
 

Page 18 of 49 
 

 وشركاتها التابعة  التحليل الجغرافي ملبيعات سدافكو 

م  2021/2022مبيعات  الدولة

 بماليين الرياالت
م  2020/2021مبيعات  النسبة %

 بماليين الرياالت
 النسبة %

 86 1,811 82 1,786 اململكة العربية السعودية 

 8 159 11 249 بولندا

 2 42 2 43 البحرين  

 0 0 0 0 قطر 

 1 21 1 13 الكويت

 1 24 2 35 األردن

 2 48 2 44 التصدير 

 100 2,105 100 2,170 اإلجمالي 

 ها الرئيسية، دولة ومحل التأسيس لعملياتها ونسبة امللكيةنشطتأأسماء الشركات التابعة و 

 :دناه أهدافها وتوزيع منتجاتها كما هو موضح أملك سدافكو حصص في شركات تابعة تساعدها على تحقيق ت

 رأس املال املدفوع  الدولة النشاط الرئيس ي  الشركة   
عدد  

 االسهم

  امللكيةنسبة 

 )%( 

  ذ.م.م -البحرين شركة سدافكو  1
استيراد وبيع وتوزيع منتجات األلبان واآليس كريم 

 ومنتجات أخرى 
 100 500 دينار بحريني  50,000 البحرين 

2 
شركة سدافكو الكويت للمواد  

 * الغذائية املحدودة
 49 100 دينار كويتي  50,000 الكويت  استيراد وبيع وتوزيع األلبان واملواد الغذائية.

3 
ردنية للمواد شركة سدافكو األ 

 الغذائية املحدودة

استيراد وبيع وتوزيع منتجات األلبان واآليس كريم 

 واملواد الغذائية األخرى 
 100 250,000 دينار أردني 250,000 األردن

4 
شركة سدافكو بولندا أس بي زد.  

 أوو.أوو 
 100 16,000 زلوتي بولندي  805,000 بولندا وأنشطة أخري تملك حصص وأسهم في الشركات 

 76 17,456 زلوتي بولندي  8,728,000 بولندا تصنيع االلبان ومنتجاتها    أس بي زد. أوو.أوو  مليكوماشركة  

 76 2,000 زلوتي بولندي  1,000,000 بولندا تصنيع االلبان ومنتجاتها فوديكسو أس بي زد. أوو.أوو  

 37 1,000 زلوتي بولندي  1,000,000 بولندا بيع منتجات األلبان بالجملة    زد. أوو.أوو ميلكوما ملنتجات االلبان  

 75 1,500 ريال قطري  1,500,000 قطر توزيع األلبان واملواد الغذائية شركة سدافكو قطر 5

 

 .الشركة *يتم االحتفاظ بحقوق امللكية املتبقية من خالل أطراف ترشحها 
 

لشـــركة مشـــاريع الكويت القابضـــة )"كيبكو"(. تمتلك  زميلة"(، وهي شـــركة  QPICالكيان األم للمجموعة هو شـــركة القرين لصـــناعة الكيماويات البترولية )"

ــــاهمة تعادل  ـــ ـــ ــــناعة الكيماويات البترولية مســ ـــ ـــ ــــناعة الكيماويات  40.11:  2020% من رأس املال )40.11القرين لصــ ـــ ـــ ــــركتا القرين لصــ ـــ ـــ % من رأس املال(. وشــ

 البترولية وشركة مشاريع الكويت مدرجة في سوق الكويت لألوراق املالية.
 

  .من الشركات التابعة يوات دين صدرت أل أد يال توجد أ
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 أبرز مؤشرات األداء 

   أداءيشهد  
 
   سدافكو تحسنا

 
ربع، حيث سجل الربع الرابع أقوى نتيجة لهذا العام، كانت النتائج الجيدة للربع الرابع بسبب املبيعات    إلىمن ربع    ملحوظا

 .القوية وزيادة األسعار ومكاسب الكفاءة
 

رٍض بنسبة   على    مليون ريال سعودي للعام املاض ي(، تم تحقيقه  261،  %12.4مليون ريال سعودي )مقابل    209% بلغ  9.6تحقق هامش صافي ربح م 

يف الخدمات  الرغم من األثر السلبي ملسببات التكاليف الكبيرة، والتي تتمثل بشكل رئيس ي في: إرتفاع تكاليف املواد الخام الرئيسية ، وإرتفاع تكال

شهور للعام    9قابل  شهر م  12( لكامل الفترة  %15اللوجستية املحلية والدولية، وإنخفاض القوة الشرائيه للمستهلكين بسبب ضريبة القيمة املضافة )

 .املاض ي 
 

  مليون ريال 2,105مقابل  %3مليون ريال سعودي بنسبة  2,170زادات املبيعات البالغة 
 
للتوسع في أعمال املجمدات،   سعودي للعام املاض ي ، نتيجة

 .،ومبيعات الطرف الثالث في الشركة البولندية مليكوما %2، و معجون الطماطم + %7، و األجبان +  %10إرتفعت قيمة مبيعات األيسكريم + 
 

 .% حتي مع العوامل املذكورة أعاله وذلك بسبب مزيج االيسكريم 30تم تحقيق هامش ربح بنسبة 
 

 .مليون ريال سعودي( 307 مقابل مليون ريال سعودي  311% ) 14ة ملصاريف البيع والتوزيع كنسبة من املبيعات عند ظلت النسبة املئوي
 

 .مليون ريال سعودي( 109 مقابلمليون ريال سعودي  113% )5ظلت النسبة املئوية للمصاريف اإلدارية والعمومية كنسبة من املبيعات عند 
 

مليون ريال سعودي    1.2مليون ريال سعودي )  0.9خسائر اإلنخفاض في قيمة املوجودات املالية )مخصص الذمم املدينة التجارية( انخفضت بمقدار  

 .مليون ريال سعودي العام املاض ي( بسبب كفاءة عمليات التحصيل 2.1ل مقاب
 

 . إنخفاض االيرادات التشغيلية االخرى والتي تمثل الربح من مبيعات الخردة
 

 .إنخفضت إيرادات التمويل بسبب إنخفاض عوائد الودائع التي تقدمها البنوك
 

مليون ريال سعودي )ال ء يء في العام املاض ي( حيث حقق ربح من    2.6أساا ي الى ضريبة الدخل البالغة  ترجع الزيادة في الزكاة وضريبة الدخل بشكل  

 .خالل عمليات الشركة البولندية
 

 اإللتزام% في عام مليء بالتحديات من خالل التركيز الوثيق على أنشطة توليد القيمة لالصناف املربحة مع    9.6تمكنت سدافكو من تحقيق نسبة  كما  

 .لتام بتحقيق الكفاءة في العمليات التشغيلية ، واللوجستية والتوزيعا
 

ا في أسعا ا مرتفع  ر املواد الغذائية  شهد هذا العام زيادة هائلة في تكاليف املواد الخام والتكاليف اللوجستية في جميع أنحاء العالم. مما ادى الى تضخم 

 
 
تم تحقيق الربح من خالل التركيز الوثيق على أنشطة توليد  و   ،ال التجارية تضغط أيضا على املنتجينفي الوقت ذاته ، فإن تكلفة ممارسة األعم  ،عامليا

 .التام بتحقيق الكفاءة في العمليات التشغيلية ، واللوجستية والتوزيع اإللتزامالقيمة لالصناف املربحة مع 

ا أطول هذا العام وأنشطة ترفيهية داخل   ا دراسي  كل هذا أدى لزيادة حصة / العبوات الفردية التي تتمتع   ،اململكة العربية السعوديةكما شهدنا عام 

ا في مزيج املنتجات لدينا ،للعمالء اإلستهالكاهامش ربح أعلى وتوفر املزيد من فرص   .وبسبب هذا نرى تحسن 
 

ساندويتش آيس كريم في الساعة مما يتيح لنا تلبية    22000خالل العام ، أصبح مصنع اآليس كريم الجديد يعمل بكامل طاقته اإلنتاجية حيث ينتج 

 .طلب املستهلكين املرتفع في أشهر الصيف
 

  مليون ريال سعودي 27بدأ العمل في مشروع مستودع مكة املقدر تكلفتة ب
 
 . ومن املتوقع أن ينتهي في هذه السنة املالية ،تقريبا

ريال سعودي للسهم الواحد ، باإلضافة إلى دفع توزيعات أرباح نهائية تم   3وافق مجلس اإلدارة في شهر يناير على دفع توزيع أرباح نصف سنوية بمبلغ  

سعودي خالل العام مليون ريال    192واهذا يصل إجمالي توزيعات األرباح إلى   م،2021عنها في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية في يوليو    اإلعالن 

 .مليون ريال سعودي خالل العام املاض ي  176مقابل 
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لدينا مركز  ،اإلستثمارية لألنشطةنواصل توليد تدفقات نقدية جيدة من العمليات حيث تم إكتمال املشاريع الرئيسية للشركة مما يقلل احتياجاتنا 

 .مليون ريال سعودي 626نقدي قوي قدره 
 

 .2021مارس  31كما في  مليار ريال 1.533مليار ريال مقابل 1.540عند مستوى ايجابي إرتفعت حقوق املساهمين 

 )بماليين الرياالت( :   مقارنة نتائج األعمال

 م 2016/2017 م 2017/2018 م 2018/2019 م 2019/2020 م 2020/2021 م 2021/2022 البيان

 1787 1693 1,813 2,056 2,105 2,170 اإليرادات 

 1097- 1,059- 1,233- 1,367- 1,412- 1,514- اإليرادات تكاليف 

 690 634 580 689 694 657 مجمل الربح

 304 260 216 265 261 209 صافي الربح
 

 مقارنة األصول و الخصوم: )بماليين الرياالت(

 م 2016/2017 م 2017/2018 م 2018/2019 م 2019/2020 م 2020/2021 م2021/2022 البيان

 1,044 1,100 1,095 1,273 1,278 1,262 املتداولةاألصول 

 597 663 821 901 951 1,024 األصول غير املتداولة 

 1,642 1,763 1,916 2,174 2,229 2,286 إجمالي األصول 

 271 329 420 498 474 517 الخصوم املتداولة 

 108 113 138 200 201 208 الخصوم  غير املتداولة 

 379 442 558 698 675 725 إجمالي الخصوم  

 

   أصول وخصوم الشركة
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698 675 725
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1,763
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2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22

الخصوم األصول
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 النتائج التشغيلية و الفروقات الجوهرية بماليين الرياالت

 م 2020/2021 م 2021/2022 البيان
 التغيرات )+(

 ( -أو ) 
 م 2019/2020 نسبة التغير% 

 2,056 %3 65 2,105 2,170 اإليرادات 

 1,367- %7 103- 1,411- 1,513- اإليرادات تكلفة 

 689 %5- 37- 694 657 مجمل الربح

 413- %3 10- 409- 420- أخرى  -مصروفات تشغيلية 

 276 % 17- 48- 285 237 الربح التشغيلي 

 
 

 بآالف الرياالت  2022-2021املدفوعات النظامية خالل العام املالي 

 الرصيد املدفوع  املستحق البيان   

 - 24,595 24,595 رسوم جمركية  – الجماركهيئة الزكاة والضريبة و  1

2 
  الجماركهيئة الزكاة والضريبة و 

 )الزكاة , ضريبة القيمة املضافة واإلنتقائية واإلستقطاع( 
199,298 199,298 - 

 - 16,957 16,957 التأمينات االجتماعية  3

 - 454 454 عقد تداول  4

 - 12,451 12,451 التأشيرات والرسوم الحكومية  5

 - 253,755 253,755 اإلجمالي  

 

 )التغيرات في إجمالى حقوق املساهمين ) بماليين الرياالت

 

 

 

  
1,5611,5551,476

1,3581,3211,263

2021-222020-212019-202018-192017-182016-17
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الحالية والسابقة ومؤهالتهم   مناصبهمو أسماء أعضاء مجلس اإلدارة، وأعضاء اللجان واإلدارة التنفيذية، 

 وخبراتهم 

 اإلدارة أعضاء مجلس 

ــــــم  ـــ ــ ـــ  اإلســـ

املنصب الحالي  

في سدافكو 

 وغيرها

املنصب  

السابق في 

سدافكو  

 وغيرها 

ــــل  ــ ـــ ــــــرات  املؤهـــ ــ ـــ  الخبـ

حمد   /سمو الشيخ . 1

 األحمد  صباح

رئيس مجلس  

 اإلدارة

رئيس مجلس  

 اإلدارة

ستورم كنغ  من  دبلوم 

 الواليات –سكول 

 األمريكية املتحدة

 السعودية -رئيس مجلس إدارة شركة سدافكو -

 الكويت – )كيبكو( رئيس مجلس إدارة شركة مشاريع الكويت القابضة -

 الخيرية الخير  مشاريع مبَرة مؤسسة ادارة مجلس رئيس -

 مصر   -رئيس مجلس إدارة شركة الخليج مصر للفنادق والسياحة  -

فيصل حمد   /األستاذ . 2

 مبارك العيار

نائب رئيس 

 مجلس اإلدارة

نائب رئيس 

 مجلس اإلدارة
 طَيار حربـي 

 السعودية-نائب  رئيس مجلس إدارة شركة سدافكو -

رئيس - إدارة    نائب  القابضةمجلس  الكويت  مشاريع    –   )كيبكو(  شركة 

 الكويت

 الكويت -مجموعة الخليج للتأمين مجلس إدارة  نائب رئيس -

 البحرين –نائب  رئيس مجلس إدارة بنك الخليج املتحد   -

 البحرين  -شركة الخليج املتحد القابضة  ادارة مجلس نائب رئيس -

 األردن  –البنك األردني الكويتي  مجلس إدارة نائب رئيس -

األستاذ/ عبد هللا  . 3

 يعقوب بشارة 

عضو مجلس  

 اإلدارة

عضو مجلس  

 اإلدارة

ماجستير القانون 

جامعة    - الدولي

 بريطانيا – أكسفورد

 السعودية -عضو مجلس إدارة شركة سدافكو  -

 الكويت - )كيبكو( ركة مشاريع الكويت القابضةعضو مجلس إدارة ش -

سعيد أحمد   /األستاذ . 4

 سعيد باسمح 

عضو مجلس  

 اإلدارة

عضو  و  رئيس

مجلس إدارة في  

 عدة شركات

بكالوريوس إدارة 

تسويق و  ال –األعمال 

 الخدمات اللوجستية

  ،جامعة أوهايو

 املتحدة الواليات

 األمريكية

 السعودية -عضو مجلس إدارة شركة سدافكو  -

 السعودية  - عضو مجلس إدارة املركز الطبي الدولي  -

العضوية - غير  للكيماويات  الخير  صناعات  شركة  إدارة  مجلس   -  رئيس 

 السعودية

 السعودية  - مجلس إدارة مجموعة شركات باسمحعضو  -

 السعودية -للبتروكيماويات  العاملية الصحراء  شركةعضو مجلس إدارة   -

 السعودية - ة اإلمدادتلرئيس مجلس إدارة  شركة هال لسلس -

إدارة   - مجلس  الدولي   فكرةشركة  عضو  والتطوير  لإلستثمار    -   العاملية 

 السعودية

 السعودية  - مصادر املستقبلعضو مجلس إدارة شركة  -

مجلس - ُصروح    عضو  شركة  واالستثمارات  املدينةإدارة    -   للعقارات 

 السعودية

 السعودية  -العمراني   والتطوير  للتنمية جدة عضو مجلس إدارة شركة -

أحمد محمد   /األستاذ . 5

 حامد املرزوقي 

عضو مجلس  

 اإلدارة

عضو مجلس  

 اإلدارة

  -ماجستير إدارة األعمال

جامعة والية  

 الواليات ،كاليفورنيا

 األمريكية املتحدة

 املبيعات والتسويق في شركة سدافكو -

 السعودية –عضو مجلس إدارة شركة سدافكو  -

 السعودية -عضو مجلس إدارة شركة البروج للتأمين التعاوني  -

 اإلدارة التنفيذية في عدة شركات -
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سليمان   /األستاذ . 6

 سعود جارهللا الجارهللا 

عضو مجلس  

 اإلدارة

عضو مجلس  

 اإلدارة

  – املدرسة العسكرية 

 السعودية

 السعودية -  مدير مجوهرات الجارهللا -

 السعودية - عضو مجلس إدارة شركة سدافكو  -

األستاذ/ مساعد عبد  . 7

 هللا النصار

عضو مجلس  

 اإلدارة

عضو مجلس  

 اإلدارة

-عامةبكالوريوس إدارة 

  –كركي اجامعة الب

 املتحدة الواليات

 األمريكية

 السعوديةعضو مجلس إدارة شركة سدافكو  -

 دارة املبيعات سدافكو إ -

 شركة سدافكو مدير تنفيذي  -

 سدافكو البحرين شركة مدير  -

 سدافكو قطر شركة مدير  -

 ية سدافكو األردن شركة نائب رئيس مجلس املديرين  -

 بولندا أس بي زد. أوو.أوو شركة سدافكو عضو مجلس إدارة   -

هاني عبد  األستاذ/ . 8

 العزيز أحمد ساب 

عضو مجلس  

 اإلدارة

عضو  رئيس و 

مجلس إدارة في  

 عدة شركات

بكالوريوس إدارة 

  سان جامعة-أعمال

  بكاليفورنيا، دييغو 

 املتحدة الواليات

 األمريكية

 السعودية -عضو مجلس إدارة شركة سدافكو  -

  جيوردانو   )وكالة   شركة املنسوجات واملالبس الجاهزة إدارةرئيس مجلس   -

 السعودية –لألزياء( 

 السعودية – شركة الشرق لألنشطة التجاريةرئيس مجلس إدارة   -

 السعودية –للبنين  األهلية قرطبة مدارس رئيس مجلس إدارة شركة -

 –الكهروميكانيكية    االعمال  لتنفيذ   الفنية  للشركة  العام  املدير  -

 السعودية

 السعودية –نجمة الصفوة للتقنية املحدودة  لشركة العام ير املد -

 السعودية –السيارات املوحدة للتجارة  لشركة العام املدير  -

)وكاالت  - املحدودة  التجارية  لألنشطة  املشرقة  ملؤسسة  العام  املدير 

 السعودية –تجارية( 

ومستلزماته   - الهواء  مجاري  لتصنيع  الشرق  ملصنع  العام    – املدير 

 السعودية

اإلجتماعية   - التنمية  لجنة  ورئيس  املكرمة،  مكة  منطقة  مجلس    - عضو 

 السعودية

 السعودية  –عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة  -

  عبد هللااألستاذ/ . 9

 النصار  حمدان

عضو مجلس  

 اإلدارة

عضو مجلس  

 اإلدارة

درجة املاجستير في   -

  -تخصص اإلبتكار

اململكة   برايتون،جامعة 

 املتحدة البريطانية.

 - التنفيذية اإلدارة -

 جرونوبل مدرسة

 فرنسا. لإلدارة،

درجة البكالوريوس في  -

  -إدارة األعمال الدولية

  اكسفورد،جامعة 

اململكة املتحدة  

 البريطانية.

برنامج التأسيس إلدارة   -

كلية  –األعمال 

 اكسفورد إلدارة األعمال

 

 السعودية -عضو مجلس إدارة شركة سدافكو  -

الشركة - في  واملنتجات  األعمال  تطوير  في  أول    لخدمات   العربية  مسؤول 

 السعودية. –  (سلوشنزواالتصاالت ) اإلنترنت

 فناء الفن. مؤسسة مؤسس ومالك  -
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 اإلدارة وتصنيف األعضاءتكوين مجلس 

 م 2024مارس  31لى إ م2021أبريل   1نتخابهم للفترة من إأعضاء تم  تسعةيتكون مجلس اإلدارة من 

 الصفة  سمإل ا

 غير تنفيذي عضو مجلس إدارة  حمد صباح األحمد   /سمو الشيخ

 غير تنفيذي عضو مجلس إدارة  فيصل حمد مبارك العيار  /األستاذ

 غير تنفيذي عضو مجلس إدارة  عبد هللا يعقوب بشارة /األستاذ

 غير تنفيذي عضو مجلس إدارة  سعيد أحمد سعيد باسمح   /األستاذ

 مستقل عضو مجلس إدارة   أحمد محمد حامد املرزوقي  /األستاذ

 غير تنفيذي عضو مجلس إدارة  سليمان سعود الجارهللا   /األستاذ

 تنفيذي عضو مجلس إدارة  مساعد عبد هللا عبد العزيز النصار /األستاذ

 مستقل عضو مجلس إدارة   هاني عبد العزيز أحمد ساب األستاذ/  

 مستقل عضو مجلس إدارة   النصار  حمدان عبد هللا األستاذ/ 

 

 أعضاء لجنة املراجعة 

ــم  ـــ ـــ ــ ـــ  اإلســـ
  املنصب 

 الحالي 
 الخبرات  املؤهل  السابق املنصب

حمد  /األستاذ فيصل 

 مبارك العيار

رئيس  

 اللجنة
 طَيار حربـي    اللجنةرئيس 

 السعودية -نائب رئيس مجلس إدارة  شركة سدافكو -

 الكويت  –  )كيبكو( شركة مشاريع الكويت القابضةنائب رئيس مجلس إدارة  -

 الكويت -مجموعة الخليج للتأمينإدارة  نائب رئيس مجلس -

 األردن  –البنك األردني الكويتي نائب رئيس مجلس إدارة  -

 البحرين –بنك الخليج املتحد  نائب رئيس مجلس إدارة   -

 البحرين  -شركة الخليج املتحد القابضة  ادارة مجلس نائب رئيس -

أحمد    /األستاذ سعيد 

 سعيد باسمح 
 عضو   عضو  

بكالوريوس إدارة 

  –األعمال 

التسويق و  

الخدمات  

 اللوجستية

  ،جامعة أوهايو

 املتحدة الواليات

 األمريكية

 السعودية -عضو مجلس إدارة شركة سدافكو  -

 السعودية  - عضو مجلس إدارة املركز الطبي الدولي  -

 السعودية - رئيس مجلس إدارة شركة صناعات الخير للكيماويات غير العضوية -

 السعودية  - عضو مجلس إدارة مجموعة شركات باسمح -

 السعودية -للبتروكيماويات  العاملية الصحراء  شركةإدارة   عضو مجلس -

 السعودية - رئيس مجلس إدارة  شركة هال لسلسلة اإلمدادت -

 السعودية - العاملية لالستثمار والتطوير  فكرةشركة عضو مجلس إدارة   -

 السعودية  - عضو مجلس إدارة شركة مصادر املستقبل -

 السعودية - املدينة للعقارات واالستثماراتعضو مجلس إدارة شركة ُصروح  -

 السعودية  -العمراني   والتطوير  للتنمية جدة عضو مجلس إدارة شركة -

أحمد محمد  / األستاذ

 حامد املرزوقي 
 عضو   عضو  

ماجستير إدارة  

جامعة   -األعمال

  –والية كاليفورنيا 

 أمريكا

 املبيعات والتسويق في شركة سدافكو -

 السعودية –عضو مجلس إدارة شركة سدافكو  -

 السعودية - عضو مجلس إدارة شركة البروج للتأمين التعاوني -

 اإلدارة التنفيذية في عدة شركات -
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 ترشيحاتكافآت والأعضاء لجنة امل

ــــــم  ـــ ــ ـــ ـــل  السابق نصبامل الحالي  املنصب اإلســـ ـــ ــــــرات  املؤهـــ  الخبـ

محمد  /األستاذ   أحمد 

 حامد املرزوقي 
 رئيس اللجنة  اللجنة  رئيس

ماجستير إدارة  

 -األعمال

جامعة والية  

  –كاليفورنيا 

 أمريكا

 املبيعات والتسويق في شركة سدافكو -

 السعودية –عضو مجلس إدارة شركة سدافكو  -

 السعودية - عضو مجلس إدارة شركة البروج للتأمين التعاوني -

 عدة شركاتاإلدارة التنفيذية في  -

حمد   فيصل  األستاذ/ 

 مبارك العيار
 طَيار حربـي  عضو   عضو  

 السعودية -نائب رئيس مجلس إدارة  شركة سدافكو -

 الكويت  –  )كيبكو( نائب رئيس مجلس إدارة شركة مشاريع الكويت القابضة -

 الكويت -نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الخليج للتأمين -

 األردن  –األردني الكويتي نائب رئيس مجلس إدارة البنك  -

 البحرين –نائب رئيس مجلس إدارة  بنك الخليج املتحد   -

 البحرين  -شركة الخليج املتحد القابضة  ادارة مجلس نائب رئيس -

سعود   سليمان  األستاذ/ 

 جار هللا الجارهللا 
 اللجنة  رئيس   عضو 

املدرسة  

العسكرية  

 السعودية

 عضو مجلس إدارة شركة سدافكو  -

 مجوهرات الجارهللا مدير  -
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 اإلدارة التنفيذية  

   باتريك إستلهارت/  السيد

 الرئيس التنفيذي 

ا  23  من   ألكثر  الدولية  املهنية  مسيرته  تمتد  م،2021  نوفمبر   1  في  لها  تنفيذي  كرئيس  سدافكو  إلى  باتريك  انضم  من   أكثر  االستهالكية،   السلع  صناعة  في عام 

20  
 
 .DKSH مع أعوام 3 و نستله مع عاما

 

  التجارية،   اإلستراتجيات  تنفيذ  في  حافل  وسنغافورة بسجل  وإندونيسيا  وماليزيا  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  في  وعمل  باتريك  عاش  ،  سويسرا  جانب  إلى

 على   قادر  ،  قوي   تنفيذي  باتريك بحضور   يتمتع  املنظمات،   وتحويل  اإلستراتيجية   األهداف  لتحقيق  التشغيلي  التميز  إنشاء/    وتطوير  جديدة  أسواق  ودخول 

 املعقدة  للشركات  الصعبة  البيئات  في  قوية  نتائج  حقق  التوقعات، حيث  تفوق   نتائج  لتحقيق  والتميز  واإلحترام  الثقة  من  بيئة  وخلق  الفرق   وتطوير  إلهام

 .أمريكي دوالر مليار 2 من تقترب بإيرادات

 برامج   مختلف  أكمل  سويسرا، كما قد  في  غالن  سانت  جامعة  من  ،  تسويق  تخصص  األعمال  إدارة  في  املاجستير   درجة  على  حاصل  باتريك  املؤهالت العلمية:

 األعمال   إدارة  كليات  أقسام  عدة  في(  AI & ML)  اآللي   والتعلم  واالصطناعي  الرقلي   والذكاء  واإلبتكار  والقيادة  واملبيعات  التسويق  في  التنفيذية  القيادة

 . الشهيرة

 / شاهزاد ألطاف السيد

 املدير العام للشؤون املالية 

 كان يشغل منصب مدير عام  ، و الخاصة بسدافكو  اإلدارة املالية واملحاسبية وممارسات رفع التقاريرول عن  ؤ شاهزاد مس
 
تطوير وتنفيذ أهداف سابقا

   12داخل الشركة. وقبل إلتحاقه بسدافكو قض ى    األعمال التسويقية واملتعلقة بالتسويق التجاري سدافكو اإلستراتيجية واملتعلقة بأنشطة تطوير  
 
عاما

 لدى رويال فريزالند كومبينا في اململكة العربية السعودية وفي غانا. 

ندسة الكهربائية من جامعة أوكالهوما وأتم دراسته في إدارة األعمال من جامعة الهور للعلوم اإلدارية وهو أيضا  ج شاهزاد من اله تخر    املؤهالت العلمية:

 ل كمحلل مالي معتمد. سج  م  

 / بول فان صايك  السيد

 مدير عام التطوير التنظيمي

   30م ولديه خبرة مهنية أكثر من  2011إلتحق بسدافكو في مارس  تتمثل مسؤولية بول في تحسين مشاريع التطوير التنظيلي واألداء في الشركة. وقد  
 
عاما

وقبل ذلك كان يعمل لدى شركة فريزالند وديلويت وتوش، والوكالة الهولندية لإلستثماراألجنبي   ،عام في مجال صناعات السلع اإلستهالكية واألغذية  15منها  

 وشركة الخطوط الجوية امللكية الهولندية.

 : حاصل على ماجستير في إدارة األعمال من جامعة أمستردام. يةاملؤهالت العلم

 غ / ديفاشيو سين السيد

 مدير عام التشغيل التجاري 

املجال  عام في  19عن   م. يتمتع ديفاشيش بخبرة تزيد2019يتولى ديفاشيش عمليات املبيعات والتسويق والتسويق التجاري، وقد إلتحق بسدافكو في عام  

الهند وماليزيا التجاري من شركة   التنظيم من  إلى األسواق وتطوير  التجاري واملسارات  تنفيذ املبيعات والتسويق  بروكتر وغامبل. حيث إكتسب خبرات 

 من كينيا حيث قام بإدارة األعمال في إثيوبيا وأوغندا
 
 .وتنزانيا وسويسرا ومؤخرا

كلية سانت كزافييه في كلكتا وحاصل على ماجستير في اإلدارة من املعهد الهندي ديفاشيش حاصل على البكالوريوس في التجارة من    املؤهالت العلمية:

 .لإلدارة، لكناو
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 / برايان سترونج  السيد

 مدير سلسلة اإلمدادات

بي اإلمدادات تتمثل مسؤولية برايان في إدارة وتطوير وتعزيز عملية "التخطيط والتزويد والتنفيذ والتسليم" بطريقة فعالة من حيث التكلفة بحيث تل

 إلى فريق سد
 
افكو في نوفمبر  متطلبات السوق، املنتجات والسلع املناسبة في الوقت املناسب وفي املكان املناسب وبالتكلفة املناسبة. عاد برايان مؤخرا

 في اململكة العربية السعودية 21عام في مجال السلع االستهالكية، منها  25، بخبرة تمتد ألكثر من 2020
 
 .عاما

: حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة األعمال مع تخصص في التسويق واإلدارة من جامعة نورثوود في ميشيغان بالواليات املتحدة املؤهالت العلمية

 األمريكية. 

 

 فيرستين  جيم /السيد

 التسويق مدير عام إدارة

ا   19  جيم بخبرة  /السيد  التسويق، يتمتع عام إلدارة    م كمدير2022  في مارس  سدافكو  شركة   إلى  جيم  انضم  من   العديد  في  اإلستهالكية  السلع  مجال  في عام 

 . الدولية موندليز مجموعة  / شركة كرافت فودز في والتسويقية التجارية املناصب
 

 الفئات،  وإدارة  الرئيسية،  الحسابات  إدارة  في  مناصب   في عدة  فيها  عمل  م،2011  عام  حتى   شركة كرافت فودز  في  املبيعات  قسم  في  م2003  عام  في  بدأ

 (. والجبن والتجارة التقليدية والبسكويت الشوكوالتة) املنتجات من مختلفة فئات في األعمال وتطوير
 

   الشوكوالتة،  لفئة   وهولندا  بلجيكا  في  العليا  التسويقية  املناصب  من  العديد  في  جيم العمل  /السيد  بدأ  م، 2012  عام  في
 
 & Gum  تسويق  فريق  قاد   وأخيرا

Candy لشركة  BeNeLux القيادة فريق إلى وانضم مدريد إلى انتقل ثم ،2017 عام  في Iberia فئة سنوات  3 ملدة قاد  حيث Gum & Candy  أوروبا لجنوب 

(SP / PT / IT / GR )واألجبان.  ةالتجارة التقليدي فئة لقيادة م2020 عام في وانتقل 

  غينت، بلجيكا. في العامة واإلدارة أنتويرب، بلجيكا في التطبيقي اإلقتـصاد في ماجستير :املؤهالت العلمية

 

 فاروق  عمر  السيد

 املجمدات  عام مدير 

مسؤولية   عمر  املجمدةيتولى  املنتجات  إدارة  و داخل سدافكو  تطوير  مسؤولياته  ،  األعمال   10  مدتهاخطة طموحة    وضعتشمل  واستراتيجية  سنوات 

 الالحقة.

ا من الخبرة في اإلدارة العامة والتسويق واملبيعات، يتخصص    15مع ما يقرب من    ، في تطوير وتقديم استراتيجيات نمو األعمال املستدامة  السيد/عمرعام 

ستهالكية بما في ذلك اآليس كريم والطهي والحلويات لع اإل قيادة فئات مختلفة من الس  السيد/عمر، تولى  م2019قبل انضمامه إلى سدافكو في يونيو  و 

ا  12املجففة واألطعمة القابلة للدهن في شركة يونيليفر باكستان خالل فترة عمله التي تبلغ   بتكارات والتوزيع من خالل اإلعالن واإل   النموساهم في    ، كماعام 

 . E2Eوتحول ربحية األعمال من خالل برامج إعادة هيكلة 

ا في فريق قيادة التسويق في شركة    بصفته  ، قاد توسعة القنوات عبر العديد من فئات األطعمة واملرطبات مع حلول البيع املتكاملة.يونيليفر باكستانعضو 
 

  الهندسة.  بكالوريوس  ،(  LUMS)  التسويق  األعمال  إدارة  في  ماجستير  ،(  لألعمال  لندن   كلية)  االصطناعي   الذكاء  أعمال  -  اإلنجاز  شهادة  :املؤهالت العلمية

  (األمريكية  املتحدة الواليات) الكهربائية
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 في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو  أسماء الشركات داخل اململكة أو خارجها التى يكون عضو مجلس اإل 
 
دارة عضوا

 من مديريها 

 سم العضو ا
 في 

 
مجالس  أسماء الشركات التى يكون عضو مجلس االدارة عضوا

 إدارتها الحالية أو من مديريها

داخل / خارج اململكة 

 العربية السعودية 

مساهمة  الكيان القانوني )

،  مساهمة غير مدرجة ، مدرجة 

 محدودة( 

أسماء الشركات التى يكون عضو  

 في مجالس 
 
مجلس االدارة عضوا

 إدارتها السابقة أو من مديريها

داخل / خارج  

اململكة العربية 

 السعودية 

الكيان القانوني 

،  مساهمة مدرجة )

، مساهمة غير مدرجة 

 محدودة( 

حمد  /سمو الشيخ 

 صباح األحمد

 مدرجة  الكويت بنك برقان مدرجة  السعودية  الشركة السعودية ملنتجات األلبان واألغذية )سدافكو(

 مدرجة  الكويت املتنقلة تصاالت لإل شركة الوطنية ال مدرجة  الكويت )كيبكو(  كويت القابضة مشاريع ال

 محدودة  مصر  شركة الخليج مصر للفنادق والسياحة   
 

 مدرجة  الكويت شركة العقارات املتحدة 

 مدرجة  البحرين  بنك الخليج املتحد  مؤسسة خيرية   الكويت  مبَرة مؤسسة مشاريع الخير   

فيصل  /األستاذ

 حمد مبارك العيار

 مدرجة  السعودية  ملنتجات األلبان واألغذية )سدافكو(الشركة السعودية 

    

 )كيبكو(  شاريع الكويت القابضة شركة م

 شركة الخليج القابضة 

 الكويت

 البحرين

 مدرجة 

 مدرجة 

 مدرجة غير  البحرين بنك الخليج املتحد  

 مدرجة  األردن البنك األردني الكويتي

 مدرجة  الكويت شركة الخليج للتأمين

   

األستاذ/ عبد هللا  

 يعقوب بشارة

 مدرجة  الكويت شركة العقارات املتحدة  مدرجة  السعودية  الشركة السعودية ملنتجات األلبان واألغذية )سدافكو(

 غير مدرجة  الكويت شمال أفريقيا القابضة  مدرجة  الكويت )كيبكو(  شاريع الكويت القابضة م

       محدودة  الكويت االستشاري للدراسات االستراتيجية املكتب 

األستاذ/ سعيد  

أحمد سعيد  

 باسمح 

 الشركة السعودية ملنتجات األلبان واألغذية )سدافكو(

 املركز الطبي الدولي 

 شركة صناعات الخير للكيماويات غير العضوية 

 مجموعة شركات باسمح 

 للبتروكيماويات شركة الصحراء العاملية 

 شركة هال لسلسلة اإلمدادات 

 شركة مصادر املستقبل 
 

 السعودية 

 السعودية 

 السعودية 

 السعودية 

 السعودية 

 السعودية 

 السعودية 

 مدرجة 

 غير مدرجة 

 غير مدرجة 

 محدودة 

 مدرجة 

 محدودة 

 محدودة 

 فكرةشركة عضو مجلس إدارة 

 العاملية لالستثمار والتطوير

عضو مجلس إدارة شركة ُصـروح 

 املدينة للعقارات واالستثمارات 

عضو مجلس إدارة شركة جدة للتنمية  

 والتطوير العمراني

 

 السعودية 

 السعودية 

 السعودية 

 

 محدودة 

 محدودة 

 غير مدرجة 

 

 
       

أحمد  /األستاذ

محمد حامد  

 املرزوقي

 غير مدرجة  مصر  الشركة السويسرية لألغذية املميزة مدرجة  السعودية  الشركة السعودية ملنتجات األلبان واألغذية )سدافكو(

   
السعودية النيوزيلندية   شركة ال 

  االلبان نتجاتمل
 محدودة  السعودية 

 شركة مخزن األدوية العربي السعودي 

 البروج للتأمين التعاوني شركة 

 السعودية 

 السعودية 

 محدودة 

 مدرجة 

األستثمارات املتعددة للخدمات  

 الطبية
 محدودة  السعودية 

األستاذ/ سليمان 

سعود جارهللا  

 الجارهللا 

 مدرجة  السعودية  الشركة السعودية ملنتجات األلبان واألغذية )سدافكو(

      
 مؤسسة  السعودية   واملجوهرات الجار هللا للذهب 

األستاذ/ مساعد  

 عبد هللا النصار

 غير مدرجة  السعودية  شركة عمائر الوطنية العقارية  مدرجة  السعودية  واألغذية )سدافكو( األلبانالشركة السعودية ملنتجات 

 غير مدرجة  السعودية  شركة املتحدون الخليجيون للنقل   محدودة  االردن شركة سدافكو األردن 

 غير مدرجة  السعودية  معالم الوطنية القابضة  محدودة  قطر  شركة سدافكو قطر 

 غير مدرجة  مصر  الشركة السويسرية لألغذية املميزة فردية  البحرين شركة سدافكو البحرين

 شركة سدافكو بولندا أس بي زد. أوو.أوو 
 محدودة   بولندا 

الشركة السعودية النيوزيلندية   

 ملنتجات  االلبان
 محدودة  السعودية 

هاني عبد  األستاذ/ 

 العزيز أحمد ساب 

 الشركة السعودية ملنتجات األلبان واألغذية )سدافكو(

 ( لألزياء جيوردانو  وكالة ) الجاهزة واملالبس املنسوجات شركة 

  التجارية  لألنشطة  الشرق  شركة 

 للبنين  األهلية  قرطبة  مدارس شركة 

 الكهروميكانيكية  االعمال لتنفيذ الفنية  الشركة 

 املحدودة  للتقنية  الصفوة شركة نجمة 

 مؤسسة املشرقة لألنشطة التجارية املحدودة )وكاالت تجارية(

 ومستلزماته  الهواء مجاري  لتصنيع الشرق  مصنع

 السعودية 

 السعودية 

 السعودية 

 السعودية 

 السعودية 

 السعودية 

 السعودية 

 السعودية 

 مدرجة 

 محدودة 

 محدودة 

 محدودة 

 محدودة 

 محدودة 

 محدودة 

 محدودة 

 
  املوحدة املدير العام لشركة السيارات

   للتجارة
 

عضو مجلس إدارة مؤسسة املدينة 

للصحافة والطباعة والنشر  ورئيس 

 اللجنة املالية 

 السعودية 

 
 

 السعودية 

 محدودة 

 

 محدودة 

عبد هللا  األستاذ/ 

 حمدان النصار
 - - - مدرجة  السعودية  واألغذية )سدافكو( األلبانالشركة السعودية ملنتجات 



 
 

Page 29 of 49 
 

 (م31/3/2022ى م إل1/4/2021عدد وتواريخ إجتماعات مجلس اإلدارة خالل السنة املالية ) 

 قرار   20   وأصدر  مرتانجتمع مجلس اإلدارة إ
 
 بالتمرير  ا

 اإلسم

(2الحضور  )  اإلجمالي ( 20القرارات بالتمرير  ) 

05
-0

7-
20

21
 

06
-1

2-
20

21
 

01
-0

4-
20

21
 

04
-0

4-
20

21
 

12
-0

4-
20

21
 

10
-0

5-
20

21
 

25
-0

5-
20

21
 

06
-0

6-
20

21
 

13
-0

6-
20

21
 

14
-0

6-
20

21
 

17
-0

6-
20

21
 

29
-0

7-
20

21
 

18
-0

8-
20

21
 

14
-1

0-
20

21
 

17
-1

0-
20

21
 

21
-1

0-
20

21
 

24
-1

0-
20

21
 

26
-1

2-
20

21
 

04
-0

1-
20

22
 

20
-0

1-
20

22
 

16
-0

2-
20

22
 

20
-0

2-
20

22
  

22 

سموالشيخ/ حمد صباح 

 األحمد
 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

21 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ األستاذ/ فيصل حمد العيار
 

22 

األستاذ/ عبد هللا يعقوب  

 بشارة
 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

21 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ األستاذ/ سعيد أحمد باسمح 
 

22 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ األستاذ/ أحمد محمد املرزوقي 
 

22 

األستاذ/ سليمان سعود 

 الجارهللا 
 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

21 

األستاذ/ مساعد عبد هللا  

 النصار 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

22 

هاني عبد العزيز  األستاذ/ 

 ساب 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

22 

عبد هللا حمدان األستاذ/ 

 النصار 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

22 

 

 م 15/11/2021آخر اجتماع للجمعية العامة : تاريخ 

 

 بناؤهم القصر أوزوجاتهم و  ملكية أعضاء مجلس اإلدارة

 ( -نسبة التغيير)+/ 2022مارس  31في  2021أبريل  1في  األسم  

1 
 األحمدسمو الشيخ/ حمد صباح 

1,000 1,000 - 
 عن شركة الصناعات املتحدة 

 
 ممثال

2 
 1,000 1,000 األستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار

- 
 عن بنك الخليج املتحد 

 
 ممثال

 - 1,000 1,000 عبد هللا يعقوب بشارة /األستاذ 3

4 
 سعيد أحمد سعيد باسمح  /األستاذ

008,798,3 3,798,008 - 
 عن 

 
 شركة السمح التجارية ممثال

 - 20.000 20.000 األستاذ/ أحمد محمد حامد املرزوقي  5

 - 1,000 1,000 سليمان سعود الجارهللا  /األستاذ 6

 - 11,000 11,000 مساعد عبد هللا عبد العزيز النصار  /األستاذ 7

 250 2,000 1,750 هاني عبد العزيز ساب األستاذ/  8

 - 1,000 1,000 حمدان النصارعبد هللا األستاذ/  9
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 وزوجاتهم وابناؤهم القصر  ةفيذي نأعضاء اإلدارة التملكية  

 ( -نسبة التغيير)+/ 2022مارس  31في  2021أبريل  1في  اإلسم 

 - - -  باتريك إستلهارت  /السيد 1

 0 0 شاهزاد ألطاف  /السيد 2
- 

 0 0 بول فان صايك    /السيد 3
- 

 0 0    ديفاشيو سينجا  /السيد 4
- 

 0 0 يان سترونغ ابر   /السيد 5
- 

 0 0 فيرستين  جيم  /السيد 6
- 

 0 0 عمر فاورق   /السيد 7
- 

 

من  أعضاء مجلس اإلدارة و أعضاء الفريق التنفيذي وزوجاتهم و أوالدهم أي حقوق أو أسهم تفضيلية أو أدوات دين تتعلق بالشركة أو أي    ليس لدى أي من

  الشركات التابعة لها.
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 لجان املجلس 

 لجنة املراجعة :  -1

: إختصاصات لجنة املراجعة وصالحياتها ومسؤولياتها  

الشركة والتحقق من سالمة ونزاهة التقارير املالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها وتشمل مهام اللجنة بصفة   أعمال على باملراقبة املراجعة لجنة تختص

 خاصة مايلي : 

 تقارير املالية: الأ(  

 .وشفافيتها وعدالتها نزاهتها لضمان  شأنها؛ في والتوصية وإبداء رأيها اإلدارة على مجلس عرضها  قبل للشركة والسنوية األولية املالية القوائم دراسة -1

  – الفني  الرأي إبداء   -2
 
 وتتضمن  ومفهومة ومتوازنة عادلة للشركة املالية اإلدارة والقوائم  مجلس تقرير كان  إذا فيما – اإلدارة مجلس طلب على بناءا

 . وإستراتيجيتها  عملها ونموذج وأدائها لشركةل املالي املركز تقييم للمساهمين واملستثمرين تتيح التي  املعلومات

ة مسائل أي دراسة -3   .املالية التقارير تتضمنها مألوفة غير  أو مهم 

 .الحسابات مراجع أو الشركة  في مسؤول اإللتزام أو مهامه يتولى من أو للشركة املالي املدير يثيرها مسائل أي في بدقة البحث  -4

 .املالية التقارير في الواردة الجوهرية املسائل في املحاسبية التقديرات من التحقق -5

 .في شأنها  اإلدارة ملجلس والتوصية  الرأي وإبداء الشركة في املتبعة املحاسبية السياسات دراسة -6

 ما يلي: –ل بشكل منفص –تراجع اللجنة مع كل من اإلدارة التنفيذية ومراجع الحسابات وإدارة املراجعة الداخلية  -7

 أي خالف جوهري بين اإلدارة و بين املراجعين املستقلين أو إدارة املراجعة الداخلية فيما يتعلق بإعداد القوائم املالية.  •

 أية صعوبات نشأت أثناء املراجعة )بما في ذلك أية عوائق )قيود( على نطاق العمل أو الوصول إلى املعلومات املطلوبة.  •

الل  -8 مر تناقش  مع  حضور جنة  وبدون  الحسابات  واملال   اجع  الجودة  مدى  على  حكمهم  التنفيذية  للشركة ئاإلدارة  املحاسبية  للمبادئ  واملقبولية  مة 

 في الشركة  إلصدار التقارير املالية. 
 
 وممارسات اإلفصاح عن املعلومات املالية كما هو متبع حاليا

 

 : ملراجعة الداخليةاب(  

 .الشركة في املخاطر وإدارة واملالية الداخلية الرقابة نظم ومراجعة دراسة -1

 .الواردة فيها للملحوظات التصحيحية  اإلجراءات تنفيذ ومتابعة الداخلية املراجعة تقارير دراسة -2

 في وفعاليتها الالزمة املوارد توافر من للتحقق   -وجدت إن  -ةالشرك في الداخلية املراجعة وإدارة الداخلي املراجع وأنشطة أداء على واإلشراف الرقابة  -3

 .ينهتعي إلى الحاجة بشأن مدى املجلس إلى توصيتها تقديم اللجنة فعلى داخلي، مراجع للشركة يكن لم وإذا .املنوطة اها واملهام األعمال أداء

 مكافآته.  الداخلي وإقتراح املراجع أو الداخلية املراجعة إدارة أو وحدة مدير بتعيين  اإلدارة ملجلس التوصية -4

 ج(  مراجع الحسابات:  

 وشروط  عملهم نطاق ومراجعة إستقاللهم من التحقق أدائهم، بعد وتقييم أتعااهم وتحديد وعزلهم الحسابات مراجعي بترشيح اإلدارة ملجلس التوصية  -1

 معهم. التعاقد

 .الصلة  ذات واملعايير اإلعتبار القواعد في األخذ مع أعمال املراجعة، فعالية ومدى وعدالته،وموضوعيته  الحسابات مراجع إستقالل من التحقق  -2

  تقديمه عدم  من والتحقق وأعماله،  الشركة  حسابات مراجع خطة مراجعة    -3
 
 مرئياتها وإبداء املراجعة، أعمال نطاق عن  تخرج أو إدارية فنية  أعماال

 ذلك. حيال

 .الشركة حسابات مراجع إستفسارات عن اإلجابة -4

 .بشأنها اتِخذ ما ومتابعة املالية القوائم ومالحظاته على الحسابات مراجع تقرير دراسة -5
 

 :ضمان اإللتزام د( 

 .الالزمة بشأنها اإلجراءات الشركة إتخاذ من والتحقق الرقابية الجهات تقارير نتائج مراجعة -1
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  .العالقة ذات والتعليمات والسياسات واللوائح باألنظمة الشركة إلتزام من التحقق -2

  .اإلدارة مجلس إلى ذلك حيال وتقديم مرئياتها العالقة، ذوي  األطراف  مع الشركة تجريها أن  املقترح والتعامالت العقود مراجعة -3

 .إتخاذها يتعين  التي  باإلجراءات وإبداء توصياتها اإلدارة،  مجلس إلى بشأنها إجراء إتخاذ ضرورة ترى  مسائل من تراه ما رفع -4

 (م2021/2022أسماء أعضاء لجنة املراجعة واإلجتماعات التي عقدت أثناء العام املالي ) 

 التصنيف  اإلسم

 ( 4)  عدد االجتماعات

 

 (4بالتمرير ) الصادرة قراراتال

 اإلجمالي    

 

 

8 

2
8

-
0

7
-

2
0

2
1

 

2
0

-
1

0
-

2
0

2
1

 

0
6

-
1

2
-

2
0

2
1

 

1
9

-
0

1
-

2
0

2
2

 

0
9

-
0

5
-

2
0

2
1

 

0
9

-
0

5
-

2
0

2
1

 

1
1

-
0

5
-

2
0

2
1

 

 

3
1

-
0

5
-

2
0

2
1

 

  فيصل حمد مبارك العيار  األستاذ/
 
 8 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ رئيسا

  سعيد احمد سعيد باسمح األستاذ/
 
 8 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ عضوا

  أحمد محمد حامد املرزوقي  األستاذ/
 
 8 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ عضوا

 

 : والترشيحاتاملكافآت    لجنة -2

 وصالحياتها ومسؤولياتها: والترشيحات  املكافآت إختصاصات لجنة
 

 :  أ(  إختصاصات اللجنة فيما يتعلق باملكافآت تكون كالتالي

 إعداد سياسة واضحة ملكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عن املجلس واإلدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس اإلدارة للنظر في   -1
 
ها تمهيدا

 .إلعتمادها من الجمعية العامة، على أن يراع في تلك السياسة إتباع معايير ترتبط باألداء، واإلفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها

 .توضيح العالقة بين املكافآت املمنوحة وسياسة املكافآت املعمول اها، وبيان أي إنحراف جوهري عن هذه السياسة  -2

 .الدورية لسياسة املكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق األهداف املتوخاة منهااملراجعة  -3

 للسياسة املعتمدة -4
 
 .التوصية ملجلس اإلدارة بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقا

 

 :  ب( إختصاصات اللجنة فيما يتعلق بالترشيحات تكون كالتالي

 . إقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية  -1

 للسياسات واملعايير املعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت إدان  -2
 
ته  التوصية ملجلس اإلدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقا

 . بجريمة مخلة باألمانة

 . ؤهالت املطلوبة لعضوية املجلس وشغل وظائف اإلدارة التنفيذيةإعداد وصف للقدرات وامل -3

 . حديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه ألعمال املجلست -4

 .املراجعة السنوية لإلحتياجات الالزمة من املهارات أو الخبرات املناسبة لعضوية مجلس اإلدارة ووظائف اإلدارة التنفيذية -5

 . س اإلدارة واإلدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤهامراجعة هيكل مجل  -6

التحقق بشكل سنوي من إستقالل األعضاء املستقلين في مجلس اإلدارة ، وعدم وجود أي تعارض مصالن إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة  -7

 . شركة أخرى 

 . التنفيذيين واألعضاء غير التنفيذيين واألعضاء املستقلين وكبار التنفيذيينوضع وصف وظيفي لألعضاء   -8

 . وضع اإلجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء املجلس أو كبار التنفيذيين  -9

 . تحديد جوانب الضعف والقوة في املجلس، واقتراح الحلول ملعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة  -10
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 .ية لتدريب وتعريف أعضاء املجلس الجدد بمهام الشركة وأنشطتها  بما يمكنهم من أداء أعمالهم بالكفاءة املطلوبةوضع آل  -11

 . دراسة ومراجعة  الهيكل التنظيلي للشركة ومراجعة أداء اإلدارة  التنفيذية  وكبار التنفيذيين في الشركة -12

 : املكافآت والترشيحات يكون لها الحق في التاليوباإلضافة إلى املهام املذكورة أعاله للجنة 

 . التحقيق والتحري عن أي موضوع  يدخل ضمن مهامها وإختصاصاتها، أو أي موضوع يطلبه املجلس من اللجنة -1

أو    اإلطالع على دفاتر سجالت الشركة ووثائقها   -2 التنفيذية  بيان من أعضاء املجلس أو اإلدارة  أو  التحري   موظفيوطلب أي إيضاح  الشركة بغرض 

 .واإلستفسار عن أي معلومات

ن ذلك في محضر إجتماع اللجن  -3 ة، مع اإلستعانة بمن تراه من الخبراء واملختصين من داخل الشركة أو من خارجها في حدود صالحياتها، على أن يضمَّ

ر أي موظف أو مدير مسؤول أو محامين الشركة أو املراجعين املستقلين  ذكر إسم الخبير وعالقته بالشركة أو اإلدارة التنفيذية ويجوز للجنة طلب حضو 

 لإلجتماع معها أو مع أي من أعضائها أو مستشاريها.
 

 

 م2022-2021إجتماعتها خالل عام لجنة املكافآت والترشيحات أعضاء أسماء 

 التصنيف  اإلسم

   ( 2)  عدد االجتماعات
 (4بالتمرير )القرارات الصادرة 

 
 اإلجمالي

2
2

 -
08 -

20
21

 

0
6

 -
12 -

20
21

 

0
4

 -
04 -

20
21

 

0
6

 -
06 -

20
21

 

4 

  أحمد محمد حامد املرزوقي  األستاذ/
 
 4 ✓ ✓ ✓ ✓ رئيسا

  األستاذ/فيصل حمد مبارك العيار 
 
 4 ✓ ✓ ✓ ✓ عضوا

  األستاذ/سليمان سعود الجارهللا
 
 4 ✓ ✓ ✓ ✓ عضوا

 

 بمقترحات املساهمين   –وبخاصة غير التنفيذيين    –أعضائه  اإلجراءات التي إتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة  
 
علما

 : وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها

على جميع يتم تسجيل مقترحات وملحوظات وأسئلة السادة املساهمين في محاضر إجتماعات الجمعية العامة للشركة العادية والغير عادية وتتم اإلجابة  

ويتم إستعراض   ،فيذية للشركةنمحاضر اإلجتماعات ومتابعة تنفيذ ما يمكن تنفيذه من إقتراحات مع اإلدارة الت  إستفساراتهم وأسئلتهم وتسجيلها في

 . للشركة والتداول بشأنها بين السادة األعضاء ةتعقب إجتماعات الجمعيات العام ي دارة التإل هذه املقترحات في إجتماعات مجلس ا 

 تقييم أداء مجلس اإلدارة 

جتماعات حضورية وقرارات بالتمرير متى تطلب إيوجع مجلس إدارة الشركة أعضائه على ممارسة مهامهم بفعالية وبما يحقق مصلحة الشركة ويعقد  

التنفيذية ل في أمور محددة أو طلبات ترفعها اإلدارة  النظر  كما يعقد املجلس أو يمرر قراراته متى ما دعت   ،تخاذ قرارات بشأنهاإلمجلس بغرض  األمر 

   .الحاجة إلى ذلك

وتطوير   املناسب  الوقت  وفي  فعال  بشكل  األساسية  املسائل  بمناقشة جميع  اإلدارة  لتحقيق  إويقوم مجلس  الشركة  أداء  ومراقبة  الشركة  ستراتيجية 

وي  ،أغراضها وفق ميزانياتها السنوية املجازة من قبل املجلس تقارير دورية عن أداء الشركة ملجلس اإلدارة  التنفيذية برفع  حرص مجلس وتقوم اإلدارة 

 .التنفيذية ونظام الشركة األساس واألنظمة األخرى ذات العالقة   ه ولوائحاإلدارة في أداء واجباته ومهامه على التقيد بنظام الشركات ونظام السوق املالية  

   كة.ويشرف مجلس اإلدارة على تحديث وتطوير قواعد الحوكمة الخاصة بالشر 

داء التي لجنة املكافآت والترشيحات التابعة ملجلس اإلدارة بتقييم أداء املجلس وأعضائه ولجان اإلدارة التنفيذية من خالل النظر في مؤشرات األ   تقوم

الضعف بما يتوافق ترتبط بمدى تحقيق األهداف اإلستراتيجية للشركة وجودة إدارة املخاطر لديها وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية وتحديد جوانب القوة و 

 مع مصلحة الشركة. 
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بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين املنعقدة خالل السنة املالية األخيرة وأسماء أعضاء مجلس اإلدارة  

 الحاضرين لهذه الجمعيات 

 سجل الحضور 

ـــم  ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ  اإلســـ
  )عادية( اإلجتماع األول 

 م 2021/ 05/ 06

 )غير عادية( اإلجتماع الثاني

 م                                                       07/2021/ 12 

 عادية( )غير  الثالث اإلجتماع 

 م            2021/ 11/ 15

    حمد صباح األحمد /سمو الشيخ 

    فيصل حمد مبارك العيار /األستاذ

    عبد هللا يعقوب بشارة /األستاذ

   ✓ سعيد أحمد سعيد باسمح األستاذ/ 

 ✓ ✓ ✓ أحمد محمد حامد املرزوقي  /األستاذ

 ✓ ✓  سليمان سعود جارهللا الجار هللا  /األستاذ

 ✓ ✓ ✓ مساعد عبد هللا النصار  /األستاذ

 ✓ ✓ ✓ هاني عبد العزيز أحمد ساب  /األستاذ

 ✓ ✓ ✓ عبد هللا حمدان النصار /األستاذ

 

وتواريخ تلك الطلبات   م 31/3/2022الى  م 2021/ 1/4لسجل املساهمين للفترة من عدد طلبات الشركة 

 وأسبابها  

   أسباب الطلب تاريخ الطلب  عدد طلبات الشركة لسجل املساهمين

 توزيعات أرباح م 13/07/2021 1

 توزيعات أرباح م 2022/ 01/ 09 2
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 والتعويضاتباملكافآت  بيان 

 أعضاء مجلس اإلدارة 

  

 مكافأة متغيرة )ريال سعودي(  مكافأة ثابتة )ريال سعودي(

ي(
سعود

مكافأة نهاية الخدمة )بالريال ال
 

ي( 
سعود

اإلجمالي الكلي)بالريال ال
ي(  

سعود
ت )بالريال ال

فا صرو
بدل امل

 

حدد 
مبلغ م

 

س 
ت املجل

سا
جل

ضور 
ح
بدل 

 

ت اللجان 
سا

جل
ضور 

ح
جموع بدل 

م
 

مزايا عينية
 

ضاء 
طالبة أع

بدل م
ن أو  

صفهم  عامليي
س بو

املجل

رية أو   ظير أعمال فنية او إدا
ضوه ن

ن او ماقب
ريي إدا

ت
را شا

ست
إ

 

ن  
ب أو أمي

ضو املنتد
س أو الع

س املجل
رئي مكافأة 

ضاء
ن األع

ن م
سر إذا كا

ال
 

املجموع 
 

 %
ح 

ربا ن األ
سبة م

الن
 

ت الدورية 
املكافآ

 

 
صيرة األجل 

حفيزية ق
ط ت

ط
خ

 

 
ل
طويلة األج

حفيزية 
ط ت

ط
خ

 

سهم امل
األ

منوحة )القيمة( 
 

املجموع 
 

 

 

                                 األعضاء املستقلين 

           460,000       60,000   400,000 األستاذ/ أحمد محمد املرزوقي 
 

  460,000    

      400,000      400,000 األستاذ/ هاني عبد العزيز ساب 
 

 400,000   

      400,000      400,000 األستاذ/ عبد هللا حمدان النصار
 

 400,000   

           1,260,000       60,000   1,200,000 اإلجمالي 
 

  1,260,000    

                         األعضاء غير التنفيذيين
 

       

           400,000           400,000 الشيخ/ حمد صباح األحمد سمو 
 

  400,000    

           460,000       60,000   400,000 األستاذ/ فيصل حمد العيار
 

  460,000    

           400,000           400,000 األستاذ/ عبد هللا يعقوب بشارة 
 

  400,000    

           440,000        40,000   400,000 األستاذ/ سعيد أحمد باسمح
 

  440,000    

           420,000       20,000   400,000 األستاذ/ سليمان سعود الجارهللا 
 

  420,000    

    2,120,000              2,120,000       120,000   2,000,000 اإلجمالي 

                         األعضاء التفيذيين
 

       

           1,103,455   703,455       400,000 األستاذ/ مساعد عبد هللا النصار 
 

50,975 1,154,430   

           1,103,455   703,455       400,000 اإلجمالي 
 

50,975 1,154,430   

  



 
 

Page 36 of 49 
 

ت ستة من كبار التنفيذيين من ضمنهم الرئيس التنفيذي واملدير املالي 
َ
 * مكافا

 للمتطلبات التظامية الواردة في الفقرة الفرعية )ب( من
 
( من الئحة حوكمة الشركات ، 93( من املادة )4الفقرة ) *التزمت الشركة باإلفصاح عن عناصر مكافآت كبار التنفيذيين بشكل إجمالي وفقا

 للمنصب؛ لم يتم عرض التفاصيل على النحو الوارد في  ولكن لحماية مصالح الشركة ومساهميها ومنسوبيها ولتفادي إلحاق أي ضرر قد يترتب نتيج
 
ة اإلفصاح بشكل مفصل حسب املسميات وفقا

 ( الخاص بكبار التنفيذيين من الئحة حوكمة الشركات. 1امللحق )

ت لجنة املراجعة 
َ
 مكافا

  العضو   
 

 مكافأة ثابتة  
 )بالريال السعودي(  املجموع   الجلساتبدل حضور 

  (الجلساتعدا بدل حضور )

 - األستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار 1
40,000 40,000 

 - سعيد أحمد سعيد باسمح األستاذ/  2
40,000 40,000 

 - األستاذ/ أحمد محمد حامد املرزوقي  3
40,000 40,000 

 120,000 120,000 - اإلجمالي  

 

ت لجنة
َ
 املكافآت والترشيحات مكافا

 العضو   
 مكافأة ثابتة  

 املجموع )بالريال السعودي(  بدل حضور الجلسات 
  (عدا بدل حضور الجلسات)

 - األستاذ/ أحمد محمد حامد املرزوقي  1
20,000 20,000 

 - األستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار 2
20,000 20,000 

 - األستاذ/ سليمان سعود الجارهللا  3
20,000 20,000 

 60,000 60,000  - اإلجمالي  

 

 سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية

: الهدف 
 
  أوال

 لنظام الشركات والئحته التنفيذية والئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق املالية ونظام الشركة األساس تم إعداد هذه الس
 
تعديلها إال ياسة وال يتم  وفقا

إلعتمادها ،  للمساهمين العامة بناء  على توصية من لجنة املكافآت والترشيحات ملجلس اإلدارة الذي يقوم بدراسة ومراجعة التعديالت املقترحة والتوصية اها للجمعية

 مالم تتضمن األنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات املختصة غير ذلك .
 

  

 مكافأة متغيرة )ريال سعودي(  مكافأة ثابتة )ريال سعودي(

مكافأة نهاية الخدمة 
 

جموع مكافاءة 
م

س 
ن املجل

ن ع
التفيذيي

 

 اإلجمالي الكلي 
ت 

مرتبا
 

ت 
بدال

مزايا عينية 
 

اإلجمالي
 

  
ت الدورية 

املكافآ
 

ح
ربا أ

 

ل
صيرة األج

ق
ل  

طويلة األج
 

سهم املمنوحة )القيمة ( 
األ

 

اإلجمالي
 

حفيزية 
ط ت

ط
خ

حفيزية  
ط ت

ط
خ

 

)بالريال 

 السعودي( 

,0001,427   215,000 1,212,000     7,604,354   1,900,146 5,704,208 (6)عدد األعضاء   494,180   9,525,534 

 12,293,275 0 494,180 1,427,000   215,000 1,212,000     7,604,354   1,900,146 5,704,208 اإلجمالي
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ة إستقطاب أفراد يتمتعون بقدر من الكفاءة العلمية والفنية واإلدارية واإلبقاء عليهم وذلك حتى يتمكنوا من أداء مهامهم ووجباتهم بمهني وتهدف هذه السياسة إلى  

كة الشروط الشر وكفاءة بما يتناسب ويتالئم مع أنشطة الشركة وأغراضها، كما تهدف هذه السياسة إلى وضع معايير وشروط واضحة ومحددة توضن للمساهمين في  

 واملعايير واإلجراءات املتبعة ملنح املكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان واإلدارة التنفيذية .
 

: قواعد ومعايير املكافآت والتعويضات 
 
 ثانيا

 :يلي ما املكافآت سياسة يراعي  في أن يجب التنفيذية ونظام الشركة األساس، ولوائحهما املالية السوق  ونظام الشركات نظام بأحكام إخالل دون 

وأهدافها وتتناسب مع نشاط الشركة واملهارات الالزمة إلدارة الشركة وأن تكون عادلة ومتناسبة مع إختصاصات العضو   الشركة استراتيجية مع  أن تنسجم -

 حددة من قبل مجلس اإلدارة املراد تحقيقها خالل السنة املالية.واألعمال واملسؤوليات التي يقوم اها ويتحملها أعضاء مجلس اإلدارة باإلضافة إلى األهداف امل

م أن -  من املتغير  الطويل وعلى أن يتم ربط الجزء املدى عل الشركة وتنميتها إنجاح على التنفيذية واإلدارة  اإلدارة  مجلس أعضاء حث بغرض املكافآت تقدَّ

 .املدى الطويل على باألداء املكافآت

د أن  -  .األداء ومستوى  واملهارات، العملية، والخبرات العلمية، بشاغلها، واملؤهالت املنوطة واملسؤوليات واملهام الوظيفة، على مستوى  ناء  ب املكافآت  تحدَّ

 .الشركة  لدى املخاطر ودرجة وطبيعة حجم مع أن تنسجم -

والتعويضات، كما يجوز أن   للمكافآت مبرر غير  إرتفاع من ذلك ينشأ عن قد ما تفادي مع املكافآت، تحديد في األخرى  الشركات ممارسات اإلعتبار في األخذ -

 لخبرات األعضاء وإختصاصتهم واملهام املوكلة لهم وعدد الجلسات التي يحضرها
 
 .تكون مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة متفاوتة وفقا

 فيها.  املبالغة عدم مع وتحفيزها، عليها واملحافظة املهنية الكفاءات إستقطاب تستهدف أن  -

 .أن تكون املكافأة كافية بشكل معقول إلستقطاب أعضاء مجلس ذوي كفاءة وخبرة مناسبة وتحفيزهم واإلبقاء عليهم -

 الجديدة وأن تكون املكافآت مبنية على توصية لجنة املكافآت والترشيحات.  التعيينات عند الترشيحات واملكافآت لجنة مع بالتنسيق إعدادها أن يتم  -

 تم األخذ بعين اإلعتبار القطاع الذي تعمل فيه الشركة وحجمها وخبرة أعضاء مجلس اإلدارة. أن ي -

ملنع   وذلك التنفيذية؛ اإلدارة  أو اإلدارة  مجلس في عضو دقيقة  قدمها غير  معلومات على بناء   تقررت أنها تبين إذا إستردادها أو املكافأة  صرف إيقاف أن يتم   -

 .مستحقة  غير  مكافآت على صول الوظيفي للح  الوضع إستغالل

  أكانت سواء التنفيذية واإلدارة  اإلدارة  مجلس ألعضاء الشركة في أسهم منح في حالة تنظيم -
 
 جديدا

 
  أم إصدارا

 
الشركة فيتم ذلك تحت إشراف   اشترتها أسهما

 .العالقة ذات  املالية السوق  هيئة وأنظمة ولوائح للشركة األساس النظام مع يتوافق وبما والترشيحات املكافآت لجنة
 

: مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
 
 ثالثا

 أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صافي األرباح ويجوز ال  -1
 
 معينا

 
جمع بين إثنتين من هذه تتكون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة من مبلغا

( من املادة  2مجلس اإلدارة نسبة من األرباح فيجب اإللتزام باملادة الخمسون من النظام األساس للشركة وبالفقرة رقم )املزايا ، وفي حالة إذا كانت مكافأة أعضاء  

 األحوال جميع في وعينية مالية ومزايا مكافآت الواحد من اإلدارة  مجلس عضو عليه يحصل ما السادسة والسبعون من نظام الشركات وبشرط أال يتجاوز مجموع

 من تاريخ إلتحاقه بمجلس اإلدارة . ريال سعودي ( خمسمائة ألف 500,000مبلغ )
 
 ويستحق العضو املكافأة إعتبارا

 
 سنويا

ة من مكافآت وبدل  يجب أن يشتمل تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة املالي -2

أو    ر ذلك من املزايا، وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء املجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إداريةمصروفات وغي

 على بيان بعدد جلسات املجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر إجتماع للجمعية العامة وذلك وف 
 
 إستشارات وأن يشتمل أيضا

 
  للتوجيهات قا

 .التنفيذية ولوائحهما املالية السوق  هيئة وأنظمة الشركات نظام بموجب الصادرة 

 ربحية الشركة. يجب أال تكون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة املستقلين نسبة من األرباح التي تحققها الشركة أو تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على -3

اإلدارة متفاوتة املقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو وإختصاصاته واملهام املنوطة به وإستقالله وعدد الجلسات التي    يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس -4

 يحضرها وغيرها من اإلعتبارات. 

 .للمساهمين العامة الجمعية في إجتماع اإلدارة  مجلس أعضاء مكافأة  بند على التصويت اإلدارة  مجلس ألعضاء يجوز  ال -5
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إضافية    -بموجب ترخيص من منهي  –لعضو مجلس اإلدارة الحصول على مكافأة أو راتب مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية إو إستشارية  يجوز   -6

 لنظام يكلف اها من قبل الشركة وذلك باإلضافة إلى املكافأة التي يحصل عليها بصفته عضو في مجلس اإلدارة وفي اللجان املنبثقة من مجلس  
 
اإلدارة وذلك وفقا

 الشركات ونظام الشركة األساس وأنظمة هيئةالسوق املالية ولوائحها التنفيذية. 

 يجوز منح مكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان في شكل أسهم وذلك بعد إستيفاء الضوابط واإلجراءات النظامية املقررة في هذا الشأن .  -7

 .جدة  مدينة خارج املقيمين املجلس عضاءأل  السفر تذاكر تكاليف الشركة تتحمل -8

 .جدة  مدينة خارج االجتماع عقد حالة في املجلس أعضاء لكافة وتذاكر اإلقامة في فنادق خمسة نجوم تكاليف الشركة تتحمل -9

 .األعمال درجة أو األولى الدرجة على تكون  املجلس السفر )ذهاب وإياب( ألعضاء تذاكر جميع -10
 

 : مكافآت اللجان  
 
 رابعا

 .بأعضائها الخاصة املكافآت على اللجان من لجنة كل عمل الئحة تشتمل أن يجب
 

: مكافأة
 
 التنفيذية اإلدارة خامسا

 :يلي ما على التنفيذية اإلدارة  مكافآت تشتمل

 راتب شهري أساا ي يتم سداده في نهاية كل شهر ميالدي.  -1

 لألطفال.  تعليم وبدل ، هاتف وبدل وبدل  مواصالت أو توفير سيارة، سكن أو توفير سكن، بدل على الحصر، ال املثال سبيل على تشتمل، بدالت -2

 الحياة.  تأمين على طبي، تأمين  حصر، دون  ذلك في بما تأمين، مزايا -3

فآت سنوية بناء على تقييم األداء وتحقيق  باإلضافة إلى التعويضات واملكافآت الثابتة حسب عقود العمل املبرمة مع كبار التنفيذيين، يجوز منحهم مكا  -4

ق أهداف الشركة  نتائج الشركة السنوية املحددة من مجلس اإلدارة، ويبنى تقييم أداء كبار التنفيذيين بشكل رئيس ي على أدائهم املنهي خالل العام  وتحقي 

 اإلستراتيجية .

 .خدمة نهاية ومكافأة  ، بالطائرة  سنوية سفر  وتذاكر سنوية، إجازة  الحصر، ال املثال سبيل على تشمل أخرى  ومزايا -5

 

: املراجعة والنفاذ
 
   سادسا
فاعليتها  وتقييم السياسة لهذه  الدورية باملراجعة والترشيحات املكافآت  لجنة تختص -1 السياسة   منها، املتوخاة  األغراض تحقيق  في مدى  هذه  وتخضع 

الترشيحات واملكافآت ،من قبل    -عند الحاجة    –للتحديث واملراجعة بصفة دورية    على مجلس اللجنة قبل  من مقترحة تعديالت  أي  عرض ويتم  لجنة 

 إلعتمادها.  للمساهمين العمومية للجمعية اها ويوص ي املقترحة التعديالت ومراجعة بدراسة يقوم الذي اإلدارة،

2-  
 
 الجمعية العامة للمساهمين في الشركة .من  إعتمادها ريخ  تا من يبدأ سريان هذه الالئحة والعمل اها اعتبارا

ونظام الشركة    كل ما لم يرد بشأنه نص أو حكم في هذه الالئحة يطبق عليه نظام الشركات السعودي ولوائحه ونظام هيئة السوق املالية ولوائحه التنفيذية -3

 األساس والقرارات والصادرة من الجهات املختصة.

من  -4 إعتمادها  بعد  الالئحة  نشر هذه  لتمكين  يتم  أخرى  أي وسيلة  أو من خالل  للشركة  اإللكتروني  املوقع  للمساهمين على  العامة   املساهمين الجمعية 

 عليها. االطالع من املصالن وأصحاب والجمهور 

 

 العالقة بين املكافأة املدفوعة وسياسة املكافآت املصدقة: 

رة ولجانه واإلدارة بناء  على سياسة املكافآت الخاصة بمجلس اإلدارة ولجانه واإلدارة التنفيذية املذكورة أعاله، وفي ضوء املكافآت املدفوعة ملجلس اإلدا

  عنها.  الخروجلسياسة املعتمدة دون باالتنفيذية وما هو مقترح ملجلس اإلدارة، تلتزم سدافكو بااللتزام 
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 فأكثر والتغيرات خالل السنة املالية %5الرئيسيين الذين يملكون   ملكية املساهمين

 األسم  
 نسبة امللكية نسبة امللكية عدد األسهم  عدد األسهم 

 +(/-)نسبة التغيير 
 2022مارس  31في  2021أبريل  1في  2022مارس  31في  2021أبريل  1في  

 - % 40.11 % 40.11 13,036,461 13,036,461 شركة القرين لصناعة البتروكيماويات  1

 3,798,008 شركة السمح للتجارة املحدودة  2
 

3,798,008 
11.68 % 11.68 % - 

 

 نتائج املراجعة الداخلية السنوية لإلطالع على مدى فعالية إجراءات الرقابة الداخلية

القائمة على إدارة املخاطر والتأكد من تنفيذها بفعالية تامة حسب الجدول الزمني املحدد  قام املجلس باملصادقة على خطة املراجعة الداخلية السنوية  

الرقابة   تقوم إدارة املراجعة الداخليةو   ،لها إلى عمليات الحوكمة   الداخلية،باالطالع على مدى كفاية وكفاءة وفعالية أنظمة    وإدارة املخاطر باإلضافة 

يتم تحقيق ذلك كجزء من الخطة السنوية للمراجعة املعدة على أساس املخاطر التي تم تحديدها ويتم   ،ل صحيحوالتأكد من تطبيق هذه األنظمة بشك 

العام مدار  على  كماتنفيذها  وإصدار   ،  تدوين  ذلك  في  بما  عنها،  املبلغ  القضايا  بشأن  الالزمة  اإلجراءات  اإلدارة  اتخاذ  من  بالتأكد   
 
أيضا املجلس  يقوم 

وقد قامت اإلدارة بتطبيق إدارة املخاطر بأسلوب منهجي مما ساهم في زيادة فاعلية   ،التي من شأنها تعزيز نظام الرقابة الداخلية  السياسات واإلجراءات

 بتزويد مجلس اإلدارة بتقارير عن نتائج إدارة املخاطر تلك. ذلك كما تقوم إدارة الشركة بإدارة املخاطر بأسلوب منهجي وفعال، و  .،إدارة املخاط

بفعالية  واس يتعلق  فيما  اإلدارة  من  املقدمة  التأكيدات  إلى  باإلضافة  الحالي  العام  خالل  والخارجية  الداخلية  املراجعة  تقارير  إلى  ا  الرقابة تناد  أنظمة 

وبالتالي يرى املجلس أن هذه   ، الداخلية واملالية في الشركة، لم يتم رصد أي مشكالت رئيسية لها عالقة بأنظمة الضبط الداخلي تقتض ي االفصاح عنها

والتي سيتم تفعليها متى ما انتهينا    تجدر اإلشارة إلى أن اإلدارة تعمل على تحديث )خطة استمرارية األعمال( نتيجة لتغييرات تتعلق باملوظفين   األنظمة فعالة.

 من مراجعتها. 

 املعامالت مع األطراف ذات العالقة

أطراف ذات عالقة باستخدام نفس املعايير املتبعة مع جميع األطراف األخرى وتحت أفضل شروط التبادل التجاري، ويتم تدخل الشركة في معامالت مع 

ى، بما يتماء ى  تعريف األطراف ذات العالقة على أنهم أعضاء مجلس إدارة سدافكو وكبار املساهمين وكبار التنفيذيين أو أي من أقربائهم من الدرجة األول

 . ، ومثل هذه املعامالت مع األطراف املذكورة تقتض ي اإلفصاحدوالقواعد التوجيهية لهيئة السوق املالية ووزارة التجارة فيما يتعلق اهذا الصدمع اللوائح 

 

 لهذه املعامالت 
 
 : تجدون أدناه ملخصا

 
 
 : أوال

 الحساب الختامي )مليون ر.س(  القيمة )مليون ر.س(  نوع العملية الدولة اسم الشركة

 4.1 82.11 ية خدمات تأمين السعودية شركة بروج للتأمين التعاوني* 

 

 طالبات الواردة من شركة بروج للتأمين التعاوني. مصاريف التأمين لجميع امل*هذه املعامالت تعكس 

 
 
عقدا سدافكو     أبرمت 

 
اعتبارا التأمين(  خدمات  )تقدم  التعاوني  للتأمين  البروج  شركة  مع  واحدة  سنة  في  2021يوليو    1من    ملدة  وتنتهي  قدره    ،م2022يونيو    30م  إجمالي  بمبلغ 

شركة سدافكو( يشغل منصب  مجلس إدارة فيصل حمد العيار )نائب رئيس األستاذ/حيث أن ، و مة للسعر واملزايا ئحيث كان عرضها هو أكثر الشروط مال ، ريال سعودي 11,277,724

هو كما أن عضو مجلس إدارة شركة سدافكو االستاذ/ أحمد محمد حامد املرزواي  ،  أمين التعاوني% في شركة البروج للت28.5نائب رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للتأمين التي تملك  

 
 
  مصلحة غير مباشرة() تأمين التعاونيمجلس إدارة شركة البروج لل فيعضوا
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 :  ثانيا

 الحساب الختامي )مليون ر.س( القيمة )مليون ر.س( نوع العملية  الدولة  اسم الشركة

 0.00 1.054 خدمات إستشارية  الهند بي كي س ي لإلستشارات
 

ريال   1,015,654  م بمبلغ إجمالي قدره2022/ 31/03م الى  01/04/2021مع شركة بي كي ا ي لإلستشارات لتقديم خدمات إستشارية مختلفة ملدة عام للفترة من    سدافكو اتفقت

الشيخ/ حمد صباح االحمد واألستاذ/ فيصل    أنسعودي، لكون عرضها كان األنسب في السعر واملزايا، وهي شركة تابعة لشركة مشاريع الكويت اإلستثمارية القابضة )كيبكو( وحيث  

 رئيس ونائب رئيس شركة مشاريع الكويت اإلستثمارية القابضة )كيبكو(، وكذلك االستاذ/  شغاليحمد العيار  
 
عبدهللا يعقوب   رئيس ونائب رئيس مجلس إدارة شركة سدافكو، وأيضا

 مصلحة غير مباشرة(.) لقابضة )كيبكو(بشارة عضو مجلس إدارة كل من شركة سدافكو وشركة مشاريع الكويت ا

 
 
 :  ثالثا

 الحساب الختامي )مليون ر.س( القيمة )مليون ر.س( نوع العملية  الدولة  اسم الشركة

 0 634.0 ية خدمات تأمين السعودية السعودية  -أكسا للتأمين التعاوني 
 

ريال    634,200م بمبلغ إجمالي قدره  12/2022/ 15م حتى  16/12/2021لتقديم خدمات تأمينية ملدة عام إبتداء  من      السعودية  –مع شركة أكسا للتأمين التعاوني    سدافكو اتفقت  

ل منصب نائب رئيس شركة الخليج للتأمين التي  سعودي، لكون عرضها كان األنسب في السعر واملزايا، حيث أن االستاذ/ فيصل حمد العيار )نائب رئيس مجلس إدارة سدافكو( يشغ 

ن الشيخ/  أالسعودية، كما أن شركة الخليج للتأمين هي شركة تابعة لشركة مشاريع الكويت اإلستثمارية القابضة )كيبكو( وحيث    -في شركة أكسا للتأمين التعاوني    %50تملك نسبة  

 رئيس ونائب رئيس شركة مشاريع الكويت اإلستثمارية القابضة )كيبكو(، رئيس و   شغاليحمد صباح االحمد واألستاذ/ فيصل حمد العيار  
 
نائب رئيس مجلس إدارة شركة سدافكو، وأيضا

 )مصلحة غير مباشرة(.  (وكذلك االستاذ/ عبدهللا يعقوب بشارة عضو مجلس إدارة كل من شركة سدافكو وشركة مشاريع الكويت القابضة )كيبكو

 
 
 :  رابعا

 الحساب الختامي )مليون ر.س( القيمة )مليون ر.س( نوع العملية  الدولة  اسم الشركة

إنشاء مشروع نظام الطاقة  الكويت شركة مشاريع الطاقة البديلة

 الشمسية 
9.2 

0 

 

جدة املركزي الواقع مع شركة مشاريع الطاقة البديلة لتنفيذ أعمال هندسة وتوريد وتركيب وصيانة وتشغيل نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية على أسطح مستودع    سدافكو اتفقت

ريال سعودي، لكون عرضها كان األنسب في السعر  4,620,000م وحتى اإلنتهاء من تنفيذ األعمال وبمبلغ إجمالي قدره 14/02/2021مدينة جدة بتاريخ  –في اململكة العربية السعودية 

رئيس ونائب رئيس مجلس   شغاليالشيخ/ حمد صباح االحمد واألستاذ/ فيصل حمد العيار    أنواملزايا، وهي شركة تابعة لشركة مشاريع الكويت اإلستثمارية القابضة )كيبكو( وحيث  

 رئيس ونائب رئيس شركة مشاريع الكويت اإلستثمارية القابضة )كيبكو(، وكذلك االستاذ/ عبدهللا يعقوب بشارة  
 
عضو مجلس إدارة كل من شركة سدافكو إدارة شركة سدافكو، وأيضا

 )مصلحة غير مباشرة(.  وشركة مشاريع الكويت القابضة )كيبكو(

 سياسة توزيع األرباح 

 
 
 من النظام األساس للشركة توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه اآلتي:  50للمادة  أ( وفقا

كور ( من صافي األرباح لتكوين اإلحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ اإلحتياطي املذ%10يجنب ) .1

 وع. ( من رأس املال املدف30%)

 محـددة  ( من صــــــــــــــافي األربـاح لتكوين إحتيـاطي إتفـااي يخصـــــــــــــص لغرض أو أغراض%10للجمعيـة العـامـة العـاديـة بنـاء على إقتراح مجلس اإلدارة أن تجنـب ) .2

 للمساهمين.  العادية العامة الجمعية تقرره  ما حسب وذلك

الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان على املساهمين.  للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين إحتياطيات أخرى، وذلك بالقدر   .3

 من هذه ا
 
 ملؤسسات. وللجمعية املذكورة كذلك أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو ملعاونة ما يكون قائما

 ( من رأسمال الشركة املدفوع.%5تمثل )يوزع من البااي بعد ذلك على املساهمين نسبة  .4

( من البااي ملكافأة مجلس اإلدارة على أن اليتجاوز مايحصل عليه عضو مجلس اإلدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية %10يخصص بعد ما تقدم نسبة ) .5

   500,000  مبلغ
 
من النظام األساا ي   ات واملادة الرابعة والعشرونالسادسة والسبعون من نظام الشرك للمادة    خمسمائة ألف ريال سعودي وذلك وفقا

 .للشركة
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 ب(  توزيع أرباح مرحلية  

 يجوز للشركة توزيع أرباح على مساهميها نصف سنوية أو ربع سنوية بعد إستيفاء املتطلبات النظامية التالية : 

. أن تفوض الجمعية العامة العادية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية  -1
 
 بموجب قرار يصدر منها سنويا

 . جيدة ومنتظمة ربحية ذات الشركة تكون  أن  -2

 وتستطيع التوقع بدرجة معقولة بمستوى أرباحها. أن تكون الشركة لديها سيولة معقولة -3

  قابلة أرباح الشركة لدى يتوفر أن  -4
 
 توزيعه تم ما خصم بعد وزيعها،ت املقترح األرباح كافية لتغطية مراجعة، قوائم مالية آلخر للتوزيع وفقا

 املالية. القوائم هذه بعد تاريخ األرباح تلك من ورسملته
 

افرها بواسطة أي جهة مختصة في اململكة العربية السعوديةى وذلك باإلضافة إلى متطلبات نظامية أخر   .قد يشترط تو

 
 

 نسبة األرباح خالل السنة املالية 

 م 31/3/2022الى  م1/4/2021من  مجموع التوزيعات

 املالية  نسبة األرباح املوص ى بها للتوزيع في نهاية السنة املالية  توزيعات النصف األول من السنة  

 % 60 %30 %30 النسبة %

 192.00 96.00 96.00 اإلجمالي )مليون ر.س( 
 

 القرارات املهمة والخطط املستقبلية

 املكرمة بنـاء مستودع جديد للشركة في مدينة مكة 

ال من  مستأجرة  أرض  على  املكرمة  مكة  بمدينة  مستودع  بناء  في   
 
قدما باملض ي  التنفيذية  اإلدارة  تكـليف  على  سدافكو  شركة  إدارة  مجلس  هيئة  وافق 

 .  2م8,009مساحتها ، وتبلغ هـ 1441-09-10عام تبدأ من  20السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية )مدن( ملدة 

يح سوف  الجديد  التوزيع املستودع  عمليات  من  لكل  األجل  طويلة  تحتية  بنية  حلول  املستودع  هذا  وسيوفر  الحالي،  املستأجر  املستودع  محل  ل 

 واللوجستيات مما يؤدي إلى توفير في التكاليف وفرص نمو في املستقبل.

 

 إعادة شراء أسهم خزينة   
 عدد األسهم  قيمتها تاريخ عملية الشراء طريقة االحتفاظ بها 

 500,250 مليون ريال سعودي 51.6 م 2019فبراير  28- 27 -26 -19 أسهم خزينة 

 

افقة من قبل مساهمي الشركة خالل الجمعية العامة غير العادية على عملية إعادة شراء  2018ديسمبر    18بتاريخ   من أسهم الشركة واالحتفاظ   %10  نسبة أقصاها م تمت املو

 من
 
افقة   .تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية  بها كأسهم خزينة، على أن تكون عملية الشراء على مرحلة واحدة أو عدة مراحل خالل فترة أقصاها إثنى عشر شهرا كما تمت املو

 من تاريخ إنعقاد الجمعية. تلى ذلك قرار الجمعية العامة غير العادية املنعقدة بتاريخ    5على اإلحتفاظ باألسهم املشتراة حتى  
 
 م2020/  18/11بتاريخ  و     م03/12/2019سنوات بدءا

افقة  م2021/ 15/11وبتاريخ  (.باملو
 
سهم بقيمة   500,250قامت بشراء عدد  م،31/03/2021حتى تاريخ  حيث أن الشركة على تمديد فترة الشراء ملدة عام آخر )إثنى عشر شهرا

 مليون ريال سعودي.  51.6

 إستثمارات مستقبلية

  الجديدة وسيتم اإلعالن عن أي تطورات إذا لزم األمر. تواصل الشركة اإلستثمار في النمو املستقبلي وذلك بتقييم وإغتنام الفرص 
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 أهداف وسياسات إدارة مخاطر األدوات املالية

املوجودات املالية    تتكون املطلوبات املالية الرئيسية للمجموعة من الذمم الدائنة التجارية والذمم الدائنة األخرى واملستحقات واملطلوبات األخرى. تتكون 

ة لألدوات للمجموعة من الذمم املدينة التجارية والذمم املدينة األخرى واالستثمار في األسهم غير املدرجة والنقد وما يعادله. إن القيم الدفتريالرئيسية  

 املالية للمجموعة متقاربة بدرجة معقولة للقيمة العادلة. 
 

رف اإلدارة العليا للمجموعة على إدارة هذه املخاطر. تحصل اإلدارة العليا  إن املجموعة معرضة ملخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. وتش

. تقدم لجنة  للمجموعة على الدعم من لجنة املخاطر املالية التي تقدم املشورة حول املخاطر املالية وإطار حوكمة املخاطر املالية املناسب للمجموعة

املخاطر املالية للمجموعة خاضعة لسياسات وإجراءات مناسبة وأن املخاطر املالية قد تم تحديدها   املخاطر التأكيد لإلدارة العليا للمجموعة بأن أنشطة

 لسياسات وأهداف املخاطر لدى املجموعة. يقوم مجلس اإلدارة بمراجعة واعتماد السياسات إلدارة كل من هذه املخا
 
طر امللخصة  وقياسها وإدارتها وفقا

 أدناه: 
 

 مخاطر السوق 

مما يؤثر على إيرادات   -مثل أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار الفائدة وأسعار األسهم    -السوق هي مخاطر أن تؤثر التغيرات في أسعار السوق  مخاطر  

د مقبولة، مع املجموعة أو قيمة مقتنياتها من األدوات املالية. يتمثل الهدف من إدارة مخاطر السوق في إدارة ومراقبة التعرض ملخاطر السوق ضمن حدو 

اح السوق أو تحسين العائد. مخاطر السوق هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية املستقبلية ألداة مالية نتيجة ل تغيرات في أسعار أرب

املضاربة والعرض والطلب على األوراق   أسعار السوق لألوراق املالية بسبب تغير في معدل االئتمان للمصدر أو األداة أو تغير في انطباعات السوق أو أنشطة 

رى مثل مخاطر املالية والسيولة في السوق. تكون مخاطر السوق من ثالثة أنواع من املخاطر: مخاطر أسعار الفائدة  ومخاطر العملة ومخاطر األسعار األخ

 أسعار حقوق امللكية .
 

 . 2022مارس  31كما في إن تحليالت الحساسية في األقسام التالية تتعلق باملركز املالي 
 

 ( مخاطر أسعار الفائدة 1

تدفقات النقدية. إن مخاطر أسعار الفائدة هي التعرض ملخاطر مختلفة مرتبطة بتأثير التقلبات في أسعار الفائدة السائدة على املركز املالي للمجموعة وال

لجد املنتظمة  املراقبة  من خالل  الفائدة  أسعار  مخاطر  بإدارة  املجموعة  في  تقوم  بفائدة.  املحملة  املالية  لألدوات  الفائدة  أسعار   2022مارس    31اول 

ئع ، ليس لدى املجموعة أي اقتراضات وبالتالي ال يتم عرض حساسية مخاطر أسعار الفائدة. تتكون املوجودات املالية التي تحمل فائدة من ودا2021و

 ملخاطر أسعار الفائدة للتدفقات النقدية ومخاطر أسعار الفائدة على القيمة العادلة . املرابحة قصيرة األجل بأسعار فائدة ثابتة. ولذلك، ال تتعرض 
 

 مخاطر العملة( 2

لة عندما يتم  مخاطر العملة هي املخاطر املتعلقة بالتقلب في قيمة األداة املالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. تنشأ مخاطر العم

رية املستقبلية واملوجودات واملطلوبات املثبتة بعملة غير العملة الوظيفية للمجموعة. خالل السنة، كانت معامالت املجموعة تقويم املعامالت التجا

 باللایر السعودي والدينار البحريني والزلوتي البولندي والدينار الكويتي والدينار األردني واليورو والدوالر األمريكي.
 

عد تعرض املجموعة ملخاطر العملة الناشئة عن العمالت غير املرتبطة باللایر السعودي غير  جوهري في هذه القوائم املالية. ال تتعرض امل  جموعة ي 

ا للتقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية في سياق أعمالها االعتيادية حيث كانت املعامالت الهامة للمجموعة خالل السنة إما  باللایر جوهري 

 السعودي أو الدوالر األمريكي. 
 

 (  مخاطر األسعار 3

السوق   في أسعار  للتغيرات  نتيجة  للتقلبات  مالية  املستقبلية ألداة  النقدية  التدفقات  أو  العادلة  القيمة  تعرض  تلك مخاطر األسعار هي مخاطر  )غير 

صدرها أو عوامل الناتجة عن معدل العمولة الخاصة أو مخاطر العملة( سواء كانت تلك   التغيرات ناتجة عن عوامل خاصة باألدوات املالية الفردية أو م 

 تؤثر على جميع األدوات املالية املماثلة واملتاجر اها في السوق. ليس لدى املجموعة أي أدوات مالي ة خاضعة ملخاطر األسعار األخرى. 
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 مخاطر االئتمان 

قابل لألداة املالية على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية. تدير املجموعة  مخاطر االئتمان هي مخاطر عدم مقدرة الطرف امل

رة لضمان  مخاطر االئتمان من خالل تقييم املالءة االئتمانية لألطراف املقابلة قبل إبرام أي معامالت وكذلك مراقبة أي تعرضات قائمة بصورة مستم

اسب. تنشأ مخاطر االئتمان من النقد وما يماثل ه ومخاطر االئتمان للعمالء، بما في ذلك الذمم املدينة القائمة واألوراق املالية  التسوية في الوقت املن

 والودائع األخرى الناتجة من أنشطتها التشغيلية .
 

 الذمم املدينة التجارية )أ( 

لسياسة املجموعة وإجراءاتها وضوابطها الرقابية املتعلقة بإدارة مخاطر ائتمان العمالء. تدار مخاطر ائتمان العمالء لكل وحدة أعمال على حدة وتخضع 

ا لهذا التقييم. يتم مراقبة الذمم املدينة    يتم تقييم الجودة االئتمانية للعميل بناء  على مجموعة من العوامل النوعية والكمية وحدود االئتمان الفردية وفق 

 يطة أن تكون مشكوك في تحصيلها. القائمة وذلك بشكل منتظم شر 
 

%( من إجمالي الذمم التجارية القائمة. يتكون رصيد الذمم 48:  2021مارس    31% )43عمالء يمثلون حوالي    5، كان لدى املجموعة  2022مارس    31في   

مجلس التعاون الخليجي )بخالف اململكة العربية  %( بدول  5:   2021% )4%( باململكة العربية السعودية و88:   2021%  )82املدينة التجارية القائمة من   

 لقصر أجل الذمم املدينة التجارية، تعد قيمها الدفترية هي نفس قيمها العادلة .  7: 2021% )14السعودية( و
 
 %( بدول أخرى. ونظرا

 

إلى باإلضافة  العمالء.  لكبار  تقرير على أساس فردي  تاريخ كل  في  القيمة  انخفاض  تحليل متطلبات  املدينة    يتم  الذمم  تجميع عدد كبير من  يتم  ذلك، 

فترض حدوث زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان إذا   كان املدين الصغيرة إلى مجموعات متماثلة ويتم تقييمها بشكل جماعي لتحري االنخفاض في قيمتها. ي 

 في تسديد املدفوعات التعاقدية. يحدث التخلف عن سداد ال  90قد تأخر ألكثر من  
 
ذمم املدينة التجارية عندما يخفق الطرف املقابل في سداد دفعاته يوما

 من تاريخ استحقاقها. تستمر املجموعة في ممارسة نشاط اإلنفاذ ملحاولة استرداد الذمم املدينة املستحقة. وعندما يتم استرداد    90تعاقدية خالل  
 
يوما

 أو جزئيا  ، عندما تكون قد استنفدت جميع جهود  املبالغ، يتم إثباتها في قائمة الربح أو الخسارة املوحدة.  
 
تقوم املجموعة بشطب املوجودات املالية، كليا

 االسترداد العملية وخلصت إلى عدم وجود توقعات معقولة الستردادها. 
 

 تقرر املجموعة أنه ال يوجد توقع معقول لالسترداد بمجرد عدم خضوع هذه الذمم لنشاط اإلنفاذ عليها .   
 

هن كضمان. الحد األقص ى للتعرض ملخاطر االئتمان في تاريخ التقرير هو القيمة الدفترية لكل فئة من املوجودات املالية. ال تحتفظ املجموعة بأي  ر إن  

 ألن قاعدة عمالئها متنوعة. 
 
 وتقوم املجموعة بتقييم تركز املخاطر املتعلقة بالذمم املدينة التجارية على أنها ضئيلة، نظرا

 

 املجموعة أنه ال يوجد توقع معقول لالسترداد بمجرد عدم خضوع هذه الذمم لنشاط التنفيذ عليها. تقرر 

رهن كضمان.   إن الحد األقص ى للتعرض ملخاطر االئتمان في تاريخ التقرير هو القيمة الدفترية لكل فئة من املوجودات املالية. ال تحتفظ املجموعة بأي

 ألن قاعدة عمالئها متنوعة. وتقوم املجموعة بتقييم تركز امل
 
 خاطر املتعلقة بالذمم املدينة التجارية على أنها ضئيلة، نظرا

 

تخدام نموذج يتم إيداع النقد لدى البنوك ذات تصنيف ائتماني مرتفع. تعتبر ودائع الضمان والودائع األخرى ذات مخاطر ائتمان منخفضة وبالتالي تم اس

ا ل  12الخسارة املتوقعة ملدة   تقييم االنخفاض في القيمة. بناء  على تقييم اإلدارة لالنخفاض في القيمة، فإنه ال يوجد داع لرصد مخصص مطلوب فيما شهر 

 يتعلق اهذه األرصدة للسنوات املعروضة . 
 

املنصوص عليها في املعيار الدولي للتقرير بالنسبة للذمم املدينة التجارية، تطبق املجموعة النهج املبسط لرصد مخصص للخسائر االئتمانية املتوقعة  

والذي يسمح باستخدام مخصص الخسارة املتوقعة على مدى عمر كافة الذمم املدينة التجارية. ولقياس الخسائر االئتمانية املتوقعة، يتم   9املالي رقم  

التخلف وأيام  املشتركة  االئتمان  بناء على خصائص مخاطر  التجارية  املدينة  الذمم  االئتمانية    تجميع  الخسائر  تتضمن  السداد. عالوة على ذلك،  عن 

 املتوقعة املعلومات املستقبلية . 
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ا ملتوسط معدالت االسترداد التاريخية. كما   24تأخذ مصفوفة املخصصات في االعتبار الخسارة االئتمانية التاريخية)   فترة ربع سنوية( ويتم تعديلها وفق 

خية أنها تعكس املعلومات الحالية واملستقبلية حول عوامل االقتصاد الكلي التي تؤثر على قدرة العمالء على تسوية  يتم تعديل معدالت الخسارة التاري

امل ذات الصلة،  الذمم املدينة. حددت املجموعة معدل التضخم والناتج املحلي اإلجمالي ومعدل البطالة في البلدان التي تبيع فيها سلعها لتكون أهم العو 

 قامت بتعديل معدالت الخسارة التاريخية بناء  على التغيرات املتوقعة في هذه العوامل. وبالتالي، 
 

 النقد وما يعادله )ب( 

 لسياسة املجموعة. تتم مراجعة حدود ائتمان الطرف املقا
 
ار مخاطر االئتمان من األرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى وفقا بل من قبل تد 

 بموافقة اللجنة املالية للمجموعة. وتم وضع الحدود لخفض تركز املخاطر مجلس إدارة املجم
 
وعة على أساس سنوي، ويمكن تحديثها طوال الفترة رهنا

يدة ذات السمعة الجالى الحد االدنى وبالتالي تخفيف الخسائر املالية الناتجة من اإلخفاق املحتمل للطرف املقابل في السداد. تتعامل املجموعة مع البنوك  

 الخارجية .   والتي تحظى بتصنيفات ائتمانية للدرجة االستثمارية   ويمكن تقييم جودة االئتمان للنقد وما يماثله بالرجوع إلى التصنيفات االئتمانية
 

 ائتمانية مرتفعة . إن مخاطر االئتمان على األرصدة لدى البنوك محدودة حيث يتم االحتفاظ بأرصدة النقد لدى بنوك ذات تصنيفات 
 

 مخاطر السيولة

ية. قد تنتج مخاطر إن مخاطر السيولة هي مخاطر أن تواجه منشأة ما صعوبات في تأمين السيولة للوفاء الالزمة للوفاء بااللتزامات املتعلقة باألدوات املال

العادلة. تدار مخاطر السيولة عن طريق التأكد بشكل دوري من توفر السيولة عن عدم القدرة على أحد املوجودات املالية بسرعة وبقيمة تقارب قيمتها  

عدة باستخدام سيولة كافية، من خالل تسهيالت ائتمانية، للوفاء باالرتباطات املستقبلية. وهذا يشمل النظر في توقعات التدفقات النقدية املستقبلية،  
 
امل

واملسار املخطط لإلجراءات والتدفقات النقدية األخرى التي  يمكن اعتبارها معقولة وقابلة    افتراضات حول طبيعة وتوقيت ومبلغ املعامالت املستقبلية،

لتأكد من للتحقيق في ظروف املجموعة. تقوم املجموعة بمراقبة مخاطر السيولة لديها من خالل التقييم الدوري للفائض/ العجز برأس املال العامل وا

 .  مية. وعند الضرورة، تبرم املجموعة تسهيالت مع البنوك للتأكد من استمرارية تمويل العملياتتوفر سيولة كافية لتمويل عملياتها اليو 

 

 الجزاءات والعقوبات 

ـرضت على الشركة خالل العام املالي 
 
 ريال سعودي( وبيانها كالتالي:  1,661,640م مبلغ ) 2021/2022بلغ مجموع الغرامات أو الجزاءات التي ف

 

وتفادي وقوعها في سبل عالجها 

 املستقبل

 

 املبلغ اإلجمالي  

 )ريال سعودي( 
 أسباب املخالفة  الجهة املوقعة للمخالفة 

 

/ التدبير  الجزاء /العقوبة  

 اإلحترازي / القيد اإلحتياطي 

 غرامة مالية  مخالفات مرور  املرور  -وزارة الداخلية  1,094,200 إتباع املتطلبات النظامية 

 غرامة مالية  مخالفات متطلبات الترخيص  الهيئة العامة للنقل  384,440 املتطلبات النظامية إتباع 

 غرامة مالية  مخالفات عمالية مكتب العمل 183,000 إتباع املتطلبات النظامية 

 اإلجمالي ريال سعودي 1,661,640
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 اإلقرارات  

قر الشركة بما يلي:  ت 

 بالشكل الصحيح. أن  سجالت الحسابات أعدت  .1

سس سليمة ونفذ بفعالية. .2
 
 أن  نظام الرقابة الداخلية أعد على أ

ه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.  .3  أن 

ه ال توجد أي قروض قائمة أو مستحقة على الشركة والشركات التابعة لها.  .4  أن 

األساس للشركة وفي نظام الشركات والقرارات الوزارية ذات الصلة على كل ما لم يرد    أن  الشركة تلتزم بتطبيق كافة األحكام الواردة في النظام .5

 ذكره أو نص بشأنه في النظام األساا ي بالشركة.  

ن  ال يملك أٍي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين وأزاوجهم وأوالدهم القصر حصة أو أسهم في رأسمال الشركات التابعة للشركة، وأ .6

لم تقم بإبرام أي أعمال أو عقود فيها مصلحة جوهرية ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي أو املدير    الشركة

 املالي أو ألي شخص ذي عالقة اهم ، سوى ما تم اإلفصاح عنه في معامالت الشركة مع أطراف ذات عالقة والتي سبق ذكرها في هذا التقرير.

شركة أي قرض نقدي من أي نوع كان ألعضاء مجلس إدارتها ، كما لم تضمن أي قرض عقده أي عضو من مجلس اإلدارة  أو عضو  لم تقدم ال .7

 من أعضاء اإلدارة التنفيذية مع الغير. 

أو تنازل بموجبه لم يتم عقد أي إتفاق أو تنازل مع أي من املساهمين تم بموجبه التنازل عن حقه في األرباح أو في أي مصلحة جوهرية أخرى   .8

 أحد كبار التنفيذيين أو أحد أعضاء مجلس اإلدارة في الشركة عن أي مكافآت.

أن كل أسهم الشركة هي أسهم عادية متساوية القيمة اإلسمية في حقوق التصويت وغيرها من الحقوق حسب النظام وأنه ليس لدى الشركة   .9

 واء للمساهمين أو أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين وأقربائهم أو ملنسوبيها.أسهم إمتياز أو أسهم تتمتع بأولوية خاصة في التصويت س

 للمعايير الدولية للتقارير    ،  تم التأكد أن PWCبعد مراجعة القوائم املالية من قبل برايس ووترهاوس كوبر   .10
 
القوائم املالية تم إعدادها وفقا

والقرارت والضوابط الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وظهر تقرير املراجع     املالية املعتمدة في اململكة العربية السعودية

النواحي الجوهرية ومتفقة مع متطلبات نظام الشركات والنظام األساا ي   املالية بعدل من كافة  القوائم  الخارجي بدون تحفظ ، حيث تظهر 

 للشركة. 

 قة.  ال توجد أي صفقة بين الشركة وطرف ذي عال .11

 بتطبيق خطط لحقوق خيار ، كما اليوجد للشركة أدوات للدين قابلة للتحويل إلى أسهم.  .12
 
 ال تقوم الشركة حاليا

 لم تقم الشركة بإنشاء أي إستثمارات أو إحتياطات ملصلحة موظفيها. .13

 لم تقم الشركة بشراء أسهم خزينة خالل السنة املالية.  .14

 ت دين.  الشركة وشركاتها التابعة ليس لديها أدوا .15

  لم تقم الشركة بإصدار أو منح أي أدوات دين قابلة للتحويل أو أي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو أي حقوق مشااهة كما أن .16

 الشركة لم تتحصل على أي عوض مقابل ذلك.

 . للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتابلم تقم الشركة بإصدار أو منح حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة  .17
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  الشركات حوكمة الئحة

 لم يتم تطبيقها من الئحة حوكمة الشركات وأسباب ذلك التي  البنود

رقم املادة أو 

 الفقرة 
 أسباب عدم التطبيق  نص املادة أو الفقرة 

   فقرة إسترشادية األقل، بما ال يقل عن اجتماع واحد كل ثالثة أشهر. يعقد مجلس اإلدارة أربعة اجتماعات في السنة على  /ب 32

.  /ب 54
 
 مستقال

 
 فقرة إسترشادية  يجب أن يكون رئيس لجنة املراجعة عضوا

 تشكيل لجنة إدارة املخاطر  70

ل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسلى )لجنة إدارة املخاطر( يكون رئيسها وغالبية 
َّ
أعضائها من تشك

شترط أن يتوافر في أعضائها مستوى مالئم من املعرفة بإدارة   أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين. وي 

 املخاطر والشؤون املالية.

إدارة  مادة إسترشادية ويتم 

لجنة   بواسطة  املخاطر 

 املراجعة.

 اختصاصات لجنة إدارة املخاطر  71

 تختص لجنة إدارة املخاطر بما يلي: 

إدارة  مادة إسترشادية ويتم 

لجنة   بواسطة  املخاطر 

 املراجعة

وضع استراتيجية وسياسات شاملة إلدارة املخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة،  -1

 والتحقق من تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بناء  على املتغيرات الداخلية والخارجية للشركة.

للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والحفاظ عليه والتحقق من عدم تجاوز  تحديد مستوى مقبول  -2

 الشركة له.

التحقق من جدوى استمرار الشركة ومواصلة نشاطها بنجاح، مع تحديد املخاطر التي تهدد استمرارها   -3

 القادمة.
 
 خالل االثني عشر شهرا

وتقييم فعالية نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة املخاطر  اإلشراف على نظام إدارة املخاطر بالشركة  -4

 التي قد تتعرض لها الشركة؛ وذلك لتحديد أوجه القصور اها. 

إعادة تقييم قدرة الشركة على تحمل املخاطر وتعر ضها لها بشكل دوري )من خالل إجراءاختبارات  -5

 التحمل عل سبيل املثال(

التعرض للمخاطر والخطوات املقترحة إلدارة هذه املخاطر، ورفعها إلى مجلس  إعداد تقارير مفصلة حول  -6

 اإلدارة.

 تقديم التوصيات للمجلس حول املسائل املتعلقة بإدارة املخاطر. -7

 ضمان توافر املوارد والنظم الكافية إلدارة املخاطر. -8

 توصيات بشأنه قبل اعتماده من قبل مجلس اإلدارة.مراجعة الهيكل التنظيلي إلدارة املخاطر ووضع  -9

 التحقق من استقالل موظفي إدارة املخاطر عن األنشطة التي قد ينشأ عنها تعرض الشركة للمخاطر. -10

التحقق من استيعاب موظفي إدارة املخاطر للمخاطر املحيطة بالشركة، والعمل على زيادة الوعي بثقافة   -11

 املخاطر. 

 مراجعة ما تثيره لجنة املراجعة من مسائل قد تؤثر في إدارة املخاطر في الشركة -12

 
 

اجتماعات لجنة إدارة املخاطر: تجتمع لجنة إدارة املخاطر بصفة دورية كل )ستة أشهر( على األقل، وكلما  72

 دعت الحاجة إلى ذلك

إدارة  مادة إسترشادية ويتم 

لجنة  املخاطر   بواسطة 

 املراجعة

(85/2 ) 
 تحفيز العاملين :  

 مادة إسترشادية 
 

ما   -بصفة خاصة  -تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز املشاركة واألداء للعاملين في الشركة، على أن تتضمن 

 يلي:

 من األرباح التي تحققها وبرامج  -2
 
 في الشركة أو نصيبا

 
التقاعد، وتأسيس صندوق  برامج منح العاملين أسهما

 مستقل لإلنفاق على تلك البرامج. 
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رقم املادة أو 

 الفقرة 
 أسباب عدم التطبيق  نص املادة أو الفقرة 

 املسؤولية اإلجتماعية  87

 مادة إسترشادية  
سياسة تكفل إقامة التوازن بين  –بناء  على اقتراح من مجلس اإلدارة  –تضع الجمعية العامة العادية  

واالقتصادية  األوضاع االجتماعيةأهدافها واألهداف التي يصبو املجتمع إلى تحقيقها؛ بغرض تطوير 

 للمجتمع. 
 

 مبادرات العمل االجتماعي  88

 مادة إسترشادية 
 

 يضع مجلس اإلدارة البرامج ويحدد الوسائل الالزمة لطرح مبادرات الشركة في مجال العمل 

 االجتماعي، ويشمل ذلك ما يلي: 

 تقدمه من مبادرات في العمل االجتماعيوضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما  -1

 ومقارنة ذلك بالشركات األخرى ذات النشاط املشابه.

 اإلفصاح عن أهداف املسؤولية االجتماعية التي تتبناها الشركة للعاملين فيها وتوعيتهم وتثقيفهم اها.  -2

 الدورية ذات الصلة بأنشطة الشركة.اإلفصاح عن خطط تحقيق املسؤولية االجتماعية في التقارير  -3

 وضع برامج توعية للمجتمع للتعريف باملسؤولية االجتماعية للشركة.   -4

ويتم   . مادة إسترشادية تشكيل لجنة حوكمة الشركات 95

متابعة حوكمة الشركة من 

قبل فريق مكون من ممثلي  

إدارات املالية والشؤون  

القانونية وعالقات  

 املستثمرين واإلدارة العليا.

في حال تشكيل مجلس اإلدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات، فعليه أن يفوض إليها االختصاصات املقررة  

الالئحة، وعلى هذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات  بموجب املادة الرابعة والتسعين من هذه 

 على األقل، بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها. 
 
 الحوكمة، وتزويد مجلس اإلدارة، سنويا
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