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 كلمة رئيس مجلس اإلدارة:

تماع جم بالنيابة عن مجلس إدارة الشركة، في اإلوبركاته، يسرني أن أرحب بكحضرات السادة المساهمين الكرام، السالم عليكم ورحمة هللا 

 م.2019مارس  31السنوي الستعراض التقرير السنوي لالثني عشر شهراً المنتهية في 

 والذي يتضمن النتائج المالية وتقرير مراقب الحسابات باإلضافة إلى أبرز النتائج التي تم تحقيقها خالل العام. 

ً ل البيئة االقتصادية تشكل تحديًا ال تزا  الطاغي بحضورهاظ فال تزال تحتفسدافكو ل وبالنسبة، ال سيما في قطاع سوق األلبان الرئيسي صعبا

مليون لاير  216التجارية القوية من تحقيق دخل صاٍف موحد قدره  عالمتناستثمارات المستمرة تمكنت اإلهللا ثم  بفضل السوق. هذه في 

 .ستحواذ في بولنداذه النتيجة أيًضا إكمال عملية اإلتتضمن ه، ولاير سعودي 6.73  بقيمة لسهم الواحدلى اعبعائدسعودي 

سي األسا السببإن . بموجب قواعد هيئة السوق المالية، إعادة شراء بعض أسهمها المتداولةعن عزمها  أعلنت الشركة الربع الثالث خالل 

شراء  ةحيث يحق للشرك .نةكأسهم خزي بهاحتفاظ سيتم اإلو الشركة في السوق ألقل من قيمته العادلة،سعر سهم نخفاض إلعادة الشراء هو إ

ستفادة خطط الشركة لإلتكما عليها(.  التي تمت الموافقةوهي الفترة شهًرا  12خالل ) أسهمهامليون لاير سعودي( من  3.25) ٪10 حتى

قيمة الإلى المساهمين بأن الشركة تواصل تحسين  رسالة موجهةتمثل هذه الخطوة  وسهم، لمتوفرة لتمويل إعادة شراء األمن بعض أموالها ا

 .ستخدام أموالها المتاحةإعلى المدى القصير والطويل من خالل  للمساهمين

ودع جده ماشهدناه في مستنهي المشاريع الجارية ، مثل )في حين ال تزال ت  واإلستثمارية  يةئتمانعلى الرقابة اإلسيطرتها سدافكو  حكمت    

أرباح  وهذا بدوره سمح بتوزيع  ولة القوية التي تتمتع بها الشركة.في توفير السي مما يساهم قتصادي(على الرغم من التباطؤ اإل المركزي

 ك بعد موافقةوذللاير سعودي  2 إضافية بقيمة بتوزيع أرباحيوصي المجلس ، كما م2018سهم في ديسمبر لللاير سعودي  2 قدرها مرحلية

 .خالل السنة الماليةسعودي  لاير 4الجمعية العامة بإجمالي حصة قدرها 

وبالنيابة عن مجلس إدارة سدافكو نتقدم بخالص الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد وحكومة 

 لمملكة.المملكة العربية السعودية لدعمهم المستمر للقطاع الخاص با

والشكر موصول لزمالئي في مجلس اإلدارة والمساهمين بسدافكو واإلدارة التنفيذية وجميع العاملين في الشركة من أجل تنمية وتطوير 

 الشركة.

 وفي الختام أتقدم بشكري للمستهلكين على والئهم لمنتجات الشركة فضالً عن العمالء لما قدموه من دعم خالل العام المنصرم.

 

 باح األحمد حمد ص

 رئيس مجلس اإلدارة
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 كلمة الرئيس التنفيذي

تحقيق عوائد مالية كبيرة والتي اختتمت السنة على مسار  إال أننا قد تمكنا من م2019-2018بالرغم من التحديات التي واجهناها خالل عام 

 .والمنتجات األساسية التي يواصل المستهلكون الثقة بها وتقديرها التجارية قوة عالمة السعوديةويجسد أداء حصتنا في السوق تصاعدي. و

، لوافدةا هجرة العمالة كإنخفاض عدد السكان نتيجة خالل العام معظم الشركات في المنطقةبها تأثرت  التي االقتصادية لصعوباتنظراً ل 

ثر وعيًا لوك المستهلك أكأصبح س حيث المتوقع من أطول لفترة استمر والذي ،فاض دخل المستهلك القابل للصرفانخو،  وفائض اإلنتاج

 .األرباحولزيادة المبيعات على جهودنا  بالقيمة مؤثراً 

دره ق جيداً أقل مما حققناه خالل السنوات الثالث الماضية ، ولكنه يمثل عائداً يعد مليون لاير سعودي  216الموحد البالغ  صافي الدخلإن   

 .لفترة مستدامة على الدوام هحققنا الذيفي صافي المبيعات ( % 10) تزيد عن ستمراًرا لعائدات ، ا من صافي المبيعات ٪ 12

و في الفئات الرئيسية من الحليب ومعجون الطماطم واآليس كريم في سدافك المخلصينبمستهلكينا  التجارية ترتبطال تزال عالمة السعودية   

 (0.6)+ 25( و 2.9)+ 48.1( و 1.0)+ 27.7والتي بلغت  االثني عشر شهراً الماضيةلفترة ذلك من حصص القيمة السوقية  ويتجلى -
إلى متوسط الصناعة في الحليب ومعجون الطماطم.  ٪10 تفوق بنسبة زيادةالتجارية في الحصول على  عالمتناتستمر كما على التوالي. 

 .عالمة السعودية مستهلكي ودوام ثقةلمالي ا لوضعفيما يخص ابالخير  تبشر السهم يةربحالزيادة المستمرة في إن 

عمالئنا ستهلكينا ومفي تعزيز وتكييف هيكلنا لخدمة لموظفينا، وعلى نفس الوتيرة مازلنا نستثمر التدريب والتطوير المستمر عالوة على  

ن قراراتهم بحيث يعلى إحتياجيات مستهلكينا ومتطلبات قنوات البيع لعمالئنا وذلك لتحس التركيز بشكل أفضلم توسوف ي. لأفض على نحو

 نكون أقرب لكليهما.

 قتغيرات في الظروف التنظيمية للسوإلى الجزئيًا ويعزى ذلك في قطاع الحليب الطازج ،  لألسعارسلوًكا مستقًرا  خالل العام رأينا لقد 

على هذا النحو نرى و  ،أكثر جاذبية على أساس السعر جلطويل األ حليبالأصبح وبالتالي  فة المدخالتي تؤدي إلى زيادة تكلوالت وغيرها

 التغيراتهذه كل على الرغم من و. األجلجهودهم في قطاع الحليب طويل  بمضاعفةهتماًما متزايًدا من منتجي الحليب الطازج إأيًضا 

 .طويل األجل الحليبالرائدة للسعودية ضمن فئة تحسنت الحصة السوقية 

سلة وتوسيع  توزيعمن خالل تطلع إلى تعزيز مكانتنا الرائدة حيث نا في السوق نحصتبما في ذلك مبيعات اآليس كريم في نمو ال استمر 

 نمالمزيد  يجذبسوف جميع األصناف ستثمار في اإل زيادةفإن العديد من المنافسين في هذا السوق؛ لذلك مؤخراً  كما دخل. منتجاتنا

 .في منافذ البيع على المساحةالشديد التنافس المستهلكين مقابل 

ستثمار المتوازن في مبادرات بناء العالمة التجارية والبنية التحتية التي تؤدي إلى نمو الي القوي ، ما زلنا ملتزمين باإلنظًرا لوضعنا الم  

 ٪76مليون لاير سعودي في شراء حصة  77رنا لما يقارب استثمامليون لاير سعودي ، على الرغم من  582مربح. يظل رصيدنا النقدي 

ية لدينا م الرئيسخياًرا لشراء بعض المواد الخاالمتكامل  ستثمار الجديدويوفر هذا اإل مسحوق الحليب تنتجشركة بولندية  وهي مليكوما في

ً إذا كان السعر السائد  من مصدر داخلي تملة. أسعار المواد الخام العالمية المح تغييرات مقابلوأيًضا إدارة أفضل للتكاليف  ،لسدافكو مناسبا

ي ف أولى الخطواتكانت  ، حيثنحن نعمل عن كثب مع فريق اإلدارة المحلي في بولندا لتحسين استخدام األصول وزيادة صافي الدخل

 .جداً في مجال التوريد إيجابية  معهم التعاون

 عالمستودمستودع جدة المركزي. سيكون هذا  أحدث مستودعاتها وهو تشغيل على اإلنتهاء منسدافكو  شارفترس ، ي نهاية شهر ماوف  

اآليس سكويت ب زلخب، وسيضم مرافق  تامة الصنعالخام والتعبئة والتغليف والسلع لتخزين المواد لمصنع جدة  امتداداً الجديد مركًزا لوجستيًا 

التي بدأت  مشاريعسلسلة ال حيث ي كمل مشروع المستودع هذافي التكاليف.  ويضمن توفير كبيركفاءة التشغيلية ال يرفع منلدينا ، مما  كريم

 .اإلنتاج لزيادة األرباح عبر كل القطاعات توسعة، وكذلك  النمو المستقبليمنذ عدة سنوات والتي تمنحنا القدرة على تحقيق 

نسين وقد قمنا بتحفيز السعودين من الج، التكاليف على جميع القطاعات نظًرا للجهود المبذولة إلدارة وتحفيز النمو األعلى المربح، وإدارة و 

سيرة م بأننا على المسار الصحيح لمواصلة نؤمنللعديد من السعوديين و حاجةوكان أداءهم مميزاًعلى جميع عمليات سدافكو ومازلنا في 

  المتمثلة في إضافة قيمة لمساهميها في ظل البيئة األقتصادية و األجتماعية المتطورة. سدافكو

ن يوكما نود أن نشكر مجلس اإلدارة على دعمه المستمر، وموظفينا على تفانيهم الدؤوب، وعمالئنا وموردينا، وأوالً وأخيراً الشكر للمستهلك

 فضل في كل مرة. المخلصين الذين نحاول أن نقوم بخدمتهم على نحو أ
 

 

 

 

 

 

 والتروس "فاوت" ماثيوس

 الرئيس التنفيذي
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 نبذة عن الشركة:

م كمشروعٍ مشترٍك ضَم ثالث شركات إلنتاجِ 1976أبريل لعام  21الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية )سدافكو( في تأسست 

جدة  إنتاج حليب السعودية بمصنعوبدأت الشركة سعوديين وكويتيين وأوربيين،  لأعما بين رجالاأللبان في كٍل من جدة والمدينة والدمام 

 م. 1977في عام 

في عام  لبانألإلنتاج اشركات  الثالث تم دمج ثموبعد عشر سنوات قام الشركاء األوربيين ببيع ِحصصهم لمساهمين سعوديين وكويتيين 

 واحدة وهي سدافكو.ة شرك فيم 1990

 إدراجها في السوق المالية السعودية "تداول". لىإمما أدى م 2005مايو  23 األولي في كتتاب العامإلل شركةال طرح أسهم تم وقد

ية بإضافة العديد من المنتجات الغذائ سلة منتجاتهاوسعت فقد عوامها األولى كان الحليب طويل األجل منتج الشركة الوحيد، أما اآلن أففي 

مملكة في ال ومعجون الطماطم واآليسكريمفي الحليب طويل األجل ة سدافكوعلى مكانتها الريادي فظت حاهذه الفترة خالل والمشروبات. 

 .العربية السعودية

 أبرز أنشطة الشركة:

لسلة  ويق إنتاج وإستيراد وتوزيع وتس تهاطنشأ تضمنت الرائدة ، حيث من الشركاتالكائنة في المملكة العربية السعودية فكو ت عد شركة سدا

الخفيفة،  واألغذيةمنتجات األغذية والمشروبات. وتحتوي سلة منتجاتها على منتجات األلبان، واآليسكريم، ومعجون الطماطم، من 

 خرى. أ ةوالمشروبات باإلضافة ألغذي

منتجاتها األساسية التي يتم تسويقها تحت العالمة التجارية "السعودية"، بينما تضم عدد من  منصنف  124تقدم سدافكو حالياً ما يقارب 

 .!جامبو ساندوتش ومور ويوفوكريسبي وبابو وماجستيك وسانسيشن عالمات تجارية كاألخرى التي تحمل المنتجات 

 صانع لديها أعلى معايير ومواصفات األمن والبيئةوهذه الم مصنعين في جدة ومصنع في الدمام ،بتشغيل ثالث مصانع  لشركةوتقوم ا

ثالثة مراكز توزيع إقليمية في كٍل من الرياض وجدة والدمام باإلضافة من خالل  تأسيس شبكة بيع وتوزيع لى شهادة حالل وكذلكإباإلضافة 

من ن سطول يتكوأوالكويت واألردن. وكما تدير )غير نشطة( نحاء المملكة العربية السعودية والبحرين وقطرأمستودعاً في جميع  20إلى 

 .إلستخدامها داخل شبكة التوزيع وسيارة توزيعشاحنة  803 أكثر من

والعراق  واليمن وموريتانيا بيا والسودانيمثل لعالوة على ذلك يتم تصدير المنتجات لبعض األسواق في الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

 صدير في الشركة. من خالل قسم التوجيبوتي والصومال 

 مقدمة:

 تحسنت  كما %7بنسبة  بارتفاع سنويسعودي وذلك  مليار لاير  1.813م صافي مبيعات بلغ 2019-2018حققت سدافكو بنهاية عام 

. للشركة يةات التجارعالملالمستهلكين لووالء  ثقةيدل على  مماواآليسكريم(  ومعجون الطماطم الحصة السوقية لألصناف األساسية )الحليب

إجمالي حقوق  وبلغ .يمقارنة بالعام الماض %9رتفاع قدره بإمليار لاير سعودي  1.92 تلشركة حيث بلغاصول أإجمالي  رتفعإوقد 

م 2019مارس  31في  سدافكوالسوقية لقيمة ال كما بلغت. بالعام الماضيمقارنة  %3مليار لاير سعودي بزيادة قدرها  1,36المساهمين 

 لاير سعودي.  مليار 3,4مبلغ 

 سلسة االمدادات:

ميع مصانع الشركة في ج زيادة الكفاءة والطاقة اإلنتاجية شهدت البنية األساسية للتصنيع في العام الحالي إستثماراً يركز بشكل رئيسي على

 لة االمدادات. سلسوالتصنيع  كفاءة زيادةر، حيث أسهم التركيز على األنظمة ذاتية العمل في ياجات المستهلك دائمة التغيوذلك لمواكبة احت
 

اجية باإلضافة نتدين لزيادة الطاقة اإلنتاج جديوحيد المعالجة وزيادتها؛ حيث تم إضافة خطي إت من تغيرات عديدةمصنع الحليب بجده خضع ل

الى الرافعات والناقالت اآللية التي تم تركيبها في خطوط اإلنتاج عالية السرعة. إن هذه التغييرات مكنت المصنع من استيفاء متطلبات 

 كفاءة لم يسبق لها مثيل. سجل والمستهلك بشكل أفضل 
 

يف خط ضخدام خطوط اإلنتاج الجديدة؛ وقد أ  ستتمرار في زيادة إتوسعة سلة منتجاتنا واإلسصب على نبينما كان تركيزنا في مصنع الدمام ي

ضافة الطماطم م إتكما جديد لتوفير مغلف يحمل كمية قليلة وسهلة الفتح مناسبة جداً للمستهلكين الذين يفضلون الطرق األسهل واألوفر. 

ً لمنكهة ياه انتاج الم.  وتم إلى كل مستهلك داخل هذا السوقالعضوية للسلة ليصل صدانا إ وخلق  ة المياهتعبئستخدام خط بإللمرة األولى  أيضا

 فرص جديدة في السوق. 
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مليون لتر في  20لى المصنع بتوفير طاقة إنتاجية تصل إتم تركيب آلة نفق التجميد الحلزوني في مصنع االيس كريم التي زادت من كفاءة 

 السنة. 

، و (لسالمة األغذية) ISO22000:2005 حصولها على شهادات معتمدة على  ومستودعها في الرياض مصانع سدافكو حافظت جميع

ISO14001:2015 (للبيئة) و ،OHSAS 18001:2007 (للصحة والسالمة المهنية) لسدافكو  يتيح، وجميعها حاصلة على شهادة حالل مما

 .إضافيةفتح فرص تصدير 

 :التالية تتنتج مصانع الشركة الثالثة المنتجا

 .الحليب السادة، والحليب المنكه، واللبن، واللبن مع الفواكه، وحليب الصويا، والحليب المبخر، والحليب بالتمر، والقشطةي نتج مصنع جدة 

 .ي نتج مصنع آيسكريم جدة جميع أصناف اآليسكريم

 .ههوالمنك العادية العصائر، ومياه الشربو، ماجستيكو، وكرسبي، ي نتج مصنع الدمام صلصة الطماطم، وجبنة الفيتا

 سر ومنها البطاطبواسطة الغي تصنيعهالمنتجات السعودية التي يتم بعض انتاجه في مصانعنا تقوم سدافكو بتوفير إوباإلضافة إلى ما يتم 

 .والقشطة المعلبةوالكاتشب والحليب البودرة  اتالمقلية والزبدة والجبنة المثلث

وبأسعار  جودة عاليةستمرارية توفير مكونات عالمية ذات إالذي يساعد على  يالرئيسك ت المحرسلسلة اإلمدادا بقسمتعد إدارة المشتريات 

في الوقت المناسب. حيث يتم تخزين المواد الخام ومواد  لتوريد مواد تعبئة ذات جودة عاليةمنافسة، باإلضافة إلى توطيد شراكة الموردين 

 .المصانع بشكل مستمرفي نتاج إلهولة التوريد لمواقع االتكاليف اللوجستية وس المصانع لخفضبالقرب من  التعبئة

 قليمياإل عالتوزيمليون كرتون من المنتجات تامة الصنع وذلك من المصانع ومن مركز  47قامت سدافكو بنقل أكثر من على مدار العام 

لومتر. يتم تزويد الشاحنات بأجهزة تعقب مطورة لتسهيل معرفة مواقع يمليون ك 20 مسافة أكثر من قطعت حيث، اآلخرى إلى المستودعات

 .درجتها على النحو األفضل ويضمناألسطول، ويتم حماية المنتج بتوفير جهاز يراقب درجة الحرارة 

سدافكو حيث ويعد المستودع األكبر واألوسع في مستودعات م 2019خالل شهر آبريل المركزي  مستودع جدة بدأت عمليات التشغيل في

ً  طبلية 42.000 سعي تجنيب  15.000والتي تتضمن أكثر من  بإستخدام ثالثة حلول تخزينية مختلفة. يتكون المبنى من ثالثة طوابق تقريبا

جات تباإلضافة إلى تخزين جميع المن د الخام ومواد التعبئة لمصانع جدةسترجاع، كما ويتم تخزين الموالطبليات آلياً، حلول التخزين واإلا

 نتاج المخبوزات والتي سيبدأ تشغيلها خالل هذا العام. إ وطوة على ذلك، تم تخصيص منطقة لخطتامة الصنع من مصنع الحليب. عال

إن إضافة هذا المستودع لمجموعة مستودعات سدافكو يلغي الحاجة لتخزين المواد الخام لدى مستودعات الغير ويقرب المخزون من 

 ً للمستودع دور أساسي في تخفيض موجودات المخزون في المستودعات بحيث تنتقل إدارة تكاليف اللوجستية.  كما بذلك ال المصانع مخفضا

ً بناًء على  ا المستودع. ويكمن تأثير هذ مبيعاتالمخزون من اللجوء ألنظمة الدفع إلى حلول الجذب فيتم إعادة تزويد المستودعات يوميا

ضمن م المستودعات على نحو يتسم بالفعالية مما ياستخدفقط بل أيضاً بزيادة وفرة المنتجات وإ ملخفض رأس المال العا ليس فيالمستودع 

 للمستهلك منتجات حديثة الصنع. 

 القسم التجاري

 ثي، ويالحظ ذلك بصورة ملموسة في نمو السوق من حشهد النصف الثاني من السنة الحالية تطوراً رغم التغيرات البطيئة التي واجهتها

ليتر. وفي نفس الوقت ترى الشركة أنها تجني ثمار تركيزها على قنوات التحسن لألفضل في القيمة لكل  الكمية والقيمة وكذلك من خالل

كانت هنالك  الربع األول والثانيوتوقعات المستهلكين بفضل هللا. وفي  ةستهالكيقع. فنحن نشهد إستقراراً في األنماط اإلستهالك بالموااإل

اؤل رتفاع أسعار المرافق العامة والوقود، واآلن عاد التفالمضافة ورسوم العمالة الوافدة وإلمستهلكين إثر تطبيق ضريبة القيمة من ال ردة فع

في الربع األول من عام  95من  زيادةالالذي نشرته ثقة المستهلك العالمية والذي يوضح  نستبيالتوقعات المستقبلية بناًء على اإلللمستهلكين ل

 م. 2018عام في الربع الرابع من  109م إلى 2018

 مستعيدةوحيث الحجم والكمية،  بإجمالي سوق الحليبالسعودية في تنمية حصتها السوقية مسترجعةً حصتها أسرع مقارنة عالمة تستمر 

 األجل لطوي الحليب حصة تحققخفضة جداً في مطلع العام. بأسعار م المنافسينالتي تم فقدها من قبل  طويل األجلحصة سوق الحليب 

الء ويعكس اإلستمرار في نمو الحصة السوقية و (%0.6)+ %62.6نسبة  م2019 مارس شهرحتى  الماضية شهراً  عشر االثني فترةل

 وثقة عمالءنا بالقيمة المقدمة لهم من قبل السعودية. 
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حتى و لفترة االثني عشر شهراً الماضيةوحّسن القيمة السوقية )كما عاد معجون الطماطم بقوة واستعاد الحصة السوقية التي فقدها سابقاً، 

  للمستهلكين ةنشطة المستمرويعود الفضل في ذلك لأل مقارنة بما حققنها خالل العام الماضي( %2.8)+ %48.2 ( لتبلغم2019مارس 

ولى بين الشركات المنافسة لها في طرح معجون تعد عالمة السعودية األداخل المحالت والتي زادت الوالء ونسبة الشراء. عالوة على ذلك، 

 ستخدام مرة واحدة.جم مناسبة لإل 70بحجم الطماطم العضوي ومغلفات معجون الطماطم 

 )بحجم صغير وحجم عائلي(، وقد سجل قبوالً كبيراً من قبل المستهلكين في األسواقتم طرح كريسبي بنكهة الملح والخل بحجمين مختلفين 

ً شهرحيث يستمر نموه   .يا

حيث قمنا . ربدون سكوطرحت الشركة المياه المنكهة المصممة لتلبية احتياجات المستهلك الواعي بالصحة بإضافة النكهات الطبيعية للمياه 

ي رياضة متنامية ف والتي تعدصفات الترطيب الصحية لمنتجنا الجديد من خالل الشراكة مع تحدي جدة للدراجات ،  بزيادة الوعي حول

 .كة العربية السعودية مع متابعين متحمسين للغايةالممل

والئهم  ومكافأة المستهلكين على الجمهور بأنشطة قويةمع جذب  بالتوزيع على نطاق أوسعستثمار في قطاع اآليس كريم تواصل سدافكو اإل

 دادأع تقليلسدافكو خالل العام ، . قررت شركة واألصنافحول العالمة التجارية والحماس من خالل العروض الترويجية وخلق اإلثارة 

تفضيل ن إ األكثر مبيعاً واستهالكاً في المنازل.التجارية  ةالعالم األيس كريم ذو لبيع ةاألساسي القنواتآليس كريم والتركيز على ابوتيكات 

المتي المملكة العربية السعودية تصنعها عحيث أن سبعة من أصل عشرة آيس كريم األكثر مبيعاً في  ؛لسعودية قوي للغايةعالمة االمستهلك ل

بابو. عالوة على ذلك، فقد تحسنت حصتنا في السوق بشكل عام خالل السنة المالية الماضية مدفوعة بتعزيز الريادة الواضحة  السعودية و

 ا.خذها للمنزل أيضأ لبحيث يسهالمنتجات  تطويرمثلجات مع الش وتندويااألقماع والسآيس كريم ة مثل يالسوق الرئيس منتجاتفي 

ية وما العالمة التجارلألهداف خالل العام، قامت سدافكو بتطوير وتعزيز الطريقة المنهجية للعمل ووضع النظم من خالل تعريفات واضحة 

شركة. لستراتيجية محددة بوضوح عبر التخصصات على مستوى اإمن خالل ، حيث تم تعزيزها أكثر العالمة التجارية هيكلةيرتبط بها من 

، مما يجعل المنتجات المستهدفة أكثر فاعلية وكفاءة من خالل جعلها وعبر مراحل نهج ممستخدام إتطوير المنتجات الجديدة بوتم تحسين 

 .ستراتيجية الفئةإمتوافقة مع 

مستمرة. وكذلك تحسين إنتاجية المسارات ال الفعالة لنقل السلع لألسواق الطرقعلى  مر تركيز فريق المبيعات والتوزيعيستمن جانب آخر 

أنظمة  وظائفوتحسين من خالل مشروع التحسين. تم توسيع  المساراتتم ترميز الموقع الجغرافي لجميع العمالء وتحسنت كفاءة كما 

 المبيعات.إضافية وانشطة مجاالت لالمبيعات المتنقلة الذاتية 

 .  ر ووفرة مجموعة المنتجات المجمدةن إنتشاتحسي إلىالمنتجات داخل المحالت طرق عرض  أدت

 التطوير التنظيمي

لتدريب من فرص ا يطمحون للمزيدالموظفين الذي تم في نهاية السنة المالية السابقة أن الموظفين كانوا  رضا استبياننتيجة  أوضحت 

الموظفين البالغ  حيث خضعت مجموعة منوضوع. تم إيالء اهتمام خاص لهذا الم م2018/2019ي ف ، وبناًء على هذه المعلوماتوالتطوير

)المتقدمة( ، والدورات التدريبية  برنامج اإلكسل دورات تدريبية واسعة النطاق ما بين الدورات العامة مثل مهاراتلموظفًا  419عددهم 

، أو دورات  دية للمحاسبين القانونييندورة الهيئة السعو ، والدورات الوظيفية ذات الصلة مثل يزوشهادات إعتماد اآلالمتعلقة بـ المخصصة

 .التطوير الشخصي

 م2019انية من المتدربين في يناير ثال الدفعةج يتخر ثمر عنأ الذيفي رابغ  المياه والطاقة لتقنياتالتعاون مع المعهد العالي  كما استمر 

 خريجي األولى من المجموعة لغ عدد الخريجين جميعاً معبمتدربين في نفس الشهر.  عشرة المكونة منجديدة الثالثة ال الدفعةبدأت حالياً و
 ثناءأتلقت المجموعة األولى من المتدربين التدريب حيث يعملون في قطاع التصنيع أو سلسلة التوريد.  موظفاً جديداً  28لدى سدافكو  المعهد

 .وصقلها العمل في العام الماضي لتعزيز مهاراتهم

ن في مختلف المجاالت، وبنهاية العام ستكووظائف ال وتم تولي النساء المزيد من على جميع المستوياتستمر تمكين المرأة في سدافكو إ

 الشوكوالتةنع وص   )الجديد( زيالبسكويت في مستودع جدة المرك رقائقمع بدء تصنيع  إمرأة في مصانعها 120سدافكو قد وظفت أكثر من 

 .في مصنع جدة لأليس كريم

 24 الجدير بالذكر بأنوموظفًا مقارنة بالعام الماضي.  31بنسبة نخفاض وذلك بإموظفًا،  2662العام هذا ة بنهاية بلغ عدد موظفي الشرك 

 .لدى سدافكو ونة يعملحتياجات الخاصشخًصا من ذوي اإل
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رغم مليون )المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء(.  1.5بحوالي  جنبيةاألنخفاًضا في عدد العمالة إ، شهدت المملكة  م2016منذ نهاية عام  

 .جنبيةمالة األها العالشغل جميع المناصب التي كانت تتو خاللالتحديات جميع  مواجهة ستطاعت سدافكوذلك إ

 هذالتقليل و(. HAYستهالكية )المصدر: إلسلع االصناعة ل المستهدفوهو المعدل   (٪11) منأكثر  الموظفين الذين يتركون العملنسبة إن 

 محافظة على ثباتها في النطاق األخضرحيث ما زالت سدافكو  م،2018في عام السعوديين  لحفاظ على الموظفين/ استبقاءإتم تقديم برنامج 

 .لتحفيز المنشآت على توطين الوظائف  العملالمخصص من وزارة معيار وهو البرنامج نطاقات لبشكل عام وفقًا 

تم القيام بحمالت توعوية بالجوانب الصحية للموظفين من خالل عدة  م2019/  2018تراعي سدافكو دائماً الجوانب الصحية، ففي عام  

برامج: رعاية فرق موظفيها الرياضية مثل الكريكت وكرة السلة وكرة القدم في جدة والدمام. وللعام السادس على التوالي تمتع موظفوا 

بيب الشركة بشكل يقوم طكما إشتراك العديد من الموظفين. سدافكو بتخفيض رسوم إشتراكات أندية اللياقة البدنية والتي أثبتت فاعليتها ب

ن نتائجهم يأخذ الموظفوبناًء عليه  ،موظفين على إتباع أسلوب حياة صحيوذلك لتشجيع ال حمالت وبرامج توعية صحية بالشركةمستمر ب

 .واضحةصحية تحسينات وأدى ذلك إلى على محمل الجد 

. إن سدافكو موتطويره موتدريبهالسعوديين  بالموظفينحتفاظ جودة التوظيف واإلرفع مستوى ل اصلمتوهتمام إليالء إ وفي هذا العام نسعى 

 .دافكوسنمو الذين يرغبون بجدية في المساهمة في نموهم و حتضانإلمستعدة 

 جتماعية:إلبرامج المسئولية ا

 .نشطة مختلفة أوذلك بالمساهمة والمشاركة في عدة تعمل فيه  ذيخدمة المجتمع اللتزامها لإسدافكو  تواصل

 ومن ضمن المشاركات لهذا العام:

مجموعة  م بإستضافة2018/2019زيارات المدارس   برنامجفي  في كٍل من جدة والدمام ستراتيجي مع مدنإساهمت كشريك  -

 الخام.بدءاً من المادة  اتتصنيع المنتج اإلطالع على مراحلطالب مدارس لتتيح لهم فرصة 

 نحاء المملكة.أالرياضية وذلك بتزويد المدارس بمنتجات مجانية في شتى  نشطةألاقامت سدافكو برعاية العديد من  -

 نظمته هيئة الرياضة العامة. اجات الهوائية الذيتحدي جدة للدر قامت سدافكو برعاية -

ياجات حتإلومقاصف مدارس ذوي امدارس تحفيظ القرآن الكريم ها لالتبرع بمنتجاتب خالل شهر رمضان قامت الشركة بالمساهمة -

 .ودور المسنين الخاصة

 ساهمت سدافكو بتزويد المدارس بمنتجاتها خالل مبادرات اإلفطار الصحي ومن ضمنها يوم الحليب العالمي. -

 .وزارة الصحة للتطعيماتبرنامج  بدعمالشركة  قامت -

 .م2018المؤتمر والمعرض العربي للمشروبات  قامت الشركة برعاية  -

  في الدمام خالل اليوم الوطني. "بحيرة مدن"قامت سدافكو بالمشاركة في مهرجان  -

 .قامت سدافكو بالمشاركة في مؤتمر هيئة الدواء والغذاء في الرياض -
 

 األنشطة الرئيسية للشركة و شركاتها التابعة

 المنتجات 
إيرادات النشاط 

 الرياالتبماليين 
 النسبة %

١٧٠,١ الحليب 1  ٦٥ 

 ١٠ ١٧٣ معجون الطماطم 2

 ١٣ ٢٣٣ األيس كريم 3

 ٤ ٧٦ الحليب البودرة 4

 ٢ ٤١ الجبنة 5

 ٦ ١٢٠ أخرى 6

٨١٣,١ اإلجمالي 7  ١٠٠ 
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 التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة بماليين الرياالت السعودية:

 

 المالية السنة
المملكة العربية 
السعودية   

 بماليين الرياالت

دول مجلس 
التعاون 
بماليين 
 الرياالت

الشرق 
األوسط 
بماليين 
 الرياالت

بماليين  بولندا
 الرياالت

إجمالي 
اإليرادات 
بماليين 
 الرياالت

  1,813  146  42  58  1,567 م 2018/2019

  1,693 -  27  62  1,604 م 2017/2018

  1,787 -  28  91  1,668 م2016/2017

 

 المبيعات فيمشاركة المنتجات  ةنسب

 

 نسبة المشاركة نسبة المشاركة  

  نسبة التغير%
 م2017/2018 م2018/2019 المنتجات

-  66  65 الحليب 1 1  

  0  10  10 معجون الطماطم 2

-  14  13 األيس كريم 3 1  

  2  2  4 الحليب البودرة 4

  0  2  2 الجبنة 5

 0  6  6 أخرى 6

  0  100  100 اإلجمالي 

 

 

 األنشطة الرئيسية للشركات التابعة

 .واألردن في توزيع منتجات سدافكو في هذه الدول البحرينو في كٍل من الكويت ةابعتتمثل األنشطة الرئيسية لشركات سدافكو الت

 روبا والشرق األوسط وشمال أفريقيا.وألات األلبان منتجبينما تقوم الشركات التابعة للشركة في بولندا بتصنيع وتوزيع 

 

 المنتجات
بماليين إيرادات النشاط 
 الرياالت

 % النسبة

  17  37 الحليب

  35  78 الحليب السائل

  5  12 معجون الطماطم

  4  8 األيس كريم

  19  44 الحليب البودرة

  5  11 الجبنة

  15  33 أخرى

  100  223 اإلجمالي
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 الشركة و الشركات التابعة التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات

 المالية السنة
دول مجلس 

التعاون بماليين 
 الرياالت

الشرق األوسط 
بماليين 
 الرياالت

 بماليين الرياالت بولندا
إجمالي اإليرادات 
 بماليين الرياالت 

  246  146  42  58 م2018/2019

  80 -  18  62 م2017/2018

  107 -  16  91 م2016/2017

 

 تها التابعة امبيعات سدافكو وشركالتحليل الجغرافي ل

م 2018/2019مبيعات  البيان
 بماليين الرياالت

 م 2017/2018مبيعات  % النسبة
 بماليين الرياالت

 % النسبة

  95  1,604  87  1,567 المملكة العربية السعودية 

  0  0  8  146 بولندا

  2  41  2  42 البحرين 

  1  9  0  0 قطر

  0  11  1  16 الكويت

  1  19  1  19 األردن

  1  9  1  23 التصدير

 100 1,693   100 1,813 اإلجمالي

 

 

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

:دناهأهدافها وتوزيع منتجاتها كما هو موضح أتملك سدافكو حصص في شركات تابعة تساعدها على تحقيق   

 عدد االسهم رأس المال المدفوع الدولة النشاط الرئيسي الشركة  
 نسبة الملكية

)%( 

1 
شركة سدافكو 

 ش ش و  -البحرين
استيراد وتصدير وبيع وتوزيع منتجات 

 كريم ومنتجات أخرى األلبان واآليس
 100 500 دينار بحريني 50.000 البحرين

2 
شركة سدافكو 
الكويت للمواد 

 الغذائية المحدودة
 49 100 دينار كويتي 50.000 الكويت توزيع األلبان والمواد الغذائية

3 
شركة سدافكو 

للمواد  يةردناأل
 الغذائية المحدودة

استيراد وبيع وتوزيع  منتجات األلبان 
 واآليس كريم والمواد الغذائية األخرى

 100 250.000 دينار أردني 250.000 األردن

4 
شركة سدافكو 

. زد بي أسبولندا 
 أوو.أوو

 و الشركات في أسهم و حصص تملك
 أخري أنشطة

000.16 زلوتي بولندي 805.000 بولندا  100 
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 مليكوماشركة  *

. زد بي أس
  أوو.أوو

 بولندا تصنيع االلبان ومنتجاتها 
زلوتي  8.728.000
 بولندي

17.456 76 

 

فوديكسو  **
. زد بي أس
 أوو.أوو

 تصنيع االلبان ومنتجاتها

 بولندا
زلوتي  1.000.000
 بولندي

2.000 76 

 

ميلكوما **

لمنتجات االلبان 

  أوو.أوو. زد

 بيع منتجات األلبان بالجملة

 بولندا
زلوتي  1.000.000
 بولندي

1.000 37 

 قطرشركة سدافكو  5
توزيع األلبان والمواد غير نشطة )

 (الغذائية
 75 1.500 لاير قطري 1.500.000 قطر

 

سهم في شركة مليكوما األغلبية ستحواذ على أباإل سدافكوقامت  م2018من شهر سبتمبر  30شهر المنتهية في يوم أخالل فترة الثالثة *

شركة التابعة لها  شار إ أوو.أوو. زد لبانلمنتجات األميلكوما وشركة أوو .أوو. زد بي أسفوديكسو وهي وال ليها معاً مجوعة مليكوما( )ي

  سدافكو.شركة المملوكة بالكامل لوالتابعة سدافكو بولندا من خالل شركة 

 أوو.أوو. زد بي هذه الشركات مملوكة لشركة مليكوما أس **

 

 .من الشركات التابعة يأدوات دين صدرت أل يال توجد أ

 

 :مؤشرات األداءأبرز 

( عن العام الماضي. إنخفضت المبيعات %17مليون لاير )بنسبة  44.1مليون لاير وهو يقل بمبلغ  216.1بلغ صافي الربح للعام المالي 

يم يقابلها إرتفاع جزئي في مبيعات األيس كر ،( %3مليون لاير  29نتيجة إنخفاض مبيعات الحليب )   %1.5)بعد إستبعاد مليكوما( بنسبة 

في  %11ولكنها إنخفضت بنسبة  ،في قطاع المبيعات الحديثة %7(. إرتفعت المبيعات )بعد إستبعاد مليكوما( بنسبة %3مليون لاير  7) 

 وتطبيق ضريبة القيمة المضافة. ،بعض محالت البقالة مع إغالق قطاع المبيعات التقليدية نتيجة  مغادرة الوافدين 

 

وإضافة  ،بسبب إرتفاع تكلفة األجور نتيجة التركيز على توظيف السعودين عن العام الماضي ، ة إلداريالمصاريف العمومية وا أرتفعت

 مصروفات مليكوما. بينما إنخفضت مصاريف البيع والتوزيع نتيجة لتحسن الكفاءة في مسارات البيع

 

مليون لاير  1.3مليون لاير مقابلها عائد مشتريات بمبلغ  2كان إلضافة مليكوما أثر ضئيل في األرباح التشغيلية حيث حققت خسائر بمبلغ 

من  وتسويات التحول المرتبطة بإتمام عملية تخصيص سعر الشراء كما تأثر صافي الربح بالتسويات من أسعار المواد الخام المنخفضة.

 مليون لاير(.  5معايير المحاسبة البولندية الى معايير المحاسبة الدولية )مبلغ 

 

 ، هجرة العمالة الوافدة نتيجة عدد السكان إنخفاض ) بعدد من المتغيراتمدفوعة اللسوق ل التأقلم على الظروف الجديدةالعام  تم خالل

لدينا  ة الرئيسيةفئفي الباإلضافة إلى االضطراب الشديد  ( ،وزيادة الوعي بالتكلفة للمستهلكينانخفاض دخل المستهلك القابل للصرف ، 

الربع الثاني  اللخ أفضلنتائج  التي أسفرت عن جهودناف ثيفي الربع األول أقل من التوقعات ، وقمنا بتك النتائجكانت  حيث،  الحليبوهي 

ل عام من تم إحتواء أثرتطبيق ضريبة القيمة المضافة قب نتائجنا في الربع الرابع قوية بشكل متوقع ، حيثكانت  من العام.الى الربع الرابع 

 األكثر ربحية بسبب موسم الشتاء الطويل.أن تكون أقوى لوال البداية الطفيفة لموسم مبيعات اآليس كريم مفترض الوكان من األن ، 
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حيث نرى انه جيد حيث أن المبيعات إنخفضت  في الربع  األول ) قبل  %1.5لقد اغلقنا العام المالي بإنخفاض طفيف في المبيعات بنسبة 

 سينا.مناف في الخصومات الممنوحة مننتعاش في مبيعاتنا من الحليب ، والحظنا نهجا أقل إللقد شهدنا بعض ا. %9إستحواذ مليكوما( بنسبة 

. كما لسوقيةاحصتنا الحصة السوقية للريادة في السوق و، خالل العام  تقلصت الفجوة بين  الحليب لترلأعلى  سعرلى تحقيق هذا أدى إ

 معجون الطماطم.ل يةحصة السوقالتحسنت 

 

ولة مع أن متضمناً مليكوما حيث تمثل نسبة صحية مقب %32.0على أساس مشابة وبنسبة  %34.3بلغ هامش الربح اإلجمالي للعام نسبة 

( تعكس الظروف التي واجهناها خالل %37.4اإلنخفاض في هامش الربح على أساس مشابة مقارنة بالفترة المماثلة في العام الماضي ) 

 .العام

 تكون أن يف مليكوما لشركة الرئيسي التركيز يتمثل.  األنتاج في مليكوما في المصنع البودرة الحليب مسحوق إستخدام العام هذا خالل

ً  خياًرا  مستقله كوحدة يلهتشغ يتم حيث. وحدها لسدافكو البيع على كليا تعتمد ال ولكن ، الرئيسية الخام المواد على للحصول لسدافكو أساسيا

 تحقيق من ديزي مما ،( الخلط ومصنع المجفف الحليب مصنع) المصانع من لكل الحالية اإلنتاجية الطاقة من الكاملة اإلستفادة بهدف ، للربح

 .األرباح

 لكفاءةا برامج إلى باإلضافة المنتجات نطاق توسيع من كالً  لدفع نخطط ونحن ، هناك اإلدارة فريق مع العمل من األولى المراحل في مازلنا

 .المستقبل في الهوامش لتحسين

 

 سعر أن نعتقد زلنا ما ، قبل من عنه اإلعالن تم ما مع تماشيا. العادية غير العامة الجمعية موافقة حسب األسهم شراء إعادة عملية أول تمت

 .2019 ديسمبر في الملف هذا إغالق حتى المشتريات تقييم في نستمر وسوف ،  الحقيقة القيمة عن يقل السهم

 

 أدى ، غيليةالتش العمليات من جيدة نقدية توليد إلى باإلضافة ، الرأسمالي واإلنفاق العامل المال رأس في التحكم على الشديد تركيزنا أدى

 .العام نهاية في لاير مليون 582 بلغ قياسي نقدي رصيد إلى
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 : مقارنة نتائج األعمال

 الت(ا)بماليين الري                                                                                                                                    

 م2014/2015 م2015/2016 م2016/2017 م2016/2017 م2017/2018 م2018/2019 البيان

 1,807 1,983 1,858 1,787 1,693 1,813 اإليرادات

 1,255- 1,274- 1,097- 1,097- 1,059- 1,233- تكاليف اإليرادات

 552 709 761 690 634 580 مجمل الربح

 141 261 302 304 260 216 صافي الربح

 معايير المحاسبة السعودية المحاسبة الدوليةمعايير  
 

 

 :مقارنة األصول و الخصوم

 الت(ا)بماليين الري                                                                                                                                    

 م2014/2015 م2015/2016 م2016/2017 م2016/2017 م2017/2018 م2018/2019 البيان

  617  813  1,044  1,044  1,100  1,095 األصول المتداولة

  592  577  598  597  663  821 األصول غير المتداولة

  1,209  1,391  1,642  1,642  1,763  1,916 إجمالي األصول

  176  196  269  271  329  420 الخصوم المتداولة

  84  100  111  108  113  138 الخصوم  غير المتداولة

  260  297  380  379  442  558 إجمالي الخصوم 

 معايير المحاسبة السعودية معايير المحاسبة الدولية 
 

 

 أصول وخصوم الشركة
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 :بماليين الرياالت النتائج  التشغيلية و الفروقات الجوهرية

 م2017/2018 م2018/2019 البيان
 التغيرات )+(

 (-أو ) 
 م2016/2017 نسبة التغير%

  1,858      %7  120  1,693  1,813 اإليرادات

- يراداتتكلفة اإل 1,233  - 1,059  - 174  16%  - 1,097  

-  634  580 مجمل الربح 54  8%  761  

-  1  0 أخرى  -إيرادات تشغيلية  1  82%    

 -مصروفات تشغيلية 
 أخرى

- 359  - 361  2  -1%  - 450  

-  274  222 الربح التشغيلي 52  -19%  311  

 
 معايير المحاسبة الدولية

معايير المحاسبة 
 السعودية

 

 

 الرياالت فبآال 2018-2017عام المالي لخالل االمدفوعات النظامية 

 

 الرصيد المدفوع المستحق البيان  

 - 10,434 10,434 الجمارك 1

 - 20,647 20,647 الزكاة 2

 - 12,167 12,167 التأمينات االجتماعية 3

 - 544 544 عقد تداول 4

 - 17,975 17,975 التأشيرات والرسوم الحكومية 5

6 
قيمة الضريبة المضافة + رسوم 

 اإلستهالك
30,405 30,405 - 

١٧١,٩٢ اإلجمالي   ١٧١,٩٢  - 

 

 

 ) بماليين الرياالت( التغيرات في إجمالى حقوق المساهمين
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 أسماء أعضاء مجلس اإلدارة، وأعضاء اللجان واإلدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم:

 أعضاء مجلس اإلدارة

 

 الوظيفة الحالية اإلســـــــــــــــــم
الوظيفة 
 السابقة

 الخبــــــــــــرات المؤهــــــــــــل

 حمد صباح /الشيخسمو 
 األحمد

رئيس مجلس 
 اإلدارة

رئيس 
مجلس 
 اإلدارة

دبلوم ستورم كنغ 
 أمريكا –سكول 

 السعودية -رئيس مجلس إدارة شركة سدافكو -
 - رئيس مجلس إدارة شركة مشاريع الكويت القابضة -

 الكويت
رئيس مجلس إدارة شركة الخليج مصر للفنادق والسياحة  -

 مصر -

فيصل حمد مبارك  /األستاذ
 العيار

نائب رئيس 
 مجلس اإلدارة

نائب 
رئيس 
مجلس 
 اإلدارة

طيران  –جامعي 
 أمريكا –

شركة مشاريع الكويت القابضة مجلس إدارة  نائب رئيس -
 الكويت –

 تالكوي-مجموعة الخليج للتأمين مجلس إدارة  نائب رئيس -
 ناألرد –البنك األردني الكويتي  مجلس إدارة نائب رئيس -
 السعودية-شركة سدافكورئيس مجلس إدارة   نائب -
 البحرين–بنك الخليج المتحد رئيس مجلس إدارة  نائب  -

 

األستاذ/ عبد هللا يعقوب 
 بشارة

عضو مجلس 
 اإلدارة

عضو 
مجلس 
 اإلدارة

ماجستير القانون 
جامعة  - الدولي

 – أكسفورد
 بريطانيا

 السعودية -عضو مجلس إدارة شركة سدافكو  -
- ركة مشاريع الكويت القابضةش عضو مجلس إدارة -

 الكويت

سعيد أحمد سعيد  /األستاذ
 باسمح

عضو مجلس 
 اإلدارة

عضو 
مجلس 
إدارة 

في عدة 
 شركات

إدارة بكالوريوس 
 – األعمال

تسويق و ال
الخدمات 
 اللوجستية

جامعة أوهايو 
 أمريكا

 المركز الطبي الدوليعضو مجلس إدارة  -
للكيماويات غير شركة صناعات الخير رئيس مجلس إدارة  -

 العضوية
 مجموعة شركات باسمحعضو مجلس  إدارة  -
 شركة هال للسلسة اإلمدادت  إدارة   مجلسرئيس  -
 اإلستثمار والتطوير الدوليعضو مجلس إدارة  -
 شركة مصادر المستقبلعضو مجلس إدارة  -
للعقارات  المدينةشركة ُصروح عضو مجلس إدارة  -

 واالستثمارات

أحمد محمد حامد  /األستاذ
 المرزوقي

عضو مجلس 
 اإلدارة

عضو 
مجلس 
 اإلدارة

ماجستير إدارة 
جامعة  -األعمال

 –والية كاليفورنيا 
 أمريكا

 المبيعات والتسويق في شركة سدافكو -
 السعودية –عضو مجلس إدارة شركة سدافكو  -
 عضو مجلس إدارة شركة البروج للتأمين التعاوني  -
 شركاتاإلدارة التنفيذية في عدة  -

سليمان سعود  /األستاذ
 جارهللا الجارهللا

عضو مجلس 
 اإلدارة

عضو 
مجلس 
 اإلدارة

المدرسة العسكرية 
 السعودية –

 مدير مجوهرات الجارهللا -
 عضو مجلس إدارة شركة سدافكو -
 سدافكوفي شركة رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت  -

األستاذ/ مساعد عبد هللا 
 النصار

عضو مجلس 
 اإلدارة

عضو 
مجلس 
 اإلدارة

بكالوريوس إدارة 
جامعة -عامة

 أمريكا–البكركي 

 السعوديةعضو مجلس إدارة شركة سدافكو  -
 ادارة المبيعات سدافكو -
 شركة سدافكومدير تنفيذي  -
 سدافكو البحرينشركة مدير  -
 سدافكو قطرشركة مدير  -
 ية سدافكو األردنشركة نائب رئيس مجلس المديرين  -
بولندا أس بي زد.  شركة سدافكوعضو مجلس إدارة  -

 أوو.أوو
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 تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف األعضاء

 
م2120مارس  31لى إ 8201أبريل  1نتخابهم للفترة من إيتكون مجلس اإلدارة من سبعة أعضاء تم   

 الصفة سمإلا

 غير تنفيذي سمو الشيخ حمد صباح األحمد

 غير تنفيذي األستاذ فيصل حمد مبارك العيار

 مستقل هللا يعقوب بشارةاألستاذ عبد 

 غير تنفيذي سعيد أحمد سعيد باسمحاألستاذ 

 مستقل األستاذ أحمد محمد حامد المرزوقي

 مستقل األستاذ سليمان سعود الجارهللا

 تنفيذي األستاذ مساعد عبد هللا عبد العزيز النصار

 

 

 أعضاء لجنة المراجعة:

 اإلســــــــــــــــم
الوظيفة 
 الحالية

 الخبرات المؤهل الوظيفة السابقة

 فيصل حمد مبارك العيار /األستاذ
رئيس 
لجنة 

 المراجعة

رئيس لجنة 
 المراجعة

 –جامعي 
 أمريكا –طيران 

شركة مشاريع الكويت القابضة نائب رئيس مجلس إدارة  -
 الكويت –

-مجموعة الخليج للتأميننائب رئيس مجلس إدارة   -
 الكويت

 –البنك األردني الكويتي نائب رئيس مجلس إدارة   -
 األردن

 السعودية-شركة سدافكونائب رئيس مجلس إدارة   -
 نالبحري–بنك الخليج المتحد نائب رئيس مجلس إدارة   -
 

 طارق محمد عبد السالم /األستاذ
عضو 
لجنة 

 المراجعة

عضو لجنة 
 المراجعة

بكالوريوس 
جامعة  -تجارة

 الكويت

ت مشاريع الكويرئيس تنفيذي قطاع اإلستثمارات شركة  -
 الكويت-القابضة

 الكويت -رئيس تنفيذي شركة العقارات المتحدة -
-نائب رئيس ومدير عام مشاريع الكويت اإلستثمارية  -

 الكويت
 

 األستاذ أحمد محمد حامد المرزوقي
عضو 
لجنة 

 المراجعة

عضو لجنة 
 المراجعة

ماجستير إدارة 
جامعة  -األعمال

والية كاليفورنيا 
 أمريكا –

 المبيعات والتسويق في شركة سدافكو -
 السعودية –عضو مجلس إدارة شركة سدافكو  -
 عضو مجلس إدارة شركة البروج للتأمين التعاوني  -
 اإلدارة التنفيذية في عدة شركات -
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 ترشيحات:مكافآت والأعضاء لجنة ال

 اإلســـــــــــــــــم
الوظيفة 
 الحالية

 الخبـــــــرات المؤهـــــــــل الوظيفة السابقة

 األستاذ سليمان سعود جار هللا الجارهللا
رئيس لجنة 

مكافآت ال
 ترشيحاتوال

لجنة  رئيس
مكافآت ال
 ترشيحاتوال

المدرسة 
العسكرية  
 السعودية

 مدير مجوهرات الجارهللا -
 عضو مجلس إدارة شركة سدافكو -
 رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت سدافكو -
 

 العياراألستاذ فيصل حمد مبارك 
عضو لجنة 

مكافآت ال
 ترشيحاتوال

لجنة  عضو
مكافآت ال
 ترشيحاتوال

 –جامعي 
 أمريكا –طيران 

شركة مشاريع الكويت نائب رئيس مجلس إدارة  -
 الكويت –القابضة 

-مجموعة الخليج للتأميننائب رئيس مجلس إدارة   -
 الكويت

 –البنك األردني الكويتي نائب رئيس مجلس إدارة   -
 األردن

 السعودية-شركة سدافكونائب رئيس مجلس إدارة   -
 ينالبحر–بنك الخليج المتحد نائب رئيس مجلس إدارة   -
 

 األستاذ طارق محمد عبد السالم
 لجنة عضو

مكافآت ال
 ترشيحاتوال

عضو لجنة 
مكافآت ال
 ترشيحاتوال

بكالوريوس 
جامعة -تجارة

 الكويت

رئيس تنفيذي قطاع اإلستثمارات شركة مشاريع  -
 الكويت-الكويت القابضة

 الكويت -رئيس تنفيذي شركة العقارات المتحدة -
-نائب رئيس ومدير عام مشاريع الكويت اإلستثمارية -

 الكويت
 

 

 

 اإلدارة التنفيذية 

 السيد والتروس ماثيوس 

 التنفيذي الرئيس

الصناعية في كل من أوروبا، وأمريكا الوسطى، شركات السلع االستهالكية واألغذية ومختلف القطاعات عاما خبرة مهنية في  35لديه 

 ةه وفعالمتقن كرئيس تنفيذي حيث عمل على إستحداث وتنفيذ إستراتيجيات بسدافكو  2008في يناير وأفريقيا والشرق األوسط. وقد التحق

سوقية عفة ربحيتها والقيمة التحقيق نمو بأرقام مزدوجة في مبيعاتها ومضاتحت إشرافه استطاعت سدافكو و. أدت الى تسريع عجلة النمو

 أربعة اضعاف.الى 

كان يترأس  ستهالكية، حيثإلسلع اال قطاع، وهي شركة عالمية رائدة في كومبينا بسدافكو، مكث مدة طويلة بشركة فريزالند هقبيل التحاقو

كان قد تقلد العديد من المناصب القيادية . وقبل هذا المنصب يالخليج التعاون دول مجلسفي  عملياتال ةدارإالصادرات ومن ثم إدارة قسم 

و دي إي سي  ،شركة متعددة الجنسيات للتجارة والتوزيع والتصنيع (لدى العديد من الشركات الصناعية ومنها رويال فان اوميرن سيتيكو )

ً شركةلمكونات التبريد والتكييف( و إس بي ميتال وافين )أصبحت تصنيع فليكسبل تيكنولوجي )شركة  شركة شيل إلنتاج لتابعة  حاليا

 (. وتصنيع مواد التعبئة والتغليف الصناعية والمنزلية

المؤهالت العلمية: يحمل فاوت شهادة في الهندسة المعمارية البحرية من إتش تي سي دورخيت باإلضافة إلى شهادة إدارة األعمال من 

 الجامعة الهولندية.

 

 السيد بول فان صايك

 ميمدير عام التطوير التنظي

 15عاما منها  30ولديه خبرة مهنية أكثر من م 2011سدافكو في مارس التحق ب. ولقد واألداءمن مسؤوليات السيد بول التطوير التنظيمي 

ستثمار الوكالة الهولندية لالوديلويت وتوش، شركة فريزالند  ووقبل ذلك كان يعمل لدى عام في مجال صناعات السلع اإلستهالكية واألغذية 

 بي وشركة الخطوط الجوية الملكية الهولندية .األجن

 ماجستير في إدارة األعمال من جامعة أمستردام. حاصل علىالمؤهالت العلمية: 
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 رافائيل جوزيف رندرسالسيد 

 مدير عام إدارة سلسلة اإلمدادات

دافكو وقد انضم للشركة س التوريد فيع والتسليم( تحت سلسلة يصنت)اللإلنتاج عمليات ومنها التخطيط وتوفير المصادر يدير السيد رافائيل ال

في عاما  29ويحمل خبرة في فريزالند كومبنيا في العديد من الدول.  من المناصب العديد تولي. وقبل انضمامه لسدافكو 2010في ديسمبر 

 مجال صناعة االلبان واألغذية. 

 عمال واالقتصاد.أللبان واألغذية وشهادة األات االمؤهالت العلمية: رافائيل حاصل على شهادة في تقني

 

 ماريك ميرزويسكيالسيد 

 مدير عام المبيعات 

لعديد من المناصب اد لكان قد تق بسدافكو م. وقبل التحاقه2016عمليات البيع والتوزيع وقد التحق بسدافكو في عام  يتولىماريك السيد 

دانون )بولندا وإندونيسيا( وشركة بي اند جي وشركة جيليت )بولندا( وقد بشركة  إدارة قسم تغذية الرضع  المبيعات فيالقيادية في إدارة 

 عام في مبيعات بي تو بي. 20قضى أكثر من 

 ارسو وماجستير في التأهيل من أكاديمية وارسوفي والمؤهالت العلمية: ماريك حاصل على درجة اإلدارة من المدرسة العليا لالقتصاد 

 لتربية البدنية.ل

 

 شاهزاد ألطافالسيد 

 مدير عام التسويق والتسويق التجاري

ط تسويق شراف على تنفيذ خطإلمع أهداف الشركة. وكما يقوم با ةستراتيجية سدافكو التسويقية المتماشيإشاهزاد مسؤول عن تطوير السيد 

ً كان يشغل منصب  م. وقبل التحاقه 2015 مارسدارة التقارير داخل الشركة منذ إ -مالي  مراقبالعالمات التجارية ذات العالقة. سابقا

 عاماً لدى رويال فريزالند كومبينا في المملكة العربية السعودية وفي غانا. 12بسدافكو قضى 

ور للعلوم المؤهالت العلمية: تخرج شاهزاد من الهندسة الكهربائية من جامعة أوكالهوما وأتم دراسته في إدارة األعمال من جامعة اله

 اإلدارية وهو أيضا مسجل كمحلل مالي معتمد.

 

 

 وليتجايان السيد 

 مدير عام الشؤون المالية 

  

وقبل  .يتولى إيان مسؤولية إدارة سدافكو المالية وممارسات المحاسبة ورفع التقارير باإلضافة إلى إدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

مجال صناعات في  الماليةعاًما خبرة في  20ولديه شركة بيبسي و توينينجز وتايلورز اوف هاروغوت سدافكو عمل مع  نضمامه إلى شركةإ

 السلع اإلستهالكية واألغذية.

 المؤهالت العلمية: تخرج إيان بدرجة بكالوريوس في العلوم من جامعة غرب إنجلترا، وهو أيًضا محاسب إداري معتمد.
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 المملكة أو خارجها التى يكون عضو مجلس االدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريهاأسماء الشركات داخل 

 أسم العضو 
أسماء الشركات التى يكون عضو 
مجلس االدارة عضواً في مجالس 

 إدارتها الحالية أو من مديريها

داخل / خارج 
المملكة العربية 

 السعودية

الكيان القانوني 
مدرجة  مساهمة)

,مساهمة غير مدرجة 
 ,محدودة(

أسماء الشركات التى يكون 
عضو مجلس االدارة 

عضواً في مجالس إدارتها 
 السابقة أو من مديريها

داخل / خارج 
المملكة العربية 

 السعودية

الكيان القانوني 
مساهمة )

مدرجة ,مساهمة 
غير مدرجة 

 ,محدودة(

 سمو الشيخ حمد صباح األحمد

لمنتجات األلبان  الشركة السعودية
 واألغذية )سدافكو(

 مدرجة الكويت بنك برقان مدرجة السعودية

 مدرجة الكويت كويت القابضةمشاريع ال
 تصاالتلإل شركة الوطنيةال

 المتنقلة
 مدرجة الكويت

 مدرجة الكويت شركة العقارات المتحدة مدرجة مصر شركة الخليج مصر للفنادق والسياحة  

  
 

 مدرجة البحرين  الخليج المتحدبنك      

األستاذ فيصل حمد مبارك 
 العيار

الشركة السعودية لمنتجات األلبان 
 واألغذية )سدافكو(

 مدرجة السعودية

      

 مدرجة الكويت شاريع الكويت القابضةشركة م

 مدرجة البحرين  بنك الخليج المتحد 

 مدرجة األردن البنك األردني الكويتي

 مدرجة الكويت شركة الخليج للتأمين

 مجموعة بانثر ميديا
اإلمارات العربية 

 المتحدة
 محدودة 

 األستاذ/ عبد هللا يعقوب بشارة

الشركة السعودية لمنتجات األلبان 
 واألغذية )سدافكو(

 مدرجة الكويت شركة العقارات المتحدة مدرجة السعودية

 غير مدرجة الكويت شمال أفريقيا القابضة مدرجة الكويت شاريع الكويت القابضة

المكتب االستشاري للدراسات 
 االستراتيجية

 محدودة الكويت
  

    

سعيد أحمد سعيد األستاذ 
 باسمح

الشركة السعودية لمنتجات األلبان 
 واألغذية )سدافكو(

 محدودة السعودية مجموعة شركات باسمح مدرجة السعودية

 محدودة السعودية شركة هال للسلسة اإلمدادت  مساهمة مغلقة السعودية المركز الطبي الدولي

شركة صناعات الخير للكيماويات 
 غير العضوية

 مساهمة مغلقة السعودية
 اإلستثمار والتطوير الدولي

 مدرجةغير  السعودية

 غير مدرجة السعودية شركة مصادر المستقبل   

شركة ص روح المدائن للعقارات    
 واالستثمارات

 مدرجةغير  السعودية

         

 
       

األستاذ أحمد محمد حامد 
 المرزوقي

الشركة السعودية لمنتجات األلبان 
 واألغذية )سدافكو(

 مدرجة السعودية
الشركة السويسرية لألغذية 

 المميزة
 غير مدرجة مصر

 محدودة السعودية األستثمارات المتعددة للخدمات الطبية
السعودية  شركةال 

  منتجاتالنيوزيلندية ل
  االلبان

 محدودة السعودية

العربي ية األدو شركة مخزن 
 السعودي

 شركة البروج للتأمين التعاوني

 السعودية
 السعودية

 محدودة
 مدرجة

      

األستاذ سليمان سعود جارهللا 
 الجارهللا

الشركة السعودية لمنتجات األلبان 
 واألغذية )سدافكو(

 مدرجة السعودية
      

 مؤسسة السعودية  الجار هللا للذهب والمجوهرات

األستاذ/ مساعد عبد هللا 
 النصار

الشركة السعودية لمنتجات األلبان 
 واألغذية )سدافكو(

 مدرجة السعودية
 شركة عمائر الوطنية

 العقارية
 غير مدرجة السعودية

 محدودة االردن شركة سدافكو األردن
المتحدون الخليجيون شركة  

 للنقل 
 غير مدرجة السعودية

 غير مدرجة السعودية معالم الوطنية القابضة  محدودة قطر شركة سدافكو قطر

 فردية البحرين شركة سدافكو البحرين
الشركة السويسرية لألغذية 

 المميزة
 غير مدرجة مصر

. زد بي أسشركة سدافكو بولندا 
 محدودة  يولندا  أوو.أوو

الشركة السعودية  
النيوزيلندية لمنتجات  

 االلبان
 محدودة السعودية
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 (31/3/2019الى  1/4/2018عدد وتواريخ إجتماعات مجلس اإلدارة خالل السنة المالية ) 

 قرار بالتمرير 16 وأصدر مرتينجتمع مجلس اإلدارة إ

 األسم
 

الحضورى 
(2)  

 (16)رالقرارات بالتمري

 اإلجمالي
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سموالشيخ حمد صباح 
 األحمد

  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 

األستاذ فيصل حمد مبارك 
 العيار

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 18 

األستاذ عبد هللا يعقوب 
 بشارة

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
18 

سعيد أحمد سعيد األستاذ 
 باسمح

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
18 

األستاذ أحمد محمد حامد 
 المرزوقي

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
18 

األستاذ سليمان سعود 
 الجارهللا

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
18 

األستاذ مساعد عبد هللا عبد 
 العزيز النصار

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
18 

 م18/12/2018هو عادية غير خر جمعية عامة آتاريخ إنعقاد 

 بناؤهم القصرأوزوجاتهم و ملكية أعضاء مجلس اإلدارة

 2018أبريل  1في  األسم  
مارس  31في 

2019 
 (-نسبة التغيير)+/

1 
 1.000 1.000 سموالشيخ حمد صباح األحمد

- 
 ممثالً عن شركة الصناعات المتحدة

2 
 1.000 1.000 األستاذ فيصل حمد مبارك العيار

- 
 ممثالً عن بنك الخليج المتحد

 األستاذ عبد هللا يعقوب بشارة 3
1.000 1.000 

- 

4 
 سعيد أحمد سعيد باسمحاألستاذ 

3.798.008 3.798.008 - 
 ممثالً عن شركة السمح التجارية

 - 22.250 22.250 األستاذ أحمد محمد حامد المرزوقي 5

 األستاذ سليمان سعود الجارهللا 6
1.000 1.000 

- 

 - 11.000 11.000 األستاذ مساعد عبد هللا عبد العزيز النصار 7
 

 وزوجاتهم وابناؤهم القصر ةفيذينأعضاء اإلدارة التملكية  

 2018أبريل  1في  األسم 
مارس  31في 

2019 
 (-التغيير)+/نسبة 

 - 3.500 3.500 األستاذ والتروس ماثيوس  1

 األستاذ بول فان صايك 2
0 0 

- 

 األستاذ رافائيل جوزيف رندرس 3
0 0 

- 

 األستاذ  ماريك ميرزويسكي 4
0 0 

- 

 األستاذ شاهزاد ألطاف 5
0 0 

- 

 األستاذ ايان جوليت 6
0 0 

- 

 من الشركات التابعة لها.أعضاء مجلس اإلدارة و أعضاء الفريق التنفيذي وزوجاتهم و أوالدهم أي حقوق أو أسهم تفضيلية أو أدوات دين تتعلق بالشركة أو أي  ى أي منليس لد
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 لجان المجلس

 لجنة المراجعة : -1

 إختصاصات لجنة المراجعة وصالحياتها ومسؤولياتها:

الشركة والتحقق من سالمة ونزاهة التقارير المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها وتشمل مهام اللجنة بصفة  أعمال على بالمراقبة المراجعة لجنة تختص

 خاصة مايلي :

 تقارير المالية:الأ(  

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

 .وشفافيتها

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

 وإستراتيجيتها, عملها ونموذج وأدائها للشركة المالي المركز تقييم للمساهمين والمستثمرين تتيح التي المعلومات

 .المالية التقارير تتضمنها مألوفة غير أو مهّمة مسائل أي دراسة -3

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

 .المالية التقارير في الواردة ةالجوهري المسائل في المحاسبية التقديرات من التحقق -5

 .في شأنها اإلدارة لمجلس والتوصية الرأي وإبداء الشركة في المتبعة المحاسبية السياسات دراسة -6

 ما يلي: –بشكل منفصل  –تراجع اللجنة مع كل من اإلدارة التنفيذية ومراجع الحسابات وإدارة المراجعة الداخلية  -7

  و بين المراجعين المستقلين أو إدارة المراجعة الداخلية فيما يتعلق بإعداد القوائم المالية.أي خالف جوهري بين اإلدارة 
 .أية صعوبات نشأت أثناء المراجعة )بما في ذلك أية عوائق )قيود( على نطاق العمل أو الوصول إلى المعلومات المطلوبة 
 

التنفيذية حكمهم على مدى الجودة والمالءمة والمقبولية للمبادئ المحاسبية للشركة وممارسات تناقش اللجنة مع مراجع الحسابات وبدون حضور اإلدارة  -8

 اإلفصاح عن المعلومات المالية كما هو متبع حالياً في الشركة  إلصدار التقارير المالية.

 

 لمراجعة الداخلية:اب(  

 .الشركة في المخاطر وإدارة والمالية الداخلية الرقابة نظم ومراجعة دراسة -1

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

 وفعاليتها الالزمة الموارد توافر من للتحقق  -وجدت إن –الشركة في الداخلية المراجعة وإدارة الداخلي المراجع وأنشطة أداء على واإلشراف الرقابة -3

 .تعييينه إلى الحاجة بشأن مدى المجلس إلى توصيتها تقديم اللجنة فعلى داخلي، مراجع للشركة يكن لم وإذا .المنوطة بها والمهام األعمال أداء في

 مكافآته. الداخلي وإقتراح المراجع أو الداخلية المراجعة إدارة أو وحدة مدير بتعيين اإلدارة لمجلس التوصية -4

 راجع الحسابات: مج(  

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

 معهم. التعاقد

 .الصلة ذات والمعايير القواعداإلعتبار  في األخذ مع أعمال المراجعة، فعالية ومدى وموضوعيته وعدالته، الحسابات مراجع إستقالل من التحقق  -2

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

 ذلك. حيال

 .الشركة حسابات مراجع إستفسارات عن اإلجابة -4

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

 

 



21 
 

 ضمان اإللتزام د( 

 .الالزمة بشأنها اإلجراءات الشركة إتخاذ من والتحقق الرقابية الجهات تقارير نتائج مراجعة -1

 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 المقترح والتعامالت العقود مراجعة -3

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

 

 .قرارات بالتمرير ستةوحضوري  اجتماعم( 2018/2019العام المالي )عقدت لجنة المراجعة خالل 

 

 م(:2018/2019أسماء أعضاء لجنة المراجعة واإلجتماعات التي عقدت أثناء العام المالي )

 التصنيف سماإل

حضور
(1) ي  

(6) بالتمرير  

 اإلجمالي

1
9

-
0

2
-

2
0

1
9

 

0
2

-
0

4
-

2
0

1
8

 

2
1

-
0

4
-

2
0

1
8

 

2
2

-
0

4
-

2
0

1
8

 

1
8

-
0

7
-

2
0

1
8

 

1
8

-
1

0
-

2
0

1
8

 

2
2

-
0

1
-

2
0

1
9

 

ً  األستاذ/فيصل حمد مبارك العيار         7 رئيسا

        6 عضواً  األستاذ/طارق محمد عبد السالم

        7 عضواً  األستاذ/أحمد محمد حامد المرزوقي

 

 :الترشيحاتالمكافآت و لجنة -2

 أعضاءمن ثالث الترشيحات المكافآت وتتكون لجنة 

 وصالحياتها ومسؤولياتها: الترشيحاتو المكافآت إختصاصات لجنة

 

 :  كالتالي تكون بالمكافآت يتعلق فيما اللجنة إختصاصات(  أ

 مهيداً ت فيها للنظر اإلدارة مجلس إلى ورفعها التنفيذية، واإلدارة المجلس عن المنبثقة واللجان اإلدارة مجلس أعضاء لمكافآت واضحة سياسة إعداد  -1

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

 .السياسة هذه عن جوهري إنحراف أي وبيان بها، المعمول المكافآت وسياسة الممنوحة المكافآت بين العالقة توضيح  -2

 .منها المتوخاة األهداف تحقيق في فعاليتها مدى وتقييم المكافآت، لسياسة الدورية المراجعة -3

ً  بالشركة التنفيذيين وكبار  عنه المنبثقة واللجان اإلدارة مجلس أعضاء بمكافآت اإلدارة لمجلس التوصية -4  .المعتمدة للسياسة وفقا

 :  كالتالي تكون بالترشيحات يتعلق فيما اللجنة إختصاصات( ب

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

 إدانته قتسب شخص أي ترشيح عدم مراعاة مع المعتمدة، والمعايير للسياسات وفقاً  ترشيحهم وإعادة فيه أعضاء بترشيح  اإلدارة لمجلس التوصية -2

 . باألمانة مخلة بجريمة

 . التنفيذية اإلدارة وظائف وشغل المجلس لعضوية المطلوبة والمؤهالت للقدرات وصف إعداد -3

 . المجلس ألعمال تخصيصه العضو على يتعين الذي الوقت حديدت -4

 لضعفا جوانب تحديد مع التنفيذية، اإلدارة ووظائف اإلدارة مجلس لعضوية المناسبة الخبرات أو المهارات من الالزمة لإلحتياجات السنوية المراجعة -5

 . الشركة مصلحة مع يتفق بما معالجتها وإقتراح التنفيذية واإلدارة المجلس في والقوة
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 . إجراؤها يمكن التي التغييرات شأن في التوصيات وتقديم التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس هيكل مراجعة  -6

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

 . أخرى شركة

 . التنفيذيين وكبار المستقلين واألعضاء التنفيذيين غير واألعضاء التنفيذيين لألعضاء وظيفي وصف وضع  -8

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

 . الشركة مصلحة مع يتفق بما لمعالجتها الحلول واقتراح ، المجلس في والقوة الضعف جوانب تحديد  -10

 ..المطلوبة بالكفاءة أعمالهم أداء من يمكنهم بما  وأنشطتها الشركة بمهام الجدد المجلس أعضاء وتعريف لتدريب آلية وضع  -11

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

 : التالي في الحق لها يكون والترشيحات المكافآت للجنة أعاله المذكورة المهام إلى وباإلضافة

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

 تحريال بغرض الشركة موظفي أو التنفيذية اإلدارة أو المجلس أعضاء من بيان أو إيضاح أي وطلب ووثائقها الشركة سجالت دفاتر على اإلطالع  -2

 .معلومات أي عن واإلستفسار

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

 المراجعين أو الشركة محامين أو مسؤول مدير أو موظف أي حضور طلب للجنة ويجوز التنفيذية اإلدارة أو بالشركة وعالقته الخبير إسم ذكر مع

 .مستشاريها أو أعضائها من أي مع أو معها لإلجتماع المستقلين

 .وعدد أربعة قرارات بالتمريرواحد  حضوري اجتماع م 2018/2019عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت خالل العام المالي 

 

 :2019-2018إجتماعتها خالل عام  الترشيحاتو المكافآت لجنةأعضاء أسماء 

 التصنيف سماإل

(1) حضوري (4) بالتمرير   

1 اإلجمالي
9

-
0

2
-

2
0

1
9

 

0
2

-
0

4
-

2
0

1
8

 

1
9

-
0

4
-

2
0

1
8

 

2
2

-
0

4
-

2
0

1
8

 

2
2

-
0

5
-

2
0

1
8

 

ً  الجارهللااألستاذ/سليمان سعود        5 رئيسا

      5 عضواً  األستاذ/فيصل حمد مبارك العيار

 x     4 عضواً  األستاذ/طارق محمد عبد السالم

 

ً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال  –وبخاصة غير التنفيذيين  –اإلجراءات التي إتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه  علما

 وأدائها:الشركة 

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

ركة شعلى جميع إستفساراتهم وأسئلتهم وتسجيلها في محاضر اإلجتماعات ومتابعة تنفيذ ما يمكن تنفيذه من إقتراحات مع اإلدارة التفيذية لل

ويتم إستعراض هذه المقترحات في إجتماعات مجلس األدارة التى تعقب إجتماعات الجمعيات العامه للشركة والتداول بشأنها بين السادة 

 .األعضاء
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 :تقييم أداء مجلس اإلدارة

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

 تخاذ قرارات بشأنها كما يعقد المجلس أو يمررإمتى تطلب األمر النظر في أمور محددة أو طلبات ترفعها اإلدارة التنفيذية للمجلس بغرض 

   .قراراته متى ما دعت الحاجة إلى ذلك

كة ستراتيجية الشركة ومراقبة أداء الشرإالوقت المناسب وتطوير  ويقوم مجلس اإلدارة بمناقشة جميع المسائل األساسية بشكل فعال وفي

لتحقيق أغراضها وفق ميزانياتها السنوية المجازة من قبل المجلس. وتقوم اإلدارة التنفيذية برفع تقارير دورية عن أداء الشركة لمجلس 

ات ونظام السوق المالية والئحته التنفيذية ونظام الشركة اإلدارة ويحرص مجلس اإلدارة في أداء واجباته ومهامه على التقيد بنظام الشرك

 .األساس واألنظمة األخرى ذات العالقة

 .نتهاءإلوشارفت على اويشرف مجلس اإلدارة على تحديث وتطوير قواعد الحوكمة الخاصة بالشركة وهي تحت اإلعداد 

المجلس وأعضائه ولجان اإلدارة التنفيذية من خالل النظر في مؤشرات تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت التابعة لمجلس اإلدارة بتقييم أداء 

ستراتيجية للشركة وجودة إدارة المخاطر لديها وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية وتحديد جوانب إلاألداء التي ترتبط بمدى تحقيق األهداف ا

 القوة والضعف بما يتوافق مع مصلحة الشركة.

 مة للمساهمين المنعقدة خالل السنة المالية األخيرة وأسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين لهذه الجمعيات:بيان بتواريخ الجمعيات العا

 سجل الحضور

 اإلســـــــــــــــــــــــــم
           م2/7/2018اإلجتماع األول 

 )غير عادية(
       م18/12/2018اإلجتماع الثاني 

 )غير عادية(

   مساعد عبد هللا النصار

   أحمد محمد حامد المرزوقي

   سليمان سعود الجارهللا

   سعيد أحمد سعيد باسمح
 

 م02/07/2018العادية غير اجتماع الجمعية العمومية 

 الشيخ حمد صباح األحمد ويمثله في اإلجتماع األستاذ مساعد النصار بموجب تفويض

 اإلجتماع األستاذ أحمد محمد حامد المرزوقي بموجب تفويضاألستاذ فيصل حمد مبارك العيار ويمثله في 

 األستاذ عبدهللا يعقوب بشاره ويمثله في اإلجتماع األستاذ سليمان سعود الجار هللا بموجب تفويض

 م18/12/2018اجتماع الجمعية العمومية غير العادية 

 جب تفويضالشيخ حمد صباح األحمد ويمثله في اإلجتماع األستاذ مساعد النصار بمو

 األستاذ فيصل حمد مبارك العيار ويمثله في اإلجتماع األستاذ أحمد محمد حامد المرزوقي بموجب تفويض

 األستاذ عبدهللا يعقوب بشاره ويمثله في اإلجتماع األستاذ سليمان سعود الجار هللا بموجب تفويض

وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها  م31/3/9201الى  م1/4/8201عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين للفترة من   

 السبب  تاريخ الطلب عدد مرات الطلب

1 04/07/2018  أرباح توزيعات 

1 24/10/2018  أخرى 

1 03/12/2018  توزيعات أرباح 

1 23/01/2019  آخرى 
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 توالتعويضات آبالمكافبيان 

 أعضاء مجلس اإلدارة

 

 

ة من كبار التنفيذيين من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير الماليتمكافاَت س  

 

  

 سعودي(مكافأة متغيرة )لاير  مكافأة ثابتة )لاير سعودي(

خدمة
مكافأة نهاية ال

 
ي(

سعود
لاير ال

)بال
 

ي
ي الكل

جمال
إل
ا

ي(
سعود

لاير ال
)بال

 

بدل 
ي(

سعود
لاير ال

ت )بال
صروفا

الم
 

حدد
مبلغ م

 

س
جل

ت الم
سا

جل
ضور 

ح
بدل 

 

ن
جا

ت الل
سا

جل
ضور 

ح
ع بدل 

جمو
م

 

عينية
مزايا 

 

صفهم  
س بو

جل
ضاء الم

ع
طلبة أ

بدل ما

ظير 
ضوه ن

ن او ماقب
ن أو أداريي

عامليي
عمال 

أ
ت

شارا
ست

فنية او أدارية أو إ
 

ب 
ضو المنتد

س أو الع
جل

س الم
مكافأة رئي

ضاء
ع
أل
ن ا

ن م
سر إذا كا

ن ال
أو أمي

 

ع
جمو

الم
ح 
ألربا

ن ا
سبة م

الن
 

%
 

المكا
ت

فآ
 

الدورية
 

 
ط 

ط
خ

جل
أل
صيرة ا

حفيزية ق
ت

 

 
ط 

ط
خ

جل
أل
طويلة  ا

حفيزية 
ت

 

حة )القيمة(
سهم الممنو

أل
ا

 

ع
جمو

الم
 

                                 األعضاء المستقلين
األستاذ عبد هللا يعقوب 

 بشارة
400.000           400.000               400.000   

األستاذ أحمد محمد 
 حامد المرزوقي

400.000    10.000       410.000               410.000   

األستاذ سليمان سعود 
 الجارهللا

400.000    10.000       410.000               410.000   

   1.220.000               1.220.000       20.000    1.200.000 االجمالي

األعضاء غير 
                                 التنفيذيين

سموالشيخ حمد صباح 
 األحمد

400.000           400.000               400.000   

األستاذ فيصل حمد 
 مبارك العيار

400.000   20.000       420.000               420.000   

سعيد أحمد األستاذ 
 سعيد باسمح

400.000                         400.000   

   1.220.000               820.000      20.000   1.200.000 اإلجمالي

                                 األعضاء التفيذيين
األستاذ مساعد عبد هللا 

 عبد العزيز النصار
400.000       494.337   894.337             87.967 982.304 242.412 

 242.412 982.304 87.967             894.337  494.337       400.000 اإلجمالي

  

 مكافأة متغيرة )لاير سعودي( مكافأة ثابتة )لاير سعودي(

خدمة
مكافأة نهاية ال

 

س
جل

ن الم
ع
ن 

ع مكافاءة التفيذيي
جمو

م
 

 اإلجمالي الكلي

ت 
مرتبا

 

ت
ال
بد

عينية 
مزايا 

 

ي
جمال

إل
ا

 

  
ت 

المكافآ
الدورية 

 

ح
أربا

 

جل
أل
صيرة ا

ق
 

جل
أل
طويلة ا

 

حة
سهم الممنو

أل
ا

 
)القيمة (

 

ي
جمال

إل
ا

 

حفيزية
ط ت

ط
خ

 

حفيزية
ط ت

ط
خ

 

 11.129.316 0 611.161 3.077.600     3.077.600     7.440.555   1.665.510 5.775.045 6*عدد األعضاء 

 11.129.316 0 611.161 3.077.600     3.077.600     7.440.555   1.665.510 5.775.045 اإلجمالي
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 مكافاَت لجنة المراجعة

  
  العضو
 

 مكافأة ثابتة 
  الجلساتبدل حضور 

)باللاير  المجموع
 (عدا بدل حضور الجلسات (  السعودي(

 10.000 10.000 - األستاذ فيصل حمد مبارك العيار 1

 10.000 10.000 - األستاذ طارق محمد عبد السالم 2

 10.000 10.000 - األستاذ أحمد محمد حامد المرزوقي 3

 30.000 30.000 - اإلجمالي  

 

  الترشيحات و المكافاَت مكافاَت لجنة

 العضو  
 مكافأة ثابتة 

 بدل حضور الجلسات
)باللاير  المجموع

 (عدا بدل حضور الجلسات (  السعودي(

 10.000 10.000 - األستاذ فيصل حمد مبارك العيار 1

 10.000 10.000 - األستاذ طارق محمد عبد السالم 2

 10.000 10.000 - األستاذ سليمان سعود الجارهللا 3

 30.000 30.000  - اإلجمالي  

 

فأكثر والتغيرات خالل السنة المالية %5ملكية المساهمين الرئيسيين الذين يملكون   

 األسم  

 نسبة الملكية نسبة الملكية عدد األسهم عدد األسهم
 نسبة التغيير 

 2019مارس  31في  2018أبريل  1في  
أبريل  1في 

2018 
مارس  31في 

2019 

1 
شركة القرين لصناعة 

 البتروكيماويات
13.036.461 13.036.461 40.11%  40.11%  - 

%811.6 3.798.008 3.798.008 المحدودة للتجارةشركة السمح  2  11.68%  - 

 

 فعالية إجراءات الرقابة الداخليةطالع على مدى إلنتائج المراجعة الداخلية السنوية ل

دول حسب الج ية تامةفعالب هاتنفيذ قام المجلس بالمصادقة على خطة المراجعة الداخلية السنوية القائمة على إدارة المخاطر والتأكد من

 طبيقت التأكد منالداخلية، كما وباالطالع على مدى كفاية وكفاءة وفعالية أنظمة الرقابة  الزمني المحدد لها. تقوم إدارة المراجعة الداخلية

نفيذها ويتم ت التي تم تحديدها المخاطرأساس  هذه األنظمة بشكل صحيح. يتم تحقيق ذلك كجزء من الخطة السنوية للمراجعة المعدة على

ً  قومعلى مدار العام. وي لسياسات ا تطبيقبما في ذلك بشأن القضايا المبلغ عنها، الالزمة جراءات اإلاإلدارة  اتخاذ بالتأكد من المجلس أيضا

ساهم في زيادة فاعلية إدارة مما  بأسلوب منهجي إدارة المخاطر قيبقامت اإلدارة بتط و قدواإلجراءات التي من شأنها تعزيز الرقابة. 

 .المخاطر

 

مة المقدمة من اإلدارة فيما يتعلق بفعالية أنظ تأكيداتالداخلية والخارجية خالل العام الحالي باإلضافة إلى ال مراجعةاستناًدا إلى تقارير الو

التالي تقتضي االفصاح عنها وب لها عالقة بأنظمة الضبط الداخليلم يتم رصد أي مشكالت رئيسية  ،الرقابة الداخلية والمالية في الشركة

 يرى المجلس أن هذه األنظمة فعالة.
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 المعامالت مع األطراف ذات العالقة

تدخل الشركة في معامالت مع أطراف ذات عالقة باستخدام نفس المعايير المتبعة مع جميع األطراف األخرى وتحت أفضل شروط التبادل 

التجاري، ويتم تعريف األطراف ذات العالقة على أنهم أعضاء مجلس إدارة سدافكو وكبار المساهمين وكبار التنفيذيين أو أي من أقربائهم 

، ومثل ددفيما يتعلق بهذا الصواإلستثمارلى، بما يتماشى مع اللوائح والقواعد التوجيهية لهيئة السوق المالية ووزارة التجارة من الدرجة األو

 .هذه المعامالت مع األطراف المذكورة تقتضي اإلفصاح

 :تجدون أدناه ملخصاً لهذه المعامالت 

 أوال:

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

 2.05 9.92 خدمات تأمين السعودية شركة بروج للتأمين التعاوني

 

 30م وتنتهي في 2018يوليو  1أبرمت سدافكو عقًدا لمدة سنة واحدة مع شركة البروج للتأمين التعاوني )تقدم خدمات التأمين( اعتباًرا من 

 مجلس إدارة مة للسعر والمزايا. حيث أن السيد فيصل حمد العيار )نائب رئيسئالشروط مالم حيث كان عرضها هو أكثر 2019يونيو 

أمين التعاوني )مصلحة في شركة البروج للت ٪28.5شركة سدافكو( يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للتأمين التي تملك 

أحمد محمد حامد المرزوقي )عضو مجلس إدارة سدافكو( كعضو في مجلس تم انتخاب األستاذ م 2019مارس  9من اعتباراً  .(غير مباشرة

 إدارة شركة البروج للتأمين التعاوني.

لة ووافقت على تجديدها لسنة الموافقة على هذه المعام 2018 يوليو 02في  إنعقدتلتي العادية لسدافكو ا غير وقد أقرت الجمعية العامة

 .أخرى

 ثانيا: 

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

 0.02 0.90 إستشاريةخدمات  الهند بي كي سي لإلستشارات

 

تعد شركة سدافكو . م2019-2018خالل  لتقديم خدمات استشارية لمدة عام ابرمت سدافكو عقد إستشارات مع بي كي سي لإلستشارات

يصل األستاذ فالشيخ / حمد صباح األحمد و)كيبكو(. القابضة من مجموعة شركة مشاريع الكويت لإلستثمار لإلستشارات وبي كي سي

كما أن األستاذ/ عبد هللا يعقوب بشارة هو أيضاً عضو مجلس إدارة نائب رئيس مجلس إدارة في كل من سدافكو وكيبكو هما رئيس والعيار 

 )مصلحة غير مباشرة(.كل من كيبكو وسدافكو 

 

 سياسة توزيع األرباح

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

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

 ( من رأس المال المدفوع.%30)متى بلغ اإلحتياطي المذكور 

( من صاااافي األرباح لتكوين إحتياطي إتفاقي يخصاااص %10للجمعية العامة العادية بناء على إقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب ) .2

 للمساهمين.  العادية العامة الجمعية تقرره ما حسب وذلك محددة لغرض أو أغراض

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

قدر اإلمكان على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي 

 الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
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 ( من رأسمال الشركة المدفوع.%5المساهمين نسبة تمثل )يوزع من الباقي بعد ذلك على  .4

( من الباقي لمكافأة مجلس اإلدارة على أن اليتجاوز مايحصل عليه عضو مجلس اإلدارة من %10يخصص بعد ما تقدم نسبة ) .5

ن من نظام خمسمائة ألف لاير سعودي وذلك وفقا للمادة السادسة والسبعو 500.000 مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ 

 .الشركات والمادة الرابعة والعشرون من النظام األساسي للشركة

 توزيع أرباح مرحلية ب(  

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

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

 جيدة ومنتظمة ربحية ذات الشركة تكون أن -2

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

 بعد توزيعها، ترحالمق األرباح كافية لتغطية مراجعة، قوائم مالية للتوزيع وفقا آلخر قابلة أرباح الشركة لدى يتوفر أن -4

 المالية. القوائم هذه بعد تاريخ األرباح تلك من ورسملته توزيعه تم ما خصم

 وذلك باإلضافة إلى متطلبات نظامية أخري قد يشترط توافرها بواسطة أي جهة مختصة في المملكة العربية السعودية

 نسبة األرباح خالل السنة المالية

 31/3/2019الى  1/4/2018من  مجموع التوزيعات

  
توزيعات النصف األول من 

 السنة
نسبة األرباح الموصى بها للتوزيع 

 في نهاية السنة

%20 النسبة  20%  40%  

 130 65 65 )مليون ر.س(اإلجمالي 

 

من رأس  %20بما يمثل  مليون لاير سعودي( 65) لاير للسهم الواحد 2م وافقت الجمعية العامة علي توزيع أرباح 02/07/2018ملحوظة: بتاريخ 

 م31/03/2018المال وذلك عن السنة المالية المنتهية في 

 

 لقرارات المهمة والخطط المستقبليةا

 مشروع مستودع جدة المركزي 

ويعد المستودع األكبر واألوسع في مستودعات سدافكو حيث  م2019بدأت عمليات التشغيل في مستودع جدة المركزي خالل شهر آبريل 

تجنيب الطبليات  15,000طبلية تقريباً. يتكون المبنى من ثالثة طوابق توظف تقنيات تخزينية ثالثة والتي تتضمن أكثر من  42,000يسع 

نع جدة باإلضافة إلى تخزين جميع المنتجات تامة الصآلياً، حلول التخزين واإلسترجاع، كما ويتم تخزين المواد الخام ومواد التعبئة لمصانع 

 من مصنع الحليب. عالوة على ذلك، تم تخصيص منطقة لخط إنتاج المخبوزات والتي سيبدأ تشغيلها خالل هذا العام. 

إن إضافة هذا المستودع لمجموعة مستودعات سدافكو يلغي الحاجة لتخزين المواد الخام لدى مستودعات الغير ويقرب المخزون من 

المصانع مخفضاً بذلك التكاليف اللوجستية.  كما للمستودع دور أساسي في تخفيض موجودات المخزون في المستودعات بحيث تنتقل إدارة 

ً بناًء على مبيعات المستودع. ويكمن تأثير هذا المخزون من اللجوء ألنظ مة الدفع إلى حلول الجذب فيتم إعادة تزويد المستودعات يوميا
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المستودع ليس في خفض رأس المال العامل فقط بل أيضاً بزيادة وفرة المنتجات وإستخدام المستودعات على نحو يتسم بالفعالية مما يضمن 

 م.2019يتم التشغيل الكامل لمستودع جدة المركزي الجديد خالل منتصف شهر آبريل للمستهلك منتجات حديثة الصنع. وس

 سهم خزينة  أإعادة شراء 
 

 عدد األسهم  قيمتها تاريخ عملية الشراء  طريقة االحتفاظ بها

  500.250 مليون لاير سعودي 51.6 31/03/2019 بتاريخ اسهم خزينة 

 
من أسهم الشركة  %10على عملية إعادة شراء نسبة خالل الجمعية العامة غير العادية تمت الموافقة من قبل مساهمي الشركة  2018ديسمبر  18بتاريخ 

على مرحلة واحدة أو عدة مراحل خالل فترة أقصاها إثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير  وعلى أن يكون الشراءسهم واالحتفاظ بها كأ
سهم  500.250شراء خالل الجمعية العامة غير العادية. حيث قامت سدافكو بسنوات  5 ىالموافقة على اإلحتفاظ باألسهم المشتراة حتكما تمت  .العادية

 م 31/03/2019مليون لاير سعودي بتاريخ  51.6مة بقي

 

 كوما يلم

من مجموعة  %76قامت سدافكو من خالل شركة سدافكو بولندا المملوكة لها بالكامل باإلستحواذ على نسبة  م2018يوليو  2بتاريخ 

من أهم المواد  كمصدر لبودرة الحليب الذي يعدمليكوما التي تنتج بودرة الحليب. وتعتبر سدافكو هذه الصفقة فرصة استراتيجية لإلستثمار 

 الخام الرئيسية.

، حيث استحوذت الشركة فعليًا م2018يوليو  2لمالية األولية الموجزة الموحدة نتائج مجموعة مليكوما من تتضمن هذه القوائم ا
 على السيطرة على مجموعة مليكوما منذ ذلك التاريخ. 

 عتراف بالحقوق غير المسيطرة في مجموعة مليكوما بالحصة المتناسبة في صافي الموجودات المستحوذ عليهاباإل سدافكووتقوم 
 القابلة للتحديد.

ً نعمل مع فريق اإلدارة المحلية في بولندا لالستخدام األمثل لألصول وزيادة صافي الدخل، حيث تكللت أولى خطوات  وحاليا

 التعاون فيما بيننا بالنجاح.

 

 ستثمارات مستقبلية:إ

 وسيتم اإلعالن عن أي تطورات إذا لزم األمر.غتنام الفرص الجديدة. أبتقييم و وذلكستثمار في النمو المستقبلي إلتواصل الشركة ا

 أهداف وسياسات إدارة مخاطر األدوات المالية

من الذمم الدائنة التجارية واألخرى والمستحقات والمطلوبات األخرى. تتكون  مجموعةتتكون المطلوبات المالية الرئيسية لل
م رة االجل. إن القييودائع قصالووما يعادله ة واألخرى والنقد من الذمم المدينة التجاري مجموعةالموجودات المالية الرئيسية لل

 لمجموعة متقاربة بدرجة معقولة للقيمة العادلة.المالية لالدفترية لألدوات 

 
إن المجموعة معرضة لمخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. وتشرف اإلدارة العليا للمجموعة على إدارة هذه 

اإلدارة العليا للمجموعة على الدعم من لجنة المخاطر المالية التي تقدم المشورة حول المخاطر المالية وإطار المخاطر. تحصل 
حوكمة المخاطر المالية المناسب للمجموعة. تقدم لجنة المخاطر التأكيد لإلدارة العليا للمجموعة بأن أنشطة المخاطر المالية 

وأن المخاطر المالية قد تم تحديدها وقياسها وإدارتها وفقاً لسياسات المجموعة  للمجموعة خاضعة لسياسات وإجراءات مناسبة

 وأغراض المخاطر. يقوم مجلس اإلدارة بمراجعة واعتماد السياسات إلدارة كل من هذه المخاطر المبينة أدناه:
 

 مخاطر السوق

المستقبلية لألداة المالية بسبب التغيرات في أسعار السوق. إن مخاطر السوق هي مخاطر تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية 

تتكون أسعار السوق من ثالثة أنواع من المخاطر: مخاطر سعر الفائدة ومخاطر العمالت ومخاطر األسعار األخرى كمخاطر 

 أسعار ملكية.
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 . م2019مارس  31يتعلق تحليل الحساسية في األقسام التالية بالوضع كما في 

 الفائدةمخاطر سعر  (1
ت المخاطر سعر الفائدة هي المخاطر المتعلقة بتقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية بسبب التغيرات في معد

عرض أي حساسية لمخاطر سعر  ، ليس لدى الشركة أي قروض وبالتالي لم يتمم2018و 2019مارس  31الفائدة السوقية. كما في 

 2019مارس  31ذلك، فإن مخاطر سعر الفائدة المتعلقة بودائع المرابحة البنكية قصيرة األجل غير جوهرية كما في الفائدة. ك

 .م2018و

 مخاطر العمالت (2
إن مخاطر العمالت هي مخاطر تذبذب األداة المالية بسبب التغيرات في  أسعار صرف العمالت األجنبية. ال تتعرض المجموعة 

في  أسعار صرف العمالت األجنبية خالل دورة أعمالها العادية، حيث أن المعامالت الجوهرية للمجموعة، بشكل جوهري لتذبذبات 

خالل السنة، كانت باللاير السعودي أو الدوالر األمريكي وتوجد مخاطر غير جوهرية متعلقة باألرصدة المقومة بالدوالر األمريكي 

ريكي ثابت في المملكة العربية السعودية. إضافة إلى ذلك، يتم إدخال عدد من حيث أن تحويل اللاير السعودي إلى الدوالر األم

 المعامالت الغير جوهرية في عمالت أخرى غير الدوالر األمريكي ويتم اعتبار ذلك غير جوهري من قبل إدارة المجموعة.

 مخاطر االئتمان
ع عميل على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى خسارة مالية. إن مخاطر االئتمان هي مخاطر عدم مقدرة طرف ألداة مالية أو تعاقد م

تتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان الناتجة عن أنشطتها التشغيلية )بشكل أساسي ذمم مدينة تجارية( وأنشطتها االستثمارية كودائع 

 مع البنوك والمنشآت المالية:

 )أ( ذمم مدينة تجارية

مخاطر إئتمان تدار مخاطر ائتمان العمالء عن طريق كل وحدة عمل وفقاً لسياسات المجموعة وإجراءات التحكم التابعة إلدارة 
العمالء. يتم تقييم جودة ائتمان العمالء بناًء على عدة حقائق نوعية وحدود االئتمان المنفردة والتي تتبع نفس طريقة المراجعة. 

 ى العمالء بطريقة ثابتة بشرط أن تعتبر مشكوك في تحصيلها. تحدد المبالغ القائمة عل
 
ً  يمثلون عمالء خمسة المجموعة لدى كان ،م2019 مارس 31 في كما  إجمالي من (%48 :2018 مارس 31) %44 تقريبا

 مجلس في %8و السعودية العربية المملكة في %82 التجارية المدينة للذمم القائمة األرصدة تمثل القائمة. التجارية المدينة الذمم
 ةالمدين بالذمم الخاصة األجل قصيرة للعقود نظراً  مختلفة. بلدان في %10و السعودية( العربية المملكة )بخالف الخليجي التعاون

 العادلة. قيمتها نفس هي الدفترية قيمتها تعتبر التجارية،
 

 كبير عدد تجميع يتم ذلك، إلى إضافةً  العمالء. ألغلبية فردي أساس على تقرير ةفتر كل في القيمة انخفاض متطلبات تحليل يتم
 مخاطر يف كبيرة زيادة وجود وي فترض جماعي. بشكلٍ  القيمة انخفاض وتقييم متجانسة مجموعات في الصغيرة المدينة الذمم من

 يف التجارية المدينة الذمم سداد عن العجز ويحدث ة.التعاقدي الدفعة سداد في يوًما 90 من ألكثر المدين تأخر حالة في االئتمان
 متابعة المجموعة وتستمر استحقاقها. موعد من يوًما 90 غضون في التعاقدية الدفعات سداد في المقابل الطرف إخفاق حالة

 شامل.ال الدخل قائمة في اإدراجه يتم المدينة، الذمم استرداد حالة وفي المستحقة. المدينة الذمم استرداد أجل من اإلنفاذ إجراءات
 تنتاجهاواس العملية االسترداد جهود لجميع استنفاذها حالة في جزئي، أو كلي بشكلٍ  المالية، موجوداتال بشطب المجموعة تقوم
 اإلنفاذ. لنشاط خضوعها عدم بمجرد لالسترداد معقول توقع وجود عدم المجموعة ت ثبت معقول. استرداد توقع يوجد ال أنه
 
 ال لمالية.ا موجوداتال فئات من فئة لكل الدفترية القيمة هو التقرير تاريخ في كما االئتمان لمخاطر للتعرض األقصى الحد إن

 باعتباره التجارية المدينة بالذمم يتعلق فيما المخاطر تركيز بتقييم المجموعة تقوم كتأمين. إضافية ضمانات بأية المجموعة تحتفظ
 عمالئها. أساس لتنوع وذلك منخفض

 
 

دة" بنموذج "الخسارة االئتمانية المتوقعة". يودع النقد لدى لمتکبرة الخساوذج "انم 9م قر المالي ريرلي للتقدولر المعيايستبدل ا
بالتالي تم ومنخفضة البنوك ذات تصنيف ائتماني مرتفع. تعتبر الودائع الهامشية والموجودات المالية للشركة ذات مخاطرائتمان 
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اإلدارة لالنخفاض في القيمة، فإنه على تقييم ًء بناشهًرا لتقييم االنخفاض في القيمة.  12نموذج الخسارة المتوقعة لمدة استخدام 
 الفترات المعروضة.لجميع ة صدرألافيما يتعلق بهذه ب مخصص مطلوأي ال يوجد 

يها في االئتمانية المتوقعة المنصوص علبالنسبة للذمم المدينة التجارية، تطبق الشركة النهج المبسط لرصد مخصص للخسائر 
والتي تسمح باستخدام مخصص الخسارة المتوقعة على مدار عمر كافة الذمم المدينة  9المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

مشتركة لالتجاري. ولقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة، يتم تجميع الذمم المدينة التجارية بناء على خصائص مخاطر االئتمان ا
 وأيامالتأخر في السداد. عالوة على ذلك، تتضمن الخسائر االئتمانية المتوقعة المعلومات المستقبلية.

يتم تعديل معدالت الخسارة التاريخية لتعكس المعلومات الحالية والمستقبلية حول عوامل االقتصاد الكلي التي تؤثر على قدرة 
المجموعة إجمالي الناتج المحلي ومعدل البطالة في البلدان التي تبيع فيها سلعها لتكون العمالء على تسوية الذمم المدينة.  حددت 

 أكثر العوامل ذات الصلة ، وبالتالي تعدل معدالت الخسارة التاريخية بناًء على التغييرات المتوقعة في هذه العوامل.

   

 )ب( نقد وما يعادله

مع البنوك والمنشآت المالية وفقاً لسياسات المجموعة. تتم مراجعة الحدود اإلئتمانية تدار المخاطر االئتمانية الناتجة عن األرصدة 
لألطراف المقابلة من قبل أعضاء مجلس إدارة المجموعة على أساس سنوي وباإلمكان تجديدها خالل الفترة بناء على موافقة 

ر وبالتالي تجنب الخسائر المالية في حالة عدم مقدرة اللجنة المالية للمجموعة. لقد تم وضع الحدود لتقليل حجم تأثير المخاط
الطرف المقابل على السداد. تتعامل المجموعة مع بنوك ذات سمعة جيدة وتصنيف ائتماني مرتفع. يمكن تقييم الجودة االئتمانية 

 للنقد وما يعادله بالرجوع إلى التصنيفات االئتمانية الخارجية.
 

بنوك محدودة حيث يتم اإلحتفاظ بأرصدة النقد لدى بنوك ذات سمعة جيدة بمعدل يتراوح من إن مخاطر اإلئتمان على أرصدة ال
 أ الى أعلى من ذلك .3
 

  مخاطر السيولة
تقوم المجموعة بمراقبة مخاطر السيولة بشكل دوري من خالل تقييم وتأكيد الفائض/ العجز من رأس المال العامل والتأكد  من 

عملياتها اليومية. عند الضرورة، تقوم المجموعة في الدخول في تسهيالت سحب على المكشوف مع توفر سيولة كافية لتمويل 

 .البنوك للتأكد من استمرارية تمويل العمليات

على سدافكو الغرامات المفروضة  
م8201/9201الشركة خالل العام المالي  ىجزاءات عل /لم يتم فرض أي غرامات   

 اإلقرارات 

 يلي:تقر الشركة بما 

 أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح. .1

 أّن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفعالية. .2

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

 أنه ال توجد أي قروض قائمة أو مستحقة على الشركة. .4

ظام األساس للشركة وفي نظام الشركات والقرارات الوزارية ذات الصلة أن الشركة تلتزم بتطبيق كافة األحكام الواردة في الن .5

على كل ما لم يرد ذكره أو نص بشأنه في النظام األساسي بالشركة، وال توجد أي عقوبة أو جزاء أو قيد إحتياطي مفروض على 

 الشركة من هيئة السوق المالية أو أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى.

ك أيٍ من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين وأزاوجهم وأوالدهم القصر حصة أو أسهم في رأسمال الشركات التابعة ال يمل .6

للشركة ، وأن الشركة لم تقم بإبرام أي أعمال أو عقود فيها مصلحة جوهرية ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين بما فيهم 
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أو ألي شخص ذي عالقة بهم ، سوى ما تم اإلفصاح عنه في معامالت الشركة مع أطراف ذات  الرئيس التنفيذي أو المدير المالي

 عالقة والتي سبق ذكرها في هذا التقرير.

لم تقدم الشركة أي قرض نقدي من أي نوع كان ألعضاء مجلس إدارتها ، كما لم تضمن أي قرض عقده أي واحد من مجلس  .7

 تنفيذية مع الغير.اإلدارة  أو عضو من أعضاء اإلدارة ال

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

 في الشركة عن أي راتب أو تعويض.أو أحد أعضاء مجلس اإلدارة  تنازل بموجبه أحد كبار التنفيذيين

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

الشركة أسهم إمتياز أو أسهم تتمتع بأولوية خاصة في التصويت سواء للمساهمين أو أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو 

 لمنسوبيها.

،  تبين أنه ال يوجد أي إختالف عن معايير المحاسبة الصادرة PWCكوبر بعد مراجعة القوائم المالية من قبل برايس ووترهاوس  .10

عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ، وظهر تقرير المراجع الخارجي بدون تحفظ ، حيث تظهر القوائم المالية بعدل من كافة 

القدر الذي ال يؤثر في إعداد وعرض القوائم النواحي الجوهرية ومتفقة مع متطلبات نظام الشركات والنظام األساسي للشركة ب

 .المالية 

 التقوم الشركة حالياً بتطبيق خطط لحقوق خيار ، كما اليوجد للشركة أدوات للدين قابلة للتحويل إلى أسهم. .11

 لم تقم الشركة بإنشاء أي إستثمارات أو إحتياطات لمصلحة موظفيها. .12

 لية.ء أسهم خزينة خالل السنة الماقامت الشركة بشرا .13

  .الشركة وشركاتها التابعة ليس لديها أدوات دين .14

 حقوقأي  أو اكتتاب حق مذكرات أو تعاقدية مالية أوراق أو أي للتحويل قابلة دين أدواتلم تقم الشركة بإصدار أو منح أي  .15

 .ذلك مقابلكما أن الشركة لم تتحصل على أي عوض  مشابهة

 حق اتمذكر أو تعاقدية مالية أوراق أو للتحويل قابلة دين أدوات بموجب اكتتاب أو تحويل حقوق لم تقم الشركة بإصدار أو منح .16

 .اكتتاب

 حوكمة سدافكو المحدثةالئحة 

التي سبق لها إعتمادها في  ةالئحة حوكمة الشركتحديث مجلس اإلدارة على م وافق 17/03/2019هـ الموافق 10/07/1440بتاريخ 

 م25/06/2013

تطبق الشركة جميع األحكام الواردة في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية )  الشركات حوكمة الئحة

  بإستثناء األحكام الواردة أدناه(

 البنود التي لم يتم تطبيقها من الئحة حوكمة الشركات وأسباب ذلك

رقم المادة أو 
 الفقرة

 أسباب عدم التطبيق نص المادة أو الفقرة

10/ج/20  
تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة  ىقد أمضى ما يزيد علأن يكون 
 الشركة

إلزامية ابتداًء من دورة مجلس إدارة 
الشركة المساهمة المدرجة التي تكون 

 م1/1/2019بعد تاريخ 

/ب32  
يعقد مجلس اإلدارة أربعة اجتماعات في السنة على األقل، بما ال يقل عن اجتماع واحد كل 

 ثالثة أشهر.
 فقرة إسترشادية

/ب54  فقرة إسترشادية يجب أن يكون رئيس لجنة المراجعة عضواً مستقالً  
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أ/57  
تجتمع لجنة المراجعة بصفة دورية على أال تقل اجتماعاتها عن أربعة اجتماعات خالل السنة 

 المالية للشركة.
 ةلجنة المراجعة إجتمعت مر

 قرارات بالتمرير 6وأصدرت عدد 

70 
يكون رئيسها  (لجنة إدارة المخاطر)تشكَّل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى 

وغالبية أعضائها من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين. وي شترط أن يتوافر في أعضائها 
 مستوى مالئم من المعرفة بإدارة المخاطر والشؤون المالية.

مادة إسترشادية ويتم إدارة المخاطر 
 لجنة المراجعة.بواسطة 

71 

 تختص لجنة إدارة المخاطر بما يلي:

مادة إسترشادية ويتم إدارة المخاطر 
 بواسطة لجنة المراجعة

وضع استراتيجية وسياسات شاملة إلدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة  -1
ة الداخلية والخارجيالشركة، والتحقق من تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بناًء عل المتغيرات 

 للشركة.

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

التحقق من جدوى استمرار الشركة ومواصلة نشاطها بنجاح، مع تحديد المخاطر التي  -3
 تهدد استمرارها خالل االثني عشر شهراً القادمة.

نظام إدارة المخاطر بالشركة وتقييم فعالية نظم وآليات تحديد وقياس  ىاإلشراف عل -4
 ومتابعة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة؛ وذلك لتحديد أوجل القصور بها.

من خالل )تحمل المخاطر وتعّرضها لها بشكل دوري  ىإعادة تقييم قدرة الشركة عل -5
 (سبيل المثالإجراءاختبارات التحمل عل 

إعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات المقترحة إلدارة هذه المخاطر،  -6
 ورفعها إلى مجلس اإلدارة.

 تقديم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر. -7

 ضمان توافر الموارد والنظم الكافية إلدارة المخاطر. -8

الهيكل التنظيمي إلدارة المخاطر ووضع توصيات بشأنه قبل اعتماده من قبل مراجعة  -9
 مجلس اإلدارة.

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

 التحقق من استيعاب موظفي إدارة المخاطر للمخاطر المحيطة بالشركة، والعمل عل -11
 زيادة الوعي بثقافة المخاطر.

 مراجعة ما تثيره لجنة المراجعة من مسائل قد تؤثر في إدارة المخاطر في الشركة -12

72 
على األقل، وكلما دعت الحاجة  (ستة أشهر)تجتمع لجنة إدارة المخاطر بصفة دورية كل 

 إلى ذلك
مادة إسترشادية ويتم إدارة المخاطر 

 بواسطة لجنة المراجعة

85 

 تحفيز العاملين :

 مادة إسترشادية

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

تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة لالستماع إلى آراء العاملين في الشركة  -1
 القرارات المهمة.ومناقشتهم في المسائل والموضوعات محل 

برامج منح العاملين أسهماً في الشركة أو نصيباً من األرباح التي تحققها وبرامج التقاعد،  -2
 وتأسيس صندوق مستقل لإلنفاق عل تلك البرامج.
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 إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة. -3

87 

 جتماعية المسؤولية اإل

 تشاركمادة إسترشادية ولكن الشركة 
في نشاطات خيرية وإجتماعية حسب 
ما هو وارد في تقرير مجلس اإلدارة 

 السنوي

سياسة تكفل إقامة  –بناًء على اقتراح من مجلس اإلدارة  –تضع الجمعية العامة العادية 
التوازن بين أهدافها واألهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها؛ بغرض تطوير األوضاع 

 االجتماعيةواالقتصادية للمجتمع.

 

88 

 مبادرات العمل االجتماعي 

 مادة إسترشادية

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

 االجتماعي، ويشمل ذلك ما يلي:

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

 ومقارنة ذلك بالشركات األخرى ذات النشاط المشابه.

اإلفصاح عن أهداف المسؤولية االجتماعية التي تتبناها الشركة للعاملين فيها وتوعيتهم  -2
 وتثقيفهم بها.

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

 وضع برامج توعية للمجتمع للتعريف بالمسؤولية االجتماعية للشركة.  -4

95 

 تشكيل لجنة حوكمة الشركات

حوكمة ويتم متابعة  . إسترشاديةمادة 
فريق مكون من ممثلي  من قبلالشركة 

إدارات المالية والشؤون القانونية 
 وعالقات المستثمرين واإلدارة العليا.

في حال تشكيل مجلس اإلدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات، فعليه أن يفوض إليها 
هذه اللجنة  ىاالختصاصات المقررة بموجب المادة الرابعة والتسعين من هذه الالئحة، وعل

، األقل ىمتابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة، وتزويد مجلس اإلدارة، سنوياً عل
 بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها.

 

 


