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 كلمة رئيس مجلس اإلدارة
 حضرات السادة المساهمين الكرام، السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،، 

يسرني أن أرحب بكم بالنيابة عن مجلس إدارة الشركة، في اإلجتماع السنوي إلستعراض التقرير السنوي لإلثني عشر شهراً المنتهية في 

 ضافة إلى أبرز النتائج التي تم تحقيقها خالل العام.م، والذي يتضمن النتائج المالية وتقرير مراقب الحسابات باإل2020مارس  31

لقد أعد هذا التقرير في خضم أزمة فيروس كورونا المستجد والعالم كله يتصارع مع التحدي الذي تسبب به هذا الفيروس، وعلى الرغم من 

لوضع الحالي ومشاركة ما نقوم به من جهود م ، إال أنه يجدر بنا أن ننوه إلى ا2020 مارس 31أن التقرير يركز على السنة المنتهية في 

 المواجهة ذلك، وغني عن القول أننا ملتزمون بضمان سالمة موظفينا وعائالتهم وبالطبع المستهلكين. باإلضافة إلى ذلك ، أعلنّا أننا قدمن

، لمكافحة جائحة كوروناودي ماليين لاير سعودي من خالل صندوق الوقف الصحي السع 10مساهمة نقدية ومساهمة بالمنتجات بقيمة 

 باإلضافة إلى المساهمة النقدية وبالمنتجات في كٍل من البحرين والكويت واألردن.

مليون لاير سعودي  49مليون لاير سعودي بزيادة قدرها  265نتيجة لإلستثمار في عالماتنا التجارية ، حققت الشركة صافي أرباح بلغت 

 .لاير للعام الماضي 6.73 ـلاير مقارنة ب 8.32لغ العائد على السهم الواحد مقارنة بالعام الماضي وب %23بنسبة 

 .سهم 500,250منذ أن أعلنت الشركة عن إعادة شراء أسهمها قبل أكثر من عام فقد تم شراء 

 .%50م قد زادت قيمة أسهمهم بأكثر من 2018م، فإن المساهمين الذين يملكون أسهم منذ ديسمبر 2020مارس  بنهايةحسب سعر السهم 

مع تفويض  م2019ديسمبر  3وقد تم تمديد فترة شراء األسهم لمدة عام آخر إعتباراً من تاريخ إنعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة في 

 .سنحت الفرصة المناسبة خالل الفترة المذكورة أعالهمجلس اإلدارة  بشراء األسهم متى 

 2على زيادة األرباح الموزعة من  م2019ديسمبر  3بعد إعالن نتائج الربع الثاني وافقت الجمعية العامة غير العادية في إجتماعها بتاريخ 

القريب واإلستمرارية في توزيع عائد أكبر على  لاير للسهم مع األخذ في اإلعتبار إستمرار أنشطة الشركة في المدى 2.5لاير للسهم إلى 

 السهم في المدى البعيد بعد توفر السيولة في الشركة.

مليون  105خالل العام الماضي تم اإلتفاق على شراء المصنع المجاور لمصنعنا الحالي بجدة وتحويله إلى مصنع لآليسكريم بتكلفة قدرها 

ك بما يتماشى مع دعم منتجاتنا األساسية من منتجات الحليب ومعجون الطماطم واآليسكريم. كما لمقابلة التوسع المستقبلي وذل سعودي لاير

مليون لاير سعودي في السنة  10حيث تم تحقيق وفر قدره  ( لتوفير بودرة الحليب%76بولندا )بنسبة  –أن إستثماراتنا في كل من ملكوما 

بريل آوالذي بدأ تشغيله في  مليون لاير في مستودع التوزيع المركزي بجدة 145مبلغ وإستثماراتنا ب المالية الماضية من المواد الخام،

 أعلى من التوقعات األولية.  وأسرع من المتوقع مما يعني أن المدخرات للسنة األولى أعلىانتاجية بطاقة  م2019

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

 المملكة العربية السعودية لدعمهم المستمر للقطاع الخاص بالمملكة.

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

 وتطوير الشركة.

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

 رئيس مجلس اإلدارة
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 كلمة الرئيس التنفيذي
صعاب إن هذه التوفقنا خالل العام الماضي في تحقيق نتائج جيدة بالرغم من التحديات التي واجهتنا خالل األعوام الماضية، وقد خفت حدة 

 شهدنا نمواً بالرغم من أنه ليس بالمستوى الذي كنا نطمح إليه. م 2019/2020خالل عام ولم تكن قد تالشت، 

م جوهري بالنسبة لفيروس كورونا المستجد، حيث لم تظهر أي زيادة كبيرة في المبيعات 2019/2020لم يكن التأثير على نتائجنا لعام 

على أساس سنوي مدفوعةً بزيادة شراء المستهلكين  مارس، فقد تزامن ذلك مع زيادة متوقعة في المبيعات حتى األسبوعين الماضيين في

، وكالعادة كنا على أتم االستعداد لها. غالباً ما سيكون هناك تغيير في االستهالك خارج المنزل )في المطاعم  المبارك استعداداً لشهر رمضان

المدة والتأثير الدائمين لهذا الوضع غير مؤكدين. تتناسب إال أن  حو المزيد من االستهالك داخل المنزل،والمقاهي واألعمال الخارجية( ، ن

ات في عمنتجاتنا مع أي من الحالتين بشكل متساٍو ولكن قوة التوزيع لدينا أكثر تميزاً في القطاع المنزلي ، لذلك نتوقع إمكانية ارتفاع المبي

 عليه. حالة استمرار الوضع على ماهو

جي الحليب الطازج تستمر في قطاع الحليب طويل األجل، مع أن تكرار الخصومات نت  وكما ذكرنا في تقريرنا العام الماضي فإن جهود م  

ما يزال عالياً، فقد قل عدد الصفقات مما أدى إلى الحد من تدهوراألسعار في السوق. وبما أن ضغط تكلفة المدخالت في إتجاه تصاعدي 

 ومات غير المنطقية على األسعار لن تستمر. فإن الخص

عن نتائج العام الماضي والتي كانت نتيجة  %23يمثل قفزة كبيرة بما يزيد عن  سعودي مليون لاير 265إن صافي الربح المجمع البالغ 

من صافي المبيعات  %12.9ائد لظروف البيئة الكلية المواتية مع تضافر الجهود للدفع بإجمالي الدخل وإدارة التكاليف المستمرة. إن ع

بولندا. وباإلضافة  –مقارنة بالعام الماضي بما في ذلك إضافة ربع آخر من نتائج ملكوما  %1.0)على اإلجمالي المجمع( يمثل زيادة بنسبة 

لك من خالل تم تعويض ذ لذلك فإنه خالل نتائج الربعين األخيرين وبالرغم من التأثير السلبي إلرتفاع تكاليف مدخالت المواد الخام، فقد

 الفوائد اإليجابية المحققة من أنشطة الشركة األخرى، والتي نتجت عن العمل على التقوية والتوسع في المنتجات األساسية للشركة. 

مثل ي إن  قياس العالمة السعودية في السوق متمثلة في المجموع السنوي المتحرك تظهر مدى حفاظنا على قوة عالماتنا التجارية؛ حيث

 .%0.2بزيادة  %25.2واآليسكريم  %5.8بزيادة  %53.9ومعجون الطماطم  %0.1بزيادة  %27.9إجمالي الحليب 

وتعكس هذه النتائج أنشطتنا اإلستثمارية لتقوية ودعم عآلماتنا التجارية وضمان أن عمالئنا الكرام يتمتعون بمنتجات ذات جودة عالية 

ننا جزء من هذه الصناعة لما يزيد عن األربعين عاماً إال أننا نواصل عدم الخوض في المنافسة في مجال وبأسعار مناسبة، وتجدر اإلشارة بأ

 الخصومات. 

وقد تم ذلك بزيادة المبيعات بوضع آالف  كما في العام الماضيفي هذا القطاع  حافظت منتجات آيسكريم السعودية على المركز األول

والجديدة، فقد أصبح اآليسكريم أكثر إستهالكاً على نطاق واسع في البيع بالتجزئة وخارج المنزل كما أن  الفريزرات في أماكن البيع الحالية

التوسع في المناسبات وفي األماكن العامة والمنتزهات يتيح مزيد من الفرص للمستهلكين لإلستمتاع بمنتجاتنا، ونحن على أتم اإلستعداد 

 .كريم من ناحية التغطية وتنوع منتجاتنا إلرضاء أذواق المستهلكينلتلبية الطلب المتزايد في قطاع اآليس

نتجاتنا ملقد أعلنّا في نتائج الربع الثالث أننا قد قمنا بشراء أحد المرافق المجاورة لمصنع الحليب الحالي في جدة بما يتوافق مع زيادة ونمو 

النمو في هذا القطاع في السنوات القادمة، وقد تم بدء األعمال في الموقع ويجري تنفيذ الخطط لتحويل هذا المرفق كمصنع آيسكريم لمقابلة 

 .مما يتيح مساحة إضافية لمنتجاتنا الحالية وتقديم منتجات جديدة

يستمر تركيزنا على تحقيق نمو مربح والعام الماضي يجسد ما حقنناه نحوهذا الهدف. تظل إدارة التكاليف على رأس أولوياتنا، كما أن 

اراتنا السابقة في كل من مستودع الرياض اإلقليمي للتوزيع ومستودع جدة المركزي والتوسعة والتطوير في المصانع تصب في زيادة إستثم

 .ر السيولة النقديةياألرباح وتوف

نا وير جميع موظفيإننا نسعى إلى زيادة القوى العاملة من النساء ونحرز تقدماً في مجاالت كانت حكراً على الرجال،  كما أن تدريب وتط

 نعلى مستوى القدرات والمهارات من أهدافنا الرئيسية لتحقيق النتائج المالية وأيضاً لتحفيزموظفينا وتقليل اإلستنزاف )عن طريق الموظفي

 .الذين يتركون العمل(

 هم في العمل وشركائنا من الموردينال يسعنا إال أن نتقدم بجزيل الشكر لمجلس اإلدارة على دعمهم المستمر وموظفينا على جهدهم وإخالص

 .وأخيراً الشكر لمستهلكي منتجاتنا الذين نسعى بكل جهد إلرضائهم وتلبية رغباتهم

 والتروس "فاوت" ماثيوس

 الرئيس التنفيذي
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 نبذة عن الشركة
لمساهمين سعوديين وكويتيين م كمشروعٍ مشترٍك 1976أبريل لعام  21تأسست الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية )سدافكو( في 

صصهم لمساه ين موشركاء أوربيين إلنتاج الحليب المعالج بالحرارة العالية وهو منتج حليب السعودية. بعد ذلك قام الشركاء األوربيين ببيع ح 

 م في شركة واحدة وهي سدافكو.1990سعوديين وكويتيين ثم تم دمج الثالث شركات إلنتاج األلبان في عام 

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

 ةففي أعوامها األولى كان الحليب طويل األجل منتج الشركة الوحيد، أما اآلن فقد وسعت سلة منتجاتها بإضافة العديد من المنتجات الغذائي

 والمشروبات. 

 هذه الفترة حافظت  سدافكوعلى مكانتها الريادية في الحليب طويل األجل ومعجون الطماطم واآليسكريم في المملكة العربية السعودية.وخالل 

 

 أبرز أنشطة الشركة
ويق  لسلة ست عد شركة سدافكو الكائنة في المملكة العربية السعودية من الشركات الرائدة ، حيث تتضمن أنشطتها إنتاج وإستيراد وتوزيع وت

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

 والمشروبات باإلضافة ألغذية أخرى. 

"السعودية"، بينما تضم عدد من صنف من منتجاتها األساسية التي يتم تسويقها تحت العالمة التجارية  130تقدم سدافكو حالياً ما يقارب 

 المنتجات األخرى التي تحمل عالمات تجارية ومنها كريسبي وبابو وماجستيك وسانسيشن ومور ويوفو ساندوتش وجامب!

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

األمن والبيئة باإلضافة إلى شهادة حالل وكذلك تأسيس شبكة بيع وتوزيع من خالل ثالثة مراكز توزيع إقليمية في كٍل من  ومواصفات

مستودعاً في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية والبحرين وقطر)غير نشطة( والكويت واألردن.  20الرياض وجدة والدمام باإلضافة إلى 

 شاحنة وسيارة توزيع إلستخدامها داخل شبكة التوزيع. 847ن من أكثر من وكما تدير أسطول يتكو

عالوة على ذلك يتم تصدير المنتجات لبعض األسواق في الشرق األوسط وشمال أفريقيا مثل ليبيا والسودان واليمن وموريتانيا والعراق 

 وجيبوتي والصومال من خالل قسم التصدير في الشركة. 

 

 مقدمة
كما تحسنت   %13.4مليار لاير  سعودي وذلك بإرتفاع سنوي بنسبة  2.056م صافي مبيعات بلغ 2020-2019نهاية عام حققت سدافكو ب

الحصة السوقية لألصناف األساسية )الحليب ومعجون الطماطم واآليسكريم( مما يدل على ثقة ووالء المستهلكين للعالمات التجارية للشركة. 

مقارنة بالعام الماضي. وبلغ إجمالي حقوق  %14مليار لاير سعودي بإرتفاع قدره  2.174حيث بلغت وقد إرتفع إجمالي أصول الشركة 

م 2020مارس  31مقارنة بالعام الماضي. كما بلغت القيمة السوقية لسدافكو في  %9مليار لاير سعودي بزيادة قدرها  1.456المساهمين 

 مليار لاير سعودي(. 3.4م مبلغ 2019مارس  31)مليار لاير سعودي مقارنة بالعام الماضي  4.5مبلغ 
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 سلسة اإلمدادات
ة كشهدت البنية األساسية للتصنيع في العام الحالي إستثماراً يركز بشكل رئيسي على زيادة الكفاءة والطاقة اإلنتاجية في جميع مصانع الشر

  وذلك لمواكبة احتياجات المستهلك دائمة التغير، حيث أسهم التركيزعلى األنظمة ذاتية العمل في زيادة كفاءة التصنيع وسلسلة اإلمدادات.
 

لتر في الساعة والتي من شأنها  35,000مصنع الحليب بجده خضع لتغييرات عديدة ؛ حيث تم إضافة وحدة إدخال الحليب الطازج بسعة 

 مليون لتر شهرياً وسينتج عن ذلك تقليل استهالك الماء والحفاظ على المواد الخام.  4رفع نسبة الحليب المدخل إلى تأن 
 

كان تركيزنا في مصنع الدمام ينصب على اإلستمرار في زيادة إستخدام خطوط اإلنتاج الجديدة؛ فقد أ ضيف جهاز اإلدخال الجديد لخط انتاج 

 الوجبات الخفيفة الذي من شأنه تقوية عروضنا الترويجية وخلق فرص جديدة للنمو. 
 

الل وتتجلى فوائد االستثمارات في المصنع خ .ادث عمل داخلية على مرعامينعدم وقوع حوبوبالنسبة لمصنع اآليس كريم فقد أحتفل مؤخراً 

 .اآليس كريم الفترة الحالية في زيادة الطاقة االنتاجية والتي كانت سبباً لزيادة مبيعات
 

 )لسالمة األغذية(، و ISO22000:2005على شهادات معتمدة  ةومستودعها في الرياض حاصل الثالثة جميع مصانع سدافكو

ISO14001:2015  للبيئة(، و(OHSAS 18001:2007 وجميع ،)أيضاً حاصلة على شهادة  المصانع الثالثة )للصحة والسالمة المهنية

 حالل مما يتيح لسدافكو فتح فرص تصدير إضافية.

 :نتج مصانع الشركة الثالثة المنتجات التاليةت  

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

 .ي نتج مصنع آيسكريم جدة جميع أصناف اآليسكريم

 .ةي نتج مصنع الدمام صلصة الطماطم، وجبنة الفيتا، وكرسبي، وماجستيك، والعصائر، ومياه الشرب العادية والمنكه

صانعنا تقوم سدافكو بتوفير بعض المنتجات السعودية التي يتم تصنيعها بواسطة الغير ومنها البطاطس وباإلضافة إلى ما يتم إنتاجه في م

 المقلية والزبدة والجبنة المثلثات والكاتشب والحليب البودرة والقشطة المعلبة وقريباً سيتم إضافة مياه الشرب قليلة الصوديوم. 

 

لمحرك الرئيسي الذي يساعد على إستمرارية توفير مكونات عالمية ذات جودة عالية وبأسعار تعد إدارة المشتريات بقسم سلسلة اإلمدادات ا

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

 .ة وسهولة التوريد لمواقع اإلنتاج في المصانع بشكل مستمرالتعبئة بالقرب من المصانع لخفض التكاليف اللوجستي

 

مليون كرتون من المنتجات تامة الصنع وذلك من المصانع ومن مركز التوزيع اإلقليمي  50.5على مدار العام قامت سدافكو بنقل أكثر من 

من شاحنات جهات خارجية بينما  %70عبر مليون كيلومتر. و يتم توزيعها  21إلى المستودعات األخرى، حيث قطعت مسافة أكثر من 

من قبل أسطول سدافكو للشاحنات المزودة بأجهزة تعقب مطورة لتسهيل معرفة مواقع األسطول، ويتم حماية المنتج بتوفير  %30يتم تغطية 

 .جهاز يراقب درجة الحرارة ويضمن درجتها على النحو األفضل

 

سطول سدافكو والتي من شأنها تعزيز عملية التوصيل لدى سدافكو بأقل تكلفة ممكنة بنسبة وتستمر الشركة في توفير الخطط اإلبتكارية أل

 لألسطول الثانوي وهي الشاحنات التي أكملت خمسة أعوام وأقل من ذلك. %60لألسطول الرئيسي ونسبة  85%
 

كبر مساحةً بين مستودعات سدافكو حيث م ويعد المستودع األ2019بدأت عمليات التشغيل في مستودع جدة المركزي خالل شهر آبريل 

طبلية  15.000طبلية تقريباً. يتكون المبنى من ثالثة طوابق بإستخدام ثالثة حلول تخزينية مختلفة والتي تتضمن أكثر من  42.000يسع 

امة ى تخزين جميع المنتجات تلإلستخدام واإلسترجاع آلياً في آن واحد، ويتم تخزين المواد الخام ومواد التعبئة لمصانع جدة باإلضافة إل

 م. 2020. عالوة على ذلك، تم تخصيص منطقة لخطوط إنتاج المخبوزات والتي بدأ تشغيلها في يناير صانع جدةالصنع من م

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

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

ً بناًء على مبيعات المستودع. ويكمن تأثير هذا  المخزون من اللجوء ألنظمة الدفع إلى حلول الجذب فيتم إعادة تزويد المستودعات يوميا

رأس المال العامل فقط بل أيضاً بزيادة وفرة المنتجات وإستخدام المستودعات على نحو يتسم بالفعالية مما يضمن المستودع ليس في خفض 

 للمستهلك منتجات حديثة الصنع. 



   

Page 6 of 40 
 

 القسم التجاري
وجهات تاستمرت التغيرات في توجهات المستهلكين بشكل قوي وايجابي حتى شهر فبراير؛ حيث أظهر مؤشر ثقة المستهلك خالل العام 

جنباً بجنب ارتفاع نسبة ثقة المستهلك  %6.2تصاعدية وايجابية رغم بعض التذبذبات. وسجل سوق شركات السلع االستهالكية نمو بنسبة 

ورغبته في انفاق المزيد. فمنذ شهر مارس كان لتأثير فيروس كورونا واالجراءات المتعلقة به وجهان مختلفان على األعمال التجارية، 

هدت األصناف الرئيسية مثل الحليب ومعجون الطماطم ارتفاعاً ملحوظاً في المبيعات الرئيسية والثانوية إثر اإلستعدادات الرمضانية فبينما ش

والشراء بدافع الهلع بسبب فيروس كورونا، إال أن أصناف اآليس كريم تأثرت سلبياً بشكل كبير ويعزى ذلك إلى قلة االستهالك اإلندفاعي 

اعم ومحالت العصائر والتي تعد من أكبرعمالء الشركة في تمويل مجموعات اآليس كريم الكبيرة. بينما من المعتقد أن تعبئة وإقفال المط

 يالمخزون سيتم تصحيحياً في الشهور القادمة ومن المتوقع أيضاً ارتفاع نسبة االستهالك المنزلي بسبب القيود المتعلقة بحظرالتجوال والت

 مضان المبارك.ستستمر خالل شهر ر

ارتفعت نسبة حصة منتجات األلبان بشكل عام بينما ارتفعت حصة سوق الحليب غيرالمنكه لفترة اإلثني عشر شهراً الماضية حتى شهر 

ه خالل العام الماضي( بينما شهد قطاع الحليب وباألخص الحليب طويل األجل نامقارنة بما حقق 1.0)+ %33.1م بنسبة 2020فبراير 

لاير  4.7لاير سعودي إلى  4.5ه انخفاضاً في الخصومات بمؤشر أساسي لللاير السعودي لكل لتر حيث ارتفعت األسعار من غير المنك

سعودي )المصدر: نلسين(. بجانب نمو بيع التجزئة، حصد استمرار تركيز سدافكو على قناة البيع لالستهالك في مواقع البيع مكاسب والتي 

مع تسجيل نمو كبير في استهالك اآليس كريم في منافذ البيع  -، وإن كان ذلك على قاعدة صغيرة %50عن رفعت المبيعات إلى مايزيد 

( زيادة التركيز على طرق 1ومبيعات فيما بين األعمال التجارية. نحن نواصل القيام بأنشطة ذات قيمة ومغزى من عائد االستثمار ومنها 

( إشراك الفئة المستهدفة الرئيسية من الشباب من خالل برنامج مدرسي شامل 2عالنية ، عرض التجارة الحديثة وأنشطة المنشورات اإل

( الحمالت 3طفل في المدارس، وذلك لخلق الوعي حول أهمية الحليب والتغذية الجيدة  مليون 1والذي كان سبباً في وصول سدافكو إلى 

 اإلعالنية للعالمات التجارية األخرى. 

كو بإطالق منتجي حليب جديدين أولهما مخفض للكسترول واآلخر مدعم بالكالسيوم ليلبي احتيجات طبية معينة لفئة وخالل العام قامت سداف

من المستهلكين. مازال هذان المنتجان في أولى أيامهما من بعد اإلطالق ومازال ترويجهما مستمرعن طريق العديد من قنوات االتصاالت 

 واألعالنات.

 1.5)+ %53.6 لتبلغ الطماطم والذي يعد أحد منتجات احتياجات المستهلك المطبخية، فقد حّسن القيمة السوقيةوبالنسبة لمنتج معجون 

( ويعود الفضل في ذلك  لحملة "سفرا" جنب إلى جنب األنشطة الترويجية م2019 شهر فبراير من الماضية شهراً  عشر اإلثني لفترة

 للمستهلكين وطرق عرض المنتجات داخل المحالت.

تم طرح العروض الترويجية ألصناف الوجبات الخفيفة من خالل حملة مبتكرة أ طلق عليها " أجمع وألعب" والتي تستقطب األطفال للمشاركة 

ت قوالمرح واالختالط باقرانهم للعب وتبادل الكروت. كما وقمنا خالل العام بإضافة الحجم العائلي للنكهة الجديدة "الملح والخل" والتي حق

 جاً محفزة.نتائ

تواصل سدافكو اإلستثمار في فئة اآليس كريم بالتوزيع على نطاق أوسع والذي نتج عنه زيادة التوزيع العددي، أما بالنسبة لتفعيل دور 

 اإلثني لفترة 0.7، )+%25.5المستهلك فكان أساسه تعزيز والئهم من خالل أنشطة العروض الترويجية. وبينما استقرت نسبة السهم على 

( زادت ربحيته من خالل المنتجات سريعة الشراء منها أعواد وأكواب اآليس كريم وتقودها م2019 فبراير شهر من الماضية شهراً  عشر

أقماع اآليس كريم وسندويتش السعودية وآيس كريم األحجام العائلية. كما تم إطالق نكهة الفراولة الجديدة خالل العام لمنتجي آيس كريم 

 .%3والتي رفعت مبيعات اآليس كريم بما يقارب  سندويتش وبابو

من جانب آخر يستمر تركيز فريق المبيعات والتوزيع على ضمان المستويات المناسبة للتوزيع وتوفير منتجات جميع عالماتنا التجارية في 

عام كما وقد كان التركيز على تقوية مختلف القنوات التجارية. ومن هذا المنطلق فقد زاد توزيع المنتجات المجمدة بشكل ملحوظ خالل ال

عملياتنا فيما يخص غير المجمدات. ومازلنا نواصل توظيف التكنولوجيا لتحسين مساراتنا وضمان أن التحكم اآللي بمبيعاتنا المتحركة 

ق العرض والتواصل كما وسنستمر في تحسين طر  يستمر في ضمان اإللتزام وتوقع التغطية لجميع المحالت بنسبة إعادة تزويد مالئمة.

 مع المتسوق داخل المحالت في شتى مواقعنا. 
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 التطوير التنظيمي
خالل الربع األخير لسنة سدافكو المالية ، اتخذنا جميع االحتياطات للتصدي لفيروس كورونا، ومن مطلع شهر يناير أولى طبيب الشركة  

يفية التي يلقيها على الموظفين. كما ط ل ب من جميع المواقع مضاعفة اهتماماً خاصاً بموضوع النظافة الشخصية خالل المحاضرات التثق

. ةالجهود فيما يخص أعمال النظافة، وتم توزيع أقنعة الوجه والقفازات في الشركة، بينما تم تطوير سكن الموظفين بجدة لبيئة خاضعة للرقاب

ني التابعة لسدافكو. وخالل فترة وجيزة تضافرت جهود الموظفين ومنذ شهر فبراير، يتم قياس درجات الحرارة لكل من ينوي الدخول للمبا

 وتم اتخاذ اجراءات عاجلة ومنها حققنا انجازات تستحق الثناء.  

شخص عن طريق شركات توفير  375موظف و 2426) جنسية مختلفة 46من موظفًا  2783بلغ عدد موظفي الشركة بنهاية السنة المالية  

مقارنة بالعام  المساندة الخدمات توفير شركات طريق عن شخص 65موظف و  56) موظفًا 121بزيادة  ، وذلكالخدمات المساندة( 

ً شخص 19، والجدير بالذكر بأن (الماضي  .من ذوي اإلحتياجات الخاصة يعملون لدى سدافكو ا

. حيث ركزنا على توظيف السعوديين وباألخص موظف 367موظفاً بينما شهدنا مغادرة  423م قامت الشركة بتوظيف 2019/2020خالل 

خل من داسعوديين جديداً في مناصب قيادية بينما تمت ترقية أربعة موظفين سعودياً موظفاً  11في المناصب القيادية. وعليه فقد تم تعيين 

 الشركة لهذه المناصب. 

 %14.78المعدل المستهدف لصناعة السلع اإلستهالكية ( وهو يزيد عن ٪15.2بلغت النسبة السنوية للموظفين الذين يتركون العمل )

إال أننا لم نحقق النسبة المستهدفة م 2018(. مع أننا قمنا بتقديم برنامج إستبقاء/ الحفاظ على الموظفين السعوديين في عام HAY)المصدر: 

نطاق األخضر بشكل عام وفقاً لبرنامج نطاقات . وبالرغم من هذه التحديات، ما زالت سدافكو محافظة على ثباتها في ال%40للسعودة وهي 

 لتحفيز المنشآت على توطين الوظائف. وهو المعيار المخصص من وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

بمدينة   قةامن إحدى طرق جذب الموظفين والحفاظ عليهم هي برنامج التدريب الفني والمهني بالتعاون مع المعهد العالي لتقنيات المياه والط

رابغ ، والذي يتيح الفرصة خالل العام األكاديمي للشباب السعودي للعمل والتدريب لدى أحد مصانعنا أو ورش العمل في المستودعات. 

ً لدى سدافكو. بدأت الدفعة الرابعة الجديدة المكونة من تسعة 2020وفي يناير  م، تخرج تسعة متدربين من هذا البرنامج ويعملون حاليا

دربين سعوديين الذين يقضون حالياً فترة التدريب في مدينة رابغ، ونتطلع قدماً لتخرجهم في مطلع العام المقبل. وقد بلغ عدد الخريجين مت

 موظفاً على مدى ثالثة أعوام.  34اإلجمالي من المعهد والذين يعملون لدى سدافكو 

ونموها، فال يقتصر التدريب على المجاالت الوظيفية فقط، بل تجد موظفينا  ألن التدريب والتطوير حجري أساس تقوم عليه الشركة لنجاحها

يشاركون في برامج التطوير الذاتي رغبة منا في صقلهم لتولي المناصب الريادية، حيث بلغ إجمالي الدورات التدريبية في مختلف المجاالت 

م وكان عددهم 2018/2019لذين حصلوا على التدريب خالل من نسبة الموظفين ا %70موظفاً أي مايزيد عن  549استفاد منها  ؛28

 موظف.  322

ت عد سدافكو بيئة مشجعة للنساء الالتي يسعين للتطوير الذاتي وتطوير الشركة. حيث نشهد تولي النساء المزيد من الوظائف في مختلف 

ة المركزي )الجديد( ليتم إداراته عن طريق المجاالت بالشركة، وفي مصانعها، تم تخصيص خط صنع رقائق البسكويت في مستودع جد

م سيكون هدفنا في مصنع جدة لآليس كريم 2020/2021موظفة لمختلف المناوبات. وخالل  35فريق نسائي فقط، حيث سيتم توظيف 

 من مشغليها ستكون من النساء.  %50جعل الخمسة خطوط لإلنتاج تعمل معاً في آن واحد مع نسبة 

 موظفة. 110وظفت سدافكو أكثر من  م2020بحلول شهر مارس 
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بير كوألنها شركة مصنعة لألغذية، تولي سدافكو اهتمامها األكبر للجوانب المتعلقة بالصحة والسالمة والنظافة، فقد قامت الشركة بالتركيز ال

 على هذه المواضيع وجهودها ال تكل وال تمل. 

بالصحة والنظافة من قبل طبيب الشركة، كما قام فريق مراقبة الجودة باإلشراف على وخالل العام تم تقديم العديد من محاضرات التوعية 

 اإلمتثال بمثل هذه االجراءات.

 تكما تلقى الموظفين لقاح اإلنفلونزا الموسمية ، باإلضافة إلى تدريبات اإلسعافات األولية واإلنعاش القلبي. وبالنسبة لمنسوبي مستودعا

 الرياض، فيتم فحصهم دورياً تماشياً مع متطلبات إعتماد شهادة اآليزو.الشركة والمركزاإلقليمي ب

وتواصل سدافكو في حث موظفيها على اإلهتمام بالصحة، حيث يتمتع موظفو سدافكو بعروض لرسوم إشتراكات أندية اللياقة البدنية والتي 

يع والوصفات الصحية عبر مجلة "نبض سدافكو" اليومية يتم تغطية نصف مبالغها من قبل الشركة. عالوة على ذلك، يتم مشاركة المواض

وذلك لتشجيع الموظفين على إتباع أسلوب حياة صحي. وتقدم سدافكو الرعاية لفرق موظفيها الرياضية مثل الكريكت وكرة السلة وكرة 

 القدم وبهذه الطريقة فهي تدعم النشاطات الخارجية بشكل غير مباشر.

لتأمين الطبي، تقوم الشركة بمتابعة صحة موظفيها دورياً. "منطقة الصحة" كانت إحدى هذه الفعاليات التي وبالتعاون مع مقدمي خدمات ا

تم تنظيمها ووفرت أخذ المقاييس األساسية مثل قياس ضغط الدم والسكري والوزن والطول. بعد ذلك تمت إتاحة الفرصة للموظفين إلستشارة 

 هر أكتوبرعن سرطان الثدي، الطبيبة هناء طاشكندي، إستشارية جراحة مناظير عامة من مستشفىاألطباء. كما وتم إستضافة متحدثة في ش

حول  د. سليمان فقيه لتقديم محاضرة إستشاري أمراض باطنية ومعدية بمستشفىد.سليمان فقيه. ومؤخراً استضفنا الطبيب نزار باهبري 

 التوعية بفيروس كورونا.

 عاماً.  38.7شركة ليبلغ إنخفض المتوسط العمري لموظفي ال

 اهتمامنا بما تم ذكره خالل هذا العام لن يتوقف بل سيستمر في األعوام القادمة بإذن هللا. 

 

 وحوكمة الشركاتجتماعية الحوكمة البيئية واإل
ً أساسي اً دور التجارية تلعب األعمال ً قتصادي، ولكن أيضليس فقط في النمو اإل ا الغرض  سدافكو نعتقد أنفي ، واإلجتماعيةفي التنمية  ا

 ال يتعارضان. والربح

تلتزم سدافكو بتحسين العالم من حولنا من أجل التنمية االجتماعية واالقتصادية ، لذلك تعبير عن قيمنا يه أعمالنا التجارية أن ندركنحن 

 ار الضارة علىاآلثعمل على تقليل ن وفي نفس الوقتعلى المدى الطويل. نحن نصنع منتجات تهدف إلى تحسين صحة ورفاهية المستهلكين 

 .البيئة

 اهتمام إيالءمع  الناشئة الوطنيةالمواهب إشراك تدريب وستثمار في تعليم وااللتزام باإل يقوده م2030إن تفاني شركة سدافكو في دعم رؤية 

 .والفنية تطوير المهارات والقدرات التقنيةبخاص 

ة من صناعة األغذية المتطورة في المملكة العربية السعودي بصقلركة سدافكو ونحن ملتزمون ركيز الرئيسية لشالت نقطةتعد تنمية المواهب 

 .السعوديين ، من الذكور واإلناث ، في جميع العمليات التجارية المواطنينخبرة خالل تطوير 

ر لعرق أو الجنسية أو العميعد احترام وإدماج كل فرد ، بغض النظر عن الجنس أو ا :التوازن اإليجابي والفعال بين الجنسين

جزء رئيسي  إمكاناتهم هوتحقيق للجميع ا تمكنال يتجزأ من ثقافة العمل في سدافكو. من خالل إشراك القوى العاملة لدينا وتعزيز بيئة  اً جزء

 .ستراتيجية أعمالنامن التنفيذ الناجح إل
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ي ف عاملة متوازنة بين الجنسين من خالل سلسلة من المبادرات لتشجيع وتمكين المرأة وىتنفذ سدافكو مبادرات للعمل من أجل تحقيق ق

وتعزيز  ةاإلبالغ عن القضايا الجنسانيتميز سدافكو نفسها من خالل االلتزام بالشفافية في حيث . لدى الشركة الوظائف والمناصب مختلف

 .مساواة المرأة من خالل توفير تكافؤ الفرص واألجر

ً تلعب ال وكوالتة . ويتجلى ذلك في خط تصنيع الشفي العديد من المجاالتفي عمليات سدافكو  بشكل متزايدو نساء السعوديات دوراً رئيسيا

 قد تم تشغيلودرن المصنع بنجاح. يس كريم والذي يتم تشغيله بالكامل من قبل النساء الالتي ي  لآل جدة الجديد الذي تم إدخاله حديثًا في مصنع

من خط يقمن بتشغيل ال الالتي النساءنفذت شركة سدافكو استراتيجية لزيادة عدد وفي مستودع جدة المركزي،  ع اآليس كريمأقماخطوط 

 .النساءمن  ٪ 100إلى  ٪ 50

ً باإلضافة إلى ذلك، حددت سدافكو هدف مخصصة  من إجمالي الموظفين العاملين في الشركة ٪ 10وأكثر من  ٪ 35لتحقيق التوطين بنسبة  ا

 .للنساء

 تقنياتلتعاونت مع المعهد العالي فقد سدافكو  مكانياتستثمار في المواهب وإطالق العنان إلكجزء من التزامها باإل: التدريب والتطوير

ي برنامج فمشاركة الشباب ت يّسر ستراتيجية الشراكة اإل إن هذهالفني. ورابغ لقيادة برنامج التدريب المهني  مدينة في والكهرباءالمياه 

وهم على رأس العمل ، تخرج تسعة متدربين من البرنامج م2020التدريب المهني للعمل في أحد مصانع أو ورش شركة سدافكو. في يناير 

 ً ل برنامجهم ويتطلعون إلى إكمااً رابغ حاليمدينة للتدريب في  سعوديينمن تسعة  ة والمكونةالرابع بينما تخضع الدفعةفي سدافكو.  حاليا

 .ناجح في أوائل العام المقبلال

ً مواطن 34حيث أكمل ، الوطنيةالمواهب على تفاني سدافكو في رعاية  دليلإن نجاح البرنامج هو   والمنتهي بتوظيفهمبنجاح برنامج التدريب  ا

 .سدافكو على مدى السنوات الثالث الماضية في

حياتهم.  حلمرا صحة ورفاهية المستهلكين في كل مرحلة من تسعى سدافكو جاهدة إلى تصنيع منتجات تدعم :تصنيع منتجات رائعة

 ،وكجزء من هذا االلتزام، قدمت سدافكو نوعين جديدين من حليب السعودية، أحدهما يحتوي على مكونات للمساعدة في خفض الكوليسترول

 .عظامتقوية الواآلخر بمحتوى عالي من الكالسيوم المدعم للمساعدة في تكوين و

افكو سديم يكمن في صميم ق  إن صنع المنتجات من أجل التنمية المستدامة طويلة األجل لجميع أصحاب المصلحة  :ودةالسالمة والج

تج في لمعايير الصارمة لسالمة المنباساعدنا انضباطنا لقد ويعزز التزامنا بتزويد المستهلكين وعائالتهم بمنتجات آمنة وذات جودة عالية. 

، وللصحة والسالمة  ISO14001: 2015للبيئة و ،  ISO22000: 2005 وهيالثالثة لسالمة األغذية  الحصول على شهادات المصانع

 المهنية. 

 .م2020يناير  وهي األحدث في شهر  ISO 45000: 2018 إلى شهادة شهادات المصنعتم تحديث آخر كما 

ً يوم 650لآليس كريم أكثر من سدافكو  تحقيق مصنع كان سبباً فيضمان السالمة وأفضل ممارسات اإلنتاج  إن رب عامين( دون ا)ما يق ا

 .حوادث

ة والوئام لليوم الوطني إلبراز أهمية الوحد والثمانيناحتفلت سدافكو بالذكرى التاسعة  :اليوم الوطني السعودي التاسع والثمانون

ً أطلقت سدافكو فيديو تذكاري وخالل هذا اليومبتراثنا  واعتزازنا  .النشيد الوطني وهم يرددونئف مختلفة يضم موظفين من وظا ا

، قامت سدافكو برعاية مبادرة سلة رمضان "ًمعا" جمعيةبرعاية إمارة منطقة مكة المكرمة وبالتعاون مع  :حتفال بشهر العطاءاإل

عائلة  2550ها على سلة وتعبئتها وتوزيع 5100متطوع على مدى األيام األربعة، تم إعداد  3000للسنة الرابعة على التوالي. وبمساعدة 

 .سلعة 34محافظات حيث تتلقى كل أسرة  8في 

درك سدافكو أهمية الوفاء بالتزاماتها تجاه المجتمع وهي ملتزمة بالحفاظ على حقوق اإلنسان : ت  نبعاثات الكربونيةالحد من اإل

 ة:اإليجابي الممارسات التشغيليةدعم هذه مبادرات متعددة لبسدافكو  حيث قامتفي الممارسات السليمة بيئياً.  والمشاركةوالسالمة 

ً سدافكو هي واحدة من أولى الشركات السعودية التي قامت بتركيب األلواح الشمسية لخفض استهالكها من الطاقة وتعمل حالي ى تركيب عل ا

 .سقف كامل من األلواح الشمسية في مستودع جدة المركزي
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 الشركة السعودية للكهرباءلدمج إنتاج مولدات  التوزيع اإلقليمي بالرياضفي مركز   الكهروضوئيةقامت شركة سدافكو بتركيب نظام الخاليا 

متر مربع مثبتة في منطقة  1592لوحة شمسية. تبلغ مساحة هذه األلواح  2088يتم توليدها عبر ط كيلووا 226تصل إلى الحالية وطاقة 

إضافية وهي توفير الظل للسيارات. لن يقلل هذا من التكلفة من خالل تقليل استهالك  وقوف السيارات ومدعومة بهياكل فوالذية لتوفير ميزة

ً فحسب ، بل سيقلل أيض الكهرباء من احتياجات الطاقة أثناء  ٪17. من المتوقع أن يغطي النظام اإلنبعاثات الناجمة عن استخدام الطاقةمن  ا

لى مدار الساعة طوال أيام األسبوع بواسطة نظام محوسب وكفاءة النظام تحقق ع الخاليا الكهروضوئية نظام توليديتم مراقبة النهار. 

 طميجاوا 374.81( طاقة م2020 إلى مارس م2019 المدخرات األولية المخطط لها. أنتج النظام الكهروضوئي في العام الماضي )أبريل

 .لاير سعودي 112.443في الساعة ، مما يوفر 

 .ستبدال العشب الطبيعي حول مسجد الشيخة الفتوح بأعشاب اصطناعية موفرة للمياهإشركة سدافكو بسعيها لتوفير المياه قامت  يف

ي تلا مسيرات األجورالموافقة على أوامر الشراء ونظام الموارد البشرية و اتجراءإورقمنة  تطويردخلت سدافكو عامها الخامس بنجاح في 

ا الحاجة ، وألغي إلتمام اإلجراءاتكال النظامين بشكل كبير من إجمالي الوقت الالزم جميع موظفي سدافكو عبر اإلنترنت. قلل  ايستخدمه

 ستدامة للعمليةإلى الطباعة وزيادة الكفاءة وفعالية التكلفة ومؤشر اإل

الغابات من قبل لجنة مجلس اإلشراف على  ةمعتمد ي، وهتتراباك شركة تتم التعبئة األولية لحليب سدافكو ومعجون الطماطم عن طريق

يقلل  من الورق المعاد تدويره والقابل للتحلل الحيوي ، مما األطباقلإلدارة المستدامة للغابات. يتم الحصول على التعبئة الثانوية بما في ذلك 

 .عملياتناالناتج عن بشكل كبير من األثر البيئي 

ات األداء الرئيسية لألعمال في جميع مواقع التصنيع. لدينا هناك تركيز مستمر على الحد من المياه وإعادة التدوير ، وهو جزء من مؤشر

لمنتجات ا سالمة ويركز بشكل أساسي علىكل عام في لتسليط الضوء على فرص التوفير  يقوم بزيارة المواقعمستشار خارجي ا ًأيض

 .ميائيةهدر المياه باإلضافة إلى توفير المواد الكيمستمر في إيجابي هناك انخفاض المسجلة إلى النتائج  اً واستخدام المواد الكيميائية. استناد

 .إلدارة النفايات بكفاءة أثناء عمليات اإلنتاج جهودها تواصل سدافكو تطوير وابتكار العمليات كجزء من تكريس

في مصنع  %0.9في مصنع اآليس كريم ونسبة  %12في مصنع الحليب بجدة وبنسبة  %11.8حيث استطعنا توفير استهالك الماء بنسبة 

نا دقيقة والتي توفر بيانات مهمة لتطبيق منهجيت ليالتالحديثة مقارنة بالعام الماضي. وهذا هو نتاج لدراسات وتح عالدمام في قنوات البي

ه في ياغتنام الفرص التي تسنح لنا لتوفير استهالك المبنجاح وضمان أفضل فاعلية. وبزيادة البيانات والخبرات لدينا يمكننا أن نتطلع إل

  .المشاريع الكبيرة

جنب ت: إن احترام الحق في الصحة والسالمة في العمل وتحقيق بيئة عمل تفّضل تحفيز الجميع ورضاهم، وكذلك تعزيز وتقييم الصحة

ً جميع حوادث العمل هو السبب لكوننا شركة مسؤولة اجتماعي ومنع  .ا

مدى التزام الشركة في تنفيذ عملياتها وفقاً ألعلى المعايير الدولية للسالمة إن مبادرات و بروتوكوالت الصحة والسالمة لدى سدافكو تجسد 

 .والصحة المهنيتين

العديد من أنواع الفحوصات تحت برنامج صحي مخصص. ومن هذه تتضمن والتي  الطبية كل شهرفحوصات تقوم الشركة بعمل ال

لى ع لتجنب مضاعفات أمراض القلب واألوعية الدموية. عالوةً  رتفاع ضغط الدم وداء السكري وعالجهعن إالكشف المبكر الفحوصات 

توفر سدافكو فحوصات فردية ليتسنى للموظفين فهم حاالتهم الصحية بشكل أفضل وتستمر في متابعة العديد من المشاكل الصحية ومن ذلك 

 ضمنها السمنة ونقص فيتامين د. 

ركزت المحاضرات على نشر الوعي حول انتشار حيث . التفاعليةمن األحداث خالل شهر التوعية بسرطان الثدي ، نظمت سدافكو سلسلة 

ً سرطان الثدي ، وعوامل الخطر ، والوقاية ، والكشف المبكر والفحص الذاتي. تقوم شركة سدافكو أيض  ةبيطتقديم محاضرات توعوية ب ا

 .للموظفاتالدم  تحليل، بما في ذلك التوعية بفيتامين د ، و ةمنتظمبصورة 

 ،م قامت الشركة بتخصيص لجنة مسؤولة عن مراقبة تطورات الوباء2019في آواخر شهر ديسمبر  المستجد تفشي فيروس كورونا ذمن

ً للموظفين، والذي تضمن ورش عمل ودورات تدريبية تركز على سدافكو  اطلقت م2020وببداية شهر يناير  ً وتعليميا ً تفاعليا برنامجا

 وتم بثها مباشرة عبر االنترنت لجميع المواقعفي  وأ جريت هذه الجلسات مارسات لمنع انتشار العدوى. بروتوكوالت النظافة وأفضل الم

 .مواقع الشركة
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لشاملة اتم تنفيذ بروتوكوالت الوقاية بما في ذلك التباعد االجتماعي ، والعمل عن بعد والتحوالت المتداخلة بين بروتوكوالت النظافة والتعقيم 

يسوا من الذين لالزوار عدد  تقليلتم قد وكما إلى مقر شركة سدافكو داخلين تم قياس درجة حرارة األشخاص اليفبراير شهر  ومنذاألخرى. 

لحفاظ على عمليات التصنيع دون انقطاع والتشغيل لالشركة إلى الحد األدنى. كان هذا اإلجراء المبكر الذي اتخذته شركة سدافكو حاسماً 

 دون انقطاع. يع والتوريد لضمان توفير المنتجات إلى السوقالمستمر لعمليات التصن

ً يوم 14لمدة  اإللزامي الحجرباإلضافة إلى ذلك ، نفذت شركة سدافكو قيود سفر الموظفين وفرضت  لجميع الموظفين العائدين إلى المملكة.  ا

ن خالل مو عدد الموظفين في المكتب بشكل كبير خفضت شركة سدافك. ولتمكين العمل عن بعدتم تطبيقها تمتلك سدافكو حلوالً مبتكرة 

 .عبر الفيديو ، مما مكنهم من أداء واجباتهم عن بعد دون انقطاع أو تأخير االجتماعاتاالتصال وتيسير عقد 

 ولية اإلجتماعيةؤبرامج المس
بتنفيذ إطار متين للمسؤولية االجتماعية عمل الخير في كل مجال من مجاالت عملنا من خالل التزامنا اهتمامنا ب نعززفي سدافكو نحن 

 .ةللشرك

ً تسعى شركة سدافكو جاهدة للعمل كشركة مسؤولة اجتماعي مة في ستدا، ومكرسة لترسيخ روح المواطنة المؤسسية وتنفيذ مبادرات اإل ا

 .جميع عملياتنا

عات التي نعمل فيها وخارجها. وكجزء من هذا تأخذ كل خطوة تتخذها شركة سدافكو في االعتبار األثر البيئي والمجتمعي عبر المجتم

االلتزام ، فإن سدافكو تتضمن مناهج ومبادرات تركز على تقديم تأثير إيجابي على رفاهية وصحة المجتمعات التي نتواجد فيها. هذا هو 

 .التركيز الرئيسي لتخطيطنا االستراتيجي اليوم ، وللمستقبل

 :ومن ضمن المشاركات لهذا العام

م بإستضافة مجموعة 2019/2020كشريك إستراتيجي مع مدن في كٍل من جدة والدمام في برنامج زيارات المدارس ساهمت  -

 .طالب مدارس لتتيح لهم فرصة اإلطالع على مراحل تصنيع المنتجات بدءاً من المادة الخام

السلة  ين الغربية والشرقية( وفرق كرةحيث رعت فرق الكريكت )في المنطقت قامت سدافكو برعاية العديد من األنشطة الرياضية -

 )في المنطقتين الغربية والشرقية( وفريق كرة القدم.  

 .المملكةمواقع مختلفة حول  بتزويد المدارس بمنتجات مجانية في قامت سدافكو -

ر خاصة ودوقامت الشركة بالمساهمة بالتبرع بمنتجاتها لمدارس تحفيظ القرآن الكريم ومقاصف مدارس ذوي اإلحتياجات ال  -

 .المسنين

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

 .قامت الشركة بدعم برنامج وزارة الصحة للتطعيمات -

يروس قدمت شركة سدافكو محاضرات صحية وتوعوية ألقاها نخبة من األطباء حول مواضيع مهمة مثل سرطان الثدي وف -

 كورونا المستجد. 

  .م2019/2020والمعرض العربي للمشروبات  برعاية المؤتمرقامت الشركة  -

 .قامت سدافكو بالمشاركة في مؤتمر هيئة الدواء والغذاء في الرياض -
 م.2019ضمن جناح المركز الوطني للنخيل والتمور معرض أبوظبي الدولي للتمورقامت الشركة بالمشاركة في  -
 م.2019في معرض الخليج لألغذية  شاركت سدافكو -
  . التعاون مع المعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباءتوفر سدافكو تدريباً فنياً ومهنياً من خالل برنامجها التدريبي ب -
 تقوم سدافكو بتطوير وتعليم الشباب السعودي عبر االنخراط في المجتمع من خالل برنامج صيفي التدريبي. -
يق مع توظيف مباشر لأليتام بعد التنسب في بناء القدرات وإدماجهم في المجتمع ، توفر سدافكو فرص عمل معالمجتلتحقيق هدف  -

 .في المؤسسةين المسؤول
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 األنشطة الرئيسية للشركة و شركاتها التابعة

 المنتجات 
إيرادات النشاط 
 بماليين الرياالت

 النسبة %

 65 1,327 الحليب 1

 9 184 معجون الطماطم 2

 13 267 األيس كريم 3

 6 131 الحليب البودرة 4

 2 39 الجبنة 5

 5 108 أخرى 6

 100 2,056 اإلجمالي 7

 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

 2056 198 48 58 1752 م 2019/2020

 1,813 146 42 58 1567 م 2018/2019

 1,693 - 27 62 1,604 م 2017/2018

 

 مشاركة المنتجات في المبيعات ةنسب
 

 نسبة المشاركة المشاركةنسبة   

  نسبة التغير%
 م2018/2019 م2019/2020 المنتجات

 0 65 65 الحليب 1

 1- 10 9 معجون الطماطم 2

 0 13 13 األيس كريم 3

 2 4 6 الحليب البودرة 4

 0 2 2 الجبنة 5

 1- 6 5 أخرى 6

 0 100 100 اإلجمالي 
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 األنشطة الرئيسية للشركات التابعة
 واألردن في توزيع منتجات سدافكو في هذه الدول. البحرينو في كٍل من الكويت ةاألنشطة الرئيسية لشركات سدافكو التابعتتمثل 

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

 

 % النسبة تياالإيرادات النشاط بماليين الر المنتجات

 16 45 الحليب

 30 84 الحليب السائل

 4 11 معجون الطماطم

 3 8 األيس كريم

 37 102 الحليب البودرة

 3 9 الجبنة

 7 20 أخرى

 100 279 اإلجمالي

 

 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 

 304 198 48 58 م2019/2020

  246  146  42  58 م2018/2019

  80 -  18  62 م2017/2018

     مبيعات التصديرالجدول أعاله يشمل 

 

 وشركاتها التابعة التحليل الجغرافي لمبيعات سدافكو 

م 2019/2020مبيعات  البيان
 بماليين الرياالت

م  2018/2019مبيعات  النسبة %
 بماليين الرياالت

 النسبة %

 87 1567 85 1752 المملكة العربية السعودية 

 8 146 10 198 بولندا

 2 42 2 40 البحرين 

 0 0 0 0 قطر

 1 16 1 18 الكويت

 1 19 1 23 األردن

 1 23 1 25 التصدير

 100 1,813 100 2056 اإلجمالي
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 ها الرئيسية ، دولة ومحل التأسيس لعملياتها ونسبة الملكيةنشطتأأسماء الشركات التابعة و
 :دناهأهدافها وتوزيع منتجاتها كما هو موضح أملك سدافكو حصص في شركات تابعة تساعدها على تحقيق ت

 عدد االسهم المال المدفوعرأس  الدولة النشاط الرئيسي الشركة  
 نسبة الملكية

)%( 

1 
شركة سدافكو 

 ش ش و  -البحرين
استيراد وتصدير وبيع وتوزيع منتجات 
 األلبان واآليس كريم ومنتجات أخرى

 100 500 دينار بحريني 50.000 البحرين

2 
شركة سدافكو 
الكويت للمواد 

 الغذائية المحدودة
 49 100 دينار كويتي 50.000 الكويت الغذائيةتوزيع األلبان والمواد 

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

 100 16.000 زلوتي بولندي 805.000 بولندا

 

 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

 

 يلكوماموشركة أوو .أوو. زد بي أسفوديكسو وهي سهم في شركة مليكوما والشركة التابعة لها األغلبية ستحواذ على أباإل سدافكوقامت  *

 فكو. سداشركة المملوكة بالكامل لوالتابعة سدافكو بولندا ليها معاً مجوعة مليكوما( من خالل شركة )يشار إ أوو.أوو. زد لبانلمنتجات األ

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

 

 .من الشركات التابعة يأدوات دين صدرت أل يال توجد أ
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 أبرز مؤشرات األداء
 216مليون لاير سعودي مقابل العام الماضي البالغ  265لى إ( ليصل  %22.7مليون لاير سعودي )  49زاد صافي الربح هذا العام بمبلغ 

 ً  % 15يسكريم بنسبة و اآل %14بزيادة المبيعات وهوامش الربحية. زاد صافي مبيعات الحليب بنسبة  مليون لاير سعودي ، مدفوعا

ً  %12جماليه في زيادة النسبة الكلية بحوالي إ، مما ساهم ب %6بنسبة ومعجون الطماطم  بالنمو في المبيعات لجميع القنوات. كان  ، مدفوعا

ً ارتفاع مبيعات الحليب مدفوع ، والتي  (ةول بمنح خصومات أقل )نفس التكرارالعالي للخصم ، مع خفض الخصومات الحادفي المقام األ ا

 .شوهدت في القطاع

ً  %33.5لى إ %32ن من هامش الربح تحسّ  باإلنخفاض الحاد في الخصومات على الحليب وإرتفاع مبيعات اآليسكريم من خالل  مدفوعا

واد الخام خالل الربع الثالث والرابع ولكن نتيجة التنوع في مصادرها بالحصول عليها من التوسع في التوزيع عبر أسواقنا ، زادت تكلفة الم

 .على التحسن في هوامش الربحية ةالشركة البولندية التابعة لنا ميلكوما والتأثير االكبر للعوامل المذكورة اعاله، أدى الى المحافظ

( %13,+لاير سعوديمليون  34.6 بزيادةمليون لاير سعودي ) 301الى مليون لاير سعودي  266مصاريف البيع والتوزيع زادت من 

 ياراتسهالك نتيجة زيادة عدد ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكاليف القوى العاملة المرتبطة بزيادة المبيعات وإرتفاع قيمة اإل

 .التوزيع وثالجات اآليس كريم التي تم توزيعها في األسواق باإلضافة إلى زيادة االستثمار في العالمة التجارية

(  %9.3 + مليون لاير سعودي، 8.5بزيادة مليون لاير سعودي )  101مليون لاير سعودي الى  92دارية زادت من المصاريف اإل

لقوى العاملة. تواصل الشركة التركيز على تطوير والحفاظ على الموظفين السعوديين مما ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكاليف ا

 .16يستلزم تكاليف تدريب إضافية. تمت زيادة تكاليف التمويل نتيجة تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

معقولة وتم ادراجها ضمن النتائج ، بسبب الوضع  تعتبرمليون لاير سعودي  12.7الزيادة في مخصص الذمم المدينة التجارية بمبلغ 

 .(. ويتعلق ذلك بجميع أعمالنا في المملكة العربية السعودية والخليج19اإلقتصادي الراهن الناتج عن فيروس كورونا المستجد )كوفيد 

مة تتفاقم فقط في األسبوعين حيث بدأت األز 20\2019( ضئيل على نتائجنا لعام 19كان تأثير جائحة فيروس كرونا المستجد )كوفيد 

ين من مارس. تتركز أولوياتنا خالل هذه الفترة على سالمة وأمن موظفينا وعائالتهم والمجتمع الذي نعمل فيه وعمالئنا. استمرت خيراأل

 رار حصولمستودعاتنا ومصانعنا في العمل ، وفقًا لإلرشادات واإلجراءات الحكومية العامة بهذا الخصوص، حيث نسعى لضمان استم

 .عمالئنا على منتجاتهم التي تحمل عالمة السعودية ، خالل هذه التحديات في االوقات الحالية

 ً ً قوي يمثل أداءنا هذا العام تعافيا  ةبعد العامين الماضيين التي كانت فيها المبيعات واالرباح منخفضة ، نمت جميع فئات المبيعات الثالث ا

ير متماشية مع العام الماضي في المجموع السنوي المتحرك ، شهدت الشركة البولندية لمنتجات بودرة والحصة السوقية كانت على أقل تقد

ً الحليب التابعة لنا عام ً قوياً أيض ا  .نتيجة لإلرتفاع العالمي في أسعارالحليب واالستخدام األمثل لموارد المصنع ا

لها إلى مصنع آيس كريم جديد لدعم خطط النمو على المدى المتوسط والطويل ا في الربع الثالث عن شراء منشأة ، نعمل اآلن على تحويأعلنّ 

 .وكذلك لطرح منتجات جديدة

لاير سعودي للسهم  2خالل الربع الثالث ، وافق مجلس اإلدارة على زيادة توزيعات أرباح األسهم المرحلية التي تم دفعها في ديسمبر من 

 .لاير سعودي للسهم 2.5الى 

 .مليون لاير سعودي 646دية بنهاية مارس بلغ رصيد النق
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 : مقارنة نتائج األعمال

 الت(ا)بماليين الري                                                                                                                                    

 م2015/2016 م2016/2017 م2016/2017 م2017/2018 م2018/2019 م2019/2020 البيان

 1,983 1,858 1,787 1,693 1,813 2,056 اإليرادات

 1,274- 1,097- 1,097- 1,059- 1,233- 1,367- تكاليف اإليرادات

 709 761 690 634 580 689 مجمل الربح

 261 302 304 260 216 265 صافي الربح

 السعوديةمعايير المحاسبة  معايير المحاسبة الدولية 
 

 

 :مقارنة األصول و الخصوم

 الت(ا)بماليين الري                                                                                                                                    

 م2015/2016 م2016/2017 م2016/2017 م2017/2018 م2018/2019 م2019/2020 البيان

 813 1,044 1,044 1,100 1095 1273 األصول المتداولة

 577 598 597 663 821 901 األصول غير المتداولة

 1391 1642 1,642 1,763 1,916 2,174 إجمالي األصول

 196 269 271 329 420 498 الخصوم المتداولة

 100 111 108 113 138 200 الخصوم  غير المتداولة

 297 380 379 442 558 698 إجمالي الخصوم 

 معايير المحاسبة السعودية معايير المحاسبة الدولية 
 

 

 أصول وخصوم الشركة
  

 
 

2,174

1,916
1,763

1,642 1,642

1,391

698
558

442 379 380
297

2019-20 2018-19 2017-18 2016-17 2016-17 2015-16

األصول الخصوم

معايير المحاسبة الدوليةمعايير المحاسبة السعودية

(بماليين الرياالت)
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 النتائج  التشغيلية و الفروقات الجوهرية بماليين الرياالت

 م2018/2019 م2019/2020 البيان
 التغيرات )+(

 (-أو ) 
 م2017/2018 نسبة التغير%

 1,693 %13 243 1,813 2,056 اإليرادات

 1,059- %11 134- 1,233- 1,367- تكلفة اإليرادات

 634 %19 109 580 689 مجمل الربح

 361- %15 55- 358- 413- أخرى -مصروفات تشغيلية 

 274 %24 54 222 276 الربح التشغيلي

 معايير المحاسبة الدولية 

 

 

 بآالف الرياالت 2020-2019المالي المدفوعات النظامية خالل العام 
 

 الرصيد المدفوع المستحق البيان  

 - 9,879 9,879 الجمارك 1

 - 30,525 30,525 الزكاة 2

 - 12,721 12,721 التأمينات االجتماعية 3

 - 568 568 عقد تداول 4

 - 11,576 11,576 التأشيرات والرسوم الحكومية 5

6 
 قيمة الضريبة المضافة + ضريبة

 اإلستهالك
29,234 29,234 - 

 - 94,503 94,503 اإلجمالي 

 

 

 ) بماليين الرياالت( التغيرات في إجمالى حقوق المساهمين
 

 
 

 

 

1,476
1,358 1,321 1,263

1,094

2019-20 2018-19 2017-18 2016-17 2015-16

(بماليين الرياالت)
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الحالية والسابقة  مناصبهموأسماء أعضاء مجلس اإلدارة، وأعضاء اللجان واإلدارة التنفيذية، 

 ومؤهالتهم وخبراتهم

 أعضاء مجلس اإلدارة
 

 اإلســـــــــــــــــم

المنصب 
الحالي في 
سدافكو 
 وغيرها

المنصب 
السابق في 
سدافكو 
 وغيرها 

 الخبــــــــــــرات المؤهــــــــــــل

 األحمد حمد صباح /سمو الشيخ
رئيس 
مجلس 
 اإلدارة

رئيس 
مجلس 
 اإلدارة

ستورم من دبلوم 
 –كنغ سكول 
 أمريكا

 السعودية -رئيس مجلس إدارة شركة سدافكو -
 الكويت - رئيس مجلس إدارة شركة مشاريع الكويت القابضة -
 -رئيس مجلس إدارة شركة الخليج مصر للفنادق والسياحة  -

 مصر

 فيصل حمد مبارك العيار /األستاذ
نائب رئيس 

مجلس 
 اإلدارة

نائب رئيس 
مجلس 
 اإلدارة

طيران  –جامعي 
 أمريكا –

 –القابضة  شركة مشاريع الكويتمجلس إدارة  نائب رئيس -
 الكويت

 الكويت-مجموعة الخليج للتأمين مجلس إدارة  نائب رئيس -
 األردن –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  -
 الكويت- ركة مشاريع الكويت القابضةعضو مجلس إدارة ش -

 سعيد أحمد سعيد باسمح /األستاذ
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  -
شركة صناعات الخير للكيماويات غير رئيس مجلس إدارة  -

 العضوية
 مجموعة شركات باسمحعضو مجلس إدارة  -
 ة اإلمدادتلشركة هال لسلس  رئيس مجلس إدارة -
 والتطوير الدولياإلستثمار عضو مجلس إدارة  -
 شركة مصادر المستقبلعضو مجلس إدارة  -
للعقارات  المدينةشركة ُصروح إدارة  عضو مجلس -

 واالستثمارات

أحمد محمد حامد  /األستاذ
 المرزوقي

عضو 
مجلس 
 اإلدارة

عضو 
مجلس 
 اإلدارة

ماجستير إدارة 
جامعة  -األعمال

والية كاليفورنيا 
 أمريكا –

 سدافكوالمبيعات والتسويق في شركة  -
 السعودية –عضو مجلس إدارة شركة سدافكو  -
 عضو مجلس إدارة شركة البروج للتأمين التعاوني  -
 اإلدارة التنفيذية في عدة شركات -

سليمان سعود جارهللا  /األستاذ
 الجارهللا

عضو 
مجلس 
 اإلدارة

عضو 
مجلس 
 اإلدارة

المدرسة 
 –العسكرية 
 السعودية

 مدير مجوهرات الجارهللا -
 إدارة شركة سدافكوعضو مجلس  -
 سدافكوفي شركة الترشيحات و المكافآترئيس لجنة  -

 األستاذ/ مساعد عبد هللا النصار
عضو 
مجلس 
 اإلدارة

عضو 
مجلس 
 اإلدارة

بكالوريوس إدارة 
جامعة -عامة

 أمريكا–كركي االب

 السعوديةعضو مجلس إدارة شركة سدافكو  -
 دارة المبيعات سدافكوإ -
 شركة سدافكومدير تنفيذي  -
 سدافكو البحرينشركة مدير  -
 سدافكو قطرشركة مدير  -
 ية سدافكو األردنشركة نائب رئيس مجلس المديرين  -
 شركة سدافكو بولندا أس بي زد. أوو.أووعضو مجلس إدارة  -
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 تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف األعضاء
 

 م2021مارس  31لى إ م2018أبريل  1نتخابهم للفترة من إيتكون مجلس اإلدارة من سبعة أعضاء تم 

 الصفة سمإلا

 غير تنفيذي حمد صباح األحمد /سمو الشيخ

 غير تنفيذي فيصل حمد مبارك العيار /األستاذ

 مستقل عبد هللا يعقوب بشارة /األستاذ

 غير تنفيذي سعيد أحمد سعيد باسمح /األستاذ

 مستقل أحمد محمد حامد المرزوقي /األستاذ

 مستقل سليمان سعود الجارهللا /األستاذ

 تنفيذي مساعد عبد هللا عبد العزيز النصار /األستاذ

 

 

 أعضاء لجنة المراجعة
 

 اإلســــــــــــــــم
 المنصب
 الحالي

 الخبرات المؤهل السابق المنصب

 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 للتأمينإدارة  نائب رئيس مجلس -
 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

رئيس تنفيذي قطاع اإلستثمارات شركة مشاريع الكويت  -
 الكويت-القابضة

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

 الكويت
 

 أحمد محمد حامد المرزوقي/ األستاذ
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  -
 التنفيذية في عدة شركاتاإلدارة  -
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 ترشيحاتمكافآت والأعضاء لجنة ال

 اإلســـــــــــــــــم
 المنصب
 الحالي

 الخبـــــــرات المؤهـــــــــل السابق منصبال

 سليمان سعود جار هللا الجارهللا /األستاذ
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 -
 

 فيصل حمد مبارك العيار /األستاذ
عضو لجنة 

مكافآت ال
 ترشيحاتوال

لجنة  عضو
مكافآت ال
 ترشيحاتوال

 –جامعي 
 أمريكا –طيران 

الكويت شركة مشاريع 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   -
 

 طارق محمد عبد السالم /األستاذ
 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

 

 التنفيذية اإلدارة 
 

 األستاذ / والتروس ماثيوس 

 الرئيس التنفيذي

ً في كل من  35يتمتع بخبرة مهنية في شركات السلع اإلستهالكية واألغذية وفي العديد من القطاعات الصناعية امتدت على مدار  عاما

م  بسدافكو كرئيس تنفيذي حيث عمل على إستحداث وتنفيذ 2008أوروبا، وأمريكا الوسطى، وأفريقيا والشرق األوسط. وقد إلتحق في يناير

ة وفعالة ساعدت على تسريع عجلة النمو. وتحت إشرافه استطاعت سدافكو تحقيق نمو بأرقام مزدوجة في مبيعاتها إستراتيجيات متقن

ً منصب عضو في مجلس إدارة مجموعة الحسن غازي إومضاعفة ربحيتها والقيمة السوقية  لى أربعة أضعاف. كما يشغل فاوت أيضا

 إبراهيم شاكر المدرجة في تداول.

دافكو، مكث مدة طويلة بشركة فريزالند كومبينا، وهي شركة عالمية رائدة في قطاع السلع اإلستهالكية، حيث كان يترأس وقبل إلتحاقه بس

إدارة قسم الصادرات ومن ثم إدارة العمليات في دول مجلس التعاون الخليجي. وقبل هذا المنصب كان قد تقلد العديد من المناصب القيادية 

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

ً شركة تابعة لشركة شيل إلنتاج  فليكسبل تيكنولوجي )شركة تصنيع لمكونات التبريد والتكييف( و إس بي ميتال وافين )أصبحت حاليا

 والمنزلية(. وتصنيع مواد التعبئة والتغليف الصناعية 

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

 من الجامعة الهولندية.
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 األستاذ / إيان جوليت

 المدير العام للشؤون المالية 

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

ً عام 20سدافكو عمل مع شركة بيبسي و توينينجز وتايلورز اوف هاروغوت ولديه  إنضمامه إلى شركة خبرة في المالية في مجال صناعات  ا

 السلع اإلستهالكية واألغذية.

 ن بدرجة بكالوريوس في العلوم من جامعة غرب إنجلترا، وهو أيضاً محاسب إداري معتمد.المؤهالت العلمية: تخرج إيا

 

 األستاذ / شاهزاد ألطاف

 المدير العام إلستراتيجية الشركة وتطوير األعمال

عن قيادة تطوير وتنفيذ أهداف سدافكو اإلستراتيجية والمتعلقة بأنشطة تطوير األعمال ذات القيمة المضافة. سابقاً كان يشغل  ولؤمسشاهزاد 

عاماً لدى رويال فريزالند كومبينا في المملكة  12م. وقبل إلتحاقه بسدافكو قضى 2017منصب مدير عام التسويق داخل الشركة منذ فبراير 

 وفي غانا. العربية السعودية

ج شاهزاد من الهندسة الكهربائية من جامعة أوكالهوما وأتم دراسته في إدارة األعمال من جامعة الهور للعلوم المؤهالت العلمية: تخرّ 

 ل كمحلل مالي معتمد.سجّ اإلدارية وهو أيضا م  

 

 

 األستاذ / بول فان صايك

 مدير عام التطوير التنظيمي

م ولديه خبرة مهنية 2011مشاريع التطوير التنظيمي واألداء في الشركة. وقد إلتحق بسدافكو في مارس تتمثل مسؤولية بول في تحسين 

عام في مجال صناعات السلع اإلستهالكية واألغذية وقبل ذلك كان يعمل لدى شركة فريزالند وديلويت وتوش،  15عاماً منها  30أكثر من 

 لخطوط الجوية الملكية الهولندية.والوكالة الهولندية لإلستثماراألجنبي وشركة ا

 المؤهالت العلمية: حاصل على ماجستير في إدارة األعمال من جامعة أمستردام.

 

 األستاذ / ديفاشيش سينجا

 مدير عام التشغيل التجاري

 19عن  بخبرة تزيدم. يتمتع ديفاشيش 2019يتولى ديفاشيش عمليات المبيعات والتسويق والتسويق التجاري، وقد إلتحق بسدافكو في عام 

. حيث إكتسب خبرات تنفيذ المبيعات والتسويق التجاري والمسارات إلى األسواق بروكتر وغامبلالمجال التجاري من شركة  عام في

 .وتنزانيا وتطوير التنظيم من الهند وماليزيا وسويسرا ومؤخراً من كينيا حيث قام بإدارة األعمال في إثيوبيا وأوغندا

ية: ديفاشيش حاصل على البكالوريوس في التجارة من كلية سانت كزافييه في كلكتا وحاصل على ماجستير في اإلدارة من المؤهالت العلم

 .المعهد الهندي لإلدارة، لكناو
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دارة عضواً في مجالس أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التى يكون عضو مجلس اإل

 مديريهاإدارتها الحالية والسابقة أو من 

 سم العضو ا
أسماء الشركات التى يكون عضو 
مجلس االدارة عضواً في مجالس 

 أو من مديريها الحاليةإدارتها 

داخل / خارج المملكة 
 العربية السعودية

مساهمة الكيان القانوني )
مساهمة غير ، مدرجة 

 محدودة(، مدرجة 

أسماء الشركات التى يكون 
عضو مجلس االدارة عضواً 

إدارتها السابقة أو  في مجالس
 من مديريها

داخل / خارج 
المملكة العربية 

 السعودية

الكيان القانوني 
، مساهمة مدرجة)

مساهمة غير 
 محدودة(، مدرجة 

 حمد صباح األحمد /سمو الشيخ

الشركة السعودية لمنتجات األلبان 
 واألغذية )سدافكو(

 مدرجة الكويت بنك برقان مدرجة السعودية

 مدرجة الكويت كويت القابضةمشاريع ال
تصاالت لإل شركة الوطنيةال

 المتنقلة
 مدرجة الكويت

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

  
 

 مدرجة البحرين  بنك الخليج المتحد     

 فيصل حمد مبارك العيار /األستاذ

األلبان الشركة السعودية لمنتجات 
 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 القابضةم

المكتب االستشاري للدراسات 
 االستراتيجية

       محدودة الكويت

 سعيد أحمد سعيد باسمح/ األستاذ

الشركة السعودية لمنتجات األلبان 
 واألغذية )سدافكو(

 محدودة السعودية مجموعة شركات باسمح مدرجة السعودية

 المركز الطبي الدولي
شركة صناعات الخير للكيماويات غير 

 العضوية
  

 محدودة السعودية شركة هال للسلسة اإلمدادت  مساهمة مغلقة السعودية

 مدرجةغير  السعودية اإلستثمار والتطوير الدولي مساهمة مغلقة السعودية

 غير مدرجة السعودية شركة مصادر المستقبل  

شركة ص روح المدائن للعقارات   
 واالستثمارات

 مدرجةغير  السعودية

       

       

أحمد محمد حامد  /األستاذ
 المرزوقي

الشركة السعودية لمنتجات األلبان 
 واألغذية )سدافكو(

 مدرجة السعودية
الشركة السويسرية لألغذية 

 المميزة
 غير مدرجة مصر

 محدودة السعودية األستثمارات المتعددة للخدمات الطبية
السعودية النيوزيلندية  شركةال 
  االلبان  منتجاتل

 محدودة السعودية

 العربي السعوديية األدو شركة مخزن 
 شركة البروج للتأمين التعاوني

 السعودية
 السعودية

 محدودة
 مدرجة

      

سليمان سعود جارهللا / األستاذ
 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(

 غير مدرجة السعودية العقارية شركة عمائر الوطنية 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

 وأو.أوو. زد بي أسشركة سدافكو بولندا 
 محدودة  ولنداب 

الشركة السعودية النيوزيلندية  
 لمنتجات  االلبان

 محدودة السعودية
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 (م31/3/2020ى م إل1/4/2019عدد وتواريخ إجتماعات مجلس اإلدارة خالل السنة المالية ) 
 بالتمرير اً قرار  11وأصدر مرتينجتمع مجلس اإلدارة إ

 األسم
 

الحضورى 
(2) 

 (11)رالقرارات بالتمري
 اإلجمالي

 
13 

3
0

-
0
9

-
2
0
1

9
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9
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-
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2

0
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1
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1

9
 

0
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-
1
2

-
2
0
1

9
 

3
0

-
1
2

-
2
0
1

9
 

1
2

-
0
1

-
2
0
2

0
 

2
6

-
0
1

-
2
0
2

0
 

 

حمد صباح  /شيخسموال
 األحمد

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 13 

فيصل حمد مبارك  /األستاذ
 العيار

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
13 

عبد هللا يعقوب  /األستاذ
 بشارة

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
13 

سعيد أحمد سعيد  /األستاذ
 باسمح

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
13 

أحمد محمد حامد  /األستاذ
 المرزوقي

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
13 

سليمان سعود  /األستاذ
 الجارهللا

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
13 

مساعد عبد هللا  /األستاذ
 عبد العزيز النصار

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
13 

 م03/12/2019هو عادية غير خر جمعية عامة آتاريخ إنعقاد 

 

 بناؤهم القصرأوزوجاتهم و مجلس اإلدارةملكية أعضاء 

 2019أبريل  1في  األسم  
مارس  31في 

2020 
 (-نسبة التغيير)+/

1 
 1.000 1.000 حمد صباح األحمد /الشيخ سمو

- 
 ممثالً عن شركة الصناعات المتحدة

2 
 1.000 1.000 فيصل حمد مبارك العيار /األستاذ

- 
 ممثالً عن بنك الخليج المتحد

 عبد هللا يعقوب بشارة /األستاذ 3
1.000 1.000 

- 

4 
 سعيد أحمد سعيد باسمح /األستاذ

3.798.008 3.798.008 - 
 ممثالً عن شركة السمح التجارية

 5.62- 21.000 22.250 أحمد محمد حامد المرزوقي /األستاذ 5

 سليمان سعود الجارهللا /األستاذ 6
1.000 1.000 

- 

 - 11.000 11.000 مساعد عبد هللا عبد العزيز النصار /األستاذ 7
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 وزوجاتهم وابناؤهم القصر ةفيذينأعضاء اإلدارة التملكية  

 2019أبريل  1في  األسم 
مارس  31في 

2020 
 (-نسبة التغيير)+/

 - 3.500 3.500 األستاذ والتروس ماثيوس  1

 0 0 األستاذ بول فان صايك 2
- 

 0 0 شاهزاد ألطافاألستاذ  3
- 

 0 0 األستاذ أيان جوليت 4
- 

 0 0 األستاذ ديفاشيش سينجا 5
- 

 

أعضاء مجلس اإلدارة و أعضاء الفريق التنفيذي وزوجاتهم و أوالدهم أي حقوق أو أسهم تفضيلية أو أدوات دين تتعلق بالشركة أو  ى أي منليس لد

 من الشركات التابعة لها.أي 

 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 الماليةالأ(  

 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 الجوهرية 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  –اإلدارة التنفيذية ومراجع الحسابات وإدارة المراجعة الداخلية تراجع اللجنة مع كل من  -7

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

 مة والمقبولية للمبادئ المحاسبية للشركة وممارساتئتناقش اللجنة مع مراجع الحسابات وبدون حضور اإلدارة التنفيذية حكمهم على مدى الجودة والمال -8

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

 :لمراجعة الداخليةاب(  

 .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 -ةالشرك في الداخلية المراجعة وإدارة الداخلي المراجع وأنشطة أداء على واإلشراف الرقابة -3

 .ينهتعي 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



   

Page 25 of 40 
 

 : راجع الحساباتمج(  

 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 اإلعتبار القواعد في األخذ مع أعمال المراجعة، فعالية ومدى وموضوعيته وعدالته، الحسابات مراجع إستقالل من التحقق  -2

 رئياتهام 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

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

 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 وخمسةين حضوري يناجتماعم( 2019/2020عقدت لجنة المراجعة خالل العام المالي )

 

 م(2019/2020أسماء أعضاء لجنة المراجعة واإلجتماعات التي عقدت أثناء العام المالي )

 التصنيف سماإل

 
 (2) حضوري

 (5) بالتمرير
 

 اإلجمالي

3
0

-
0

9
-

2
0

1
9

 

0
9

-
0

2
-

2
0

2
0

 

2
1

-
0

4
-

2
0

1
9

 

2
4

-
0

4
-

2
0

1
9

 

0
1

-
0

5
-

2
0

1
9

 

2
4

-
0

7
-

2
0

1
9

 

2
6

-
0

1
-

2
0

2
0

 

ً  األستاذ/فيصل حمد مبارك العيار         7 رئيسا

        7 عضواً  األستاذ/طارق محمد عبد السالم

        7 عضواً  األستاذ/أحمد محمد حامد المرزوقي

 

 :الترشيحاتالمكافآت و لجنة -2
 .من ثالث أعضاءالترشيحات 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
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 :  كالتالي تكون بالترشيحات يتعلق فيما اللجنة إختصاصات( ب

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

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

 . 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

 .التنفيذية اإلدارة ووظائف اإلدارة مجلس لعضوية المناسبة الخبرات أو المهارات من الالزمة لإلحتياجات السنوية المراجعة -5

 . 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

 .بالتمرير وقرارين ينحضوري يناجتماعم 2019/2020خالل العام المالي المكافآت والترشيحات عقدت لجنة 

 م2020-2019إجتماعتها خالل عام  الترشيحاتو المكافآت لجنةأعضاء أسماء 

 التصنيف سماإل

 اإلجمالي (2) بالتمرير (2) حضوري

3
0

-
0

9
-

2
0

1
9

 

0
9

-
0

2
-

2
0

2
0

  
 

1
8

-
0

4
-

2
0

1
9

 

2
2

-
0

7
-

2
0

1
9

 

 

ً  األستاذ/سليمان سعود الجارهللا      4 رئيسا

     4 عضواً  ارالعياألستاذ/فيصل حمد مبارك 

     4 عضواً  األستاذ/طارق محمد عبد السالم
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علماً  –وبخاصة غير التنفيذيين  –اإلجراءات التي إتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه 

 :بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها

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

فيذية للشركة نعلى جميع إستفساراتهم وأسئلتهم وتسجيلها في محاضر اإلجتماعات ومتابعة تنفيذ ما يمكن تنفيذه من إقتراحات مع اإلدارة الت

للشركة والتداول بشأنها بين السادة  ةتعقب إجتماعات الجمعيات العام يدارة التإلويتم إستعراض هذه المقترحات في إجتماعات مجلس ا

 .األعضاء

 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

 .ويشرف مجلس اإلدارة على تحديث وتطوير قواعد الحوكمة الخاصة بالشركة

مؤشرات  ية من خالل النظر فيالترشيحات التابعة لمجلس اإلدارة بتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجان اإلدارة التنفيذوالمكافآت تقوم لجنة 

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.

الية األخيرة وأسماء بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خالل السنة الم

 أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين لهذه الجمعيات

 سجل الحضور

 اإلســـــــــــــــــــــــــم
           م11/06/2019اإلجتماع األول 

 )عادية(
       م03/12/2019اإلجتماع الثاني 

 )غير عادية(

   مساعد عبد هللا النصاراالستاذ/ 

   المرزوقيأحمد محمد حامد االستاذ/ 

   سليمان سعود الجارهللااالستاذ/ 

 *  سعيد أحمد سعيد باسمحاالستاذ/ 
 

 م11/06/2019العادية غير اجتماع الجمعية العمومية 
 .مساعد النصار بموجب تفويض /حمد صباح األحمد ويمثله في اإلجتماع األستاذ /الشيخ

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

 .سليمان سعود الجار هللا بموجب تفويض /ويمثله في اإلجتماع األستاذ ةعبدهللا يعقوب بشار/األستاذ 

 م03/12/2019اجتماع الجمعية العمومية غير العادية 
 .مساعد النصار بموجب تفويض /له في اإلجتماع األستاذحمد صباح األحمد ويمث /الشيخ

 .أحمد محمد حامد المرزوقي بموجب تفويض /فيصل حمد مبارك العيار ويمثله في اإلجتماع األستاذ /األستاذ
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وتواريخ  م31/3/2020الى  م1/4/2019عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين للفترة من 

 تلك الطلبات وأسبابها 

 السبب  تاريخ الطلب الطلبعدد مرات 

 أرباح توزيعات 12/06/2019 1

 أخرى 10/11/2019 1

 الجمعية العامة 24/11/2019 1

 توزيعات أرباح 04/12/2019 1

 توزيعات أرباح 18/12/2019 1

 

 توالتعويضات آبالمكافبيان 

 أعضاء مجلس اإلدارة

 

  

 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 

 

بدل
 

طالبة
م

 
صفهم  

س بو
جل

ضاء الم
ع
ن أو أ

عامليي
إ

ظير 
ضوه ن

ن او ماقب
داريي

عمال فنية او 
أ

إ
ت

شارا
ست

دارية 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
عبد هللا يعقوب  /األستاذ
 بشارة

400.000           400.000               400.000   

أحمد محمد  /األستاذ
 حامد المرزوقي

400.000    20.000       420.000               420.000   

سليمان سعود  /األستاذ
 الجارهللا

400.000    20.000       420.000               420.000   

   1.240.000               1.240.000       40.000    1.200.000 جمالياإل

                                 األعضاء غير التنفيذيين
حمد صباح  /سموالشيخ
 األحمد

400.000           400.000               400.000   

فيصل حمد  /األستاذ
 مبارك العيار

400.000   40.000       440.000               440.000   

سعيد أحمد سعيد  /األستاذ
 باسمح

400.000          400.000               400.000   

   1.240.000               1.240.000      40.000   1.200.000 اإلجمالي

                                 األعضاء التفيذيين
مساعد عبد هللا  /األستاذ

 عبد العزيز النصار
400.000       503.796   903.796             49.258 953.054 248.161 

 248.161 953.054 49.258             903.796  503.796       400.000 اإلجمالي
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 ة من كبار التنفيذيين من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير الماليتمكافاَت س

 

 مكافاَت لجنة المراجعة

  
  العضو
 

 مكافأة ثابتة 
  الجلساتبدل حضور 

)باللاير  المجموع
 (عدا بدل حضور الجلسات (  السعودي(

 - فيصل حمد مبارك العيار /األستاذ 1
20.000 20.000 

 - طارق محمد عبد السالم /األستاذ 2
20.000 20.000 

 - أحمد محمد حامد المرزوقي /األستاذ 3
20.000 20.000 

 60.000 60.000 - اإلجمالي  

 

 المكافآت والترشيحات مكافاَت لجنة

 العضو  
 مكافأة ثابتة 

 بدل حضور الجلسات
)باللاير  المجموع

 (عدا بدل حضور الجلسات (  السعودي(

 - فيصل حمد مبارك العيار /األستاذ 1
20.000 20.000 

 - طارق محمد عبد السالم /األستاذ 2
20.000 20.000 

 - سليمان سعود الجارهللا /األستاذ 3
20.000 20.000 

 60.000 60.000  - اإلجمالي  

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

 األسم  

 نسبة الملكية الملكيةنسبة  عدد األسهم عدد األسهم
 (/+-)نسبة التغيير 

 2020مارس  31في  2019أبريل  1في  
أبريل  1في 

2019 
مارس  31في 

2020 

1 
شركة القرين لصناعة 

 البتروكيماويات
13.036.461 13.036.461 40.11% 40.11% - 

 - %11.68 %11.68 3.798.008 3.798.008 المحدودة للتجارةشركة السمح  2

  

 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
 )باللاير السعودي(

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

 

عدد األعضاء 
6 

5.400.184 1.445.233   6.845.417     2.619.106  2.579.141   5.198.247 500.037 0 12.543.701 

 12.543.701 0 500.037 5.198.247   2.579.141  2.619.106     6.845.417   1.445.233 5.400.184 اإلجمالي
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 نتائج المراجعة الداخلية السنوية لإلطالع على مدى فعالية إجراءات الرقابة الداخلية
قام المجلس بالمصادقة على خطة المراجعة الداخلية السنوية القائمة على إدارة المخاطر والتأكد من تنفيذها بفعالية تامة حسب الجدول 

باالطالع على مدى كفاية وكفاءة وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية، كما والتأكد من تطبيق  الزمني المحدد لها. تقوم إدارة المراجعة الداخلية

هذه األنظمة بشكل صحيح. يتم تحقيق ذلك كجزء من الخطة السنوية للمراجعة المعدة على أساس المخاطر التي تم تحديدها ويتم تنفيذها 

اإلدارة اإلجراءات الالزمة بشأن القضايا المبلغ عنها، بما في ذلك تدوين و إصدار على مدار العام. ويقوم المجلس أيضاً بالتأكد من اتخاذ 

 يالسياسات واإلجراءات التي من شأنها تعزيز نظام الرقابة الداخلية. و قد قامت اإلدارة بتطبيق إدارة المخاطر بأسلوب منهجي مما ساهم ف

 يةسنو ربع بتقارير اإلدارة مجلس وبتزويد وفعال، منهجي بأسلوب المخاطر بإدارة الشركة إدارة تقوم و كما .زيادة فاعلية إدارة المخاطر

 .تلك المخاطر إدارة نتائج عن

 

ة أنظمة يواستناًدا إلى تقارير المراجعة الداخلية والخارجية خالل العام الحالي باإلضافة إلى التأكيدات المقدمة من اإلدارة فيما يتعلق بفعال

في الشركة، لم يتم رصد أي مشكالت رئيسية لها عالقة بأنظمة الضبط الداخلي تقتضي االفصاح عنها وبالتالي لمالية الرقابة الداخلية وا

 لقتتع لتغييرات نتيجة( األعمال استمرارية خطة) تحديث على تعمل اإلدارة أن إلى اإلشارة تجدر يرى المجلس أن هذه األنظمة فعالة.

 .بالموظفين

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

ائهم بالتجاري، ويتم تعريف األطراف ذات العالقة على أنهم أعضاء مجلس إدارة سدافكو وكبار المساهمين وكبار التنفيذيين أو أي من أقر

ل هذه ، ومثدمن الدرجة األولى، بما يتماشى مع اللوائح والقواعد التوجيهية لهيئة السوق المالية ووزارة التجارة فيما يتعلق بهذا الصد

 .المعامالت مع األطراف المذكورة تقتضي اإلفصاح

 :تجدون أدناه ملخصاً لهذه المعامالت 

 أوال:

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

 2.28 11.20 خدمات تأمين السعودية شركة بروج للتأمين التعاوني

 

 30م وتنتهي في 2019 يوليو 1من  أبرمت سدافكو عقًدا لمدة سنة واحدة مع شركة البروج للتأمين التعاوني )تقدم خدمات التأمين( اعتباراً 

 ةمجلس إدار فيصل حمد العيار )نائب رئيس األستاذ/مة للسعر والمزايا. حيث أن ئحيث كان عرضها هو أكثر الشروط مال م2020يونيو 

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  /تم انتخاب األستاذ م2019مارس  9من اعتباراً  .(غير مباشرة

 مجلس إدارة شركة البروج للتأمين التعاوني.

 .لةالموافقة على هذه المعام م9201 يونيو 11في  إنعقدتلتي العادية لسدافكو ا غير وقد أقرت الجمعية العامة

 ثانيا: 

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

 - 0.86 إستشاريةخدمات  الهند بي كي سي لإلستشارات

 

تعد شركة سدافكو . م2020-2019خالل  لتقديم خدمات استشارية لمدة عام برمت سدافكو عقد إستشارات مع بي كي سي لإلستشاراتأ

فيصل  /األستاذالشيخ / 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 

 رة(.)مصلحة غير مباشمن كيبكو وسدافكو  كلٍ في 
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 ثالثاً:

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

 - 50.63 وديعة البحرين بنك الخليج المتحد

 

بما يعادله بالدوالر األمريكي لدى بنك الخليج المتحد في  يوم 35 سعودي لمدة مليون لاير 50.63خالل العام قامت سدافكو بإيداع مبلغ 

بنك من سدافكو و في كلٍ مجلس إدارة فيصل العيار هو نائب رئيس  األستاذ/حيث أن البحرين بمعدل أعلى من معدالت السوق التجارية. 

 الخليج المتحد )مصلحة غير مباشرة(.

 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.%30متى بلغ اإلحتياطي المذكور )

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

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

ة حة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتللجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين إحتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصل .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.

 ال الشركة المدفوع.( من رأسم%5يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل ) .4

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

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

 .الشركات والمادة الرابعة والعشرون من النظام األساسي للشركة

  توزيع أرباح مرحليةب(  

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

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

 .وتستطيع التوقع بدرجة معقولة بمستوى أرباحها جيدة ومنتظمة ربحية ذات الشركة تكون أن -2

 .أن تكون الشركة لديها سيولة معقولة -3

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

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

 .قد يشترط توافرها بواسطة أي جهة مختصة في المملكة العربية السعوديةى وذلك باإلضافة إلى متطلبات نظامية أخر
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 نسبة األرباح خالل السنة المالية

 31/3/2020الى  1/4/2019من  التوزيعاتمجموع 

  
توزيعات النصف األول من 

 السنة
نسبة األرباح الموصى بها للتوزيع 

 في نهاية السنة

 %50 %25 %25 النسبة

 162.50 81.25 81.25 )مليون ر.س(اإلجمالي 

 

من رأس  %20بما يمثل  مليون لاير سعودي( 65) لاير للسهم الواحد 2توزيع أرباح  ىوافقت الجمعية العامة علم 11/06/2019ملحوظة: بتاريخ 

 .م31/03/2019المال وذلك عن السنة المالية المنتهية في 

 

 القرارات المهمة والخطط المستقبلية
 

 يس كريم الجديدمصنع اآل
إلى  وسيتم تحويل هذا المبنى ،الحالي بجدة تفاقية شراء مبنى مقابل لمبنى مصنع الحليبإت الشركة مّ تأم 2019/2020خالل الربع الثالث 

ديد سيكون ضافة إلى المنتجات الجديدة. كلنا يقين بأن المبنى الجنتاجه حالياً باإلإموقع تصنيع خالل العام المقبل لدعم النمو المستقبلي لما يتم 

يزيد ، وسيتيح لنا الموقع الكبير تصميم سهللا باذن حيث سيضاعف أعمالنا الحالية ثالث مرات على األقل في المستقبلكبيرة ذو فائدة 

 ستساهم في خطط نمو المبيعات.  الجديدنتاجية أكثر من ذي قبل والتي من شأنها تحسين الكفاءة. ومن المتوقع أن تكلفة المبنى اإل

 

 مشروع مستودع جدة المركزي
طبلية، تم استخدام  42,000متوسط سعته التي تستوعب م وفي 2019بدأت عمليات التشغيل في مستودع جدة المركزي خالل شهر آبريل 

ً على نتائج الشركة منها. وعند زيادة حجم النمو المستقبلي، من المتوقع أن اإل %60و %55مابين  ستفادة من المدخرات ستعود ايجابيا

 ورة أكثر فاعلية.للمستهلكين وضمان توفرها بشكل أكبر واستخدام المستودع بص اتباإلضافة إلى تحسين جودة المنتج

 

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

 500.250 مليون لاير سعودي 51.6 م2019فبراير  28- 27 -26 -19 سهم خزينةأ

 

من أسهم  %10تمت الموافقة من قبل مساهمي الشركة خالل الجمعية العامة غير العادية على عملية إعادة شراء نسبة  م2018ديسمبر  18بتاريخ 

عشر شهراً من تاريخ قرار  ىالشراء على مرحلة واحدة أو عدة مراحل خالل فترة أقصاها إثن عملية كونتعلى أن خزينة، الشركة واالحتفاظ بها كأسهم 

الجمعية تلى ذلك قرار بدءاً من تاريخ إنعقاد الجمعية. سنوات  5كما تمت الموافقة على اإلحتفاظ باألسهم المشتراة حتى  .ر العاديةالجمعية العامة غي

 حيث أن الشركة قامت بشراء لمدة عام آخر )إثنى عشر شهراً(. الموافقة على تمديد فترة الشراءب م03/12/2019العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 

 م.31/03/2020تاريخ وذلك حتى مليون لاير سعودي  51.6سهم بقيمة  500.250عدد 

 

 إستثمارات مستقبلية
 غتنام الفرص الجديدة وسيتم اإلعالن عن أي تطورات إذا لزم األمر.إتواصل الشركة اإلستثمار في النمو المستقبلي وذلك بتقييم و
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 أهداف وسياسات إدارة مخاطر األدوات المالية
تتكون المطلوبات المالية الرئيسية للمجموعة من الذمم الدائنة التجارية والذمم الدائنة األخرى والمستحقات والمطلوبات األخرى. 

تتكون الموجودات المالية الرئيسية للمجموعة من الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى واالستثمار في األسهم غير 

 إن القيم الدفترية لألدوات المالية للمجموعة متقاربة بدرجة معقولة للقيمة العادلة.ادله. المدرجة والنقد وما يع

 

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

ر المالية التي تقدم المشورة حول المخاطر المالية وإطار المخاطر. تحصل اإلدارة العليا للمجموعة على الدعم من لجنة المخاط

حوكمة المخاطر المالية المناسب للمجموعة. تقدم لجنة المخاطر التأكيد لإلدارة العليا للمجموعة بأن أنشطة المخاطر المالية 

ً لسياسات وأهداف للمجموعة خاضعة لسياسات وإجراءات مناسبة وأن المخاطر المالية قد تم تحديدها وقياسها وإدار تها وفقا

 المخاطر لدى المجموعة. يقوم مجلس اإلدارة بمراجعة واعتماد السياسات إلدارة كل من هذه المخاطر الملخصة أدناه:

 

 مخاطر السوق
 

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

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

 .أسعار ملكية

 

  .م2020مارس  31بالمركز المالي كما في  يتعلق تحليل الحساسية في األقسام التالية

 
 ( مخاطر أسعار الفائدة1

 

المخاطر المتعلقة بتقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية بسبب التغيرات في مخاطر سعر الفائدة هي 

، ليس لدى المجموعة أي قروض وبالتالي لم يتم عرض أي حساسية 2019و 2020مارس  31معدالت الفائدة السوقية. كما في 

 31لمتعلقة بودائع المرابحة البنكية قصيرة األجل غير جوهرية كما في لمخاطر سعر الفائدة. كذلك، فإن مخاطر سعر الفائدة ا

 .2019و 2020مارس 

 
 مخاطر العملة( 2

 

مخاطر العملة هي المخاطر المتعلقة بالتقلب في قيمة األداة المالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. تنشأ 

التجارية المستقبلية والموجودات والمطلوبات المثبتة بعملة غير العملة الوظيفية مخاطر العملة عندما يتم تقويم المعامالت 

للمجموعة. كانت معامالت المجموعة خالل العام باللاير السعودي والدينار البحريني والزلوتي البولندي والدينار الكويتي والدينار 

  األردني واليورو والدوالر األمريكي.

 

جوهرية في هذه القوائم المالية  ر العملة الناشئة عن العمالت غير المرتبطة باللاير السعودي ليستإن تعرض المجموعة لمخاط

ال تتعرض المجموعة بشكل جوهري لتذبذبات في أسعار صرف العمالت األجنبية خالل دورة أعمالها العادية، حيث الموحدة. 

 .السعودي أو الدوالر األمريكيباللاير  إماأن المعامالت الجوهرية للمجموعة، خالل السنة، 

 

 مخاطر االئتمان
 

إن مخاطر االئتمان هي مخاطر عدم مقدرة طرف على الوفاء بالتزاماته تجاه أداة مالية أو عقد مع عميل مما يؤدي إلى خسارة 

تها وعن أنشطمالية. تتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان الناتجة عن أنشطتها التشغيلية )بشكل أساسي ذمم مدينة تجارية( 

 االستثمارية، كودائع لدى البنوك والمؤسسات المالية.
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 الذمم المدينة التجارية )أ( 

 

ً لسياسات المجموعة وإجراءات  إدارة ب لرقابة المتعلقةا وظوابطتدار مخاطر ائتمان العمالء عن طريق كل وحدة عمل وفقا

التي تتبع نفس و فرديةبناًء على عدة حقائق نوعية وحدود االئتمان ال يللعمل يةئتماناالجودة العمالء. يتم تقييم للئتمان اإلمخاطر 

  يتم مراقبة الذمم المدينة القائمة بشكل منتظم وبشرط أن تكون مشكوك في تحصيلها. طريقة المراجعة.

 

( من إجمالي الذمم ٪44: 2019مارس  31) ٪44، كان لدى المجموعة خمسة عمالء يمثلون تقريباً 2020مارس  31ا في مك

 التعاون مجلس في ⁒7و السعودية العربية المملكة في ⁒82تمثل األرصدة القائمة للذمم المدينة التجارية التجارية القائمة. 

 جارية،الت المدينة بالذمم الخاصة األجل قصيرة للعقود نظراً . مختلفة بلدان في ⁒11و ربية السعودية(الع المملكة بخالف) الخليجي

 .العادلة قيمتها نفس هي الدفترية قيمتها تعتبر

 

يتم تحليل متطلبات انخفاض القيمة في كل فترة تقرير على أساس فردي ألغلبية العمالء. إضافةً إلى ذلك، يتم تجميع عدد كبير 

المدينة الصغيرة في مجموعات متجانسة وتقييم انخفاض القيمة بشكٍل جماعي. وي فترض وجود زيادة كبيرة في مخاطر من الذمم 

يوًما في سداد الدفعة التعاقدية. ويحدث العجز عن سداد الذمم المدينة التجارية في  90االئتمان في حالة تأخر المدين ألكثر من 

يوًما من موعد استحقاقها. وتستمر المجموعة متابعة  90لدفعات التعاقدية في غضون حالة إخفاق الطرف المقابل في سداد ا

 إجراءات اإلنفاذ من أجل استرداد الذمم المدينة المستحقة. وفي حالة استرداد الذمم المدينة، يتم إدراجها في قائمة الدخل الشامل

جزئي، في حالة استنفاذها لجميع جهود االسترداد العملية  . تقوم المجموعة بشطب الموجودات المالية، بشكٍل كلي أوالموحدة

 واستنتاجها أنه ال يوجد توقع استرداد معقول.

 

 .ت ثبت المجموعة عدم وجود توقع معقول لالسترداد بمجرد عدم خضوعها لنشاط اإلنفاذ 

 

. ال كل فئة من فئات الموجودات الماليةإن الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان كما في تاريخ التقرير هو القيمة الدفترية ل

تحتفظ المجموعة بأية ضمانات إضافية كتأمين. تقوم المجموعة بتقييم تركيز المخاطر فيما يتعلق بالذمم المدينة التجارية باعتباره 

 منخفض وذلك لتنوع أساس عمالئها.

 

شية والموجودات المالية للشركة ذات مخاطرائتمان يودع النقد لدى البنوك ذات تصنيف ائتماني مرتفع. تعتبر الودائع الهام

اإلدارة  تقييم على ءً بناشهًرا لتقييم االنخفاض في القيمة.  12المتوقعة لمدة  رةوبالتالي تم استخدام نموذج الخسا منخفضة

 .الفترات المعروضة لجميع ةصدرألا بهذه يتعلق فيما بمطلو مخصصأي  يوجد اللالنخفاض في القيمة، فإنه 

 

للذمم المدينة التجارية، تطبق الشركة النهج المبسط لرصد مخصص للخسائر االئتمانية المتوقعة المنصوص عليها في  بالنسبة

والتي تسمح باستخدام مخصص الخسارة المتوقعة على مدار عمر كافة الذمم المدينة  9المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

المتوقعة، يتم تجميع الذمم المدينة التجارية بناء على خصائص مخاطر االئتمان المشتركة  التجاري. ولقياس الخسائر االئتمانية

 .التأخر في السداد. عالوة على ذلك، تتضمن الخسائر االئتمانية المتوقعة المعلومات المستقبلية وأيام

  

تعديل معدالت الخسارة السابقة لتعكس المعلومات الحالية والمستقبلية على العوامل االقتصادية الكلية التي تؤثر على مطلوبات  يتم

العمالء لتسوية الذمم المدينة. حددت المجموعة الناتج المحلي اإلجمالي ومعدل البطالة للدول التي تبيع منتجاتها فيها لكي تكون 

 .وعليه تقوم بتعديل معدالت الخسارة السابقة بناء على التغيرات المتوقعة في هذه العوامل ءمة،مالالعوامل األكثر 
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 نقد وما يعادله )ب( 

 

تدار المخاطر االئتمانية الناتجة عن األرصدة مع البنوك والمنشآت المالية وفقاً لسياسات المجموعة. تتم مراجعة الحدود اإلئتمانية 

قبل أعضاء مجلس إدارة المجموعة على أساس سنوي وباإلمكان تجديدها خالل الفترة بناء على موافقة  لألطراف المقابلة من

اللجنة المالية للمجموعة. لقد تم وضع الحدود لتقليل حجم تأثير المخاطر وبالتالي تجنب الخسائر المالية في حالة عدم مقدرة 

ذات سمعة جيدة وتصنيف ائتماني مرتفع. يمكن تقييم الجودة االئتمانية  الطرف المقابل على السداد. تتعامل المجموعة مع بنوك

 .للنقد وما يعادله بالرجوع إلى التصنيفات االئتمانية الخارجية

 

إن مخاطر اإلئتمان على أرصدة البنوك محدودة حيث يتم اإلحتفاظ بأرصدة النقد لدى بنوك ذات سمعة جيدة بمعدل يتراوح من 

 .كالى أعلى من ذل 3-أ

 

 

 

 مخاطر السيولة
 

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

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

 .من استمرارية تمويل العمليات البنوك للتأكد

 

 

 

 كوعلى سداف الغرامات المفروضة

 
 م2019/2020الشركة خالل العام المالي  ىعل المفروضة جزاءاتال /غرامات ال 

 
لعدم )مئة ألف لاير سعودي(  لاير سعودي 100.000على سدافكو مقدارها  فرض غرامةب خالل العام قامت هيئة السوق المالية

 م.2019التي تمت خالل شهر فبراير  إعادة شراء األسهم عملية الفقرات من الضوابط واالجراءات التنظيمية أثناءتقيدها ببعض 

 .ةالفصل في منازعات األوراق المالي جنةلحالياً لدى  ال يزال قيد النظروبهذا الصدد قامت سدافكو برفع طلب استئناف والذي 
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 اإلقرارات 
 قر الشركة بما يلي:ت  

 سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح. أنّ  .1

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

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

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

الشركة تلتزم بتطبيق كافة األحكام الواردة في النظام األساس للشركة وفي نظام الشركات والقرارات الوزارية ذات الصلة  أنّ  .5

 .على كل ما لم يرد ذكره أو نص بشأنه في النظام األساسي بالشركة

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

للشركة ، وأن الشركة لم تقم بإبرام أي أعمال أو عقود فيها مصلحة جوهرية ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين بما فيهم 

ت االرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو ألي شخص ذي عالقة بهم ، سوى ما تم اإلفصاح عنه في معامالت الشركة مع أطراف ذ

 عالقة والتي سبق ذكرها في هذا التقرير.

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

 اإلدارة  أو عضو من أعضاء اإلدارة التنفيذية مع الغير.

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

 .مكافآتفي الشركة عن أي أو أحد أعضاء مجلس اإلدارة  تنازل بموجبه أحد كبار التنفيذيين

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

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

 لمنسوبيها.

القوائم المالية تم إعدادها وفقاً للمعايير الدولية   أن تم التأكد،  PWCبعد مراجعة القوائم المالية من قبل برايس ووترهاوس كوبر  .10

ونيين ، الهيئة السعودية للمحاسبين القان والقرارت والضوابط الصادرة من الية المعتمدة في المملكة العربية السعودية للتقارير الم

وظهر تقرير المراجع الخارجي بدون تحفظ ، حيث تظهر القوائم المالية بعدل من كافة النواحي الجوهرية ومتفقة مع متطلبات 

 .كةنظام الشركات والنظام األساسي للشر

 ال توجد أي صفقة بين الشركة وطرف ذي عالقة.  .11

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

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

 المالية.ء أسهم خزينة خالل السنة قامت الشركة بشرا .14

  .الشركة وشركاتها التابعة ليس لديها أدوات دين .15

 حقوقأي  أو اكتتاب حق مذكرات أو تعاقدية مالية أوراق أو أي للتحويل قابلة دين أدواتلم تقم الشركة بإصدار أو منح أي  .16

 .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 .17

 .اكتتاب
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  الشركات حوكمة الئحة
 لم يتم تطبيقها من الئحة حوكمة الشركات وأسباب ذلكالتي  البنود

رقم المادة أو 
 الفقرة

 أسباب عدم التطبيق نص المادة أو الفقرة

 10/ج/20
تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة  ىما يزيد عل أن يكون قد أمضى

 .الشركة

إلزامية ابتداًء من دورة مجلس إدارة 
الشركة المساهمة المدرجة التي تكون 

يدرك  م1/1/2019بعد تاريخ 
وسوف يتم  المجلس هذا االشتراط

تفادي ذلك خالل تكوين مجلس 
 م2021آبريل  1دارة الجديد من اإل

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

 ثالثة أشهر.
  فقرة إسترشادية

 فقرة إسترشادية .يجب أن يكون رئيس لجنة المراجعة عضواً مستقالً  /ب54

 أ/57
 اجتماعات خالل السنةتجتمع لجنة المراجعة بصفة دورية على أال تقل اجتماعاتها عن أربعة 

 المالية للشركة.
 مرتينلجنة المراجعة إجتمعت 

 قرارات بالتمرير 5وأصدرت عدد 

70 

 تشكيل لجنة إدارة المخاطر 
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 
 بواسطة لجنة المراجعة.

71 

 اختصاصات لجنة إدارة المخاطر
 المخاطر بما يلي:تختص لجنة إدارة 

مادة إسترشادية ويتم إدارة المخاطر 
 بواسطة لجنة المراجعة

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

 للشركة.

مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والحفاظ عليه والتحقق من  تحديد -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.

لشركة وتقييم فعالية نظم وآليات تحديد وقياس نظام إدارة المخاطر با ىاإلشراف عل -4
 القصور بها. هعرض لها الشركة؛ وذلك لتحديد أوجومتابعة المخاطر التي قد تت

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

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

 تقديم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر. -7

 ضمان توافر الموارد والنظم الكافية إلدارة المخاطر. -8

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

التحقق من استقالل موظفي إدارة المخاطر عن األنشطة التي قد ينشأ عنها تعرض  -10
 الشركة للمخاطر.
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 ىالتحقق 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 
 (ستة أشهر)تجتمع لجنة إدارة المخاطر بصفة دورية كل : لجنة إدارة المخاطراجتماعات 

 على األقل، وكلما دعت الحاجة 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  -

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

برامج منح العاملين أسهماً في الشركة أو نصيباً من األرباح التي تحققها وبرامج التقاعد،  -2
 تلك البرامج. ىوتأسيس صندوق مستقل لإلنفاق عل

 إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة. -3

87 

 جتماعية المسؤولية اإل

 مادة إسترشادية 
سياسة تكفل إقامة  –بناًء على اقتراح من مجلس اإلدارة  –العامة العادية  تضع الجمعية

التوازن بين أهدافها واألهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها؛ بغرض تطوير األوضاع 
 واالقتصادية للمجتمع. االجتماعية

 

88 

 مبادرات العمل االجتماعي 

 مادة إسترشادية
 

 البرامج ويحدد الوسائل الالزمة لطرح مبادرات الشركة في مجال العمليضع مجلس اإلدارة 

 االجتماعي، ويشمل ذلك ما يلي:

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

 ومقارنة ذلك بالشركات األخرى ذات النشاط المشابه.

المسؤولية االجتماعية التي تتبناها الشركة للعاملين فيها وتوعيتهم اإلفصاح عن أهداف  -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 

 حوكمة الشركاتتشكيل لجنة 

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  ىالمادة الرابعة والتسعين من هذه الالئحة، وعلاالختصاصات المقررة بموجب 

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