
التقري�ر السنوي 

٢٠١٩

قيمة أساسها القيم
بهّمة عالية نحو المستقبل





3التقري�ر السنوي لمجموعة صافوال 2019 التقري�ر السنوي لمجموعة صافوال 2019 2

 التقري�ر االسرتاتيجي   I   تقري�ر مجلس اإلدارة   I   القوائم المالية

التقري�ر االسرتاتيجي

المحتويات: المحتويات: 
44لمحة عن صافواللمحة عن صافوال

66أبرز الجوانب االسرتاتيجية والماليةأبرز الجوانب االسرتاتيجية والمالية
88كلمة رئيس مجلس اإلدارةكلمة رئيس مجلس اإلدارة

1010أعضاء مجلس اإلدارةأعضاء مجلس اإلدارة
1212كلمة الرئيس التنفيذيكلمة الرئيس التنفيذي
1414أعضاء اإلدارة التنفيذيةأعضاء اإلدارة التنفيذية

1818نموذج أعمالنا واسرتاتيجيتنانموذج أعمالنا واسرتاتيجيتنا
2020مسرية مسرية 4040 عامًا عامًا

2626  االست�ثمارات في قطاع األغذيةاالست�ثمارات في قطاع األغذية
٣8٣8االست�ثمارات في قطاع التجزئةاالست�ثمارات في قطاع التجزئة

4646موظفيناموظفينا
٥2٥2المسؤولية االجتماعية واالستدامةالمسؤولية االجتماعية واالستدامة



٥التقري�ر السنوي لمجموعة صافوال ٢٠١٩ التقري�ر السنوي لمجموعة صافوال ٢٠١٩ ٤

 التقري�ر االسرتاتيجي   I   تقري
ر مجلس اإلدارة   I   القوائم المالية

نحن مجموعة است�ثمارية اسرتاتيجية 
قابضة رائدة في قطاَعْي األغذية 

والتجزئة في منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا وتركيا.

خالل ٤٠ عاماً من التميز، حافظت صافوال على محفظة است�ثمارية متنوعة ومتنامية من 
األصول. كما ندير من خالل قطاعاتنا الرئيسة في مجالي األغذية والتجزئة، أكرب سلسلة 

متاجر للتجزئة في المملكة، وننتج المنتجات الغذائية لالستهالك اليومي والتي تحظى 
برضا عمالئنا، وتشمل زي±وت الطعام والسكر والمكرونة والمنتجات المخبوزة واألغذية 

المجمدة والتي يتم توزيعها في أكرث من ٥٠ دولة حول العالم. نحن شركة تؤمن 
بقوة بشعارها ”قيمة أساسها القيم“. ”نحن صافوال“. منذ ت±أسيسها عام ١٩٧٩، اختار 

المست�ثمرون صافوال ألدائها ولمعرفتها المتخصصة وخربتها الواسعة بالسوق.

٪٥١
نسبة الملكية في 
«مجموعة الكبري »

٪٤٣
نسبة إي±رادات قطاع األغذية 

من إي±رادات المجموعة 

٪٣٤٫٥٢
نسبة الملكية في المراعي

٣٩٤
عدد متاجر هرفي 

في أكرث من ٥٠ مدينة

٪٥٧
نسبة إي±رادات قطاع التجزئة 

من إي±رادات المجموعة 

٢٠٥
عدد متاجر بنده في 

أكرث من ٤٠ مدينة

لمحة عن صافوال

مصر
متاجر بنده: ٤

الكويت
متاجر هرفي: ٨

المملكة العرب
ية
السعودية

متاجر بنده: ٢٠١
متاجر هرفي: ٣٨٣

بنغالديش
متاجر هرفي: ٣

األسواق الرئيسة

االمارات العرب�ية 
المتحدة العراق المغرب تركيا السودان الجزائر مصر آسيا الوسطى المملكة العرب�ية 

السعودية

الواليات المتحدةموريتانيالبنانالكامريونفلسطنيالصومالسورياجيبوتيبورونديأوغنداآسيا الوسطى

هولنداموزنبيقمقدونيا  الشماليةكازاخستانكوريا الجنوبيةعمانالسويدجنوب أفريقياباكستانأثيوبيااإلمارات العرب�ية

اليمنمدغشقرالمغربالكونغوكنداالعراقسريليونجنوب السودانالبحري©نأسبانياألمانيا

ماليمالويليبياكينياغاناالسنغالجزر القمرتنزانيااألردنأنجوال

المملكة المتحدةموريشوسليبريياالكويتفرنساالسودانروانداتركيابننيإريرتيا

أسواق التصدير

عام تعزي±ز األداء والتطلعات

االست�ثمارات في قطاع األغذية
تشمل منتجاتنا الغذائية است�ثمارات ذات عالمات تجارية متميزة ومعروفة على امتداد الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا وتركيا. وتعترب صافوال لألغذية شركة رائدة في السلع االستهالكية 
األساسية المعبأة، ذات العالمات التجارية، والتي يتم إنتاجها في أكرث من ٩ دول وتسويقها 

في أكرث من ٥٠ دولة. ونحن نفتخر بأن معظم هذه العالمات رائدة في الفئات واألسواق التي 
تعمل فيها. إننا مستمرون في بناء وتطوي©ر منتجاتنا القائمة من خالل التوسع في المنتجات 

ذات القيمة المضافة وتنويع محفظتنا االست�ثمارية. كما أننا نحقق األرباح من خالل است�ثماراتنا 

االسرتاتيجية طويلة األمد، فضالً عن أننا أكرب مساهم في شركة المراعي الرائدة في تصنيع 
وتوزيع األغذية في الشرق األوسط، وذلك بحصة تبلغ ٣٤٫٥٢٪ من رأس مال الشركة، وقمنا 

في عام ٢٠١٨ باالستحواذ على حصة األغلبية في مجموعة شركات الكبري، وهي إحدى 
الشركات الرائدة في المنطقة في مجال تصنيع وتوزيع األغذية المجمدة.

االست�ثمارات في قطاع التجزئة
ُتعَتَرب شركة بنده للتجزئة الشركة الرائدة واألكرب في قطاع التجزئة الحديثة في المملكة 

العرب�ية السعودية، حيث تمتلك ٢٠٥ سوقاً تجارياً وتقدم خدماتها إلى حوالي أكرث من ١٠٦ 
مليون عميل سنوياً. وتفتخر بنده بتاريخها المميز في هذا المجال، واستحواذها على حصة 

قيادية في السوق، وتحقيق الشركة انتشاراً جغرافياً كبرياً في كافة أنحاء المملكة. كما تعترب 

صافوال أكرب مساهم في شركة هرفي للخدمات الغذائية بملكية تبلغ ٤٩٪ وتعترب هرفي 
إحدى الشركات الرائدة في نشاط المطاعم في المملكة، وتعمل أيضاً في نشاط المخبوزات 

وعمليات تصنيع اللحوم.
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أبرز الجوانب االسرتاتيجية والمالية

سجلت الشركات الفرعية الرئيسة التابعة لمجموعة صافوال أداًء 
قويًا رغم التحديات التي شهدتها األسواق خالل عام ٢٠١٩، كما 
واصلت المجموعة اهتمامها بتطوي§ر العمليات وإعادة الهيكلة 

والرتكيز على تحقيق أوجه الت§كامل واالنسجام عرب مختلف 
قطاعاتها. وبفضل تلك العوامل مجتمعًة، تبدأ المجموعة 

مسريتها في ٢٠٢٠ وهي أكرث استعدادًا لالستفادة من الفرص 
الجديدة ومساعدة شركاتها الفرعية ومشاريعها االست
ثمارية 

للحفاظ على حصتها السوقية وتطوي§رها.

تميز عام ٢٠١٩ بتعزي©ز الرتكيز وقوة األداء ألنشطة المجموعة الرئيسة. كما 
شهد العام كذلك تعزي©ز  ثقة المستهلكني في السوق المحلية للمجموعة 
بالمملكة العرب�ية السعودية. وأدى التحسن الكبري في أداء المجموعة إلى 

تحقيق أرباحاً صافية بلغت ٤٧٥٫٦ مليون ريال في عام ٢٠١٩، مقابل خسارة 
صافية بقيمة ٥٢٠٫٤ مليون ريال للعام السابق. ويعزى نمو األرباح إلى 
زيادة المبيعات وتحسن هوامش الربحية، حيث أثبتت جهود اسرتاتيجية 

التحول والتطوي©ر وإعادة هيكلة قطاع التجزئة فعاليتها عرب كافة قطاعات 
العمل الرئيسة للمجموعة.

وفي سياقٍ متصل، حقق قطاعا األغذية والتجزئة أداًء قوياً. حيث  إن 
العالمات التجارية لمجموعة صافوال في قطاعات األغذية والمطاعم 

والتجزئة ت�تمتع بشهرٍة كبرية ومكانٍة متميزة وتقديٍر واسع إلى جانب والء 
المستهلكني والزبائن في عدٍد من األسواق الرئيسة. وهو ما أتاح لنا 

قدراً كبرياً من المرونة في مواجهة المنافسة الشرسة وتغري تفضيالت 
المستهلكني وغريها من تحديات االقتصاد الكلي الناشئة عن عوامل 

خارجية.

يعترب تطور عادات المستهلكني وتزايد ت©كاليف ممارسة األعمال سمًة 
عامة في جميع أسواق المنطقة، لكن تركيز المجموعة على جهود إعادة 

الهيكلة واسرتاتيجيات تحقيق النمو، بما في ذلك الت©كامل على مستوى 
المجموعة وتعزي©ز االبت©كار، قد ساهم في تطوي©ر قطاعاتها الرئيسة 

التي ت�تحسن حالياً بوترية مطردة إلى جانب نجاحها في استعادة حصصها 
السوقية أو المحافظة عليها.

استفادت صافوال لألغذية من اسرتاتيجية «استعادة التفوق» التي مكنتها 
من استعادة حصتها السوقية عرب ترشيد الت©كاليف وترتيب األولويات 

المؤسسية وتطوي©ر المنتجات. وعلى الرغم من االنخفاض الطفيف في 
حجم المبيعات مقارنًة بعام ٢٠١٨، تحسن هامش الربحية في شركة صافوال 

لألغذية من ١٢٫٥ في المائة عام ٢٠١٨ إلى ١٤٫٩ في المئة عام ٢٠١٩ وذلك 
نتيجة للمرونة المتجددة في الشركة.

سجلت عالمة المجموعة التجارية في قطاع التجزئة «بنده» نتائج قوية 
رغم التحديات، فقد أعادت الشركة ترتيب أولوياتها لرتكز بالكامل على 

سلسلة متاجرها من مراكز الهايربماركت والسوبرماركت، وشرعت في 
تنفيذ اسرتاتيجية تشدد على تقديم أفضل قيمة للمستهلك والتي حققت 

نتائج قوية في هذا الصدد. حيث زاد حجم السلة التسوقية وارتفع إقبال 
العمالء، على أساس مبيعات المثل بالمثل، وارتفعت اإليرادات مقارنة 

بالعام الماضي إلى ١١٫٥ مليار ريال رغم إغالق عدٍد من المتاجر.

وبشكل عام، نجحت مجموعة صافوال وشركاتها التابعة الرئيسة خالل عام 
٢٠١٩ في تطوي©ر مرونٍة أكرب في مواجهة التطورات المتالحقة والت©أقلم 

معها، إلى جانب امتالك قدراٍت أفضل تمكنها من دعم قطاعات عملها 
األساسية واغتنام الفرص المستقبلية.
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٢٦,٦٥٨

حقوق المساهمني (مليون ريال سعودي)

٧,٥٩٠
النفقات الرأسمالية (مليون ريال سعودي) 

٣٧٤
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٢٢,٢٤٣٢١,٨١٥٢٣,٨٣٠٢٦,٣٣١٢٥,١٢٦

٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٥

٢٢,٢٤٣
صافي الدخل (مليون ريال سعودي)

٤٧٦
٤٧٦١,٠٢٦١,٧٩٢

٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٥

٣٦٣-٥٢٠-

٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٥

٤,٥٠٤٣,٨٩٨٤,٣٩٤٤,٦٥٣٥,٠٢٥

٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٥

٢٦,٦٥٨٢٢,٢٥٢٢٣,٣٣٧٢٥,٢٨٧٢٦,٩٧٥

السعودية

٪٥٤٪٥٧

٢٠١٨ ٢٠١٩

مصر
قصب السكر

٪٣٦٪٣٥

٢٠١٨ ٢٠١٩

مصر
سكر البنجر

٪١٠٪٨

٢٠١٨ ٢٠١٩

٧,٥٩٠٧,١٢٧٨,٨٢٩٨,٢١٧١٠,٥٥٠

٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٥

٢,٠٧٧ ١,٢٦٥ ٣٩٤ ٣٧٤٦٧٣

٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٥

٪٧.٢ ٪٦.٨

٢٠١٨ ٢٠١٩
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

 عام من التفائل
والنتائج االيجابية

بالنيابة عن مجلس إدارة مجموعة صافوال، يسّرني أن أقدم لكم 
التقري±ر السنوي للمجموعة عن العام ٢٠١٩

األستاذ  سليمان  عبد القادر المهيدب
رئيس مجلس اإلدارة 

التقري�ر السنوي لمجموعة صافوال ٢٠١٩

عام من التفائل
والنتائج االيجابية

األستاذ  سليمان  عبد القادر المهيدب

حققت اسرتاتيجية التحّول التي ت�تبناها مجموعة صافوال نتائجًا 
ملموسة، وأظهرت قطاعات أعمالنا الرئيسة قدرة على الصمود 

في مواجهة العوامل المختلفة محققة نجاحًا مميزاõ، كما كان أدائها 
متفوقًا على الرغم من التحديات التي سادت األسواق واالقتصاد 

الكلي على المستوى اإلقليمي، وذلك من خالل تبني اسرتاتيجيات 
الرتكيز الموجهة على األنشطة الرئيسة والتي حصدت المجموعة 

ثمارها وهللا الحمد.

وقد واصلنا بالمضي قدمًا في مسرية ٤٠ عامّا بتعزي©ز نقاط قوتنا في 
قطاعي األغذية والتجزئة، وقامت المجموعة بدورها األساس في 

تعزي©ز األمن الغذائي وإسهامها إي©جابيًا في حياة الناس اليومية من 
خالل نشاطات شركاتها. وكما كان العام المالي إي©جابيًا، حيث اسرتدت 
المجموعة ثقة المستهلكني بفضل المبادرات التي تضمنتها خطتها 

السنوية للعام ٢٠١٩. وعلى الرغم من استمرار التحديات في بعض 
أسواقنا الخارجية، واجهت شركاتنا هذه التحديات بمرونة وعزم، كما 

حافظت على ريادتها معززة حصتها السوقية.

داخليًا، فقد عززت فرق العمل قدراتها وإمكاناتها بشكل أكرب خالل 
العام، وشهدت قطاعاتنا الرئيسة عمليات إعادة هيكلة متى ما 

استدعت الحاجة لذلك، باإلضافة لرتشيد الت©كاليف وتعزي©ز آليات صنع 
القرار. إن هذه المبادرات لم ت©أت ثمارها للعام ٢٠١٩ بل امتدت نتائجها 
لتعزي©ز مركز المجموعة بشكل جيد الغتنام فرص النمو في المستقبل. 

كما وطدùت المجموعة عالقاتها مع الشركات التابعة والشركات 
التي نملك حصص فيها ومع مؤسسات است�ثمارية عالمية، وأصبحت 

مجموعة صافوال حاضرة لدى المست�ثمري©ن العالمي�ني من خالل تضمينها 
في مؤشر إم إس سي آي (MSCI) لألسواق الناشئة.

كما أننا نفخر بكون المجموعة شركة وطنية مسؤولة تعمل على 
تحقيق المنفعة لجميع أصحاب المصالح في األسواق التي تمارس 

فيها أنشطتها، كما ترسخ المجموعة أهمية مشاركة وتفاعل 
الموظفني وصحة وسالمة المجتمع ومواجهة التحديات البيئية، مما 

يعزز دور المجموعة في مسؤوليتها االجتماعية. كما شهد العام 
٢٠١٩ إنجازات كبرية على صعيد الشفافية في إعداد التقاري©ر وحوكمة 

الشركة في جميع مستويات أعمال المجموعة بما في ذلك تبني 
برامج في مجال االستدامة والمسؤولية االجتماعية، وقد أصبح العمل 
التطوعي جزءًا أساسيًا من ثقافة مجموعتنا وي©واصل فري©ق العمل في 

الت©أثري اإليجابي على حياة الناس.

وتعتز مجموعة صافوال بنظام حوكمتها المتميز، كما تستمر إدارة 
المخاطر في تحسني أدائها من خالل زيادة ت©أثري إطار إدارة المخاطر 

المت©كامل (enterprise risk management framework) مع العمليات 
اليومية وتعزي©ز آليات صنع القرار في جميع قطاعات المجموعة.

هذا وقد انتخب المساهمون خالل العام مجلس إدارة لدورة جديدة 

وكذلك أعضاء لجنة المراجعة والتي بدأت أعمالها في يوليو ٢٠١٩. 
وقد تسّلم أعضاء مجلس اإلدارة الجدد مهامهم وجرت إعادة هيكلة 

لجان مجلس اإلدارة األخرى بما يضمن تعزي©ز عملية وآليات صناعة القرار 
بالمجموعة.

وشهدت المجموعة أداًء جيدًا خالل العام ٢٠١٩، حيث نمت إي©راداتها 
وحققت ربحًا صافيًا إي©جابيًا مقارنًة بخسارة صافية في العام الماضي. 

وتعزى تلك النتائج الجيدة لزيادة ربحية قطاع األغذية وتقليل خسائر 
قطاع التجزئة. وتنعكس فعالية اسرتاتيجية التحّول من خالل قوة نتائج 

المجموعة المالية والتي حصدت المجموعة ثمارها من خالل التزام 
فري©ق العمل وخربة اإلدارة. وكان فائض االكت�تاب في برنامج الصكوك 

الذي تم طرحه خالل العام ٢٠١٩ مؤشرًا لثقة المست�ثمري©ن بسجل 
إنجازات مجموعة صافوال وثقتهم في مستقبلها. ونظرًا لتحقيق 
نتائج إي©جابية خالل العام، أوصى مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية 

للمساهمني عن العام ٢٠١٩ قدرها ١٦٠٫٢ مليون ريال.

نيابًة عن إخوتي وزمالئي في مجلس اإلدارة، أود أن أعرب عن عميق 
شكري وعظيم امتناني لحكومتنا الرشيدة ومساهمينا الكرام وجميع 

أصحاب المصالح لدعمهم المستمر وثقتهم في صافوال، وكذلك 
الشكر موصول لموظفينا وفري©ق اإلدارة التنفيذية لدورهم الفّعال 

في تنفيذ اسرتاتيجيتنا ولخلق ثقافة عمل بناءة ومتميزة والتي 
أثمرت عن نتائج إي©جابية لهذا العام. كما نطمح إلى است©كشاف فرص 

جديدة وواعدة في المملكة ودول اإلقليم مع االستمرار في تحقيق 
المنافع وحماية حقوق المساهمني وأصحاب المصالح والمجتمعات 

التي تعمل شركاتنا بها.   
واهللا نسأله التوفيق والسداد،

األستاذ سليمان عبدالقادر المهيدب
رئيس مجلس إدارة المجموعة

شهد العام ٢٠١٩ تحوالت إي©جابية لمجموعة صافوال، عززنا خالله انطالقتنا نحو 
النمو المستدام، مع قيامنا بتنفيذ مبادرات واسرتاتيجية تم رسمها خالل 

العام ٢٠١٨م. 



١١التقري�ر السنوي لمجموعة صافوال ٢٠١٩ التقري�ر السنوي لمجموعة صافوال ٢٠١٩ ١٠

 التقري�ر االسرتاتيجي   I   تقري
ر مجلس اإلدارة   I   القوائم المالية

األستاذ  سليمان  عبد القادر المهيدب 
رئيس مجلس اإلدارة؛ غري تنفيذي

الوظائف الحالية: رئيس مجلس إدارة شركة عبدالقادر 
المهيدب وأوالده، وعضو مجلس إدارة في العديد من 
الشركات وهي: شركة المراعي، شركة رافال للتطوي©ر 

العقاري، شركة أموال الخليج لالست�ثمار التجاري، وشركة 
المهيدب القابضة

الوظائف السابقة: رئيس مجلس إدارة شركة الشرق 
األوسط لصناعة الورق (مبكو)، رئيس مجلس إدارة الشركة 

األولى للتطوي©ر العقاري، شركة ثبات لإلنشاءات.
المؤهالت: السنة الثانية- كلية الطب، جامعة الملك 

سعود، المملكة العرب�ية السعودية.
الخربة:مجال إدارة األعمال التجارية والصناعية والبنكية 

وإدارة االست�ثمارات والتطوي©ر العقاري والمقاوالت، 
باإلضافة لعضويته في مجلس إدارات عدد من الشركات 

واللجان.

األستاذ محمد ابراهيم العيسى
عضو مجلس إدارة غري تنفيذي

الوظائف الحالية:المدير المالي لشركة أصيلة لالست�ثمار 
وعضو مجلس إدارة في كل من شركة كنان العالمية 

للتطوي©ر العقاري.
الوظائف السابقة: رئيس إدارة الميزانية العمومية 

واالست�ثمار في البنك السعودي الربيطاني.
المؤهالت: بكالوري©وس التجارة، خيارات التموي©ل، كلية 

ساودر لألعمال، جامعة بريتيش كولومبيا، فانكوفر، كندا.
الخربات: خربة واسعة في اإلدارة المالية واالست�ثمارات 

واألسواق المالية، كما شغل منصب عضوية مجلس إدارة 
شركة سكون العقارية وشركة العقيق للتنمية العقارية.

األستاذ عبدالعزي±ز بن خالد الغفيلي
عضو مجلس إدارة غري تنفيذي

الوظائف الحالية: متقاعد – القطاع العام. وعضو مجلس 
إدارة في عدد من مجالس اإلدارة واللجان

الوظائف السابقة: مدير عام األسهم المحلية بشركة 
حصانة من عام ٢٠١٤ الى مارس ٢٠١٧م، كما كان مديرًا 

إلدارة االست�ثمارات المباشرة بالمؤسسة العامة للت©أمينات 
االجتماعية .

المؤهالت:ماجستري في االقتصاد من جامعة غرب 
إيلينوي بالواليات المتحدة األمريكية، بكالوري©وس اقتصاد 

من جامعة الملك سعود.
الخربة: خربة في مجال الت©أمينات االجتماعية وإدارة 

المحافظ االست�ثمارية واألسهم، كما يتقلد عضوية عدد 
من مجالس إدارات الشركات واللجان.

األستاذ فهد عبداهللا القاسم 
عضو مجلس إدارة مستقل

الوظائف الحالية: رئيس مجلس إدارة شركة أموال 
لالستشارات المالية، عضو مجلس إدارة تنفيذي  في 

شركة اتحاد الراجحي القابضة لالست�ثمار.
الوظائف السابقة: الرئيس التنفيذي لشركة أموال 

لالستشارات المالية، المدير العام لمجموعة العثيم 
التجارية، شريك مدير شركة كي بي ام جي العرب�ية، 

المدير التنفيذي لمستشفى دله وشريك بمكتب 
القاسم محاسبون قانيون معتمدون.

المؤهالت: بكالوري©وس علوم إدارية تخصص محاسبة، 
(جامعة الملك سعود) وبرنامج اإلدارة المتقدمة 

والقيادة (جامعة اكسفورد).
الخربات: استشارات مالية وإدارية ومراجعة، إدارة 

تنفيذية – مؤسسة صحية إدارة تنفيذية – تجارة وتجزئة 
وجملة باإلضافة الى عضويته في مجالس إدارة ولجان 

عدد من الشركات.

األستاذ بدر بن عبداهللا العيسى
نائب رئيس مجلس اإلدارة؛ غري تنفيذي 

الوظائف الحالية:الرئيس التنفيذي لشركة أصيلة لالست�ثمار 
ورئيس مجلس إدارة شركة صافوال لألغذية وعضوية 

مجلس إدارة العديد من شركات مجموعة صافوال.
الوظائف السابقة: المدير المالي لشركة أصيلة لالست�ثمار، 

الرئيس التنفيذي لشركة أمياس القابضة، مدير المحافظ 
االست�ثمارية بشركة أتش إس بي سي السعودية 

المحدودة، محلل مالي وتسويقي - سابك أمريكا، محلل 
مالي- جي بي مورغان.

المؤهالت: ماجستري في إدارة األعمال – جامعة رايس 
- الواليات المتحدة، بكالوري©وس في االقتصاد- جامعة 

.(CFA) فريجينيا – الواليات المتحدة، ومحلل مالي معتمد
الخربة: المجال المالي واإلداري وإدارة المحافظ 

االست�ثمارية، دراسة وتحليل الشركات المدرجة مالياً، 
باإلضافة لعضويته في مجالس إدارات ولجان عدد من 

الشركات  المدرجة والغري مدرجة.

األستاذ عبدالرحمن محمد رمزي عّداس
عضو مجلس إدارة مستقل

الوظائف الحالية: عضو مجلس اإلدارة وعضو اللجنة 
التنفيذية في بنك اإلنماء، رئيس مجلس المديري©ن بشركة 
ديار الخيال للتطوي©ر العقاري، رئيس مجلس اإلدارة وعضو 

لجنة المخاطر بالبنك التونسي السعودي، عضو مجلس 
إدارة بشركة أركوما، عضو مجلس اإلدارة بشركة الرب�يع 
السعودية لألغذية، عضو مجلس اإلدارة بشركة محمد 

أحمد صالح باعشن، عضو مجلس اإلدارة بصندوق البيئة، 
عضو لجنة المخاطر بشركة الخدمات األرضية، عضو لجنة 

المخاطر واالمت�ثال بالهيئة العامة للزكاة والدخل.
الوظائف السابقة:  ٢٨ عام في البنك األهلي التجاري، 
تقلد خاللها العديد من المناصب القيادية ، كما له خربة 

قرابة ثالثة سنوات مع الشركة السعودية لالقتصاد 
والتنمية المحدودة(سدكو)، عضواً منتدباً لالست�ثمارات 

العقارية وعضواً في  اللجنة التنفيذية ولجنة االسرتاتيجية. 
 المؤهالت: ماجستري إدارة أعمال تخصص إدارة مالية 
من جامعة دنفر بوالية كولورادو – الواليات المتحدة 

األمريكية، وبكالوري©وس إدارة أعمال من جامعة الملك 
عبدالعزي©ز بجدة، المملكة العرب�ية السعودية، مع مرتبة 

الشرف األولى.
الخربات: خربة واسعة في مجال البنوك وإدارة المخاطر 

واإلدارة االسرتاتيجية واالست�ثمار.

األستاذ عصام عبدالقادر المهيدب
عضو مجلس إدارة غري تنفيذي

الوظائف الحالية: الرئيس التنفيذي لشركة عبدالقادر 
المهيدب وأوالده باإلضافة لعضوية مجالس إدارات عدد 

من الشركات.
الوظائف السابقة: تقلد عدداً  من المناصب اإلدارية 

والقيادية وعضويات مجالس اإلدارة في مجموعة شركات 
المهيدب.

المؤهالت: بكالوري©وس علوم ( تخصص إحصاء) من جامعة 
الملك سعود.

الخربة: خربة في إدارة عدد من الشركات في مجال األغذية 
والمقاوالت، باإلضافة لعضويته في مجالس إدارة عدد من 

الشركات واللجان.

د. عدنان عبدالفتاح صوفي
عضو مجلس إدارة غري تنفيذي

الوظائف الحالية: المؤسس والشريك التنفيذي لمكتب 
الدكتور عدنان عبد الفتاح صوفي لالستشارات اإلدارية، 
عضو مجلس إدارة شركة األهلي كابيتال، رئيس اللجنة 

االستشارية لمجلس هيئة السوق المالية.
الوظائف السابقة: عضو مجلس هيئة السوق المالية 

السعودية بناًء على أمر ملكي كريم، الرئيس التنفيذي 
لشركة سدكو القابضة، أستاذ إدارة األعمال بكلية االقتصاد 

واإلدارة بجامعة الملك عبد العزي©ز (أستاذ إدارة األعمال 
والمالية الدولية) وعميد الكلية سابقا. أستاذ زائر بجامعة 

اكسفورد. 
المؤهالت: حاصل على منحة فولربايت، ويحمل شهادة 

الدكتوراه في إدارة األعمال والمالية الدولية من جامعة 
جورج واشنطن بالواليات المتحدة األمريكية.

الخربة: قيادي تنفيذي، اسرتاتيجي، متخصص في الحوكمة 
وتطوي©ر األعمال واالست�ثمار المؤسسي وإدارة برامج 

التحول. خربة ٢٢ عاماً في شركة سدكو القابضة بدأ 
كمستشار، باإلضافة الى عضويته في مجالس إدارات عدد 

من الشركات واللجان. 

المهندس معتز قصي العزاوي 
عضو مجلس إدارة غري تنفيذي

الوظائف الحالية: المدير التنفيذي لمجموعة شركاته 
الخاصة باإلضافة لعضوية مجالس اإلدارة للعديد من 

الشركات: نائب رئيس مجلس إدارة بنك الرياض ورئيس 
مجلس إدارة اسمنت القطرانة وعضوية مجالس إدارة 

شركة اتحاد اتصاالت (موبايلي)، اسمنت العرب�ية، هرفي 
لألغذية، السعودية لإلنشاءات الصناعية والمشاريع 

الهندسية، الوسطاء للتنمية، السعودية للتقنية والتجارة.
الوظائف السابقة: إيتولى إدارة أعماله الخاصة باإلضافة 

لعضوية شركة مريل لينش العرب�ية السعودية.
المؤهالت: ببكالوري©وس هندسة الحاسب اآللي من جامعة 

الملك سعود بالرياض.
الخربة: امجال إدارة االست�ثمارات والتجارة واإلنشاءات 

الهندسية والصناعية والبنوك، األسواق المالية، عمليات 
االستحواذ واالندماج باإلضافة لعضوية مجالس إدارات 

العديد من الشركات واللجان.

األستاذ ركان عبدالعزي±ز الفضل
عضو مجلس إدارة مستقل

الوظائف الحالية: مؤسس ومدير شركة لندن ريالتي 
المحدودة، ومدير وعضو مجلس إدارة في مجموعة 

الفضل، ومدير تنفيذي وعضو مجلس إدارة في شركة 
صحارى للمقاوالت المحدودة، وعضو مجلس إدارة في 

شركة رابية للزراعة والمقاوالت، وعضو مجلس إدارة 
وعضو لجنة االست�ثمار في شركة الفضل، وعضو مجلس 
إدارة وعضو لجنة االست�ثمار في شركة الفضل العقارية، 

وعضو مجلس إدارة وعضو لجنة االست�ثمار في شركة 
الت©كامل القابضة.

الوظائف السابقة: يتولى إدارة أعمال شركاتهم الخاصة.
المؤهالت: بكالوري©وس في االقتصاد والمحاسبة من 

جامعة بابسون، الواليات المتحدة األمريكية.
الخربات: تقلد عدداً من المناصب اإلدارية والقيادية 

وعضويات مجالس اإلدارة في مجموعة شركات الفضل، 
باإلضافة لعضويته في مجالس إدارة عدد من الشركات 

واللجان.

األستاذ بدر حمد الرب�يعة
عضو مجلس إدارة مستقل

الوظائف الحالية: نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 
التنفيذي لشركة نور الصالحية العقارية، ويشغل 

عضوية مجلس إدارة وعضوية لجنة التدقيق 
والمراجعة بنك ميزان وكذلك عضوية مجلس إدارة 

وعضوية لجنة التدقيق ورئيس لجنة المخاطر لشركة 
نور لالست�ثمار المالي وكذلك نائب رئيس مجلس إدارة 
شركة المنار للتموي©ل واإلجارة وعضو اللجنة التنفيذية.

الوظائف السابقة: مشرف إدارة التموي©ل العقاري في 
بيت التموي©ل الكويتي، رئيس قسم االست�ثمار العقاري 

في شركة نور لالست�ثمار المالي، ورئيس مجلس 
اإلدارة في شركة النخيل لإلنتاج الزراعي.

المؤهالت: البكالوري©وس في المحاسبة من جامعة 
الكويت ويشغل عضوية الجمعية الكويتية للمحاسبني 

والجمعية االقتصادية الكويتية.
الخربات: له خربة كبرية في إدارة األعمال والمراجعة 

وقطاع التموي©ل وإدارة المخاطر واالست�ثمار العقاري.

أعضاء مجلس اإلدارة
أعضاء مجلس اإلدارة المستقلني: أعضاء مجلس اإلدارة غري التنفيذي�ني:

* كان األستاذ محمد العيسى عضو مستقل في الفرتة من 
٢٠١٩/٠١/٠١ وحتى ٢٠١٩/١٠/٢٦م، إال أنه تم إعادة تصنيف عضويته إلى 
عضو غري تنفيذي اعتباراً من ٢٠١٩/١٠/٢٧م وذلك نظراً لتعي�ينه عضوًا 

بمجلس إدارة شركة كنان الدولية للتطوي©ر العقاري والتي لديها 
معامالت تجارية مع إحدى الشركات التابعة للمجموعة.
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 عام من التغي�ري
اإليجابي

كلمة الرئيس التنفيذي

شهد العام ٢٠١٩ تحوالت إي±جابية لمجموعة صافوال، عززنا خالله 
انطالقتنا نحو النمو المستدام، مع قيامنا بتنفيذ مبادرات لتحقيق 

األهداف الرئيسة.

ويسرنا أن نشري إلى أن المجموعة، قد حققت خالل العام ٢٠١٩ أداًء قوياً في العديد 
من قطاعات أعمالها األساسية، وتميزت هذه السنة بتحقيق تحسن واضح في أداء 

المجموعة، حيث انتقلنا، في تحّول الفت، من الخسارة إلى الربح، من خالل تحقيق صافي 
ربح بلغ ٤٧٥٫٦ مليون ريال ، مقارنًة بخسارة صافية وصلت إلى ٥٢٠٫٤ مليون ريال في 

السنة الماضية. كما ارتفعت اإليرادات لتصل إلى ٢٢٫٢٤ مليار ريال ، مقارنًة بـ ٢١٫٨١ مليار 
ريال في السنة الماضية. وأصدرنا بنجاح صكوك بقيمة مليار ريال والتي شهدت فائض 

اكت�تاب نتيجة لحرص ومسارعة مؤسسات االست�ثمار في المشاركة وذلك لقناعتهم 
اإليجابية بمستقبل  مجموعتنا.

إلى جانب ذلك، جددنا التزامنا بتنمية قطاعي تجارة التجزئة واألغذية، مع الرتكيز في 
نفس الوقت على التوزيع األمثل ألصولنا وت©كي�يف اسرتاتيجيتنا االست�ثمارية بما يتناسب 

مع حركة األسواق النشطة في المملكة العرب�ية السعودية وخارجها. وقد حققت 
منهجية إعادة الهيكلة التي اتبعناها، والتي أعطت األولوية لالبت©كار مع الرتكيز في 

نفس الوقت على ترشيد الت©كاليف والكفاءة التشغيلية على مستوى المجموعة 
وشركاتها الفرعية عموماً، نتائجاً ممتازة خالل السنة، وقد تجّلى ذلك في تزايد ثقة 
المساهمني وتحسن أداء سعر أسهم مجموعة صافوال من حيث القيمة السوقية، 
حيث شهد سعر سهم صافوال ارتفاعاً بلغ ٢٨٫٢٪ خالل العام المالي ٢٠١٩، متفوقة 

على أداء السوق (تداول) عامًة.

التحسن في قطاعات األعمال
واصل قطاع التجزئة بشركة بنده تحسنه، وارتفع عدد العمالء وحجم سلة المنتجات 

-مقارنة بأداء المثل – مما ساهم في نمو اإليرادات للعام ٢٠١٩. كذلك حافظ قطاع 
صافوال لألغذية على ريادته في السوق في معظم المناطق التي يعمل بها حول 
العالم مسجالً ربحية أعلى مقارنًة بالسنة السابقة. واستمر العمل من خالل الرتكيز  

على اسرتاتيجية النمو وتحسني الهيكل التنظيمي وبذل جهود عديدة في مجال 
الحوكمة لتعزي©ز العمل المؤسسي بالشركة.

أما على الصعيد الداخلي، فقد كان هناك تركيز كبري خالل السنة على إي©جاد قيمة 
مضافة ألصحاب المصالح، بما في ذلك إنجاز مراحل خطة التحول لشركة بنده وتعزي©ز 

اسرتاتيجية نمو شركة صافوال لألغذية. بجانب ذلك فقد واصلت شركاتنا الفرعية بتطوي©ر 
واتباع طرقاً مبت©كرة لتحسني عملياتها وطرح منتجات جديدة لدعم أولويات النمو. 

وتعمل مجموعة صافوال على االستفادة من الت©كامل في أنشطتها وتحسني عمليات 
وآليات صنع القرار وكفاءة توزيع الموارد، األمر الذي ساهم في دعم النمو وتنفيذ 

المشاريع التي تعطي قيمة مضافة بما ينسجم مع األولويات االسرتاتيجية.

اجتذاب االست
ثمارات األجنبية
قد شهد العام ٢٠١٩ إضافة مجموعة صافوال ضمن الشركات السعودية الرئيسة في 
مؤشر إم إس سي آي (MSCI) لألسواق الناشئة، األمر الذي يجعل مجموعة صافوال 

كياناً مستهدفاً من قبل االست�ثمارات األجنبية التي تشجعها رؤية المملكة ٢٠٣٠. 
وألغراض دعم التضمني في المؤشر واالستفادة من الرؤية الوطنية، قمنا بالرتكيز 

على التواصل مع المست�ثمري©ن على مدى السنة، وقدمنا أنفسنا لمؤسسات االست�ثمار 
العالمية، وعملنا على بناء الثقة والعالقات مع إبراز الفرص التي ت�تيحها الشركات 

السعودية ذات المستويات العالمية. وقد أدت جهودنا إلى ارتفاع نسبة المست�ثمري©ن 
األجانب من ٢٪ إلى ٩٪ بحلول نهاية السنة، حيث إن المست�ثمري©ن النشطني وغري 

النشطني في السوق قد اختاروا االست�ثمار في أسهمنا.

مواردنا البشرية
ظلت مشاركة موظفينا تحقق نتائجاً مثمرة، حيث أظهر استطالع شمل المجموعة 

عموماً زيادًة في الرضى ونسبة المشاركة. ونحن نعتز بحصولنا على اعتماد كـ»أفضل 
بيئة للعمل». هذا وتشكل مواردنا البشرية وفرق عملنا جزءاً أساسياً من قصة نجاحنا، 
ويعود الفضل في قوة نمونا اللتزام وتفاني موظفونا في العمل. ونحن ملتزمون 

بعملية التوطني وفقاً لما تنص عليه رؤية المملكة ٢٠٣٠ مع تنويع القوى العاملة لدينا 
من خالل توظيف السيدات ومنحهم الفرصة للعمل في مراكز مسؤولية.

المسؤولية االجتماعية للشركة
واصلت مجموعة صافوال التزامها باالستدامة وتعزي©ز أداءها في األنشطة المجتمعية 

وصحة البيئة. وقد قمنا بتسجيل مبادرة «عالم صافوال» للتغي�ري السلوكي في مجال 
المسؤولية االجتماعية، لتصبح مؤسسة غري ربحية تهيئ سبالً جديدة في عملية 
التموي©ل وبناء الشراكات االسرتاتيجية. كذلك عملنا على مدار السنة على التخفيف 

من هدر الغذاء من خالل مبادرة «نقدرها»، وتحالفنا أيًضا مع أكرب شركات تجارة تجزئة 
للمواد الغذائية في العالم من خالل مبادرة مؤسسة الموارد العالمية ١٠×٢٠×٣٠ التي 

تجمع أكرب عشر شركات تجارة تجزئة المواد الغذائية في العالم لت©أمني مشاركة أكرب 
٢٠ شركة موردة لها بهدف خفض معدالت هدر األغذية والنفايات الغذائية إلى النصف 

بحلول العام ٢٠٣٠. وال يزال برنامج «مكني» يحقق قفزات كبرية نحو دمج األشخاص ذوي 
اإلعاقة في بيئة العمل. وقد شهد العام ٢٠١٩ كذلك تطوع الشركة ومشاركة موظفي 

المجموعة في المبادرات االجتماعية مع التشجيع في نفس الوقت على التطوي©ر 
الشخصي والمهني.

التطلعات المستقبلية

إننا نتطلع إلى المستقبل بتفاؤل، وسوف نركز في العام ٢٠٢٠ وما بعده على تحقيق 
أداء متفوق لمساهمينا. وسوف نواصل أيضاً دعمنا لرؤية المملكة ٢٠٣٠ من خالل 

الرتكيز على صحة المستهلكني والعمليات األكرث توافقاً مع البيئة. وختاًما، أتوجه بالشكر 
إلى جميع مساهمينا وعمالئنا وموظفينا وشركائنا على ما قدموه لنا من دعم لبناء 
صافوال كمجموعة أقوى قادرة على االستمرار في تحقيق القيمة المضافة لجميع 

أصحاب المصالح في األعوام القادمة.

واهللا ولي التوفيق، 

م. أنيس أحمد مؤمنة
الرئيس التنفيذي للمجموعة

م. أنيس أحمد مؤمنة
الرئيس التنفيذي للمجموعة

التقري�ر السنوي لمجموعة صافوال ٢٠١٩

ري عام من التغي�ري عام من التغي�ري
اإليجابي
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يمتلك فري±ق اإلدارة التنفيذية في مجموعة صافوال 
خربات واسعة في قطاعات متعددة على امتداد 

منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وتركيا، 
ويتميز بسجله الحافل باإلنجازات في العديد من 

القطاعات على مدار عدة عقود، بما في ذلك 
االست�ثمار والتموي±ل واألغذية والتجزئة واألدوية 

واالتصاالت.

أعضاء اإلدارة التنفيذية

م. أنيس أحمد مؤمنة
الرئيس التنفيذي لمجموعة صافوال

الوظائف السابقة: شغل سابقاً منصب الرئيس التنفيذي 
لمجموعة سدكو القابضة، كما عمل مع مجموعة سامبا 
المالية حيث شغل عدة مناصب منها المدير العام وكبري 
مسؤولي االئ©تمان. باإلضافة إلى ذلك، عمل في شركة 

بروكرت أند غامبل.
المؤهالت: شهادة ماجستري العلوم في اإلدارة 

الهندسية مع مرتبة الشرف وبكالوري©وس العلوم في 
الهندسة المدنية مع مرتبة الشرف، كالهما من جامعة 

جورج واشنطن - الواليات المتحدة.
الخربات: له خربة تمتد ألكرث من ٢٥ عاماً في القطاع الخاص 

وقطاع الخدمات المالية، حيث أتاحت له مسريته المهنية 
اكتساب خربات في مجموعة متنوعة من قطاعات 

األعمال، بما في ذلك االست�ثمارات والتجزئة والصناعة 
والتطوي©ر العقاري. كما يتقلد عضوية مجالس إدارة عدد 

من الشركات.

أ. سامح حسن
الرئيس التنفيذي لشركة صافوال األغذية 

الوظائف السابقة: الرئيس التنفيذي لالست�ثمار في 
مجموعة الفيصلية، الرئيس التنفيذي لشركة تداوي 

السعودية للرعاية الصحية، الرئيس التنفيذي للعمليات 
مجموعة باسمح التجارية والصناعية، كما تقلد عضوية 

مجالس إدارة عدد من الشركات.
المؤهالت: البكالوري©وس في االقتصاد من الجامعة 

األمريكية بالقاهرة، مصر
الخربات: لديه خربة واسعة في القيادة والتخطيط 

االسرتاتيجي وإدارة شركات متعددة الجنسيات تعمل 
في قطاع وأنشطة الصناعات الغذائية وقطاعات أخرى 

متنوعة.

د. بندر طلعت حموه
الرئيس التنفيذي لشركة بنده للتجزئة

الوظائف السابقة: الرئيس التنفيذي لشركة النهدي 
الطبية، المشرف العام على الشئون العامة بوزارة 

الصحة.
المؤهالت: بكالوري©وس في علوم الصيدلة من جامعة 

الملك سعود، المملكة العرب�ية السعودية.
الخربات: له خربة واسعة تمتد لما يقارب ٣٠ عاماً في 

قطاع التجزئة والصناعات الدوائية والغذائية، كما تقلد 
العديد من الناصب اإلدارية في القطاعني الخاص والعام. 

كما يتقلد عضوية مجالس إدارة عدد من الشركات.

أ. نعمان فرخ عبدالسالم
المدير المالي لمجموعة صافوال

الوظائف السابقة: المدير المالي لشركة صافوال لألغذية؛ 
المدير المالي لمجموعة عطية؛ المدير المالي لشركة 

إعمار المدينة االقتصادية؛ نائب المدير المالي لمجموعة 
صافوال؛ المدير المالي لمجموعة صافوال؛ المدير العام 

األول للشؤون المالية وت©كنولوجيا المعلومات في شركة 
صافوال لألغذية؛ مدير مالي صافوال البحري©ن؛ مساعد مدير 

الت©كلفة والميزانية لمصنع االسمنت في باكستان.
المؤهالت: حاصل على مؤهالت مهنية في محاسبة 
الت©كاليف واإلدارة، وإدارة الضرائب؛ مشارك في معهد 

محاسبة الت©كاليف واإلدارة؛ زميل معهد إدارة الضرائب، كما 
يحمل درجة البكالوري©وس في المالية، جامعة كراتشي، 

باكستان.
الخربات: يتمتع بخربة ألكرث من ٢٠ عاماً في مجال اإلدارة 

المالية والتموي©ل والمحاسبة في مجموعة صافوال 
وشركاتها التابعة.

أ. محمد نصر        
المدير التنفيذي لالست�ثمار

الوظائف السابقة: قبل االنضمام لصافوال في ٢٠١٩، 
١٩ عاًما من الخربة في مجال الملكية الخاصة وعمليات 

االندماج والتملك واالستشارات مع كربى الشركات 
العالمية واإلقليمية مثل بنك كريدي سويس وجلف 

كابيتال والمال كابيتال (احدى الشركات التابعة لالست�ثمارات 
لشركة دبي لالست�ثمار). وقد قاد اسرتاتيجيته االست�ثمارية 

ومعامالته في جميع أنحاء منطقة الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا وأوروبا وآسيا.

المؤهالت: ماجستري في إدارة األعمال، كلية لندن لألعمال 
المملكة المتحدة وشهادة البكالوري©وس في هندسة 

النظم الصناعية والتصنيع، جامعة ليهاي الواليات المتحدة 
األمريكية.

الخربات: له خربة واسعة في مجال قيادة اسرتاتيجية 
االست�ثمار والتشغيل وإبرام الصفقات وإعادة الهيكلة 

بجانب خربته في مجال االستحواذ والتملك وإدارة 
المحافظ االست�ثمارية وخطط الخروج من االست�ثمارات في 

العديد من القطاعات.

أ. النور علي سعد
المدير التنفيذي للحوكمة وااللتزام والشئون 

القانونية وأمني مجلس اإلدارة 

الوظائف السابقة: منذ انضمامه لصافوال في عام ١٩٩٩ 
تقلد عدد من الوظائف في مجموعة صافوال كان أبرزها: 
المدير التنفيذي للحوكمة وااللتزام والشئون القانونية 

للمجموعة، والمدير التنفيذي للحوكمة وشئون مجالس 
اإلدارة لصافوال وشركاتها الفرعية في قطاعي األغذية 

والتجزئة، وقبل ذلك وظيفة المدير األول لشئون الشركات 
ومجالس اإلدارة واالتصال.

المؤهالت: حاصل على درجة الماجستري في القانون من 
جامعة كامبرييا – بريطانيا، والبكالوري©وس والماجستري في 

إدارة األعمال من جامعة السودان للعلوم والت©كنولوجيا- 
الخرطوم. كما له شهادات معتمدة من مؤسسات 

إقليمية في مجال الحوكمة وااللتزام وأمانة شئون 
مجالس اإلدارة ولجانه.

الخربات: له خربة واسعة تجاوزت ١٨ عاماً في مجال 
حوكمة الشركات وااللتزام والشئون القانونية وشئون 
مجالس اإلدارة واللجان وعالقات المست�ثمري©ن واالتصال 

المؤسسي.

أ. مرهف محمد السمان        
 المدير التنفيذي للموارد البشرية 

والخدمات اإلدارية 

الوظائف السابقة: انضم إلى صافوال في مارس ٢٠١٦ 
في وظيفة المدير األول الستقطاب المواهب والكوادر 

البشرية وقبل انضمامه لصافوال عمل األستاذ مرهف مع 
شركات مختلفة محلية و عالمية مثل شركة إعمار المدينة 

االقتصادية، والبنك األهلي التجاري، وكريستل جلوبال
المؤهالت: حاصل على شهادة PHRi وهي شهادة 

مهنية دولية معتمدة في مجال الموارد البشرية من 
The HR Certification Institute ، وحاصل على درجة 

الماجستري في ت©كنولوجيا المعلومات التجارية من جامعة 
دي باول في شيكاغو الواليات المتحدة األمريكية.

الخربات: له خربة واسعة في مجال الموارد البشرية 
تجاوزت ١٢ سنة تشمل على سبيل المثال: تطوي©ر 

عالقات وشراكات األعمال في مجال الموارد البشرية 
، واالستقطاب والتوظيف ، والتطوي©ر الوظيفي وبناء 

الهياكل االدارية ، باإلضافة إلى ادارة األداء و المواهب، 
والتدريب والتطوي©ر الوظيفي، وبرامج توطني الوظائف 
(برامج السعودة)، وسياسة وإجراءات الموارد البشرية.

أ. طارق محمد إسماعيل 
المدير التنفيذي للمسئولية اإلجتماعية 

واالستدامة 

الوظائف السابقة: المدير التنفيذي للشئون العامة 
واالستدامة وأمني مجلس إدارة صافوال، المدير التنفيذي 

لالتصال المسئوية االجتماعية بمجموعة صافوال، مدير 
أول االتصال والمسؤولية االجتماعية بشركة بنده للتجزئة، 
مدير أول االست�ثمار والتسوي©ق بمجموعة أعيان، مدير كبار 

الشخصيات بشركة إعمار المدينة االقتصادية.  
المؤهالت: بكالوري©وس في إدارة األعمال من جامعة 

دبي، شهادة معتمدة في حوكمة الشركات وبرنامج كبار 
التنفيذي�ني من جامعة انسياد الفرنسية، منح الدكتوراه 

الفخرية في االستدامة من األمم المتحدة.
الخربات: له خربة كبرية في مجال االتصال المؤسسي 

والتسوي©ق والعالقات العامة والمسؤولية االجتماعية 
واالست�ثمار وشئون مجالس اإلدارة واللجان.  
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تعزي�ز نمو عالمات تجارية رائدة في السوق 
على مدى أربعني عامًا، أثبتت مجموعة صافوال نفسها كشركة قابضة است�ثمارية رائدة 

ترّكز على قطاعي األغذية والتجزئة. هنالك العديد من المعالم واإلنجازات الجديرة بالذكر 

في هذه المسرية.
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نموذج إعادة البناء الذي 
يهدف إلى نمو مستدام

قيم صافوال
القيم ليست مجرد عبارات او شعارات بالنسبة 

لمجموعة صافوال، بل هي برنامج عمل يوجه افعالنا 
اليومية سواء على مستوى األفراد او مستوى 

الفري�ق او مستوى الشركة، ظلت قيم صافوال 
أساس عملنا منذ ت�أسيس المجموعة في عام١٩٧٩، 

وهذه المبادئ هي:

القيم الفردية

التواضع: مهما بلغت معرفتي يوجد المزيد

اإلتقان: اتم عملي على أكمل وجه

العزيمة: خطتي ان انجح

االقتداء: اتعلم ممن حولي

نموذج أعمالنا واسرتاتيجيتنا

١٩التقري�ر السنوي لمجموعة صافوال ٢٠١٩ التقري�ر السنوي لمجموعة صافوال ٢٠١٩ ١٨

انطالقًا من دورنا 
كمساهم اسرتاتيجي 

يركز على المستهلكني، 
نحن نهدف إلدارة 

وبناء واالست·ثمار في 
المؤسسات التي 

تزيد حصتنا من إنفاق 
المستهلكني.

مكامن قوتنا
الرتكيز االسرتاتيجي

ت�تعامل صافوال مع الشركات من منظور بعيد األمد 
يرت�كز على توجهات المستهلكني، وتهدف إلى 

تخصيص وإعادة تخصيص رأس المال لتعزي�ز القيمة 
على المدى الطوي�ل. 

إطار عام راسخ للحوكمة 
إطار عام قوي للحوكمة والشفافية، يحظى 

باألولوية على مدار تاري�خ المجموعة، ويسهم 
في تعزي�ز ثقة المستهلكني.

البنية التحتية والوصول إلى 
المستهلكني

من خالل مجموعة شركاتنا، نحن نملك أكرب شبكة 
توزيع وحضور رائد في قطاع التجزئة ومجموعة 

من العالمات التجارية الرائدة تمكننا من زيادة 
حصتنا السوقية في المملكة، ونصل إلى مالي�ني 

المستهلكني عرب جميع أسواقنا.

التحديات التي نواجهها
 تحديات اقتصادية في الدول التي • 

نعمل فيها

التغري في العادات الشرائية للمستهلكني• 

كيف نوفر القيمة
بناء القدرات

مع التطور المتنامي للسوق، وضمن مسرية 
صافوال إلعادة بناء المستقبل التي بدأت مع 

إطالق هويتنا الجديدة في عام ٢٠١٦، ظلت مسألة 
بناء القدرات من أبرز األولويات االسرتاتيجية 

لمجموعة صافوال.

لقد نجحنا في تعزي�ز فرقنا وقدراتنا االسرتاتيجية 
واالست�ثمارية، تطوي�ر االتصاالت وعالقات 

المست�ثمري�ن، وإنشاء قسم إلدارة المخاطر. وعلى 
مستوى الشركات التابعة للمجموعة، أتاحت لنا 

التغي�ريات في قيادة شركة بنده الت�أثري على 
اسرتاتيجيتنا التطوي�رية بهدف تحقيق االستدامة 

على المدى الطوي�ل.

مراقبة وإدارة األداء
بوصفها مجموعة قابضة ذات توجهات اسرتاتيجية، 

ينبغي على صافوال إي�جاد األدوات الالزمة إلدارة 
األداء بفعالية على امتداد محفظتها االست�ثمارية.

وقد قمنا خالل مسرية إعادة البناء بزيادة عدد 
ممثلي مجموعة صافوال في محفظتنا باإلضافة 

إلى نخبة من أصحاب الخربة بكفاءة مختاري�ن بعناية. 
كما قمنا بتحسني إجراءات التبليغ وإعداد الموازنات 

الشهرية والفصلية والسنوية، بما يعكس نشاط 
وحيوية المجموعة، كما بادرنا إلى تعي�ني مدراء 

محافظ متخصصني من أجل تعزي�ز دورنا.

التخصيص الفعال لرأس المال
بوصفها شركة اسرتاتيجية است�ثمارية قابضة، 

تهدف صافوال إلى زيادة العائد على االست�ثمار 
وتوزيع أو إعادة توزيع رأس المال لتعزي�ز عوائد 

المساهمني عرب االست�ثمار في فئات تملك 
إمكانيات عالية على المدى الطوي�ل في قطاع 

المنتجات االستهالكية.

لقد تركزت مسريتنا إلعادة البناء مؤخرًا على تعزي�ز 
العائدات من خالل االست�ثمار في تطوي�ر شركة بنده 
وتخصيص رأس المال لقطاع رئيسي نعترب أنه يشكل 

جزءًا أساسيًا في مجموعتنا، وذلك رغم التحديات 
التي شهدتها في الفرتة األخرية. وقد قمنا أيضًا 
بالنظر في ودراسة العديد من الفرص المحتملة 

للتخصيص األمثل لرأس المال.  

عمليات دمج واستحواذ تحويلية
ضمن اسرتاتيجيتنا كشركة است�ثمارية قابضة، 

نحن نهدف إلى الرتكيز على عمليات االستحواذ 
إلنشاء قطاعات أعمال جديدة وتعزي�ز خدمات 

صافوال للمستهلكني على امتداد أسواقنا، 
وبالتالي االستمرار في زيادة حصتنا من إنفاق 

المستهلكني.

است�ثمارنا المؤخر في مجموعة شركات الكبري، 
والذي عزز مكانتنا في قطاع األغذية المجمدة 

من خالل إحدى الشركات الرائدة في دول مجلس 
التعاون الخليجي. ومن خالل الرتكيز المتزايد على 
راحة المستهلكني، ومشاركة السيدات في القوة 

العاملة، والنمو المتوقع في االستهالك عرب 
قطاع الفنادق والمطاعم والمقاهي، نتوقع أن 
توفر ”الكبري“ فرص نمو كبرية لمجموعة صافوال 
في السنوات القادمة، والتي شهدت نموًا في 

إي�راداتها خالل العام ٢٠١٩ بأكرث من ٧٪.

التخطيط االسرتاتيجي على المدى 
الطوي�ل

تعترب صافوال أنه باإلضافة إلى اإلدارة المدروسة 
لرأس المال والشركات التشغيلية لتعزي�ز األداء 

واالستدامة طويلة األمد على مستوى الشركات 
التابعة للمجموعة، يتمثل دورنا في التعامل 

مع أسواقنا وشركاتنا وعملياتنا بهدف تحقيق 
طموحاتنا في زيادة حصتنا من إنفاق المستهلكني 

وتحقيق المزيد من األرباح على المدى الطوي�ل.

لتحقيق ذلك، نحن نكرس وقتنا وجهدنا لتطوي�ر 
التوجهات االسرتاتيجية على المدى الطوي�ل، 

لنتيح لقياداتنا النظر إلى ما بعد المرحلة الحالية 
ومناقشة ومواءمة الرؤية والتوقعات والمخاطر 

للسنوات القادمة، مما يوفر إطار العمل الذي 
يمكن من خالله تفعيل الخطوات االسرتاتيجية 

األخرى.

القيم الجماعية

  
أحسان الظن: ثقتنا ببعضنا، اساس تعاملنا

المؤازرة: ندعم بعضنا البعض

القبول: نستمع لبعضنا ونتقبل اآلراء بمختلفها

اإلقبال: نعمل معا على التطوي�ر والنجاح

قيم المجموعة 

 التقوى: نحمل مسؤولية الحفاظ على الثقة
الموضوعة فينا

األمانة: توظيف الموارد الصحيحة في االست�ثمارات 
الصحيحة 

المجاهدة: إدراكنا والتطوي�ر الذاتي لمقدراتنا 

الرب: عملنا المسؤول تجاه من اعتمد علينا
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مسرية 40 عامًا
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٢٠١٧

٢٠٠٩ تاري�خ حافل
بالنمو  المستدام

ت�أسيس صافوال برأسمال مدفوع قدره ٤٠ مليون 
ريال و ٥٠ موظفًا. 

استحواذ بنده على الشركة المتحدة لألسواق المركزية 
في لبنان (تم بيعها في ٢٠١٣). استحواذ بنده على 

عمليات أسواق جيان. وتوسيع شبكتها لتصل إلى ١٥٢ 
سوقًا. 

إطالق مجموعة صافوال ألول برامجها للمسؤولية 
االجتماعية «برنامج مكني» والذي يهدف إلي تدريب 

وت�أهيل األشخاص ذوي اإلعاقة.  

بدء تشغيل مصفاة صافوال لزي�وت الطعام في 
جدة كأول مصفاة من نوعها في المملكة العرب�ية 

السعودية.

االستحواذ على حصة ٤٠٪ من 
شركة المراعي (انخفضت الحصة 

بعد االكت�تاب العام في عام ٢٠٠٥)، 
ثم تم إعادة زيادتها إلى ٣٦٫٥٪ 

في عام ٢٠١٣. (كما تم بيع ٢٪ 
خالل العام ٢٠١٧ لتصبح النسبة 

 (٪٣٤٫٥٢

استحواذ صافوال على مصنع 
الكرتون السعودي إلنشاء شركة 

صافوال ألنظمة التغليف (تم بيعها 
في عام ٢٠١٥)

إدراج صافوال في السوق المالية السعودية 

إطالق عمليات صافوال البحري�ن وصافوال مصر لزي�وت 
الطعام

ت�أسيس شركة صافوال لألغذية الخفيفة واالستحواذ 
على ١٠٠٪ من شركة تسالي (تم بيعها في عام ٢٠٠١) 

استحواذ صافوال ألنظمة التغليف على الشركة السعودية لألكواب والعبوات 
الورقية (تم بيعها في عام ٢٠٠٣).

ت�أسيس عافية مصر العالمية من خالل دمج صافوال مصر مع سايم داربي 
مصر. 

االستحواذ على ٥٠٪ بعد االندماج، وفي عام ٢٠٠٩، زادت حصة صافوال 
لألغذية إلى ٩٩٪. 

صافوال لألغذية تنشئ مصنعًا لزي�وت الطعام في مصر. 

إطالق صافوال لألغذية عملياتها 
في زي�وت الطعام في المغرب 

والسودان. 

بدء عمليات صافوال في قطاع التجزئة بعد االندماج مع العزي�زية بنده

استحواذ صافوال على حصة قدرها ٧٠٪ من هرفي من خالل الدمج مع بنده، 
تم إدراج هرفي في السوق المالية السعودية مع احتفاظ صافوال بـ ٤٩٪ 

من أسهمها.

استحواذ صافوال، من خالل االندماج مع بنده، على حصة في المواشي (تم 
بيعها في عام ٢٠٠٠)، وديمة (تم بيعها في عام ٢٠٠١) وشركة العزي�زية 

التجارية لالست�ثمار (تم بيعها في عام ٢٠٠٩). 

حصول صافوال على المرتبة الثانية للحوكمة والشفافية من قَبل 
(ستاندردز أند بورز)، ومعهد الحوكمة ومؤسسة التموي�ل الدولية. 

دخول صافوال لألغذية سوق المكرونة من خالل االستحواذ على 
شركة الملكة وشركة الفراشة في مصر.

إصدار أول صكوك لصافوال بقيمة ١٫٥ مليار ريال. 
استحواذ صافوال على أسهم مجموعة المهيدب في بنده 

(١٨٫٦٪) وفي شركة صافوال لألغذية (١٠٪) مقابل إصدار ٣٣٫٩ 
مليون سهم جديد في صافوال وزيادة رأس المال إلى ٥٫٣٤ 

مليار ريال.

شركة بنده للتجزئة تطلق بندتي - عبارة عن مراكز تجارية صغرية 
(تم إغالقها في ٢٠١٨).

استحواذ صافوال لألغذية على ٩٠٪ من شركة نوتريكا، وهي تقوم 
بتصنيع منتجات الحلويات بيش بيش في أسيا الوسطى. 

إطالق مشروع مشرتك مع الشركة الرائدة في مجال المأكوالت البحرية 
العالمية - االتحاد التايالندي - إلطالق العالمة التجارية جون ويست 

الشهرية في ١٢ سوقًا في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
وتركيا. 

 
إطالق مجموعة صافوال لألغذية شركة عافية للتوزيع في المملكة 

العرب�ية السعودية.

بنده تفت�تح مركز التوزيع المركزي الثاني في مدينة الملك عبد اهللا 
االقتصادية.

مجموعة صافوال تبيع ٢٪ من أسهمها في شركة المراعي كجزء من عملية إعادة توزيع 
رأس المال، مع بقائها أكرب مساهم في شركة المراعي حيث تملك نسبة ٣٤٫٥٢٪. 

تم تصنيف مجموعة صافوال ضمن أفضل ١٠ شركات على مستوى الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا لتطبيقها وتوافقها مع معاي�ري الشفافية في مجال الحوكمة واالستدامة 

(العمل االجتماعي والبيئي) من قبل مؤشر ستاندارد آند بورز وداو جونز ومعهد 
الحوكمة بدبي.

تطلق المجموعة برنامجها للمسؤولية االجتماعية «نقدرها». 

تم افت�تاح مصنع جديد في جدة إلنتاج الدهون المتخصصة وبيعها للشركات والمصانع 
 .(B2B)

ت�أسيس مشروع مشرتك في العراق مع شركة «أفيس» (Aves) إلنشاء شركة «بونص 
لألغذية المحدودة» (Bonus Food Company LLC)، التي تعمل في مجال ت�كري�ر وتعبئة 

زي�وت الطعام والسمسم النباتي في العراق. 

تماشيًا مع اسرتاتيجية إعادة الرتكيز على األسواق الرئيسة، بنده للتجزئة تبيع متاجر 
الهايرب ماركت التابعة لها في دولة اإلمارات العرب�ية المتحدة بمبلغ إجمالي قدره ٨٠ 

مليون درهم إماراتي. 

أصدرت صافوال برنامج الصكوك االست�ثمارية للمرة الثانية عرب طرح خاص لمجموعة من المست�ثمري�ن بقيمة بلغت مليار ريال. 

احتفلت مجموعة صافوال بعامها الـ٤٠ من خالل برامج عدة داخلية وخارجية.

تم ادراج صافوال كواحدة من الشركات في مؤشر مورجان ستانلي كابيتال لألسواق الناشئة من ضمن ٣١ شركة سعودية من ضمن برنامج 
إدراج السوق المالية السعودية (تداول) في ذلك المؤشر. 

حصلت مجموعة صافوال على المركز الرابع ضمن أفضل الشركات على مستوى الشرق األوسط وشمال أفريقيا بحسب مؤشر ستاندارد آند 
بورز وداو جونز ومعهد حوكمة بدبي. 

صافوال لألغذية تؤسس 
شركة لتوزيع منتجاتها في 

أسيا الوسطى (تولو باكشي 
أفتاب).

بدء عمليات إنتاج السكر 
من البنجر من خالل شركة 

اإلسكندرية للسكر، وت�أسيس 
شركة لالستصالح الزراعي.  

 إطالق صافوال هويتها الجديدة للعالمة التجارية 
 التي ترمز إلى تطورها لتصبح مجموعة اسرتاتيجية 

است�ثمارية قابضة. 
 

 حصول صافوال على جائزة السعفة الذهبية 
 للشفافية والنزاهة من مؤسسة سعفة القدوة 

الحسنة. 
بنده تطلق أسواق هايرببنده، وت�توسع في الخارج، وتفت�تح متجر هايرببنده في دبي (تم بيعه في عام ٢٠١٧). 

تحقيق صافوال الهدف االسرتاتيجي ٥ مليار ريال من المبيعات و٥٠٠ مليون ريال ربح خالل ٥ سنوات، وذلك قبل الموعد 
المحدد بـ ١٢ شهرا. 

اعتماد معاي�ري جديدة لحوكمة الشركات، وليس فقط للتوافق القانوني، ولكن كالتزام أخالقي يتماشى مع قيم صافوال 
المؤسسية 

بدء عمليات صافوال لألغذية في أسواق أسيا الوسطى من خالل االستحواذ على ٤٩٪ من شركة متخصصة في زي�وت الطعام، 
وارتفاعها إلى ٨٠٪ في عام ٢٠٠٤، و٩٠٪ في عام ٢٠١٤. 

استحواذ صافوال لألغذية على ٩٠٪ من أعمال شركة لزي�وت الطعام في كازاخستان (تم بيعها في عام ٢٠١٤). 

ت�أسيس صافوال لشركة كنان العقارية، وبيع ٧٠٪ من 
أسهمها من خالل اكت�تاب خاص.

ت�أسيس شركة البتول لالمتيازات للرتكيز على أنشطة 
التجزئة الناشئة: ماغ أند بني، بونيا، كارلو رينو، جاكلني، 

إيف روشيه (تم بيعها في عام ٢٠١١م).

است�ثمرت صافوال كمساهم مؤسس في 
مدينة الملك عبد اهللا االقتصادية ومدينة 

المعرفة االقتصادية. 

استحواذ صافوال ألنظمة التغليف على شركة 
نيو مارينا للبالستيك في مصر، وشركة 

الشرق للصناعات البالستيكية في المملكة 
(تم بيعها في عام ٢٠١٥). 

إطالق مشروع مشرتك مع شركة 
تيت آند اليل إلنشاء الشركة المتحدة 

للسكر- أول مصفاة للسكر في 
المملكة العرب�ية السعودية. 

االستحواذ على حصة ٤١٪ من شركة 
الزجاج السعودية، وزيادة هذه 

النسبة الى ٦٠٪ في العام التالي 
(تم بيعها في عام ٢٠٠٤).

إطالق زيت الذرة عافية بحلول أواخر الثمانينيات، 
استحوذت صافوال على حصة سوقية بلغت ٧٠٪ من 

سوق زي�وت الطعام في المملكة.

١٩٨١

٢٠٠٨

٢٠٠٧

٢٠١٨

٢٠١٩

استحواذ صافوال لألغذية على 
شركة يودوم لزي�وت الطعام 

في تركيا. 
إطالق صافوال لألغذية عملياتها التجارية 

لت�كري�ر سكر القصب في مصر. ت�أسيس صافوال 
لألغذية مصفاة لت�كري�ر زي�وت الطعام في 

الجزائر. 

بنده تستحوذ على المخازن الكربى. بنده تفت�تح 
أول مركز توزيع لها في الرياض.

استحواذ مجموعة صافوال على 
حصة الغالبية في شركة الكبري 
(٥١٪)، التي تعترب من الشركات 

الرائدة في مجال األغذية 
المجمدة في المنطقة.
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 االست·ثمار في بناء عالمات 
تجارية رائدة

تطور وتست·ثمر مجموعة صافوال في عدٍد من العالمات التجارية ذات 
المواصفات العالمية في قطاعي األغذية والتجزئة. وُتعد العالمات 

التجارية للمجموعة رائدًة في األسواق التي تعمل بها، فضالً عما 
ت·تمتع به من مكانة متميزة وحصة كبرية من احتياجات المستهلكني.

تركز مجموعة صافوال على االست�ثمار في عالمات تجارية 
قوية وتطوي�ر عالمات جديدة في قطاعي التجزئة واألغذية 
بمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، وقد 

حققت العالمات التجارية للمجموعة أداًء قويًا خالل عام ٢٠١٩ 
الذي شهد كذلك تنامي تقدير الزبائن لتلك العالمات وثقتهم 

فيها.

تواصل منتجات شركة صافوال لألغذية، والتي تشمل زيت الذرة 
وزيت الزيتون للعالمة التجارية ”عافية“ وزيت  القلي للعالمة 

التجارية ”العربي“ والدهون ذات االستخدامات المتخصصة، 
اكتساب الزخم مستفيدًة من ثقة الشركة المصنعة في جودة 

منتجاتها التي تباع تحت االسم التجاري ”مارجرينا“. كما حافظ 
سكر ”األسرة“ على ريادة عالمته التجارية للسوق وجودة 

منتجاته ووالء الزبائن.  وقد شهدت عمليات قطاع المكرونة 
بصافوال لألغذية، التي ت�رتكز في مصر، استمرار تصدر العالمة 

التجارية الرائدة ”الملكة“ لسوق المكرونة المعبأة.

بالمثل، استعادت ”بنده“ والء الزبائن والمستهلكني، وسجلت 
زيادة في حجم السلة وإقبال الزبائن، على أساس مبيعات 
المثل بالمثل، عرب سلسلة متاجرها من مراكز الهايربماركت 

والسوبرماركت. كما احتفظت سلسلة مطاعم الوجبات 
السريعة ”هرفي“ بمكانتها المفضلة لدى الزبائن في 

المملكة العرب�ية السعودية، بفضل مبادراتها المبت�كرة على 
صعيد تطوي�ر المنتجات وإضافة أصناف جديدة على قوائم 

مطاعمها. وتجدر اإلشارة أيضًا إلى نجاح مخبوزات ”هرفي“ 
في الحفاظ على شعبيتها لدى المستهلكني.

ونجحت مجموعة شركات الكبري، العالمة التجارية الرائدة 
في مجال تصنيع وتوزيع األغذية المجمدة في المنطقة، 

في تعزي�ز أنشطتها وتدعيم مكانتها السوقية واالستعداد 
لتحقيق النمو المستقبلي باالستفادة من مسارات العمل 

الرامية إلى تحقيق الت�كامل، كمبادرات الحوكمة والمبادرات 
المؤسسية والتخطيط االسرتاتيجي.

وبالنسبة لشركة المراعي، التي تعترب أكرب شركة ألبان 
مت�كاملة على مستوى العالم والتي تملك مجموعة صافوال 
٣٤٫٥٢٪ من أسهمها، فقد حافظت على حصتها السوقية من 
منتجات الحليب واأللبان والمخبوزات والدواجن واألغذية بفضل 

ما تحظى به عالمتها التجارية من ثقة وتقدير في أوساط 
الزبائن والمستهلكني.

مسرية 40 عامًا
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األمن الغذائي والثقة
ُتعد محفظة مجموعة صافوال للعالمات التجارية لمنتجاتها الغذائية رائدة في أسواق البلدان التي تعمل فيها.
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نحو اإلنجاز 
والتميز

خلفية عن االسرتاتيجية
كان العام ٢٠١٩ عامًا فعاال في مسرية شركة صافوال لألغذية، من خالل 

اسرتاتيجية تركز على تحسني األداء. وبالرغم من سجل صافوال لألغذية الحافل 
باإلنجازات على مدى أربعني سنة، إال أنها واجهت في السنوات األخرية تغريات 

سريعة في األوضاع الجيوسياسية، وتغري أنماط المستهلكني وتفضيالتهم، 
والمنافسة في أسعار السلع من خالل منتجات الدرجة الثانية في زي¼وت الطعام 

والسكر. وقد استطاعت الشركة في السنوات الماضية الدفاع عن عالماتها 
التجارية الممتازة والمحافظة على حصة سوقية قوية. ويشكل العام ٢٠١٩ 

تحول في تركيز صافوال لألغذية من عملية الدفاع إلى الهجوم للحفاظ على 
مركزها الريادي.

لقد ُوضعت اسرتاتيجية العام ٢٠١٩ ”استعادة التفّوق“ إلعادة شركة صافوال 
لألغذية إلى ذروة األداء المتفوق من جديد على المدى المتوسط، حيث اعتمدت 

هذه االسرتاتيجية على ركيزتني أساسيتني هي: إعادة تركيز األعمال، وإعادة 
هيكلة األدوار والمسؤوليات.

إعادة تركيز األعمال
أعادت صافوال لألغذية تركيز أعمالها على قطاعاتها الرئيسة وهي زي¼وت 

الطعام، السكر، والمكرونة، حيث تم الرتكيز على إعادة تنشيط هيمنة القطاعات 
الرئيسة من خالل التواصل الفّعال مع المستهلك، وإعادة الت¼أكيد على العالمات 
التجارية المتميزة، ومواصلة التفوق في جودة المنتج ونمو الحصة السوقية. 

خالل العام ٢٠١٩، بدأت صافوال لألغذية بتوجيه عالمتها التجارية نحو المستهلكني 
األصغر سنًا بتعديل حمالتها التسويقية وتغي�ري تغليف المنتجات، كما كان هنالك 

تركيز على االبت¼كار مع القيام باألبحاث لتقديم منتجات جديدة للمستهلكني من 
فئة الشباب. ولقد هدفت االبحاث والدراسات السوقية إلى الحصول على فهم 

أفضل للتفضيالت المتغرية للمستهلكني. أدى هذا االبت¼كار إلى تقديم منتجات 
جديدة في قطاعي المستهلكني (B2C) واألعمال (B2B)، مثل منتجات السكر 
الناعم ونطاق واسع من منتجات زي¼وت الطعام البخاخ (Spray oils) ومنتجات 

جديدة من الدهون المتخصصة. 

 كما أكدت اسرتاتيجية إعادة الرتكيز أيضًا على خطوط منتجات واعدة لقطاع 
األعمال، منها على سبيل المثال نمو خطوط إنتاج صافوال للزي¼وت والدهون ذات 
االستخدامات المتخصصة، وتقديم عروض لخدمات غذائية جديدة تستهدف قطاع 

الفنادق والمطاعم والمقاهي.     

شركة صافوال لألغذية ُتعد شركة رائدة في تصنيع المنتجات عالية الجودة، 
والتي تشمل زي¼وت الطعام، والسمن النباتي، والسكر، والمكرونة، والدهون 

ذات االستخدامات المتخصصة، والمخبوزات.  وتقدم صافوال لألغذية منتجات 
بعالمات تجارية معروفة، والزي¼وت والدهون ذات االستخدامات المتخصصة 

في أكرث من ٥٠ دولة، وهي شركة رائدة من حيث حصتها السوقية في 
األسواق الرئيسة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وتركيا.

Lorem ipsum dolor
 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit Lorem ipsum dolor 

sit amet, consectetur adipiscing elit

االست�ثمارات في قطاع األغذية

Restoring Greatness
 An ambitious strategy to refocus and realign the business for maximum performance,

.while emphasising innovation to connect with younger consumers
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إعادة هيكلة األدوار والمسؤوليات
بدأت صافوال لألغذية في العام ٢٠١٩ بتغي�ري هيكلها 

التنظيمي الداخلي لدعم متطلبات اسرتاتيجيتها الجديدة من 
تحقيق األهداف واالبت¼كار، حيث اسُتبدل الهيكل التصنيعي 

السابق الذي كان يشمل كافة شركاتها الفرعية داخل وخارج 
المملكة بمركز توريد منتجات مركزي رأسي يشرف عليه 

مسؤول تنفيذي يتولى إدارة توريد المنتجات. وتهدف 
مركزية الخربات واإلشراف هذه، إلى اعتماد أفضل الممارسات 

وايجاد مقياس اقتصادي يعتمد على التوفري في الت¼كلفة 
وزيادة حجم االنتاج واستخدام كفاءة أكرب للمصانع والمرافق 

اإلنتاجية لصافوال لألغذية الموجودة حول العالم. كذلك 
اعتمدت اسرتاتيجية صافوال لألغذية المركزية لبعض العمليات 

األخرى، ومنها التصدير، وذلك بهدف االستفادة من منافع 
الت¼كامل وإقتصاديات الحجم.

إلى جانب ذلك، شملت إعادة هيكلة التنظيم الداخلي في 
العام ٢٠١٩ إدراج هيكلة منفصلة لعمليات البيع لقطاع 

األعمال بهدف دعم قطاعات الخدمات الغذائية والدهون ذات 
االستخدامات المتخصصة، كما هدفت االسرتاتيجية الرأسية 

إلى زيادة حضور شركة صافوال لألغذية في هذا القطاع 
الهام والنامي من السوق.

وبحلول نهاية العام ٢٠١٩، بدأت نتائج اسرتاتيجية «استعادة 
التفّوق» ت¼أتي ثمارها، كما تحسنت هوامش األرباح لتصل إلى 

١٤٫٩٪ في العام ٢٠١٩، مقارنًة بنسبة ١٢٫٥٪ في العام ٢٠١٨. 

أدت أوضاع االقتصاد الكلي في المناطق األساسية 
التي تعمل بها شركات القطاع، والمصحوبًة بالتوترات 

الجيوسياسية في األسواق األخرى، إلى انخفاض طفيف 
في حجم المبيعات خالل عام ٢٠١٩. غري أن االستغالل األمثل 

للكفاءات اإلنتاجية واتباع منهجية منضبطة، أدى إلى تحسني 
معدل األرباح قبل الفوائد والضري¼بة واإلهالك واإلطفاءات 

لتصل إلى ٧٤١ مليون ريال في العام ٢٠١٩، مقارنًة بما 
مجموعه ٥٥٣ مليون ريال في السنة السابقة.

االست�ثمارات في قطاع األغذية

 

PAGE 7

مقارنة نسبة حجم مبيعات
المكرونة اإلجمالي(متضمن التصدير) مقارنة نسبة حجم مبيعات السكر حسب البلد (متضمن التصدير)

إجمالي الربح (مليون ريال سعودي)

٤,٥٠٤
إجمالي األصول (مليون ريال سعودي) 

٢٦,٦٥٨

حقوق المساهمني (مليون ريال سعودي)

٧,٥٩٠
النفقات الرأسمالية (مليون ريال سعودي) 

٣٧٤
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اإليرادات (مليون ريال سعودي) 

٢٢,٢٤٣٢١,٨١٥٢٣,٨٣٠٢٦,٣٣١٢٥,١٢٦

٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٥

٢٢,٢٤٣
صافي الدخل (مليون ريال سعودي)

٤٧٦
٤٧٦١,٠٢٦١,٧٩٢

٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٥

٣٦٣-٥٢٠-

٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٥

٤,٥٠٤٣,٨٩٨٤,٣٩٤٤,٦٥٣٥,٠٢٥

٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٥

٢٦,٦٥٨٢٢,٢٥٢٢٣,٣٣٧٢٥,٢٨٧٢٦,٩٧٥

السعودية

٪٥٤٪٥٧

٢٠١٨ ٢٠١٩

مصر
قصب السكر

٪٣٦٪٣٥

٢٠١٨ ٢٠١٩

مصر
سكر البنجر

٪١٠٪٨

٢٠١٨ ٢٠١٩

٧,٥٩٠٧,١٢٧٨,٨٢٩٨,٢١٧١٠,٥٥٠

٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٥

٢,٠٧٧ ١,٢٦٥ ٣٩٤ ٣٧٤٦٧٣

٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٥

٪٧.٢ ٪٦.٨

٢٠١٨ ٢٠١٩

٪٥٠+
الحصة السوقية 

لزي�وت الطعام في 
السعودية

٪٧٠+
 الحصة السوقية 

لسكر األسرة

٪٨
زيادة في إي�رادات 
المكرونة في مصر

نسبة حجم مبيعات زي�وت الطعام والدهون 
حسب البلد (متضمن التصدير)

إجمالي حجم مبيعات زي�وت الطعام والدهون
(متضمن التصدير)

١٫٦
مليون  طن مرتي للعام ٢٠١٩

إجمالي حجم مبيعات السكر
(متضمن التصدير)

إجمالي حجم مبيعات المكرونة
(متضمن التصدير)

٢,٢
مليون  طن مرتي للعام ٢٠١٩

٢٧٩,٣٣٦
طن مرتي للعام ٢٠١٩

Saudi Arabia
26%

Egypt
17%

Central 
Asia
25%

AlgeriaSudan

Morocco
6%

Turkey
10%

Iraq
2%

(million)  

Net Profits (SAR millions)Revenues (SAR millions)

1,288.3 196.1

توزيع مساهمات القطاعات وأنشطة المجموعة 
الرئيسة إلى اإليرادات الموحدة لعام ٢٠١٩م (٪):

الدهون المتخصصة

٪٥٠.٧٤

٪٢٦.٠٩

٪١١.٢٤

٪٥.٦٩

٪٢.٧٤

٪٠.٧٢

٪٠.١٩

٪٠.١٧

٪٠.١٧

٪٢.٢٥

التجزئة

زي�وت الطعام والسمن النباتي

السكر والمحليات

الوجبات السريعة

األغذية المجمدة

أخرى

األغذية البحرية

المخبوزات

المكرونة

السعودية
٪٢٦

مصر
٪١٦

آسيا
 الوسطى
٪٢٥

الجزائر
٪١١

السودان
٪٤

المغرب
٪٦

تركيا
٪١٠

العراق
٪٢
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زيت الطعام
يشكل زيت الطعام أحد أبرز خطوط أعمال شركة صافوال 
لألغذية، ففي العام ٢٠١٩ واصل تحقيق أداء قوي حيث 

حافظت صافوال لألغذية على ريادة حصتها السوقية في 
كل من المملكة العرب�ية السعودية وتركيا وآسيا الوسطى 

والسودان ومصر، وتنافست بقوة على المرتبة األولى في 
كل من الجزائر والمغرب.

أما في المملكة العرب�ية السعودية، فقد استمر زيت 
«عافية» (زيت الذرة وزيت الزيتون) وزيت القلي «العربي» 

وزيت دوار الشمس «شمس»، بتحقيق أداء قوي. وعلى 
الصعيد اإلقليمي، حافظت صافوال لألغذية على ريادتها في 

آسيا الوسطى مع نمو قاعدتها االستهالكية على الرغم 
من الصعوبات المؤقتة في التوريد الناتجة عن التطورات 

الجيوسياسية. وبينما استمرت التقلبات في أسواق الشرق 
األوسط، حققت صافوال لألغذية أداًء قويًا في جميع قطاعات 

أعمالها بفضل قوة عالماتها التجارية واسرتاتيجية الرتكيز 
التي ننتهجها.

بادرت صافوال لألغذية أيضًا إلى تعزي¼ز مكانتها في السوق 
من خالل طرح منتجات الدهون ذات االستخدامات المتخصصة 

لقطاع األعمال بالمملكة العرب�ية السعودية، حيث نجحت 
الشركة الدولية للصناعات الغذائية - وهي أحدث شركات 

صافوال لألغذية - في انتاج ما يزيد على ٣١ ألف طن مرتي 
في العام ٢٠١٩ مقارنة بحجم انتاج بلغ ٢٠ ألف  طن مرتي 
في العام السابق. ويستعد هذا الخط  إلى توريد إنتاجه 

للشركاء العاملني في مجاالت صناعة المخبوزات والبسكويت 
والحلويات والمخابز ومنتجات األلبان والطهي.

وفي تركيا، عززت صافوال لألغذية ريادتها في سوق الزي¼وت 
ذات العالمات التجارية عن طري¼ق عالماتها التجارية الرئيسة 
 Sirma وسريما ،Egemden وإجيمدن Yudum ومنها يودوم
حيث استطاعت الفوز بحصة سوقية وتسجيل رقم قياسي 

جديد في حجم المبيعات، على الرغم من األوضاع غري 
المواتية للسوق الناتجة عن التقلبات الشديدة في أسعار 

الفائدة  وفي أسعار صرف العملة، وبشكل خاص خالل النصف 
األول من السنة. 

كما أن شركة صافوال لألغذية استمرت في موقعها الريادي 
بالنسبة لتصدير زيت الزيتون من تركيا، وبالرغم من أن 

شركة صافوال لألغذية كانت في السابق تركز على البيع 
للمستهلكني في السوق الرتكية، أال أن تحولها نحو بيع 

المنتجات المتخصصة لقطاع األعمال جعلها في وضع جيد 
يتيح لها تحقيق مزيد من النمو في هذه السوق بدعم من 
القدرات اإلضافية لمصنعها الجديد الذي افت�تحته في العام 

٢٠١٨. وبحلول نهاية العام ٢٠١٩، بلغ حجم االنتاج ٦٠٪ من 
الطاقة االنتاجية الكاملة للمصنع من المارجري¼ن والشورتنج 

(shortening) لتلبية حجم الطلب المتزايد واكتساب عمالء جدد.

أسهمت زي¼وت الطعام في تحفيز نمو صافوال لألغذية 
إلى حد كبري في جميع أسواقها. ففي الجزائر، نمت الحصة 

السوقية لصافوال لألغذية على الرغم من التحديات على 
مستوى االقتصاد الكلي والتحديات األخرى. كما شهدت زي¼وت 
طعام صافوال لألغذية أداًء ثابتًا في مصر والمغرب على مدار 

العام تمثل في تعزي¼ز دخولها إلى األسواق وتحقيق نمو 
في مبيعاتها. أما في السودان، فقد حافظت صافوال لألغذية 

على ريادتها للسوق على الرغم من العوائق اللوجستية 
والمخاوف من عوامل االقتصاد الكلي السائدة.

السكر
حقق قطاع السكر بشركة صافوال لألغذية أداًء قويًا في 

العام ٢٠١٩، وحافظت العالمة التجارية «األسرة» على ريادتها 
للسوق في المملكة العرب�ية السعودية، من خالل مواجهة 

منتجات السكر السلعية والمحافظة على حصة ممتازة 
لعالمتها التجارية. وقد جاء األداء اإليجابي لقطاع السكر 

على الرغم من التحديات السائدة في السوق الناتجة عن 
انخفاض أعداد المقيمني األجانب وفرض ضرائب جديدة. وبينما 

تراجع حجم سوق السكر بشكل عام في المملكة العرب�ية 
السعودية، فقد حقق قطاع السكر بشركة صافوال لألغذية 

ارتفاعًا في صافي األرباح. والعوامل األساسية التي حفزت 
أداء قطاع السكر ت�تضمن عمليات تحّوط فعالة، ومساندة قوة 

العالمة التجارية، واالدارة المثلى لألسعار خالل العام ٢٠١٩.

لقد كان االبت¼كار المستمر للمنتجات اساسا لألداء المتفوق 
للسكر. فمنذ العام ٢٠١٧، واصلت شركة صافوال لألغذية خوض 

منافسة في أسعار السكر من خالل تقديم منتجات جديدة، بما 
في ذلك انتاج مكعبات السكر والسكر البني. وفي عام ٢٠١٩، 

استمر االبت¼كار على قدم وساق، حيث أدخلت إلى السوق 
منتج السكر باألكياس وأصناف السكر الفاخر، سعيًا منها لتلبية 

احتياجات المستهلكني المتجددة. 

المكرونة
تركزت عمليات قطاع المكرونة بشركة صافوال لألغذية في 

السوق المصرية حيث حققت شهرًة وقيمة كبرية لعالمتها 
التجارية «الملكة»، التي أصبحت اليوم العالمة الرائدة في 

قطاع المكرونة. 

ولكن على الرغم من هذا المركز القوي في السوق طيلة 
الفرتات السابقة، استمر الضغط على الحصة السوقية 

لصافوال لألغذية  في السنوات األخرية. فقد ت¼أثر األداء في 
العام ٢٠١٩ بالرتاجع البطيء لحصة الشركة في السوق. ففي 

العام ٢٠١٩، اتخذت صافوال لألغذية إجراءات حاسمة لوقف 
تراجع حصتها السوقية والمحافظة على مركزها األول في 

قطاع المكرونة. ويهدف التجديد المرتكز على التسوي¼ق 
القائم على المنتجات، إلى استعادة نمو الحصة السوقية 

بحلول العام ٢٠٢٠. وبلغ حجم مبيعات المكرونة لهذا العام  
٢٧٩٫٣٣٦ طن مرتي.   

كذلك كان هنالك تركيز على التنويع من خالل تطوي¼ر أسواق 
التصدير باعتماد برنامج عالقات مع بائعني وموزعني جدد. 

وي¼ركز قطاع أعمال المكرونة على القارة اإلفريقية كوجهة 
رئيسية تمتاز بإمكانيات عالية، وي¼جري العمل على تقي�يم 

الفرص المتاحة في هذه السوق المستهدفة. ومن المتوقع 
أن يستفيد قطاع المكرونة أيضًا من المركزية الواسعة 

لعمليات التصدير بما يؤدي إلى إي¼جاد الت¼كامل بني جميع 
منتجات األغذية التي يتم تصديرها إلى أكرث من ٥٠ سوًقا 

في جميع أنحاء العالم، والتي يجب أن تعزز الوصول والنمو 
من خالل البيع المتبادل عرب القنوات القائمة، مع العمل في 

نفس الوقت على إي¼جاد قنوات جديدة.

المخبوزات
تشمل عمليات صافوال لألغذية في آسيا الوسطى خط إنتاج 
مخبوزات جاهزة لالستهالك تباع تحت العالمة التجارية «بيش 

بيش Pech Pech».  وفي العام ٢٠١٩ استفادت «بيش بيش 
Pech Pech» من النمو الذي حققته في الفرتات السابقة 

لتسجل زيادة بلغت ٢٪ في حجم مبيعاتها. ويشكل خط إنتاج 
المخبوزات قطاع أعمال سريع النمو في منطقة يبحث 

سكانها من الشباب عن بدائل مريحة لألطعمة التقليدية. 
وفي العام ٢٠١٩، تصدرت «بيش بيش Pech Pech» العالمات 
التجارية األكرث شعبية في فئة الوجبات الخفيفة وذلك من 

خالل مسح داخلي ألكرث من ٢,٥ مليون مستهلك.   

التطلعات المستقبلية
سوف تواصل صافوال لألغذية العمل في العام ٢٠٢٠ وما 

بعده على الرتكيز على أساسيات عملها وعالماتها التجارية 
الرئيسة لتعزي¼ز مكانتها في األسواق، كما تدرس الشركة حالًيا 

وسائل فّعالة لتحقيق كفاءة وترشيد الت¼كلفة مع المحافظة 
على تركيزها على االبت¼كار وطرح المنتجات الجديدة. كما تقوم 

صافوال لألغذية بالرتكيز بشكل خاص على إي¼جاد فرص جديدة 
في المنطقة في قطاع المنتجات اإلستهالكية.  وتواصل أيضا 
نمو قطاع األعمال بالرتكيز على الخدمات الغذائية والمكونات 
الغذائية من خالل منتجات الزي¼وت والدهون ذات االستخدامات 

المتخصصة.

أبرز مالمح القطاع
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مجموعة صافوال هي أكرب مساهم في شركة المراعي، المراعي
والتي ُتعد من رواد شركات تصنيع وتسوي�ق المنتجات 

الغذائية في الشرق األوسط، حيث تبلغ ملكية صافوال في 
شركة المراعي ٣٤٫٥٢٪ .

نبذة عن شركة المراعي
ت¼أسست «المراعي» في العام ١٩٧٧، وُتعد اليوم أكرب شركة 

ألبان مت¼كاملة رأسيًا في العالم، تشمل خطوطها اإلنتاجية 
الرئيسة: األلبان والعصائر والمخبوزات والدواجن وأغذية 

األطفال الرضع. ويقع المقر الرئيسي للشركة في الرياض، 
وتغطي منتجاتها وشبكة توزيعها دول مجلس التعاون 

الخليجي ومصر واألردن، وتضع منتجاتها في متناول أكرث من 
٤٢ مليون مستهلكًا. وتشكل بذلك (المراعي) إحدى أقوى 

العالمات التجارية وأشهرها في المملكة العرب�ية السعودية 
والشرق األوسط.

أبرز اإلنجازات المالية واالسرتاتيجية
عادت شركة المراعي إلى النمو في العام ٢٠١٩ بعد ت¼أثر 

أدائها سلبًا في السنة السابقة بسبب التحديات التي واجهها 
االقتصاد الكلي والعوامل الديموغرافية غري المواتية. 
وقد حافظت «المراعي» على حصتها األكرب من السوق 

في غالبية شرائح منتجاتها، حيث سجلت األلبان والدواجن 
والمخبوزات والمواد الغذائية نموًا قويًا في النصف الثاني 

من العام ٢٠١٩، وارتفعت إي¼رادات جميع خطوط المنتجات 
مقارنًة بما كانت عليه في العام ٢٠١٨. وقد حققت إي¼رادات 

األلبان والعصائر نمًوا بنسبة ٢٫٩٪، بينما نمت إي¼رادات 
المخبوزات بنسبة ٦٫٦٪ والدواجن بنسبة ١٨٪. وجاء النمو 

في قطاع الدواجن نتيجة مواصلة (المراعي) العمل على 

تحسني منتجاتها الجديدة المبت¼كرة، وقامت أيضًا بتوسيع فئات 
منتجاتها الخاصة في شريحة الخدمات الغذائية.

الجدير بالذكر أن سوق المملكة العرب�ية السعودية استمر 
األفضل أداًء لنمو إي¼رادات شركة المراعي في العام ٢٠١٩، 

تلته أسواق مصر والكويت. كما سجلت األردن واإلمارات 
وسلطنة عمان أيضًا نموًا في اإليرادات.

من جهة أخرى، نمت اإليرادات للعام ٢٠١٩ بنسبة ٥٫٩٪ مقارنًة 
بما كانت عليه في العام ٢٠١٨، غري أن األرباح التشغيلية 

شهدت تراجعًا بسيًطا بفعل ارتفاع ت¼كاليف العلف والعمالة 
وزيادة اإلنفاق على التسوي¼ق. ومن الناحية اإليجابية، نمت 

التدفقات النقدية الصافية إلى أكرث من الضعف مقارنًة 
بالعام ٢٠١٨ نتيجة تركيز «المراعي» على االستغالل األمثل 
لألصول بعد مرحلة من االست�ثمارات الكبرية والنمو القوي.

كذلك حافظت «المراعي» أيضًا على قوة عالمتها  التجارية، 
وتم اختيارها مرة أخرى العالمة األشهر وفًقا لمؤشر 

يوغوف براند إندكس YouGov BrandIndex. كذلك اختارتها 
مجلة براند فايننس Brand Finance سابع أفضل عالمة تجارية 

لأللبان في العالم في عام ٢٠١٩. وحلت «المراعي» أيضًا 
ضمن قائمة فوربس Forbes ألكرب ٢٠٠٠ شركة عالمية في عام 

٢٠١٩: «قائمة أفضل الشركات العالمية تقديرًا».

١٫٨٣
 ربحية السهم بالريال 

السعودي

٪٣٤٫٥٢
نسبة ملكية مجموعة صافوال

االست�ثمارات في قطاع األغذية
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٢١٩ ٢٠٥

٢٠١٨ ٢٠١٩
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٪٢٥٪٢٥

٢٠١٩٢٠١٨

٪٢١٪٢٢

٢٠١٩٢٠١٨

١٢١١

٢٠١٩٢٠١٨

+١١٦+١٠٦

٢٠١٩٢٠١٨

٪١١٪١١

٢٠١٩٢٠١٨

١٤,٣٥١١٣,٥٥٨١٤,٣٣٩ ١٣,٩٣٦١٣,٧٩٥
٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٥

١,٨١٢٢,٠١٢٢,١٨٢٢,١٤٨١,٩١٦
٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٥



٣٥التقري�ر السنوي لمجموعة صافوال ٢٠١٩ التقري�ر السنوي لمجموعة صافوال ٢٠١٩ ٣٤

 التقري�ر االسرتاتيجي   I   تقري
ر مجلس اإلدارة   I   القوائم المالية

مجموعة شركات الكبري
تملك مجموعة صافوال ٥١٪ من مجموعة شركات الكبري، 

إحدى أكرب شركات تصنيع وتوزيع األغذية المجمدة في 
المنطقة.

نبذة عن مجموعة شركات الكبري
مجموعة شركات الكبري ت¼أسست عام ١٩٧٤ كشركة عائلية، 

وأصبحت اليوم إحدى أكرب الشركات الموردة لألغذية المجّمدة 
في منطقة الخليج العربي. وتملك الشركة ثالثة مصانع 

في اإلمارات العرب�ية المتحدة والمملكة العرب�ية السعودية 
وشبكة توزيع خاصة تغطي أكرث من ١١٫٠٠٠ منفذ بيع من خالل 
أسطول يضم أكرث من ٣٠٠ مركبة لتوزيع المنتجات المجمدة 
في المنطقة  وتسعة مستودعات مربدة. وتقوم الشركة 

بتصنيع أكرث من ٢٠٠ منتج من األغذية المربدة في جميع أنحاء 
المنطقة، منها الدجاج، ولحوم البقر، والمأكوالت البحرية، 

والمأكوالت الخفيفة والوجبات السريعة.

المراجعة االسرتاتيجية والمالية للعام ٢٠١٩ 
ز التعاون في العام ٢٠١٩ بني مجموعة صافوال ومجموعة  تعز1

شركات الكبري لدعم التحول المؤسساتي وآليات الحوكمة 
وخطط العمل وتنفيذ المبادرات االسرتاتيجية لتعزي¼ز النمو 

وتوحيد المصالح االسرتاتيجية.

وقد حققت مجموعة شركات الكبري معدل نمو جيد في 
إي¼راداتها للسنة تجاوز ٧٪، نتج بشكل جزئي عن القرار الذي 

اتخذته المجموعة في العام ٢٠١٨ للبدء بتصنيع منتجات 
«زينج» الحارة في مصانع المجموعة، األمر الذي أدى إلى 

تفادي االنقطاع في سلسلة اإلمداد والتموي¼ن وتدعيم وفرة 
المنتجات، وكان له ت¼أثري إي¼جابي على الربحية. ومن ناحية أخرى 

أثرت االشرتاطات اإلضافية على عمليات استرياد الدجاج في 
المملكة العرب�ية السعودية على أسعار المواد األولية  ونتج 

عنه ت¼أثري سلبي على مستوى الربحية.

من جهة أخرى، كانت المملكة العرب�ية السعودية المنطقة 
الجغرافية األسرع نموًا في محفظة «الكبري»، وشكلت حوالي 

ثلثي المبيعات، بينما حققت بقية دول مجلس التعاون 
الخليجي، ومنها اإلمارات وسلطنة عمان والبحري¼ن، معدالت 

نمو إي¼جابية خالل السنة.

إلى جانب ذلك، توالت الفرص المتاحة في قناة التجارة 
الحديثة في العام ٢٠١٩، بينما مرت قنوات التجارة التقليدية 

ببعض التحديات، وعلى األخص في المملكة العرب�ية 
السعودية. غري أن قنوات الخدمات الغذائية (توريد األغذية 

للفنادق والمطاعم والمقاهي) شهدت فرصًا توسعية بفعل 
النمو السريع للقطاع في المملكة العرب�ية السعودية. كما 

شهدت السنة أيضًا تركيزًا على إدارة رأس المال العامل بشكل 
فعال.

أما في العام ٢٠٢٠ وما بعده، فإن مجموعة شركات الكبري 
ت�تطلع إلى االستفادة من فرص جديدة في قنوات الخدمات 

الغذائية، كما ت�تطلع الشركة أيضًا إلى طرح فئات  منتجات 
جديدة لتلبية مختلف األذواق واخرتاق أسواق جديدة. وقد 

أدت عملية ترشيد الت¼كاليف خالل العام ٢٠١٩ إلى تعزي¼ز المركز 
المالي، وأعطت الشركة القدرة على است¼كشاف فرص النمو 

المختلفة، بما في ذلك إمكانية االستحواذ على أصول أو 
شركات جديدة مكملة ألنشطة الشركة.

االست�ثمارات في قطاع األغذية

٪٥١
نسبة ملكية 

مجموعة 
صافوال

 ١١,٠٠٠
مراكز البيع 

المخدومة من قبل 
أكرث من 300 سيارة

٢٠٠+
منتج من األغذية 

المربدة منها 
الدجاج ولحوم البقر 
والمأكوالت البحرية



٣٧التقري�ر السنوي لمجموعة صافوال ٢٠١٩ التقري�ر السنوي لمجموعة صافوال ٢٠١٩ ٣٦

 التقري�ر االسرتاتيجي   I   تقري
ر مجلس اإلدارة   I   القوائم المالية

عالمات تجارية يثق بها المستهلكون
است�ثمرت مجموعة صافوال في العالمات التجارية التي تحظى بثقة المستهلكني في قطاع التجزئة. في 

عام ٢٠١٩، شهدت محفظة العالمات التجارية التي تملكها المجموعة أداء قويًا لتعزي�ز  المبيعات لمزيد من 

النمو المستقبلي.
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٢١٩ ٢٠٥

٢٠١٨ ٢٠١٩

المساحة البيعية لبنده  (م٢)

٦٣٤,٣٩٩٦٨٩,٦٣٣

٢٠١٩٢٠١٨

٪٢٥٪٢٥

٢٠١٩٢٠١٨

٪٢١٪٢٢

٢٠١٩٢٠١٨

١٢١١

٢٠١٩٢٠١٨

+١١٦+١٠٦

٢٠١٩٢٠١٨

٪١١٪١١

٢٠١٩٢٠١٨

١٤,٣٥١١٣,٥٥٨١٤,٣٣٩ ١٣,٩٣٦١٣,٧٩٥
٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٥

١,٨١٢٢,٠١٢٢,١٨٢٢,١٤٨١,٩١٦
٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٥



٣٩التقري�ر السنوي لمجموعة صافوال ٢٠١٩ التقري�ر السنوي لمجموعة صافوال ٢٠١٩ ٣٨

 التقري�ر االسرتاتيجي   I   تقري
ر مجلس اإلدارة   I   القوائم المالية

 اإلصرار على 
اإلنجاز والتمّيز

ُتعد شركة بنده للتجزئة من أكرب متاجر التجزئة في منطقة 
الشرق األوسط، بأكرث من ١٠٦ مليون عملية بيع عرب سلسلة 

متاجرها من مراكز الهايربماركت والسوبرماركت في كلٍ من 
المملكة العرب�ية السعودية وجمهورية مصر العرب�ية، حيث 

بلغ عدد متاجرها ٢٠٥ متجرًا في أكرث من ٤٢ مدينة بالمملكة 
مع تواجدها في السوق المصري، األمر الذي يجعلها الالعب 

األساس والرائد في قطاع التجزئة بالمملكة.  

االست�ثمارات في قطاع التجزئة
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صافي الربح (بمالي�ني الرياالت)

١,٨١٢
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٢٠١٩٢٠١٨

٪٢١٪٢٢

٢٠١٩٢٠١٨

١٢١١
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٢٠١٩٢٠١٨

٪١١٪١١

٢٠١٩٢٠١٨

١٤,٣٥١١٣,٥٥٨١٤,٣٣٩ ١٣,٩٣٦١٣,٧٩٥
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١,٨١٢٢,٠١٢٢,١٨٢٢,١٤٨١,٩١٦
٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٥

نظرة اسرتاتيجية 
شهد العام ٢٠١٩ مواصلة شركة بنده للتجزئة عملية التطوي�ر والت�أهيل 

التي كانت قد بدأتها عام ٢٠١٨ عند استشعارها تبعاِت مغادرِة عدٍد كبيٍر 
من الوافدين وأسرهم المملكة العرب�ية السعودية، التي تزامنت مع 

التغرياِت التي طرأت على أسعار  البيع للمستهلكني بعد تطبيق ضري�بة 
القيمة المضافة. 

بدأت اسرتاتيجية التحول في إظهار نتائج سريعة ومشجعة تمثلت في 
تعزي�ز األداء المالي بحلول نهاية السنة، إذ ارتفع إجمالي الربح بنسبة 

١٠٪ مقارنًة بالسنة السابقة، كما تحسن معدل األرباح قبل خصم الفوائد 

والضري�بة واالستهالك واإلطفاء (وقبل التسويات الناتجة عن تطبيق 
المعيار الدولي إلعداد التقاري�ر المالية رقم ١٦) مقارنًة بخسارة في 

العام ٢٠١٨. وُيعزى هذا التغري اإليجابي بشكل أساس إلى نمو مبيعات 
المثل بالمثل وحجم األسواق وعدد العمالء، وهو ما ُيعد انعكاسًا لتحسن 

مستوى الكفاءات الداخلية واألداء وتحسن األوضاع في األسواق 
االستهالكية التي بدأت في استعادة ثقة العمالء. وقد جددت خطط 
تحري�ر األسواق وتنويع  االقتصاد الوطني التي أقرتها رؤية المملكة 

٢٠٣٠ الثقة لدى المستهلكني على المدى الطوي�ل. 



٤١التقري�ر السنوي لمجموعة صافوال ٢٠١٩ التقري�ر السنوي لمجموعة صافوال ٢٠١٩ ٤٠

 التقري�ر االسرتاتيجي   I   تقري
ر مجلس اإلدارة   I   القوائم المالية

التطلعات المستقبلية:

نجحت إدارة شركة بنده للتجزئة في عام ٢٠١٩ في تنفيذ 
مبادرات التحول التي كانت تستهدف تحسني الكفاءة عن 

طري�ق تغي�ري احجام االسواق وتصميمها بالطريقة التي تلبي 
احتياجات العمالء المتطورة. وستعتمد اسرتاتيجية شركة 

بنده للتجزئة في العام ٢٠٢٠ وصاعدا على تحسني مجموعة 
عروض العمالء في الوقت الذي ستعمل فيه على تحسني 

تجربة التسوق الشاملة للعمالء من خالل استخدام المعاي�ري 
العالمية للتميز في التنفيذ وذلك في جميع اسواقها. 

وت�تطلع بنده إلى أن ت�كون الوجهة المفضلة لعمالئها دائمًا 
من خالل تطوي�ر منتجات جذابة لعمالئها (طازجة، ونظيفة، 
وسريعة وصديقة)، كما ستظل تلبية احتياجات وتفضيالت 
العمالء مع سهولة التصاميم والوصول لألسواق وبناء 

األسعار المناسبة والعروض الرتوي�جية الذكية لقيادة السوق، 
محور تركيز الشركة في اسرتاتيجيتها للمضي نحو األمام. 

التنفيذ الت�كتيكي
 

ترجمت شركة بنده للتجزئة خالل عام ٢٠١٩ اسرتاتيجيتها إلى 
عدد من المبادرات الت�كتيكية بهدف تعزي�ز   رضا العمالء وتعزي�ز 

مكانتها في السوق.  

تعزي�ز التواجد 
ركزت شركة بنده للتجزئة على تحسني مستويات توفر 

منتجاتها، إلى جانب تعزي�ز أداء سالسل التوزيع واإلمداد. 
وكان الهدف إدراج أصناف جديدة على قائمة المنتجات غري 
الغذائية، وتوزيع جميع األصناف على عدد أكرب من المتاجر، 
وباإلضافة إلى ضمان وفرة المنتجات على األرفف وتيسري 

وصول المستهلكني إليها. ففي العام ٢٠١٩، ارتفع معدل 
وفرة المنتجات بشكل كبري مقارنة بالعام السابق، فيما 

قدمت الزيادة المقابلة في أعداد  الزبائن وحجم سلة 
المنتجات دليال أن هذه االسرتاتيجية تحدث فارقًا إي�جابيًا.  

االست�ثمارات في قطاع التجزئة

وسوف تستمر بنده في توجيه وتبسيط عملياتها نحو نموذج 
أعمال يكون أكرث مرونة وذلك من خالل االبت�كار المستمر، 

باإلضافة إلى أن التقي�يم الت�كتيكي المستمر للمتاجر ونماذج 
أعمالها في ظل المشهد التنافسي الذي سيساعد على 

تحسني اقتصاديات قطاعات أعمال شركة بنده للتجزئة، في 
الوقت الذي ستحافظ فيه شركة بنده للتجزئة على موقعها 

الريادي في السوق.  

تعمل شركة بنده للتجزئة على تطوي�ر نموذج المتجر 
اإللكرتوني وتطمح إلى إي�جاد حل مناسب مع مراعاة سلوك 

وتفضيالت المستهلكني وأفضل الممارسات العالمية في هذا 
الجانب.   

 ومن المتوقع أن تواصل شركة بنده للتجزئة خالل عام 
٢٠٢٠ تحسني التوقعات المستقبلية ألسواقها في السوق 

السعودي بشكل أكرب في ظل وجود ثقة المستهلك القوية 
وبالتزامن مع النجاح في مبادرات التطوي�ر والتحول. كما 

ستواصل شركة بنده جهودها لوضع األسس التي ت�كفل النمو 
المستدام للسنوات القادمة.

تحقيق كفاءة الت�كاليف
واصلت شركة بنده للتجزئة خفض المصروفات حيث أعادت 

هيكلة قواها العاملة للوصول إلى العدد األمثل للعاملني 
وتوزيعهم  بشكل متوازن، كما تم إغالق المتاجر ذات االداء 

الضعيف. وقد ساهمت هذه المبادرات في تحفيز برنامج بنده 
للتحول المالي.  

١٤٥
سوبر 
ماركت

 ٦٠
هايرب ماركت
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شركة هرفي للخدمات الغذائية
مجموعة صافوال هي المساهم األكرب في شركة هرفي 

للخدمات الغذائية، صاحبة إحدى أشهر سلسلة مطاعم 
للمأكوالت السريعة في المملكة، بملكية تبلغ ٤٩٪.

نبذة عن «هرفي»
ت�أسست شركة هرفي للخدمات الغذائية في العام ١٩٨١، 

وهي تملك وتشغل سلسلة مطاعم هرفي الرائدة 
للمأكوالت السريعة التي تشغل ٣٨٣ فرًعا في جميع أنحاء 
المملكة، باإلضافة إلى توكيالت امتياز مطاعم في الكويت 

وبنغالدش. كما تشغل الشركة أيًضا محالت للحلويات، وقد 
أصبحت إحدى شركات خدمات الطعام الرائدة والمت�كاملة في 

المملكة، وهي تملك مخابًزا ومصانًعا للكيك والشابورة 
واللحوم.

أبرز اإلنجازات المالية واالسرتاتيجية للعام ٢٠١٩ 
سجلت «هرفي» في العام ٢٠١٩ مبيعات بلغت ١٫٣ مليار ريال، 

بزيادة بنسبة ٥٪ مقارنًة بالعام ٢٠١٨. وقد جاءت الزيادة 
في اإليرادات على الرغم من المناخ التنافسي السائد حيث 
واجهت شركات المأكوالت والمشروبات ارتفاًعا في ت�كاليف 

المواد الخام والضرائب على المرطبات. وقد بلغت أرباح 
هرفي اإلجمالية ٣٩٢٫٦ مليون ريال، أي أعلى بنسبة ١٣٫٨٪ 

مقارنًة بالسنة السابقة، بينما حققت أرباحًا صافية بلغت  
١٩٦٫١ مليون ريال نتيجة الرتفاع مصاريف البيع والتسوي�ق، 

والمصروفات العمومية واإلدارية، وت�كاليف التموي�ل الناتجة 
عن تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقاري�ر المالية رقم ١٦. 

حافظت «هرفي» على قوة عالمتها التجارية المتميزة خالل 
العام ٢٠١٩ من خالل االست�ثمار في منتجاتها الحالية وابت�كار 

أصناف جديدة في مطاعمها الى جانب قيامها بعدة حمالت 
تروي�جية. وعلى الرغم من ارتفاع الت�كاليف والتغريات التي 
طرأت على السوق، استطاعت هرفي - من خالل مبادرات 

إعادة الهيكلة التنظيمية، وتبني مبادرات ترشيد الت�كاليف 
وابت�كار أصناف مأكوالت جديدة - المحافظة على مركزها 

القوي في السوق في إطار خطتها للعام ٢٠٢٠ وما بعده.

االست�ثمارات في قطاع التجزئة

٣٫٠٣
ربحية السهم بالريال

٪٤٩
نسبة ملكية مجموعة صافوال
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تطوي�ر مواهب است�ثنائية
تطوي�ر رأس المال البشري يشكل أهمية بالغة لدى مجموعة صافوال، وهو من أبرز 

أسباب نجاح صافوال على المدى الطوي�ل ونمو أعمالها بشكل مستدام.
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 بناء قيمة مستدامة 
على المدى الطوي�ل

موظفينا

ظّلت مجموعة صافوال تواصل جهودها في استقطاب وجذب أفضل 
الكفاءات واالحتفاظ بها لتحقيق وتعزي�ز نجاحاتها، حيث بلغ إجمالي عدد 
موظفي مجموعة صافوال أكرث من ٢٦٫٠٠٠ موظفًا بينهم أكرث من٢٠٫٠٠٠  

موظفًا يعملون داخل المملكة العرب�ية السعودية. وتست�ثمر المجموعة 
كذلك في تطوي�رهم مهنيًا وشخصيًا، وفي ذات الوقت تسعى لضمان 

مشاركتهم وتفاعلهم وتهيئة السبل لفتح قنوات تواصل مستمرة معهم. 

مواردنا البشرية
تعطي المجموعة أهمية خاصة للموارد البشرية أو ما يعرف 

برأس المال البشري من خالل خلق بيئة عمل صحية، مما 
يساهم في تحقيق نتائج إي�جابية ومنافع في عملياتنا، حيث 

شهد عام ٢٠١٩ تطبيق حزمة كبرية من الربامج التي ساهمت 
في تحسني رفاهية الموظفني، ومكافأة المتميزي�ن منهم 

وتقدير إنجازاتهم، وتهيئة بيئة عمل مهنية ت�تسم باإليجابية 
والشفافية. كما شهد العام تركيزًا على التخطيط لعملية 

إدارة المواهب واإلحالل الوظيفي، مع وضع خطط للمناصب 
الرئيسة.

 

التناغم على مستوى المجموعة
شهد عام ٢٠١٩ مزيدًا من التنسيق وتعزي�ز مبادرات إعادة 

الهيكلة في الشركات التابعة لمجموعة صافوال في ضوء 
تطلعاتنا لرتشيد الت�كاليف، وإتاحة الفرصة لدخول قيادات 
جديدة، وخلق قنوات التواصل لالرتقاء بمستوى التناغم 

وتعزي�ز القدرات المشرتكة في وحدات األعمال المتشابهة. 
وعلى مستوى المجموعة، تم تعزي�ز الدور الذي يقوم به 

مديرو المحافظ (Portfolio Managers) وتحديده بوضوح مما 
يعزز العالقة بني المجموعة وشركاتها الفرعية. وفي ضوء 
ذلك يقوم مديرو المحافظ بالتعامل والتفاعل مع شركاتنا 

الفرعية لضمان مزيد من الت�كامل بني المجموعة وشركاتها 
المختلفة، مما يعزز روح الفري�ق الواحد والعمل المشرتك 
فضالً عن القيام بتحليل األداء ودراسات الجدوى. وقد أدت 
هذه المشاركة العملية بني المجموعة وشركاتها الفرعية 

إلى خلق متابعة دقيقة لتطبيق اسرتاتيجية المجموعة، كما 
أنها ساعدت على نشر قيم صافوال وثقافة عملها في كافة 

شركات وأعمال المجموعة. 
 

تلّقت هذه الخطوات الرسمية الدعم من خالل برامج ومبادرات 
فعالة تهدف إلى تعزي�ز وبناء عالقات وطيدة وتواصل فّعال 

بني موظفي المجموعة، حيث تم تطوي�ر خطة مت�كاملة 
للتواصل الداخلي تشتمل على مبادرات ثقافية واجتماعية 

في الشركات التابعة للمجموعة، كما توجد لجنة إشرافية 

تعقد اجتماعات شهرية لمتابعة وتنفيذ هذه الخطة. وشهد 
هذا العام كذلك عددًا من المبادرات التي تستهدف بناء 
الفري�ق والتي تم تنفيذها بالتعاون مع الشركات التابعة 
للمجموعة، تضّمنت تدري�بات نظرية وعملية في عدد من 

المهارات المهنية. 
 

التوطني
واصلت مجموعة صافوال التزامها بجهود السعودة، حيث 

حافظت على وجودها ضمن النطاق البالتيني في تصنيف 
نطاقات لعام ٢٠١٩. كما حافظت شركة صافوال لألغذية كذلك 

على وجودها ضمن النطاق البالتيني، في حني واصلت 
شركة بنده للتجزئة توظيف السعودي�ني على جميع مستويات 

الشركة، وحافظت على وجودها ضمن النطاق األخضر.
 

موطن للمواهب المتميزة
تؤمن مجموعة صافوال بأن الموظفني المتميزي�ن الذين 

يعملون في المجموعة والشركات التابعة لها، يشكلون 
عنصرًا هامًا في نجاح أعمالها على المدى الطوي�ل، فضالً على 

المحافظة على قيم ومبادئ النمو المستدام للمجموعة. 
وفي هذا اإلطار، ت�كرس مجموعة صافوال كل جهودها من 

أجل المحافظة على مكانتها كأفضل اختيار للتوظيف في 
قطاعي الصناعات الغذائية وتجارة التجزئة، حيث تؤمن أن 

االست�ثمار في رأس المال البشري يشكل قيمة عالية ويحقق 
أهداف المجموعة ومساهميها.

وكجزء من التزامها تقوم المجموعة برسم سياسات تهدف 
إلى جذب أفضل الكوادر المتميزة، وتبني برامج لتطوي�ر 
القوى العاملة ذات المهارات العالية، ولتعزي�ز سمعة 

المجموعة في سوق العمل، وااللتزام بنسب التوطني داخل 
شركاتها بالمملكة وفقًا لألنظمة، كما تخلق بيئة عمل تشجع 

على التعاون وتدعم اإلنتاجية وترحب بالتغي�ري. وفي عام ٢٠١٩ 
ساعدت المبادرات القائمة والربنامج التعريفي للموظفني 

الجدد على تفاعلهم وفهمهم لبيئة العمل، حيث تلقى 
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جميع الموظفني الجدد التوجيهات الالزمة وحضروا عدة برامج 
واجتماعات تعريفية لمساعدتهم على االندماج والت�أقلم 

في مكان عملهم الجديد.

كما شهد العام ارتفاع نشاط المجموعة في وسائل التواصل 
االجتماعي على منصات مثلLinkedIn ، الستهداف الباحثني 

عن عمل من خالل أخبار مجموعة صافوال والمواد التعريفية 
وفرص التوظيف.

 
في عام ٢٠١٩ حقق إصرار مجموعة صافوال على خلق ثقافة 
عمل متميزة نجاحًا كبريًا، حيث حصلت المجموعة على شهادة 
”أفضل بيئة عمل“. وهذه شهادة عالمية معروفة في هذا 

المجال، تصدر من ”منظمة أفضل بيئة عمل“ وهي منظمة 
عالمية تركز على بناء واستدامة واالعرتاف بثقافات العمل 

المتميزة. 

نحو مشاركة أفضل للموظفني
تقوم مجموعة صافوال بقياس مدى إرتباط الموظفني 

بالشركة ومقارنة وتحسني مشاركتهم  من خالل مبادرة 
”َطّور“، وهي عبارة عن مسح آلراء جميع منسوبي المجموعة 

وقد تم إطالقها ألول مرة في عام ٢٠١٦.
 

وفي عام ٢٠١٩ أظهرت نتائج مسح مبادرة ”َطّور“ لقياس 
مشاركة الموظفني، أن معدل ارتباط وانتماء الموظفني 

بلغ ٧٨٪، بزيادة قدرها ٧٪ مقارنة بنتائج عام ٢٠١٨، حيث بلغ 
المعدل ٧١٪ حينئذ. وجاء هذا التحسن نتيجة لتطبيق عدة برامج 

ومبادرات جديدة.

التنوع
ُيعد التنوع في التوظيف أمرًا مهمًا لتعزي�ز األداء المتميز 

للمجموعة والمحافظة على مبادئ وقيم االستدامة. وُتعرف 
صافوال على نطاق واسع بكونها رائدة في مبادرات تمكني 

المرأة وتوظيفها، وقد سجل هذا العام زيادة بلغ نسبتها ٤٧ 
٪ في القوى العاملة النسائية بالمملكة العرب�ية السعودية 

مقارنة بالعام الماضي.

ومن جهته واصل برنامج ”مكني“ لتوظيف األشخاص ذوي 
اإلعاقة الذي ت�تبناه المجموعة اتخاذ خطوات نحو تمكني 

األشخاص ذوي اإلعاقة وتوظيفهم، كما هو موضح في 
الفصل الخاص بالمسؤولية االجتماعية للشركات واالستدامة. 

وتنعكس أهمية وفعالية برنامج ”مكني“ في توظيف 
المجموعة حاليا ألكرث من ٣٠٠ موظف من األشخاص ذوي 

اإلعاقة عرب مختلف شركاتها الفرعية. وفي عام ٢٠١٩ استمر 
برنامج ”مكني“ جهوده في التواصل الداخلي والخارجي. 

وعقدت جلسات ألخذ مرئيات الموظفني ذوي اإلعاقة عرب 
مختلف شركات المجموعة لتقي�يم تجاربهم واالستماع إلى 

آراءهم، وجمع اقرتاحات حول تحسني مكان العمل ليصبح 
أكرث مالئمة لهذه الفئة. كما عقدت ندوات ودورات تدري�بية 

وفعاليات توظيف متعددة. وواصلت المجموعة جهودها 
لضمان توفري بيئة عمل جاذبة وسهلة الوصول. 

تحسني ثقافة بيئة العمل
شهد عام ٢٠١٩ قيام مجموعة صافوال بأنشطة شاملة على 
مستوى المجموعة وشركاتها الفرعية لتشجيع التوازن بني 
العمل والحياة االجتماعية للموظف، مع خلق ثقافة تواصل 

وبناء عالقات صداقة فّعالة تعزز من أداء وانتاجية المجموعة. 
وكللت هذه األنشطة بإطالق مبادرة ”حملة السعادة“ التي 

تهدف إلى تعزي�ز اإليجابية وخلق بيئة عمل ودية.
 

وأكدت صافوال على أهمية األسرة من خالل برنامج ”صلة“، 
الذي يجمع الموظفني وأسرهم معًا بعيدًا عن أماكن العمل 

في لقاءات غري رسمية عدة مرات خالل السنة. باإلضافة إلى 
ذلك تمت دعوة أطفال الموظفني إلى مكاتب المجموعة 

لمعايشة البيئة التي يعمل بها والدهم أو والدتهم وخلق 
تجربة فريدة من نوعها للموظفني وأسرهم. بجانب ذلك تم 

االحتفال ”بالعودة إلى المدرسة“ ضمن مجهودها في دعم 
تعليم أسر الموظفني. 

وتواصل صافوال توفري مجموعة فريدة من المزايا 
لموظفيها، بما في ذلك برنامج قروض المساكن للموظفني 

السعودي�ني، والت�أمني الت�كافلي لدعم أسر الموظفني في 

موظفينا

حالة وفاة الموظف أو إصابته بالعجز الدائم أو الجزئي ال قدر 
اهللا، بجانب مبادرة صندوق ت�كافل الموظفني لمساعدة صغار 
الموظفني على التعامل مع الحاالت المادية الطارئة. وقامت 

المجموعة أيضًا بتحوي�ل العروض التجارية التي توفرها 
المجموعة لمنسوبيها إلى منصة رقمية من خالل تطبيق 

يعمل على الهاتف الجوال ويحمل اسم المجموعة، حيث 
يعرض التطبيق أسعارًا تفضيلية للعالمات التجارية الرائدة في 

مجاالت الرعاية الصحية وتجارة التجزئة والفنادق والمطاعم 
والمشروبات.

 
وتلتزم مجموعة صافوال أيضًا بحماية رفاهية منسوبيها 
وتعزي�ز التوازن الصحي بني عملهم وحياتهم االجتماعية. 

وفي ٢٠١٩ نظمت المجموعة ندوات صحية للموظفني لزيادة 
ورفع وعيهم الصحي. كما أطلقت حمالت حول مواضيع صحية 

محددة مثل سرطان الثدي.

أنشطة تطوع الموظفني
احتلت أنشطة تطوع الموظفني صدارة الفعاليات خالل عام 
٢٠١٩، حيث خلقت مجموعة صافوال فرصًا تطوعية من خالل 
عالقاتها االسرتاتيجية مع عدد من الشركاء في المجتمع. 

وكجزء من جهودها للمساهمة في خدمة المجتمع، أدرجت 
المجموعة بند التطوع ضمن مؤشرات األداء السنوي 
للموظفني. كما عقدت المجموعة شراكة مع عدد من 

منظمات المجتمع المدني غري الربحية والمؤسسات الخريية 
بهدف خلق قنوات لمنسوبي المجموعة للتطوع والتربع 

دعما لمختلف األنشطة الخريية خالل شهر رمضان المبارك.

٪٩٨
نسبة مشاركة الموظفني 
في برنامج َطّور المتعلق 
بقياس ارتباط الموظفني 

بالشركة

٪٧
نسبة الزيادة في معدل 
ارتباط الموظفني مقارنة 

بالعام الماضي

٪٤٧
نسبة زيادة توظيف المرأة 

ضمن القوى العاملة مقارنة 
بالعام الماضي في المملكة
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عالٌم وثيق مرتابط
نؤمن في مجموعة صافوال بأننا نعيش في عالٍم وثيقِ الرتابط، حيث تنعكس أثر األعمال 

المؤسسية على األداء التجاري، ورفاهية المجتمع والصحة البيئية.
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اسرتاتيجية المسؤولية االجتماعية لمجموعة صافوال

المجتمع

     يتماشى مع الكفاءات األساسية             أفضل الممارسات في المسؤولية االجتماعية وإمكانية الت�أثري             قضية اجتماعية فعلي�ة في المجتمع السعودي 

 تمكني األشخاص ذوي اإلعاقة
 ليصبحوا أعضاء ُمنتجني في
قطاعي التجزئة واألغذية

 مثال: إعادة توجيه برنامج
 ”مكني“ كمنصة للتعليم

والتطوي�ر

  تعظيم إمكانات
المواهب الشابة

 مثال: برنامج تطوي�ر
القيادات الشابة

إدارة فائض األغذية

 مثال: التوعية، إعادة
استخدام المنتجات

إدارة الموارد المباشرة

 Rأو ٣ ISO مثال:معيار ١٤٠٠١
(التقليل، إعادة االستخدام، 

التدوي�ر)
الربنامج

الهدف

الموظفون البيئة القطاع

المسؤولية االجتماعية واالستدامة

عالٌم مرتابط

 نؤمن في صافوال بأننا نعيش في عالٍم وثيقِ الرتابط، حيث تنعكس أثر 
األعمال المؤسسية على األداء التجاري، ورفاهية المجتمع والصحة البيئية. 

تªتخذ المجموعة توجهًا يت¢سم باالستدامة من شأنه حمايُة نجاح الشركة 
ورفاهية شركائها االسرتاتيجيªني على حد® سواء. ويتلخص توجه المجموعة 

نحو االستدامة في التزامها بتحقيق شعارها ”قيمة أساسها القيم“.

عالم صافوال يتحول إلى مؤسسة
س في شهر مارس من عام  يسعى عالم صافوال -والذي ̧اس®

٢٠١٧ إلى تعزي¾ز الممارسات البيئية واالجتماعية المسؤولة 
ٍ في االستدامة ُيحتذى به دوليÄا في  وتحقيق نموذج

الممارسات التجارية.

ونسعى من خالل عالم صافوال إلى تعزي¾ز التغيªري المسؤول 
للسلوكيات االجتماعية عند العمالء والشركاء االسرتاتيجيªني، 

وذلك على مستوى الركائز األربع: المجتمع، والموظفني، 
والبيئة، والقطاع.حولت مجموعة صافوال في أواخر عام 

يت ”مؤسسة  ٢٠١٩ عالم صافوال إلى مؤسسٍة مستقلٍة ُسم®
عالم صافوال“، وذلك اعرتاًفا منها بتوسع نطاق مهام 

عالم صافوال. وُيَمكÛن الشكل القانوني الجديد مؤسسَة عالم 
صافوال من السعي للحصول على التموي¾ل، وعقد شراكاٍت 
مع القطاعني العام والخاص، مما يمكنها من دعم أهداف 

االستدامة والتنمية االجتماعية التي ترسخ لها رؤية المملكة 
٢٠٣٠ على نحو أكرث فعالية. وقد شرعت المؤسسة في 

العمل عام ٢٠١٩ كمؤسسة غري هادفٍة للربح لتªتمكن من 
تموي¾ل نشاطاتها.

وقد َظلç إشراك الشركاء االسرتاتيجيªني أولويًة لدى عالم 
صافوال عام ٢٠١٩، إلى جانب مساهماٍت من جهات خارجية 

شاركت في تشكيل خطط المؤسسة وأهدافها االسرتاتيجية. 
واستمرت المؤسسة في العمل جنبًا إلى جنٍب مع خرباَء 

دوليªني مؤهلني ت¾أهيالً عاليًا لتعظيم أثر الربامج وفائدتها. 
وُتركÛُز مؤسسة عالم صافوال على حمالت التوعية االجتماعية، 
والتوجيه واالستشارات، والتدريب، وإدارة الفعاليات، واألبحاث 

والدراسات، والت¾أثري االجتماعي، واالعتماد.

وستقوم مؤسسة عالم صافوال بالعمل سريعًا على 
اسرتاتيجيتها الحالية لالستدامة خالل عام ٢٠٢٠ وما بعده 

معتمدًة في ذلك على رؤيٍة جديدة، كما ستعمل المؤسسة 
على إنشاء برامَج قطاعيٍة للمسؤولية االجتماعية تªتالقى مع 
توجهها االسرتاتيجي وأولويات رؤية المملكة ٢٠٣٠ وأهداف 

األمم المتحدة للتنمية المستدامة.

معالجة األمن والهدر الغذائي  
ُتعدò فكرة المحافظة على الموارد والحد من الهدر الغذائي 

من صميم مبادئ االستدامة لدى مجموعة صافوال، كما أنها 
قضيٌة ذات أهمية وطنيٍة كما بينت االسرتاتيجية الوطنية 

لألمن الغذائي، وتحقيًقا لهذا المبدأ فقد أطلقت المجموعة 
برنامج ”نَِقد®رها“ (برنامج إدارة الهدر الغذائي).

وشِهَد فرباير من عام ٢٠١٩ توقيع مجموعة صافوال مذكرة 
تفاهم مع المؤسسة العامة للحبوب، وهي مؤسسة وطنية 

ُتعنى بحماية إمدادات السلع الغذائية األكرث أهمية في 
عت المذكرة خالل إطالق مؤشر ”الفقد والهدر  Ûالبالد. وقد ُوق

في الغذاء في المملكة“. وتدعو الشراكة إلى إنشاء برامج 
مشرتكة تجمع الشركاء االسرتاتيجيªني من القطاعات المختلفة 

لمعالجة األمن الغذائي والهدر.
كما انضمت مجموعة صافوال الحقًا في العام ذاته إلى كربى 

الشركات العالمية في قطاعي األغذية والتجزئة، وذلك من 
خالل مبادرٍة أطلقها معهد الموارد العالمية (WRI) لتحسني 
سالسل اإلمداد لمكافحة الخسائر والهدر في األغذية. وقد 

جمعت المبادرة، التي ُسميçت ”١٠x٢٠x٣٠“ أكرب عشرة ”١٠“ 
شركات عالمية في قطاع التجزئة، وذلك بهدف العمل مع 

”٢٠“ من كبار مورديهم على خفض الخسائر والهدر في 
األغذية إلى النصف بحلول عام ٢٠٣٠. وُيعدò هذا االلتزام 

ا نحو ما يستهدفه هدف األمم المتحدة للتنمية  Äتقدًما مهم
المستدامة رقم ١٢٫٣، والذي يطالب بتخفيض الخسائر والهدر 

في األغذية بنسبة ٥٠٪ على مستوى العالم بحلول عام 
.٢٠٣٠

وتسعى مجموعة صافوال في الوصول إلى الشركاء 
االسرتاتيجيªني المحليªني من خالل برنامجها ”نَِقد®رها“، الذي 

ُتبني من خالله أهمية الحد من الهدر الغذائي في المملكة. 
وُي¾جري برنامج ”نَِقد®رها“ بحثًا للوصول إلى فهٍم عميقٍ 

ودقيقٍ للعوامل المحفزة والمساعدِة على اإلقالل من الهدر 
 çية السعودية، ومن َثمªالغذائي وكمياته في المملكة العرب

يعمل على تشكيل أطر وخطط عملٍ لتحفيز تغيªيٍر سلوك̀ي 
مستدام. 
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وقد استمر برنامج ”نَِقد®رها“ في عام ٢٠١٩ في التفاعل مع 
اثنني من الفئات المستهدفة وهما: قطاع المنازل، وقطاع 

الفنادق والمطاعم والمقاهي (HORECA)، حيث أنتج الربنامج 
العديَد من مقاطع الفيديو القصرية التي تقدم نصائح حول 

تخزي¾ن األغذية، وتقدير حصص الطعام، والتسوق للمواد 
الغذائية. وقد ̧اطلق تطبيق ”نَِقد®رها“ خالل العام ذاته على 

منصتي أندرويد وiOS لزيادة انتشار الربنامج ووصوله إلى 
الفئات المستهدفة. ويتيح التطبيق لمستخدميه حزمًة 

من األدوات، إلى جانب وسائَط وإرشاداٍت تفاعلية. ويشجع 
التطبيق على اتباع عاداِت تسوقٍ واعيٍة للمواد الغذائية، 

ويقدم نصائح حول أساليب تخزي¾ن األغذية وحفظها، كما 
يشتمل على وصفاٍت من شأنها تحوي¾ل بقايا الطعام إلى 

أطباق جديدة شهية. أما حاسبة حصص الطعام فهي أداة 
ُتجنÛُب المستخدم التخمني فيما يتعلق بتقدير كميات الطعام، 

مما يمكن العائلة من طهو الكمية التي تحتاج إليها فقط. 

أما قطاع الفنادق والمطاعم والمقاهي (HORECA) فقد 
ا بإدارة الهدر الغذائي  Äوفر برنامج ”نَِقد®رها“ دليًال خاص

يستهدف المطاعم والفنادق والمقاهي. وينشر الدليل 
الوعي بقضية الهدر الغذائي، ويساعد المالك والعاملني 

في هذا القطاع على استخدام الموارد الغذائية بشكل أمثل 
 çفي كل مرحلٍة من مراحل الدورة االستهالكية للغذاء. وقد ̧اِعد

هذا الدليل باالشرتاك مع مؤسساٍت عالمية، وخرباء تغذيٍة، 
وطهاٍة، وأصحاب أعمال من مختلف دول العالم.

كما خطط برنامج ”نَِقد®رها“ للوصول إلى الجماهري األصغر 
سًنا خالل عام ٢٠١٩، فعمل على التفاعل مع األطفال بني 

سن ٦-١٠ سنوات من خالل بطلٍ كرتون̀ي خارق يشجعهم على 
تقليل الهدر الغذائي. كما تم إعداد اثنني من الكتب المصورة 
التفاعلية التي تستعرض مغامرات البطل الخارق في القضاء 

على الهدر. وسوف َتلقى هذه الحملة المزيد من العمل في 
عام ٢٠٢٠م حيث ستدعمها حملٌة على أرض الواقع.

مكني ودمج األشخاص ذوي اإلعاقة
لطالما كانت مجموعة صافوال رائًدا في توظيف األشخاص 

 ٍ ذوي اإلعاقة، من حيث تشجيع مشاركتهم في مناح
اجتماعية واقتصادية أوسع. وفي عام ٢٠١٧م، أصبحت 

مجموعة صافوال أول شركة سعوديٍة تربم اتفاًقا مع شبكة 
األعمال واإلعاقة التابعة لمنظمة العمل الدولية، كما أنها 

أحد مؤسسي شبكة قادرون ألصحاب األعمال واإلعاقة، 
إلى جانب حصولها على شهادة مواءمة من الفئة الذهبية 

نظري جهودها في تمكني األشخاص ذوي اإلعاقة. ُيعد 
برنامج مكني حجر الزاوية في التزام مجموعة صافوال بدعم 

حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وهو الوسيلة التي تعزز 
المجموعة من خاللها توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة، 

ودمجهم في المجتمع، والتوعية بحقوقهم. وقد كان 
عام ٢٠١٩ بالنسبة لربنامج مكني عاًما حافًال حيث ̧اطلقت فيه 
العديد من المبادرات لدعم حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. 

كما طورت مجموعة صافوال موقعها على االنرتنت بااللتزام 
بمعايªري إمكانية الوصول البصري إلى الموقع االلكرتوني 

التي وضعها اتحاد الشبكة العالمية (W٣C)، لتسهيل تصفحه 
على ذوي اإلعاقة البصرية، كما خرج اإلصدار األول من النشرة 

اإلخبارية لربنامج ”مكني“ ليفتح قناًة أخرى للتواصل بني 
نت  çالربنامج وبني المستفيدين منه. وعالوًة على ذلك، فقد أم

مبادرة أطلقت في الحد الجنوبي في المملكة فرَص عملٍ 
متنوعًة لألشخاص ذوي اإلعاقة في المنطقة، كما استمر 
التقدم داخل المجموعة نحو تحقيق بيئِة عملٍ تªتميز بمزيٍد 
من الشمولية والتمثيل لهذه الفئة في مجموعة صافوال 

وشركاتها التابعة. وقد ُنظمت حلقات وورش عمل على 
مستوى مجموعة صافوال إلبداء المالحظات، وذلك بمشاركة 

موظفني ذوي اعاقات مختلفة بغرض جمع االقرتاحات حول 
تحسني بيئة العمل من أجلهم.

وفي الوقت ذاته قام مكني بتحديث المحتوى التدري¾بي 
لربنامج ”المرشد والزميل“، وهو برنامج يقدم الدعم في خلق 

بيئة عملٍ تدمج األشخاص ذوي اإلعاقة. ووقع برنامج مكني 
اتفاقية مع المنظومة السعودية لتطوي¾ر التعليم والتدريب 

(صافية) من أجل ترقية محتوى الربنامج وأسلوب تقديمه. 
وسوف يستفيد األشخاص ذوو اإلعاقة من المزيد من التدريب 
ن المرشَد والزميَل  çالفعال، في حني سيساعد المحتوى الُمحس

على الت¾أهل لالعتماد من المؤسسة العامة للتدريب التقني 
مت دورٌة من دورات المرشد والزميل في  Ûوالمهني . وقد ُنظ

جامعة أم القرى خالل هذا العام، وعلى صعيد آخر ُنظمت 
دورٌة تدري¾بية للغة اإلشارة باالشرتاك مع شبكة قادرون.

وقد احتفل مكني بالعديد من المناسبات العالمية التي ُتربز 
أشخاًصا من ذوي اإلعاقة، كاليوم العالمي للتوعية بإمكانية 

الوصول، واليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد. كما تميز 
االحتفال باليوم الدولي لألشخاص ذوي اإلعاقة بالحماس، 
حيث دعا برنامج مكني منتخب كرة القدم السعودي لإلعاقة 

الذهنية وكرمهم لفوزهم بكأس العالم للمرة الرابعة على 
التوالي.

وأخًريا، فقد حضر فري¾ق برنامج مكني عدًدا من الندوات 
والمنتديات خالل العام، بما في ذلك منتدى بسمة أمل 

لذوي اإلعاقة تحت رعاية صاحب السمو الملكي األمري محمد 
بن ناصر بن عبد العزي¾ز، أمري منطقة جازان، إلى جانب مؤتمر 

منظمة العمل الدولية السنوي لشبكة األعمال واإلعاقة 
في جنيف، باإلضافة إلى ورشة العمل عن بعد نظمتها وزارة 

الموارد البشرية والتنمية االجتماعية في جدة.

تطوع الموظفني
كان العمل التطوعي المؤسسي محور االهتمام في عام 

٢٠١٩، وذلك من خالل إشراك موظفي المجموعة في مبادراٍت 
اجتماعية مع تعزي¾ز التطور الشخصي والمهني. ويتماشى 

برنامج مجموعة صافوال التطوعي مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ من 
حيث استهدافها توسيع أثر القطاع غري الربحي.

ويخلق برنامج التطوع المؤسسي الجديد فرصًا تطوعيًة 
للموظفني، وقد أقيم هذا الربنامج بشراكٍة مع العديد من 

المنظمات، كالجمعية الخريية للطعام ”إطعام“، وجمعية نماء 
الخريية، وأكاديمية دله للعمل التطوعي. كما نظم موظفو 

مجموعة صافوال عام ٢٠١٩ مع أفراٍد آخري¾ن من الشركات 
التابعة ورَش عملٍ داخليٍة في المناسبات الخاصة التي تقام 

لألشخاص ذوي اإلعاقة، باإلضافة إلى العديد من الزيارات 
إلى المستشفيات ومراكز الت¾أهيل، إلى جانب مشاركتهم في 

الجوالت التي ُتعَنى بإيصال الطعام إلى محتاجيه. 

وتªتطلع مجموعة صافوال في عام ٢٠٢٠ وما بعده إلى تطوي¾ر 
ٍ تطوع̀ي أكرث تنظيًما يحمل اسم وعالمة تجارية، وله  برنامج

منصة خاصة لعرض الفرص التطوعية.

إعداد تقاري�ر االستدامة
ُتعرف صافوال بعمل تقاري¾ر استدامة ذات جودة عالميِة 

ورفيعة المستوى. كما تعد المجموعة رائدًا وطنًيا في إعداد 
تقاري¾ر تفصيلية متفقة مع معايªري مبادرة اإلبالغ العالمية 
(GRI). وقد كانت التقاري¾ر في الماضي تصدر كل سنتني، إال 

أنها وابتداًء من عام ٢٠١٨ أصبح صدورها بصفٍة سنوية.

دراسة العائد االجتماعي على االست�ثمار 
(SROI)

̧اجريت َتحليالت العائد االجتماعي على االستªثمار عام ٢٠١٩ لكل 
من برنامجي مكني ونقد®رها. ويتنبأ العائد االجتماعي على 

االستªثمار باألثر المتوقع للمبادرات المجتمعية أو يقيس 
، والمؤشرات المالية،  òأثرها الفعلي، مع مراعاة نظريات الت¢غري

والمخرجات، والنتائج.

وقد أظهرت دراسة العائد االجتماعي على االستªثمار 
للربنامجني أنهما يخلقان قيمًة قابلة للقياس للشركاء 

االسرتاتيجيªني وللمجتمع، وأنهما ُيدرçان عائًدا إي¾جابيÄا على 
االستªثمار، ويحققان قيمًة عاليًة مقابل كل ريال ̧انِفق عليهما.

شركة بنده للتجزئة
كجزء من التزام صافوال تجاه المجتمع، تقوم شركة بنده 

للتجزئة بمبادرة ” دع الباقي لهم،“ والتي تقوم الشركة 
من خاللها بحث عمالئها على التربع بباقي الهلالت من 

مشرتياتهم في متاجر بنده. وتم التربع بالمبلغ الذي تم 
جمعه عن طري¾ق هذه المبادرة لعدد من الجمعيات الخريية 

في المملكة.

مكني ودمج األشخاص ذوي اإلعاقة

 ٍ تªتطلع مجموعة صافوال في عام ٢٠٢٠ وما بعده إلى تطوي¾ر برنامج
تطوع̀ي أكرث تنظيًما يحمل اسم وعالمة تجارية، وله منصة خاصة لعرض 

الفرص التطوعية
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اإلفصاحات المالية، حوكمة الشركات وتقري�ر لجنة المراجعة

تقري�ر مجلس اإلدارة

المحتويات
األنشطة الرئيسة

واإلفصاحات المالية 
٥٨

تقري�ر الحوكمة
واإلفصاحات ذات العالقة

٧٧

١١١تقري�ر لجنة المراجعة
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األنشطة الرئيسة واإلفصاحات المالية

١) األنشطة الرئيسة للمجموعة:
ت�تضمن المحفظة االست�ثمارية للمجموعة العديد من األنشطة التي تضم قطاع األغذية الذي يتمثل نشاطه في إنتاج وتسوي�ق وتوزيع زي�وت الطعام، والسمن 

النباتي، وصناعة السكر والمكرونة والمخبوزات والدهون المتخصصة والمعجنات والمأكوالت البحرية واألغذية المجمدة، وقطاع التجزئة الذي يدير سلسلة 
من متاجر البيع بالتجزئة. هذا بجانب تملكها لحصص است�ثمارية رئيسة في عدد من الشركات القيادية غري المدرجة والمدرجة في السوق المالية السعودية 

مثل شركة المراعي وشركة هرفي للخدمات الغذائية واللتان تعمالن في قطاعي األغذية والتجزئة باإلضافة إإلى شركات التطوي�ر العقاري مثل شركة مدينة 
المعرفة االقتصادية وشركة مدينة الملك عبد اهللا االقتصادية (إعمار)  وشركة كنان الدولية للتطوي�ر العقاري وبعض الصناديق االست�ثمارية.

وفيما يلي بيان بالشركات التابعة والشقيقة للمجموعة وأبرز است�ثماراتها داخل المملكة وخارجها وأعمالها الرئيسة وبلد الت�أسيس:

نوع النشاط الرئيسدولة الت�أسيساسم الشركةم
الدولة التي تمارس 

فيها نشاطها

نسبة الملكية
(مباشرة وغري 

مباشرة)
رأس المال وفقًا للقيمة األسمية 

لألسهم والحصص
عدد األسهم/

حصص

(١
أ.

الشركات التابعة المملوكة مباشرة للمجموعة:
شركات تابعة ذات نشاط تشغيلي:

المملكةالعرب�ية شركة صافوال لألغذية١
السعودية 

(السعودية)

شركة قابضة تدير أغذية
است�ثمارات صافوال 
في مجال األغذية 

داخل المملكة 
وخارجها

٢٫٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٢٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال سعودي١٠٠٪

١٫٤٨٠٫٠٠٠٫٠٠٠١٤٨٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال سعودي٩٨٫٨٧٪السعودية، مصرتجزئةالسعوديةشركة بنده للتجزئة٢

السعودية و بعض شركة قابضةالسعوديةشركة الطعام الجيد٣
دول الخليج العربي

١٠٫٠٠٠٫٠٠٠١٠٠٫٠٠٠ ريال سعودي١٠٠٪

شركة المتون ٤
العالمية لالست�ثمار 

العقاري القابضة

١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠١٠٠٫٠٠٠ريال سعودي٨٠٪السعوديةعقاراتالسعودية

شركة هرفي للخدمات ٥
الغذائية

مطاعم وصناعة السعودية
المخبوزات

السعودية وبعض 
دول الخليج 
وبنغالديش

٦٤٦٫٨٠٠٫٠٠٠٦٤٫٦٨٠٫٠٠٠ ريال سعودي٤٩٪

شركات تابعة قابضة وشركات متوقفة النشاط:ب. 

١٫٠٠٠٫٠٠٠١٠٫٠٠٠ ريال سعودي١٠٠٪السعوديةشركة قابضةالسعوديةشـركة أديم العرب�ية٦

شركة األطر العرب�ية ٧
لالست�ثمار التجاري

١٫٠٠٠٫٠٠٠١٠٫٠٠٠ ريال سعودي١٠٠٪السعوديةشركة قابضةالسعودية

شركة المجمعات ٨
الموحدة لالست�ثمار 

العقاري

تمت التصفية السعودية
خالل ٢٠١٩م

٢٫٠٠٠٫٠٠٠٢٠٠٫٠٠٠ ريال سعودي١٠٠٪السعودية

شركة مدارك ٩
لالست�ثمارات

المملكة األردنية 
الهاشمية 

(األردن)

١٫٠٠٠٫٠٠٠١٫٠٠٠٫٠٠٠ دينار أردني١٠٠٪األردنشركة قابضة

شركة تطوي�ر المجمعات ١٠
المتحدة

٤٫٠٠٠٫٠٠٠٤٠٠ ريال سعودي٧٠٪السعوديةمتوقفة النشاطالسعودية

نوع النشاط الرئيسدولة الت�أسيساسم الشركةم
الدولة التي تمارس 

فيها نشاطها

نسبة الملكية
(مباشرة وغري 

مباشرة)
رأس المال وفقًا للقيمة األسمية 

لألسهم والحصص
عدد األسهم/

حصص

(٢
أ.

شركة صافوال لألغذية:
شركات تابعة تحت سيطرة شركة صافوال لألغذية: شركات ذات نشاط تشغيلي وشركات قابضة ( ٪ تشري إلى الملكية المباشرة وغري المباشرة لشركة 

صافوال لألغذية المملوكة بالكامل للمجموعة)

انتاج وت�كري�ر السعوديةشركة عافية العالمية١١
زي�وت الطعام

السعودية، (دول 
الخليج ، مصر، إي�ران، 

تركيا، األردن)

٥٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال سعودي٩٥٫١٩٪

شركة صافوال ١٢
لالست�ثمارات الصناعية

٢٠٥٫٩٠٧٫٠٠٠٢٠٥٫٩٠٧ ريال سعودي١٠٠٪السعوديةشركة قابضةالسعودية

شركة الملكة للصناعات ١٣
الغذائية

٢٦٨٫٨٩٨٫٩٦٠٤٣٣٫٧٠٨ جنيه مصري١٠٠٪مصرتصنيع المعكرونةمصر

شركة الفراشة ١٤
للصناعات الغذائية

٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠٢٠٫٠٠٠ جنيه مصري١٠٠٪مصرتصنيع المعكرونةمصر

شركة صافوال لألغذية ١٥
لألسواق الناشئة

الجزر الربيطانية 
العذراء

١٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠١٣٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال سعودي٩٥٫٤٪شركة أوفشورشركة قابضة

شركة عافية العالمية ١٦
للتوزيع والتسوي�ق

٦٫٥٠٠٫٠٠٠٦٫٥٠٠  ريال سعودي١٠٠٪السعوديةتجارة وتوزيعالسعودية

شركة صافوال لألغذية ١٧
للسكر

٥٠٫٠٠٠٥٫٠٠٠ دوالر أمريكي١٠٠٪شركة أوفشورمتوقفة النشاطجزر الكايمن

شركة صافوال لألغذية ١٨
العالمية المحدودة

اإلمارات العرب�ية 
المتحدة 

(اإلمارات)

٥٠٠٫٠٠٠٥٠٠ درهم إماراتي١٠٠٪اإلماراتشركة قابضة

الشركة الدولية ١٩
للصناعات الغذائية

تصنيع وإنتاج السعودية
الدهون 

المتخصصة

١٠٧٫٠٠٠٫٠٠٠١٠٫٧٠٠٫٠٠٠ ريال سعودي١٠٠٪السعودية

شركة سيفود ٢٠
انرتناشيونال تو 

المنطقة الحرة

تجارة المنتجات اإلمارات
البحرية والتوزيع

١٠٠٫٠٠٠١٠٠ درهم إماراتي٦٠٪اإلمارات

شركة عافية العرب�ية ٢١
لألغذية

١٫٠٠٠٫٠٠٠١٫٠٠٠ ريال سعودي١٠٠٪السعوديةشركة قابضةالسعودية

شركة المؤن العالمية ٢٢
القابضة (المؤن)

١٫٠٠٠٫٠٠٠١٫٠٠٠ ريال سعودي١٠٠٪السعوديةشركة قابضةالسعودية

شركة مراسينا الدولية ٢٣
لالست�ثمار العقاري 

(مراسينا)

٢٠٠٫٠٠٠٢٠٠ ريال سعودي١٠٠٪السعوديةشركة قابضةالسعودية

١) األنشطة الرئيسة للمجموعة: (ت�تمة)
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األنشطة الرئيسة واإلفصاحات المالية: (ت�تمة)

نوع النشاط الرئيسدولة الت�أسيساسم الشركةم
الدولة التي تمارس 

فيها نشاطها

نسبة الملكية
(مباشرة وغري 

مباشرة)
رأس المال وفقًا للقيمة األسمية 

لألسهم والحصص
عدد األسهم/

حصص

(٢
ب.  

شركة صافوال لألغذية: ت�تمة
 شركات تابعة تحت سيطرة شركة عافية العالمية (٪ تشري إلى الملكية المباشرة وغري المباشرة لشركة عافية العالمية المملوكة بنسبة ٩٥٫١٩٪ لشركة 

صافوال لألغذية)

الجمهورية شركة صافوال بيشهر٢٤
اإليرانية 

االسالمية (إي�ران)

٧٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٧٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال إي�راني٩٠٪إي�رانشركة قابضة

شـركة مالينرتا القابضـة ٢٥
المحدودة

١٫٢٥٠٫٠٠٠١٫٢٥٠ يورو١٠٠٪شركة أوفشورمتوقفة النشاطلوكسمربغ

صافوال لألغذية ٢٦
المحدودة

الجزر الربيطانية 
العذراء

٥٢٫٠٠٠٥٢٫٠٠٠ دوالر أمريكي١٠٠٪شركة أوفشورشركة قابضة

شـركة عافية العالميـة ٢٧
(األردن)

تجارة وتوزيع األردن
(تحت التصفية)

األردن، دول بالد 
الشام

٨٫٠٠٠٫٠٠٠٨٫٠٠٠٫٠٠٠ دينار اردني٩٧٫٤٪

الجزر الربيطانية شـركة أنفسكز٢٨
العذراء

١٣٨٫٨٤٧١٣٨٫٨٤٧ دوالر امركي٩٠٪شركة أوفشورمتوقفة النشاط

الجزر الربيطانية عافية للتجارة العالمية٢٩
العذراء

٥٠٠٫٠٠٠٥٠٠٫٠٠٠ دوالر أمريكي١٠٠٪شركة أوفشورمتوقفة النشاط

صافوال لألغذية ٣٠
العالمية

الجزر الربيطانية 
العذراء

٥٠٫٠٠٠٥٠٫٠٠٠ دوالر أمريكي١٠٠٪شركة أوفشورمتوقفة النشاط

شركة كوغو غيدا ياتوم ٣١
في ت�كاريت إيه إس

٢٦٫٣٠١٫٢٨٠٢٫٦٣٠٫١٢٨ لرية تركية١٠٠٪تركياشركة قابضةتركيا

أسيل للغذاء - شركة ٣٢
قابضة

٥٠٫٠٠٠٥٠٫٠٠٠ دوالر أمريكي١٠٠٪شركة أوفشورشركة قابضةجزر الكايمن

شركات تحت سيطرة شركة صافوال بيشهر  (٪ تشري إلى ملكية شركة صافوال بيشهر المملوكة بنسبة ٩٠٪ لشركة عافية العالمية)ج.

تصنيع زي�وت إي�رانشركة بيشهر الصناعية٣٣
الطعام

١٫٠٢٣٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠١٫٠٢٣٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال إي�راني٧٩٫٩٪إي�ران

شركة طلوع بخش ٣٤
افتاب

١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال إي�راني١٠٠٪إي�رانتجارة وتوزيعإي�ران

شركة صافوال بيشهر ٣٥
للسكر

١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠١٠٠٫٠٠٠ ريال إي�راني١٠٠٪إي�رانتجارة وتوزيعإي�ران

شركة نورتيكا جولدن ٣٦
ويت

تصنيع األغذية إي�ران
والحلويات

٥٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٥٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال ايراني٩٠٪إي�ران

شركات تحت سيطرة شركة صافوال لألغذية المحدودة  (٪ تشري إلى الملكية المباشرة وغري المباشرة لشركة صافوال لألغذية المحدودة المملوكة بالكامل د.
لشركة عافية العالمية)

شركة عافية العالمية ٣٧
- مصر

تصنيع زي�وت مصر
الطعام

١٥٤٫٦٥١٫٥٠٠٣٠٫٩٣٠٫٣٠٠ جنيه مصري٩٩٫٩٥٪مصر

شركة تحت سيطرة شركة كوغو غيدا ياتوم في ت�كاريت إيه إس (٪  تشري إلى ملكية شركة كوغو غيدا ياتوم في ت�كاريت إيه إس المملوكة بالكامل لشركة هـ.
عافية العالمية)

شركة صافوال غيدا ٣٨
سانايڤي تاكريت 
أنونيم سريكتي 

انتاج وت�كري�ر تركيا
زي�وت الطعام

٤٫٤٣٣٫٥٦٩٤٤٣٫٣٥٦٫٩٠٠  لرية تركية١٠٠٪تركيا

نوع النشاط الرئيسدولة الت�أسيساسم الشركةم
الدولة التي تمارس 

فيها نشاطها

نسبة الملكية
(مباشرة وغري 

مباشرة)
رأس المال وفقًا للقيمة األسمية 

لألسهم والحصص
عدد األسهم/

حصص

شركات تابعة تحت سيطرة شركة صافوال لالست�ثمارات الصناعية (٪ تشري إلى ملكية شركة صافوال لالست�ثمارات الصناعية المملوكة بنسبة ١٠٠٪ لشركة و-
صافوال لألغذية)

انتاج وت�كري�ر السعوديةالشركة المتحدة للسكر٣٩
السكر

٣٩٥٫٠٠٠٫٠٠٠٣٩٥٫٠٠٠ ريال سعودي٧٤٫٤٨٪السعودية

شركات تحت سيطرة الشركة المتحدة للسكر (٪  تشري إلى الملكية المباشرة والغري مباشرة للشركة المتحدة للسكر المملوكة بنسبة ٧٤٫٤٨٪ لشركة صافوال ز. 
لإلست�ثمارات الصناعية)

شركة اإلسكندرية ٤٠
للسكر- مصر

انتاج وت�كري�ر مصر
السكر

٦٨٫٠١٪مصر
 (٧١٫٦٦٪ مع 

ملكية صافوال)

٢٨١٫٨٣٨٫٠٠٠٢٨١٫٨٣٨ جنيه مصري

شركة صناعات سكر ٤١
البنجر

١٫٠٠٠١٫٠٠٠ دوالر أمريكي١٠٠٪شركة أوفشورمتوقفة النشاطجزر الكايمن

شركات تحت سيطرة شركة اإلسكندرية للسكر- مصر (٪ تشري إلى ملكية شركة اإلسكندرية للسكر -مصر المملوكة بنسبة ٧٣,١٤٪ بشكل مباشر وغرب مباشر ح.
لشركة صافوال لألغذية)

شركة اإلسكندرية ٤٢
المتحدة إلستصالح 

األراضي

٢٢٫٥٠٠٫٠٠٠٢٢٥٫٠٠٠ دوالر أمريكي١٠٠٪مصرإستصالح األراضيمصر

شركات تابعة تحت سيطرة شركة صافوال لألغذية لألسواق الناشئة (٪  تشري إلى ملكية شركة صافوال لألغذية لألسواق الناشئة المحدودة والمملوكة ط) 
بنسبة ٩٥٫٤٪ لشركة صافوال لألغذية)

المملكة شركة صافوال المغرب٤٣
المغرب�ية 
"المغرب"

انتاج وت�كري�ر 
زي�وت الطعام

٤٦٫٠٠٠٫٠٠٠٤٦٠٫٠٠٠ دينار مغربي١٠٠٪المغرب

شركة صافوال لزي�وت ٤٤
الطعام (السودان)

جمهورية 
السودان 

"السودان"

انتاج وت�كري�ر 
زي�وت الطعام

٤٥٫٨٠٠٫٠٠٠٤٥٫٨٠٠٫٠٠٠ جنيه سوداني١٠٠٪السودان

شركة عافية العالمية ٤٥
- الجزائر

الجمهورية 
الجزائرية "الجزائر"

انتاج وت�كري�ر 
زي�وت الطعام

٣٫٠٢٨٫٠٧١٫٠٠٠٣٫٠٢٨٫٠٧١ دينار جزائري١٠٠٪الجزائر

تقري�ر مجلس اإلدارة

١) األنشطة الرئيسة للمجموعة: (ت�تمة)١) األنشطة الرئيسة للمجموعة: (ت�تمة)



 التقري�ر االسرتاتيجي   I   تقري�ر مجلس اإلدارة   I   القوائم المالية

٦٣التقري�ر السنوي لمجموعة صافوال ٢٠١٩ التقري�ر السنوي لمجموعة صافوال ٢٠١٩ ٦٢

تقري�ر مجلس اإلدارة

األنشطة الرئيسة واإلفصاحات المالية: (ت�تمة)

نوع النشاط الرئيسدولة الت�أسيساسم الشركةم
الدولة التي تمارس 

فيها نشاطها

نسبة الملكية
(مباشرة وغري 

مباشرة)
رأس المال وفقًا للقيمة األسمية 

لألسهم والحصص
عدد األسهم/

حصص

شركات تابعة تحت سيطرة شركة صافوال لألغذية العالمية المحدودة (٪  تشري إلى ملكية شركة صافوال لألغذية العالمية المحدودة المملوكة بالكامل ي)
لشركة صافوال لألغذية)

شركة بيهتام رويان ٤٦
كافيه الحديثة

انتاج أطعمة إي�ران
وحلويات

١٫٠٠٠٫٠٠٠١٫٠٠٠ ريال إي�راني١٠٠٪إي�ران

شركة تابعة تحت سيطرة شركتي المؤون ومراسینا (٪  تشري إلى ملكية شركتي المؤون ومراسینا المملوكتان بالكامل لشركة صافوال لألغذية)ك)

االفق التجارية دي.ام.٤٧
ام.سي

٢٫٠٠٠٥٠ درهم إماراتي١٠٠٪اإلماراتتجارة وتوزيعاإلمارات

شركات تابعة تحت سيطرة شركة بنده للتجزئة٣)

تشري النسبة (٪) إلى الملكية المباشرة وغرب المباشرة لشركة بنده للتجزئة المملوكة بنسبة ٩٨٫٨٧٪ لمجموعة صافوالأ.

شركة المخازن الكربى ٤٨
التجارية (جيان)

٥٠٠,٠٠٠٥٠٠ ريال سعودي١٠٠٪السعوديةتجزئةالسعودية

شركة بنده لخدمات ٤٩
التشغيل والصيانة 

وخدمات العقود

٥٠٠٫٠٠٠٥٠٠ ريال سعودي١٠٠٪السعوديةخدمات وصيانةالسعودية

شركة بنده الدولية ٥٠
لتجارة التجزئة

٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠ جنيه مصري١٠٠٪مصرتجزئةمصر

شركة تابعة لشركة المخازن الكربى التجارية (تشري ٪ إلى ملكية شركة جيان المملوكة بنسبة ١٠٠٪ لشركة بنده للتجزئة) ب.

٥٠٠٫٠٠٠٥٠٠ ريال سعودي١٠٠٪السعوديةمتوقفة النشاطالسعوديةشركة بنده للمخابز٥١

الشركة اللبنانية ٥٢
للحلويات والمخبوزات

٩٥٪ (٩٩٪  مع السعوديةمتوقفة النشاطالسعودية
ملكية صافوال 

المباشرة)

٥٫٠٠٠٫٠٠٠٥٫٠٠٠ ريال سعودي

شركات مجموعة الكبري٤)

شركات تابعة تحت سيطرة شركة الطعام الجيد (٪ تشري إلى الملكية المباشرة وغري المباشر لشركة الطعام الجيد المملوكة بنسبة ١٠٠٪ لمجموعة صافوال) أ.

مصنع شركة األغذية ٥٣
المتنوعة

تصنيع األغذية السعودية
المجمدة

٥٫٠٠٠٫٠٠٠٥٫٠٠٠ ريال سعودي٥١٪السعودية

شركة الهالل لالسترياد ٥٤
والتصدير

مملكة البحري�ن 
"البحري�ن"

٢٠٫٠٠٠٢٠٠ دينار بحريني٥١٪البحري�نتجارة وتوزيع

١٠٠١٠٠ دوالر أمريكي٥١٪اإلماراتشركة قابضةاإلماراتشركة الكبري القابضة٥٥

شركة األفضل لتجارة ٥٦
المواد الغذائية

٣٫٠٠٠٫٠٠٠٣٫٠٠٠ درهم إماراتي٥١٪اإلماراتتجارة وتوزيعاإلمارات

١٨١٫٥٠٠٫٠٠٠١٨١٫٥٠٠ درهم إماراتي٥١٪اإلماراتتجارة وتوزيعاإلماراتشركة مشاريع سهر٥٧

شركة مصنع سهر ٥٨
لألغذية

تصنيع األغذية اإلمارات
المجمدة

٣٠٠٫٠٠٠٣٠٠ درهم إماراتي٥١٪اإلمارات

٢٧٫٠٠٠٫٠٠٠٢٧٫٠٠٠ ريال سعودي٥١٪السعوديةتجارة وتوزيعالسعوديةشركة األحسن للتجارة٥٩

شركات تابعة تحت سيطرة شركة الكبري القابضة (٪  تشري إلى الملكية المباشرة وغري المباشرة لشركة الكبري القابضة المملوكة بنسبة ٥١٪ لشركة الطعام ب.
الجيد)

نوع النشاط الرئيسدولة الت�أسيساسم الشركةم
الدولة التي تمارس 

فيها نشاطها

نسبة الملكية
(مباشرة وغري 

مباشرة)
رأس المال وفقًا للقيمة األسمية 

لألسهم والحصص
عدد األسهم/

حصص

شركة مشاريع الصباح ٦٠
للمواد الغذائية 

٥٠٠,٠٠٠٥٠٠ درهم إماراتي١٠٠٪اإلمارات تجارة وتوزيعاإلمارات

شركة كاسكيد لألغذية ٦١
البحرية

تصنيع األغذية اإلمارات
المجمدة

٧٥٠٫٠٠٠١٠٠ درهم إماراتي١٠٠٪اإلمارات

شركة كاسكيد ٦٢
المحدودة لالست�ثمارات

١٢٥٫٠٠٠١٫٢٥٠ دوالر أمريكي١٠٠٪اإلماراتشركة إست�ثماريةاإلمارات

شركات تابعة تحت سيطرة شركة كاسكيد المحدودة لالست�ثمارات (٪ تشري إلى ملكية شركة كاسكيد المحدودة لالست�ثمارات المملوكة بنسبة ٥١٪ لشركة ج.
الطعام الجيد)

سلطنة عمان شركة األفضل لألغذية٦٣
"عمان"

١٥٠٫٠٠٠١٥٠٫٠٠٠ ريال عماني١٠٠٪عمانتوزيع أغذية

است�ثمارات صافوال في شركات زميلة:٥)

المنتجات السعوديةشركة المراعي٦٤
الغذائية الطازجة

١٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠١٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال سعودي٣٤٫٥٢٪السعودية

شركة كنان الدولية ٦٥
للتطوي�ر العقاري

١٫٦٩٤٫٠٠٠٫٠٠٠١٦٩٫٤٠٠٫٠٠٠ ريال سعودي٢٩٫٩٪السعوديةالتطوي�ر العقاريالسعودية

الشركة المتحدة للسكر، ٦٦
مصر

انتاج وت�كري�ر مصر
السكر

٣٣٫٨٢٪ (ملكية مصر
صافوال الفعلية)

١٥٦٫٠٠٠٫٠٠٠١٥٫٦٠٠٫٠٠٠ دوالر أمريكي

شركة السرية للتطوي�ر ٦٧
العقاري

٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠٢٠٠٫٠٠٠ ريال سعودي٤٠٪السعوديةالتطوي�ر العقاريالسعودية

شركة مطوري مدينة ٦٨
المعرفة اإلقتصادية

٨٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠٨٣٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال سعودي٢٫٠٧٪السعوديةالعقاراتالسعودية

شركة إنتاج كابيتال ٦٩
المحدودة

الجمهورية 
العرب�ية التونسية 

"تونس"

إدارة المحافظ 
اإلست�ثمارية

٢٦٠٫٠٠٠٫٠٠٠٢٦٠٫٠٠٠ دوالر أمريكي٤٩٪تونس

الشركة المتحدة ٧٠
للزي�وت القابضة 

المحدودة

٥٠٫٠٠٠٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠ دوالر أمريكي٥١٪شركة أوفشورشركة قابضةجزر الكايمن

شركة سيفود ٧١
انرتناشيونال ون 

المنطقة الحرة

تجارة المنتجات اإلمارات
البحرية والتوزيع

١٠٠٫٠٠٠١٠٠ درهم إماراتي٥٠٪اإلمارات

(٦
أ.

است�ثمارات متاحة للبيع:
است�ثمارات مدرجة:

مدينة المعرفة ٧٢
اإلقتصادية

٣٫٣٩٣٫٠٠٠٫٠٠٠٣٣٩٫٣٠٠٫٠٠٠ ريال سعودي١١٫٥٪السعوديةالتطوي�ر العقاريالسعودية

مدينة الملك عبد اهللا ٧٣
اإلقتصادية (إعمار)

٨٫٥٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٨٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال سعودي٠٫٨٧٪السعوديةالعقاراتالسعودية

شركة فونيكس العرب�ية ٧٤
القابضة 

٨٦٫٨٤٠٫٢٩٢٨٦٫٨٤٠٫٢٩٢ دينار أردني٥٪األردنالتطوي�ر العقارياألردن

است�ثمارات غري مدرجة:ب.

صندوق السعوديةشركة جسور القابضة٧٥
إست�ثماري 

(تحت التصفية)

٦٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٦٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال سعودي١٤٫٨١٪السعودية

إدارة السعوديةشركة سويكورب٧٦
االست�ثمارات

٥٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال سعودي١٥٪السعودية

١) األنشطة الرئيسة للمجموعة: (ت�تمة)١) األنشطة الرئيسة للمجموعة: (ت�تمة)



٦٥التقري�ر السنوي لمجموعة صافوال ٢٠١٩

تقري�ر مجلس اإلدارة
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التقري�ر السنوي لمجموعة صافوال ٢٠١٩ ٦٤

األنشطة الرئيسة واإلفصاحات المالية (ت�تمة)
٢) املخص األداء الموحد للمجموعة:

١-٢) ملخص الموجودات والمطلوبات والنتائج المالية آلخر خمس سنوات

أ ) مقارنة النتائج المالية في شكل رسم بياني (بمالي�ني الرياالت):

٢٠١٥*٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٦البيان (بآالف الرياالت)

٥,٩٦٩,٩٢٤٥,٩٠٦,١٢٤٦٫٦٧٨٫٠٥٤٨٫٤٤٩٫٠٥٧٩٫٣٣١٫٧١٩ الموجودات المتداولة

٢٠,٦٨٧,٧٨٧١٦,٣٤٦,٣٢٧١٦٫٦٥٩٫٢٧٦١٦٫٨٣٨٫٣٣٩١٧٫٦٤٣٫٦٣٥الموجودات غري المتداولة

٢٦,٦٥٧,٧١١٢٢٫٢٥٢٫٤٥١٢٣٫٣٣٧٫٣٣٠٢٥٫٢٨٧٫٣٩٦٢٦٫٩٧٥٫٣٥٤إجمالي الموجودات

٨,٨٦٣,٩١٥٨٫٤٢٦٫٦٤٢٨٫٦٤٢٫٣٦٨١٠٫٤٠٦٫٢٥٩٩٫٩٦٧٫٢٢٩المطلوبات المتداولة

٩,٢٥٤,٧٢٦٥٫٨٠٣٫٨٦٨٤٫٩٨٦٫٩٨٢٥٫٦٣١٫٣٠٣٥٫٥٠٢٫٠٥٩المطلوبات غري المتداولة

١٨,١١٨,٦٤١١٤٫٢٣٠٫٥١٠١٣٫٦٢٩٫٣٥٠١٦٫٠٣٧٫٥٦٢١٥٫٤٦٩٫٢٨٨إجمالي المطلوبات

٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٥البيان (بآالف الرياالت)

٢٢٫٢٤٣٫٣٦٣٢١٫٨١٤٫٥٦٣٢٣٫٨٣٠٫٤٧٥٢٦٫٣٣٠٫٨٠٢٢٥٫١٢٥٫٥٩٦اإليرادات

(٢٠٫١٠٠٫٢٠٦)(٢١٫٦٧٧٫٨٣٨)(١٩٫٤٣٦٫٣٦٠)(١٧٫٩١٦٫٦٠٦)(١٧٫٧٣٩٫٠٥٩)ت�كاليف اإليرادات

٤٫٥٠٤٫٣٠٤٣٫٨٩٧٫٩٥٧٤٫٣٩٤٫١١٥٤٫٦٥٢٫٩٦٤٥٫٠٢٥٫٣٩٠مجمل الربح

١٫٧٩١٫٧٤٧(٣٦٣٫٢٨٧)١٫٠٢٥٫٦١٨(٥٢٠٫٣٨٠)٤٧٥٫٦٣٠صافي الربح (الخسارة)

٢) املخص األداء الموحد للمجموعة: (ت�تمة)
٢-٢) تحليل جغرافي إلجمالي إي�رادات الشركة وشركاتها التابعة

فيما يلي تفاصيل إي�رادات صافوال الموحدة للعام ٢٠١٩م مقارنة مع العام المنصرم حسب القطاع واألنشطة المتنوعة للمجموعة (زي�وت الطعام 
والسمن النباتي، السكر والمحليات، المكرونة والمأكوالت البحرية واألغذية المجمدة، قطاع التجزئة والوجبات السريعة، والدهون المتخصصة، 

متضمنة التحليل الجغرافي حسب الدول التي ت�تواجد فيها والمنتجات والعالمات التجارية:

ب) مقارنة لموجودات ومطلوبات الشركة في شكل رسم بياني (بمالي�ني الرياالت):

(IFRS) جميع األرقام المتعلقة بالعام ٢٠١٦م تم إعادة تبوي�بها بناًء على معاي�ري المحاسبة الدولية*

العالمات التجاريةالدول/النشاط
٢٠١٩م

(بآالف الرياالت)
٢٠١٨م

(بآالف الرياالت)

زي�وت الطعام والسمن النباتي

عافية، العربي، أواليت، شمس، صن جلو، دالل، المملكة ودول الخليج واليمن
النخيل

١٫٨٠٨٫١٧٠١٫٩١٧٫٠٠٣

٩٤٨٫١٦٩٩٥٠٫٠٠٩روابى، عافية، جنة، ساليت، حلوةمصر والشام

١٫١٥٠٫٧١٨١٫٨٠٨٫٦٣٦الدان، افتاب، بهار، عافيةآسيا الوسطى

٢٥٠٫٤٣٦٢١١٫٩٠٠صباح، الطيب، شمسالسودان

٣٥٠٫١٩٦٣٥٨٫٥٣٨عافية، هالالمغرب

٧٢٥,٤٦٠٧٢٤,٨٦٠يودوم، سريما، عافيةتركيا

٦٧٨٫٢٤١٥٩٨٫٤٦٠عافية، اوليورالجزائر

٥٫٩١١٫٣٩٠٦,٥٦٩,٤٠٦إجمالي مبيعات منتجات نشاط زي�وت الطعام والسمن النباتي

منتجات السكر والمحلÚيات

سكر األسرة وسكر زيادة، صفاء، نهار، حال، المملكة ودول الخليج واليمن
سويفا

٢٫١٩٩٫٣٤٨٢٫٠٩٦٫٤٨٤

٣٤٦٫٥٤٨٤١٢٫١٠١سكر األسرةمصر

٢٫٥٤٥٫٨٩٦٢٫٥٠٨٫٥٨٥إجمالي مبيعات منتجات نشاط السكر والمحليات

٥١٠٫٤٩٢٤٧١٫٤٤٠الملكة، مكروناتو، ايطاليانوإجمالي منتجات نشاط المكرونة - بمصر

٣٩٫٣٩٧٦٠٫٣٠١جون ويستإجمالي مبيعات المأكوالت البحرية - مصر ودول الخليج 

٣٨٫٣٨٢٣٧٫٤٥٨بيش بيشإجمالي مبيعات منتجات المخبوزات - آسيا الوسطى

إجمالي مبيعات الدهون المتخصصة والدهون النباتية- المملكة 
وتركيا

١٦٣٫٦٥٦٨٨٫٢٨١كولينا، مارجارينا، فاال، سافا

٩٫٢٠٩٫٢١٣٩٫٧٣٥٫٤٧١إجمالي مبيعات األغذية

قطاع التجزئة-بنده

١١٫٣٩٤٫٥٧٨١١٫٠١٦٫٣٣٤هايرب بنده، سوبرماركت بندهالمملكة

١٠٢٫١٢٧٩٧٫٩٠٧سوبرماركت بندهمصر

١١٫٤٩٦٫٧٠٥١١٫١١٤٫٢٤١إجمالي مبيعات التجزئة بنده

الوجبات السريعة

١٫٢٨٨٫٣١٠١٫٢٢٧٫٢٧٠هرفيمطاعم الوجبات السريعة

١٫٢٨٨٫٣١٠١٫٢٢٧٫٢٧٠إجمالي الوجبات السريعة

األغذية المجمدة

٦٢٠٫٠٥٥٩٤٫١٠٧الكبري، تربك، طيبات اإلماراتالمملكة ودول الخليج العربي

٦٢٠٫٠٥٥٩٤٫١٠٧إجمالي األغذية المجمدة

أنشطة أخرى

٤٣٫٥٩٩٤٧٫٠٣٥النشاط العقاري- بالسعودية

٤٣٫٥٩٩٤٧٫٠٣٥إجمالي مبيعات األنشطة األخرى

٢٢٫٦٥٧٫٨٨٢٢٢٫٢١٨٫١٢٤إجمالي مبيعات

(٤٠٣٫٥٦١)(٤١٤٫٥١٩)استبعاد المبيعات بني الشركات الفرعية الموحد

٢٢٫٢٤٣٫٣٦٣٢١٫٨١٤٫٥٦٣إجمالي المبيعات
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المطلوبات الموجودات

٢٢,٢٤٣٢١,٨١٥٢٦,٣٣١٢٥,١٢٦ ٢٣,٨٣٠

٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٦٢٠١٥ ٢٠١٧

٣٦٣-٥٢٠-٤٧٦

٢٠١٨٢٠١٦

١,٠٢٦١,٧٩٢

٢٠١٩٢٠١٧٢٠١٥

٢٦,٦٥٨٢٢,٢٥٢٢٥,٢٨٧٢٦,٩٧٥ ٢٣,٣٣٧

٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٦٢٠١٥ ٢٠١٧

١٨,١١٩١٤,٢٣١١٦,٠٣٨١٥,٤٦٩ ١٣,٦٢٩

٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٦٢٠١٥ ٢٠١٧

حجم المبيعات حسب النشاط (٪)

 

١,٢٨٨١٩٦
صافي الربح (بمالي	ني الرياالت) اإليرادات (بمالي	ني الرياالت)

١,٢٨٨١,٢٢٧١,١٥٨١,١٥٧١,٠٧٧
٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٥

١٩٦٢٠٤٢٠٠٢١٧٢٠٣
٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٥
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المطلوبات الموجودات

٢٢,٢٤٣٢١,٨١٥٢٦,٣٣١٢٥,١٢٦ ٢٣,٨٣٠

٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٦٢٠١٥ ٢٠١٧

٣٦٣-٥٢٠-٤٧٦

٢٠١٨٢٠١٦

١,٠٢٦١,٧٩٢

٢٠١٩٢٠١٧٢٠١٥

٢٦,٦٥٨٢٢,٢٥٢٢٥,٢٨٧٢٦,٩٧٥ ٢٣,٣٣٧

٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٦٢٠١٥ ٢٠١٧

١٨,١١٩١٤,٢٣١١٦,٠٣٨١٥,٤٦٩ ١٣,٦٢٩

٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٦٢٠١٥ ٢٠١٧

حجم المبيعات حسب النشاط (٪)

 

١,٢٨٨١٩٦
صافي الربح (بمالي	ني الرياالت) اإليرادات (بمالي	ني الرياالت)

١,٢٨٨١,٢٢٧١,١٥٨١,١٥٧١,٠٧٧
٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٥

١٩٦٢٠٤٢٠٠٢١٧٢٠٣
٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٥



٦٧التقري�ر السنوي لمجموعة صافوال ٢٠١٩ التقري�ر السنوي لمجموعة صافوال ٢٠١٩ ٦٦

تقري�ر مجلس اإلدارة

 التقري�ر االسرتاتيجي   I   تقري�ر مجلس اإلدارة   I   القوائم المالية

٢-٣) بيان بالفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة (بآالف الرياالت) 

نسبة التغري٪التغريات (+) أو (-)٢٠١٨م٢٠١٩مالبيان

٢،٠٪٢٢,٢٤٣,٣٦٣٢١٫٨١٤٫٥٦٣٤٢٨,٨٠٠المبيعات/اإليرادات

-١٫٠٪١٧٧,٥٤٧(١٧٫٩١٦٫٦٠٦)(١٧,٧٣٩,٠٥٩)ت�كلفة المبيعات/اإليرادات

١٥٫٦٪٤,٥٠٤,٣٠٤٣٫٨٩٧٫٩٥٧٦٠٦,٣٤٧مجمل الربح

١١٫٢٪٦٣٩,٣٥٧٥٧٤٫٧٤٢٦٤,٦١٥إي�رادات تشغيلية -أخرى

-٨٫٦٪٣٦٠,٦٧٥(٤٫١٩٥٫٣٧٩)(٣,٨٣٤,٧٠٤)مصروفات تشغيلية-أخرى

٣٧٢٫٠٪١,٣٠٨,٩٥٧٢٧٧٫٣٢٠١,٠٣١,٦٣٧الربح التشغيلي

إقرار: لم تقم الشركة بإعالن أي توقعات مالية خالل العام ٢٠١٩م.

أسباب التغري في النتائج المالية للعام ٢٠١٩م مقارنة بالعام الماضي:
قفز صافي الربح للسنة المنتهية في ٣١ ديسمرب ٢٠١٩م إلى مبلغ وقدره ٤٧٥٫٦ مليون ريال وذلك نتيجة للتحسن الكبري في األداء مقارنة مع صافي 
الخسارة المسجلة خالل العام السابق والبالغة ٥٢٠٫٤ مليون ريال وتعود أسباب تحقيق هذا الربح بشكل رئيس إلى  ارتفاع إجمالي األرباح بسبب ارتفاع 

المبيعات وهوامش الربحية، وانخفاض المصاريف التشغيلية نتيجة االنخفاض الملحوظ في خسائر الهبوط في قيمة األصول، وارتفاع حصة المجموعة في 
أرباح شركات زميلة، وتسجيل مصاريف است�ثنائية خالل فرتة المقارنة والمتعلقة بشركة تابعة لشركة زميلة، وعكس مخصص الزكاة والضرائب والمتعلق 

بتقي�يمات األعوام السابقة للشركات التابعة، وقد تم تحقيق صافي ربح السنة على الرغم من الزيادة في صافي ت�كلفة التموي�ل الناتجة بشكل أساس عن 
اعتماد معيار الت�أجري الجديد (المعيار الدولي إلعداد التقاري�ر المالية ١٦) المطبق خالل عام ٢٠١٩م، والذي تم تعويضه جزئًيا من خالل االنخفاض في خسائر 

صرف العمالت األجنبية.

٢-٤) بيان بالقروض طويلة وقصرية األجل وموقف السداد:
تبنت إدارة مجموعة صافوال ومنذ وقت طوي�ل سياسة واضحة تجاه عملية االقرتاض، ت�تمثل في حرص إدارتها الدائم على أن ت�تم جميع معامالتها المالية 

وفقًا للشريعة اإلسالمية في ضوء الصيغ اإلسالمية المتعارف عليها في عملية التموي�ل متى ما كان ذلك متاحًا. ونتيجة لهذا التوجه فإن التسهيالت 
التي ت�تحصل عليها صافوال داخل المملكة وبعض شركاتها الفرعية خارج المملكة متوافقة مع الشريعة اإلسالمية وهللا الحمد. 

في يناير ٢٠١٣م أكملت المجموعة طرحها األولي إلصدار الصكوك بقيمة إجمالية تبلغ  ١٫٥ مليار ريـال سعودي بمدة صالحية ٧ سنوات. موعد استحقاق 
الصكوك كان في يناير ٢٠٢٠م وتبعًا لذلك تم تصنيفها ضمن بند سلف وقروض قصرية االجل كما في ديسمرب ٢٠١٩م. وفي ٩ يوليو ٢٠١٩م، أكملت 

المجموعة طرحها للصكوك الجديدة، بموجب الربنامج الجديد، بقيمة إجمالية تبلغ ١ مليار ريال بمدة صالحية ٧ سنوات. موعد استحقاق الصكوك سيكون في 
يوليو ٢٠٢٦م. يتضمن اإلصدار مبلغ ٥٠٧ مليون ريال سعودي من الصكوك السابقة والتي تم استبدالها. ونتيجة لذلك، ستنخفض القيمة األسمية للصكوك 

السابقة من ١٫٥ مليار ريال إلى ٩٩٣ مليون ريال، أما بالنسبة لبعض القروض خارج المملكة، فإنها تخضع للهيكل والسياسات المتبعة في تلك الدول، 
والتي قد تختلف عن ما هو سائد ومطبق بالمملكة.

علمًا بأن إجمالي النفقات التمويلية على القروض والديون األخرى خالل العام ٢٠١٩م من البنوك التجارية والمؤسسات المالية (قصرية وطويلة األجل) 
وذلك حسب النسب السائدة في السوق بلغت ٤٢٩ مليون ريال مقابل ٣٩٨٫٨  مليون ريال للعام الماضي وفيما يتعلق بضمانات القروض الممنوحة 
للشركات الفرعية الوارد ذكرها في البيان أدناه، تقوم مجموعة صافوال بتوقيع سندات ألمر باسمها كضمان اعتباري لكافة القروض الممنوحة لها 

وكضمان تجاري (corporate guarantee) لقروض الشركات التابعة لها وفقًا للنماذج المعدة من قبل البنوك أو المؤسسات المالية المانحة.  

وفيما يلي بيان بتفاصيل القروض طويلة وقصرية األجل للمجموعة وشركاتها الفرعية والتي حصلت عليها في طور عملياتها وأنشطتها االعتيادية:

٢) املخص األداء الموحد للمجموعة: (ت�تمة)
٢-٢) تحليل جغرافي إلجمالي إي�رادات الشركة وشركاتها التابعة (ت�تمة)

توزيع مساهمات القطاعات وأنشطة المجموعة الرئيسة 
إلى اإليرادات الموحدة لعام ٢٠١٩م (٪):

األنشطة الرئيسة واإلفصاحات المالية: (ت�تمة)
٢) املخص األداء الموحد للمجموعة: (ت�تمة)

أ) بيان بالقروض الطويلة األجل للمجموعة وشركاتها الفرعية وموقف السداد (بآالف الرياالت) للفرتة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ 

مدة القرضتاري�خ منح القرضاسم الجهة المانحةالشركة المقرتضةم.
مبلغ أصل 

القرض

المبالغ 
المدفوعة 

سدادًا للقرض 
خالل ٢٠١٩م

الرصيد 
كما في 

٢٠١٩/١٢/٣١م

الرصيد 
كما في 

٢٠١٨/١٢/٣١م

٥٥٠٠,٠٠٠١٢٥,٠٠٠٢١٨,٧٥٠٣٤٣,٧٥٠ سنواتأكتوبر ٢٠١٦مالبنك األهلي التجاريمجموعة صافوال١

٤٨٠,٠٠٠٤٨٠,٠٠٠–٢٫٠٨٤٨٠,٠٠٠سنواتديسمرب ٢٠١٨مبنك الخليج الدولي

٧٢٩٤,٠٠٠٤٢,٠٠٠٢٥٢,٠٠٠٢٩٤,٠٠٠ سنواتديسمرب ٢٠١٨ممجموعة سامبا المالية

٣٠٠,٠٠٠٣٠٠,٠٠٠–٧٣٠٠,٠٠٠ سنواتنوفمرب ٢٠١٨مبنك الجزي�رة

٣٠٠,٠٠٠–٣٠٠,٠٠٠٣٠٠,٠٠٠سنتنيديسمرب ٢٠١٨مبنك الجزي�رة

–٣٥٠,٠٠٠–٧٣٥٠,٠٠٠ سنواتديسمرب ٢٠١٩مبنك الجزي�رة

٥٧٥٠,٠٠٠١٥٠,٠٠٠٦٠٠,٠٠٠٧٥٠,٠٠٠ سنواتسبتمرب ٢٠١٨مالبنك السعودي الربيطاني

–٧٨٠٠,٠٠٠٤١,٠٠٠٧٥٩,٠٠٠ سنواتفرباير ٢٠١٩مالبنك السعودي الربيطاني

٧١,٥٠٠,٠٠٠٥٠٧,٠٠٠٩٩٣,٠٠٠١,٥٠٠,٠٠٠ سنواتيناير ٢٠١٣مصكوك

–١,٠٠٠,٠٠٠-٧١,٠٠٠,٠٠٠ سنواتيوليو ٢٠١٩مصكوك

٤,٩٥٢,٧٥٠٣,٩٦٧,٧٥٠مجموعة صافوال

١٦٦,٦٦٧-٥٥٠٠,٠٠٠١٦٦,٦٦٧ سنواتمارس ٢٠١٤مالبنك السعودي الفرنسيبنده للتجزئة٢

١٠٠,٠٠٠-٤٣٠٠,٠٠٠١٠٠,٠٠٠ سنواتيوليو ٢٠١٥مالبنك األهلي التجاري

٥٣٠٠,٠٠٠٧٥,٠٠٠٧٥,٠٠٠١٥٠,٠٠٠سنواتديسمرب ٢٠١٥مالبنك السعودي الربيطاني

٦٤٠٠,٠٠٠١٦٠,٠٠٠١٦٠,٠٠٠٣٢٠,٠٠٠سنواتديسمرب ٢٠١٦مالبنك السعودي الربيطاني

٨٣,٣٣٤-٤٢٥٠,٠٠٠٨٣,٣٣٣ سنواتمارس ٢٠١٦مبنك الراجحي

٢٣٥,٠٠٠٨٢٠,٠٠٠شركة بنده

شركة عافية-المملكة٣
شركة عافية- مصر

٨٤,٣٧٥-٥٣٥٠,٠٠٠٨٤,٣٧٥ سنواتديسمرب ٢٠١٤مالبنك السعودي الربيطاني

١٧,٦٦٨-٥١٣,٦٥٦١٧,٦٦٨ سنواتيناير ٢٠١٦مبنك اإلمارات دبي الوطني

٩,٤٧٠٨,٧٧٤-٥١١,٣٨٦ سنواتيناير ٢٠١٦مبنك اإلمارات دبي الوطني*

–١٥,٩٩٣-٥١٦,٠٠٠ سنوات  يناير ٢٠١٩م بنك الكويت الوطني*

٢٥٫٤٦٣١١٠٫٨١٧شركة عافية العالمية

شركة صافوال لزي�وت الطعام- ٤
السودان

٢٩٦-٣٤,٢٦٨٢٩٦ سنواتمايو ٢٠١٦مبنك الخرطوم

٢٩٣-٣٤,٣٧١٢٩٣ سنواتمايو ٢٠١٦م

٥٨٩--شركة صافوال لألسواق الناشئة

٤,٠١٩-٣٫٥١٧,٧٤٤٤,٠١٩ سنةسبتمرب ٢٠١٤مبنك الكويت الوطنيشركة الملكة للصناعات الغذائية٥

٢,٨٨٤٢٤,٥٨٧٢٧,٤٧١ ٥٫٣٢٨,١٧٣ سنةديسمرب ٢٠١٨م

٢٤٫٥٨٧٣١,٤٩٠نشاط المكرونة- مصر

١٣٥٢٩٫٩٣٧٧٫٦٢١١٣٧٫٢٨٠١٣٠٫٣٦٨ سنةمارس ٢٠١٠مالبنك الدولي التجاري*اإلسكندرية للسكر مصر٦

-٢٠٫٧٨٢-٥١٨٫٩٦٩ سنواتيناير ٢٠١٩مالبنك الدولي التجاري*

٧(AUCR) ٤٢٧٫٤٧٣٦٫٧١٤١٤٫٩٨٦٢٣٫٤٨٨ سنواتيناير ٢٠١٨مبنك الكويت الوطني*اإلسكندرية

األنشطة الرئيسة واإلفصاحات المالية: (ت�تمة)

Saudi Arabia
26%

Egypt
17%

Central 
Asia
25%

AlgeriaSudan

Morocco
6%

Turkey
10%

Iraq
2%

(million)  

Net Profits (SAR millions)Revenues (SAR millions)

1,288.3 196.1

توزيع مساهمات القطاعات وأنشطة المجموعة 
الرئيسة إلى اإليرادات الموحدة لعام ٢٠١٩م (٪):

الدهون المتخصصة

٪٥٠.٧٤

٪٢٦.٠٩

٪١١.٢٤

٪٥.٦٩

٪٢.٧٤

٪٠.٧٢

٪٠.١٩

٪٠.١٧

٪٠.١٧

٪٢.٢٥

التجزئة

زي�وت الطعام والسمن النباتي

السكر والمحليات

الوجبات السريعة

األغذية المجمدة

أخرى

األغذية البحرية

المخبوزات

المكرونة

السعودية
٪٢٦

مصر
٪١٦

آسيا
 الوسطى
٪٢٥

الجزائر
٪١١

السودان
٪٤

المغرب
٪٦

تركيا
٪١٠

العراق
٪٢



٦٩التقري�ر السنوي لمجموعة صافوال ٢٠١٩ التقري�ر السنوي لمجموعة صافوال ٢٠١٩ ٦٨

تقري�ر مجلس اإلدارة

 التقري�ر االسرتاتيجي   I   تقري�ر مجلس اإلدارة   I   القوائم المالية

٢) املخص األداء الموحد للمجموعة: (ت�تمة)

ب) بيان بالقروض قصرية األجل للمجموعة وشركاتها المتفرعة منها وموقف السداد (بآالف الرياالت) للفرتة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م:

مدة القرضتاري�خ منح القرضاسم البنك/الجهة المقرضةالشركة المقرتضةم.

الرصيد 
كما في 

٢٠١٩/١٢/٣١م

الرصيد كما 
في عام 

٢٠١٨م

مجموعة صافوال١

٢٠٠,٠٠٠-مجموعة صافوال

شركة بنده للتجزئة٢

١٤٥,٠٠٠-شركة بنده للتجزئة

٤٥,٠٠٠واحد شهرديسمرب ٢٠١٩مالبنك السعودي الربيطانيشركة عافية العالمية- السعودية٣

١٠٠,٠٠٠واحد شهرديسمرب ٢٠١٩مالبنك السعودي الربيطاني

١٥٠,٠٠٠واحد شهرديسمرب ٢٠١٩مالبنك السعودي الربيطاني

٢٠٠,٠٠٠واحد شهرديسمرب ٢٠١٩مالبنك األهلي التجاري

١٥٠,٠٠٠واحد شهرديسمرب ٢٠١٩ممجموعة سامبا المالية

١٤٠,٠٠٠واحد شهرديسمرب ٢٠١٩ممجموعة سامبا المالية

مؤسسة هونج كونج وشنغهاي شركة عافية العالمية- مصر٤
(HSBC) المصرفية

٤٠٫٤١٠سنة ديسمرب ٢٠١٩م

٤٠٫١٨٠سنة ديسمرب ٢٠١٩مبنك اإلمارات دبي الوطني

٣٧٫١٤٩سنة ديسمرب ٢٠١٩مبنك الكويت الوطني

البنك المصري السعودي 
للتموي�ل (بنك الربكة)

٢٠٫٣٠٨سنة ديسمرب ٢٠١٩م

٦٠سنة ديسمرب ٢٠١٩مالبنك األهلي المصري

١٧٫٠٣٦سنة ديسمرب ٢٠١٩مبنك أبوظبي األول

١٥٫١٥٢سنة ديسمرب ٢٠١٩مالبنك األهلي المتحد

١٢٫١٦١سنة ديسمرب ٢٠١٩مبنك وفاء التجاري – مصر

مبلغ أصل القرضمدة القرضتاري�خ منح القرضاسم الجهة المانحةالشركة المقرتضةم.
المبالغ المدفوعة سدادًا 

للقرض خالل ٢٠١٩م
الرصيد كما في 

٢٠١٩/١٢/٣١م
الرصيد كما في 

٢٠١٨/١٢/٣١م

١٧٣٫٠٤٨١٥٣٫٨٥٦شركة صافوال لالست�ثمارات الصناعية

الشركة العالمية ٨
للصناعات الغذائية

البنك السعودي 
٤٫٧٥١٧٠٫٠٠٠٤٢٫٥٠٠٣١٫٨٧٥٧٤٫٣٧٥ سنةنوفمرب ٢٠١٥مالربيطاني

٣١٫٨٧٥٧٤٫٣٧٥الشركة العالمية للصناعات الغذائية

٤٤٩٩٫٩٩٦٨٧٫٩٣٧٩٣٫٦٩٠١٨١٫٦٢٧-٦ سنوات٢٠١٤م – ٢٠١٧مبنك الراجحيشركة هرفي٩

صندوق التنمية 
٦٤٢٫٩٠٣١٠٫٢٨١١٧٫٦٣٠٢٧٫٩١١سنوات٢٠١٣م – ٢٠١٦م الصناعية السعودي

البنك السعودي 
٣١٥٫٦٠٠١٫٩٩٨١٣٫٧٠٤١٥٫٧٠٢سنواتيناير ٢٠١٨مالربيطاني

البنك السعودي 
-٧٠٫٢٨٠-   ٣٧٠٫٠٠٠سنواتأكتوبر ٢٠١٩مالربيطاني** 

٢٠٫١١١-٣٢٠٫٠٠٠٢٠٫١١١سنواتأبري�ل ٢٠١٨مبنك الرياض

١٩٥٫٣٠٤٢٤٥٫٣٥١شركة هرفي للخدمات الغذائية

٥٫٦٣٨٫٠٢٧٥٫٤٠٤٫٢٢٨مجموع القروض طويلة األجل

* تغريت قيمة القروض بسبب تغري قيمة العملة كما في ديسمرب ٢٠١٨ 
**الرصيد  في ديسمرب ٢٠١٩ يشمل الفوائد 

٢) املخص األداء الموحد للمجموعة: (ت�تمة)

مدة القرضتاري�خ منح القرضاسم الجهة المانحةالشركة المقرتضةم.
الرصيد كما في 

الرصيد كما في ٢٠١٨م٢٠١٩/١٢/٣١م

٨٨٧سنةيناير ٢٠١٩مبنك اقتصاد نوي�ن (EN Bank)شركة بيشهر الصناعية٥

(Karafarin Bank) ٣٢١٫٩٣٦ شهورديسمرب ٢٠١٩مبنك کارآفری�ن

(EN Bank) ٣١٥٫٥٥٢ شهورسبتمرب ٢٠١٩مبنك اقتصاد نوي�ن

(EN Bank) ٣١٥٫٥٥٢ شهورسبتمرب ٢٠١٩مبنك اقتصاد نوي�ن

(Khavarmianeh Bank) ٣٤٫٢٨٣ شهورسبتمرب ٢٠١٩مبنك خفرميانه

(Khavarmianeh Bank) ٣٤٫٢٧٩ شهورسبتمرب ٢٠١٩مبنك خفرميانه

(Bank Pasargad) ٣٤٫٣١٤ شهورأكتوبر ٢٠١٩مبنك باسارغاد

٣٥٫٣٦٥شهري�ننوفمرب ٢٠١٩ممؤسسة هونج كونج وشنغهاي المصرفية (HSBC)شركة صافوال قيدا٦

(HSBC) ٣٨٦٫٠٦٨ يوم نوفمرب ٢٠١٩ممؤسسة هونج كونج وشنغهاي المصرفية

(HSBC) ٧٫٨٩٧شهرديسمرب ٢٠١٩ممؤسسة هونج كونج وشنغهاي المصرفية

(HSBC) ٨٫٣٢١شهرديسمرب ٢٠١٩ممؤسسة هونج كونج وشنغهاي المصرفية

Garanti Investment Credit٤٣٫٨١٢شهرديسمرب ٢٠١٩م

(Ziraat Bank) ٦٣١٫٥٦٥ شهورنوفمرب ٢٠١٩مبنك زي�رات

Vakif Bank١٫٠٦٤سنة ديسمرب ٢٠١٩م

(Yapi ve kredi Bankasi) ٢٥٫٢٥٢سنة ديسمرب ٢٠١٩م بنك البناء واالئ�تمان

(ISBank) ١٢٫٦٢٤سنة ديسمرب ٢٠١٩متركيا ايش بنك

١٫٢٠٦٫٢٢٧١٫٣٥٠٫٣٩٨شركة عافية العالمية

شركة عافية العالمية- ٧
الجزائر

٦٥٥,٧١٠ شهوريونيو ٢٠١٩مالبنك الفرنسي الجزائر

٦٦٦٫٣٧٥ شهورمايو ٢٠١٩مالبنك العربي

(HSBC) ٦٥٨٫٩٢٨ شهوريوليو ٢٠١٩ممؤسسة هونج كونج وشنغهاي المصرفية

٣٣٠٫٥٥٧ شهورسبتمرب ٢٠١٩م سوسيتي جرنال الجزائر

١٠٫٨٤٥سنة ديسمرب ٢٠١٩مCredit du Marocشركة صافوال المغرب٨

Credit du Maroc١٠٫٨٨٥سنة ديسمرب ٢٠١٩م

٢٨٫١٩٩سنة فرباير ٢٠١٩مبنك وفاء التجاري

٧٫٠٥٩سنة فرباير ٢٠١٩مبنك وفاء التجاري



٧١التقري�ر السنوي لمجموعة صافوال ٢٠١٩ التقري�ر السنوي لمجموعة صافوال ٢٠١٩ ٧٠

تقري�ر مجلس اإلدارة

 التقري�ر االسرتاتيجي   I   تقري�ر مجلس اإلدارة   I   القوائم المالية

٢) املخص األداء الموحد للمجموعة: (ت�تمة)

األنشطة الرئيسة واإلفصاحات المالية: (ت�تمة)
٢) املخص األداء الموحد للمجموعة: (ت�تمة)

مدة القرضتاري�خ منح القرضاسم الجهة المانحةالشركة المقرتضةم.
الرصيد كما في 

الرصيد كما في ٢٠١٨م٢٠١٩/١٢/٣١م

٤٧,١٤٦    ٤٩,٣٨٦شركة المكرونة- مصر

١٢٠٫٠٠٠واحد شهرديسمرب ٢٠١٩ممجموعة سامبا الماليةالشركة المتحدة للسكر١٢

٣٥٫٠٠٠واحد شهرديسمرب ٢٠١٩ممجموعة سامبا المالية

٧٠٫٠٠٠واحد شهرديسمرب ٢٠١٩مالبنك السعودي الربيطاني

شركة اإلسكندرية ١٣
للسكر- مصر

(CIB) ٣٩٫٨٦٩سنة نوفمرب ٢٠١٩مالبنك الدولي التجاري

مؤسسة هونج كونج وشنغهاي 
(HSBC) ٢٣٫٢٥٥سنة أكتوبر ٢٠١٩المصرفية

شركة اإلسكندرية ١٤
لالستصالح األراضي

٦٫٠٧٨سنة ديسمرب ٢٠١٩مبنك الكويت الوطني

١١٫٨٤٩سنة ديسمرب ٢٠١٩مبنك الكويت الوطني

٣٠٦٫٠٥١٥٤٠٫١٤٧صافوال لالست�ثمارات الصناعية

شركة سيفود ١٥
انرتناشيونال تو 

المنطقة الحرة

مؤسسة هونج كونج وشنغهاي 
(HSBC) ٥٫٦٢٥سنة أبري�ل ٢٠١٩مالمصرفية

٥,٦٢٥٢٢,٠٠٠شركة سيفود انرتناشيونال تو المنطقة الحرة

٣٣٫٨٣١-٤ شهرديسمرب ٢٠١٩مبنك دبي االسالميشركة مشاريع سهر١٦

شركة مشاريع سهر
Sahar Enterprises LLC٣٨٫٢٣٠-٤ شهرديسمرب ٢٠١٩مبنك فجرية الوطني

٣٦٫٦٠٥-٤ شهرديسمرب ٢٠١٩مبنك حبيب المحدود

٣٣٫٦٦٨-٤ شهرديسمرب ٢٠١٩محبيب بنك اي جي زيوري�خ

(FAB) ٣٦٫٤٨٩-٤ شهرديسمرب ٢٠١٩مبنك أبوظبي األول

٣٥٫٤٤٤-٤ شهرديسمرب ٢٠١٩مبنك ستاندرد تشارترد

مؤسسة هونج كونج وشنغهاي 
(HSBC) ٣٧٫٩٠٨-٤ شهرديسمرب ٢٠١٩مالمصرفية

٤٢٫١٧٥٩٦٫٤٤٤شركة الطعام الجيد

١٫٩٠٦٫٤٦٨٢٫٥٥١٫٦٨٣إجمالي القروض قصرية األجل

٢-٥) بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لجهات حكومية (بآالف الرياالت)

المسددالبيانم.
المستحق حتى نهاية الفرتة 

بيان األسبابوصف موجز لهاالمالية السنوية ولم يسدد

-١٦٤٫٣٦٥١٠٫٢١٩الرسوم الجمركية١

بناًء على المتطلبات القانونية 
واألنظمة المعمول بها

-٨٤٫٢٢٤٢١٫٠٣٩الزكاة٢

ضرية الدخل وضري�بةاالستقطاع٩٧٫٦٣٣٦٤٫٠٣٠ضري�بة الدخل وضري�بة االستقطاع٣

المؤسسة العامة للت�أمينات ٤
االجتماعية (داخل المملكة) 
والت�أمني االجتماعي (خارج 

المملكة)

الت�أمينات االجتماعية ١٣٣٫٧٠٤٥٫٣٥٢
للموظفني

تجديد إقامات، وت�أشريات خروج ٦٦٫٧٥٠١٥٫٠٦٠ت�كاليف ت�أشريات وجوازات٥
وعودة

تصاري�ح العمل١٠٥٫٢٨٤٣٣٥رسوم مكتب العمل٦

رسوم رخص، ورسوم ٢٣,٤٩٣٤٣٣رسوم ومتحصالت حكومية أخرى٧
ومتحصالت أخرى

األنشطة الرئيسة واإلفصاحات المالية: (ت�تمة)

مدة القرضتاري�خ منح القرضاسم الجهة المانحةالشركة المقرتضةم.
الرصيد كما في 

الرصيد كما في ٢٠١٨م٢٠١٩/١٢/٣١م

شركة صافوال لزي�وت ٩
الطعام- السودان

٩٩٤  ٣ شهور ديسمرب ٢٠١٩م البنك العربي السوداني  

١١٥  ٣ شهورأبري�ل ٢٠١٩مالبنك العربي السوداني  

٢٨٤  ٣ شهوريونيو ٢٠١٩م   البنك العربي السوداني  

٨٠٩  ٣ شهورأكتوبر ٢٠١٩م البنك العربي السوداني  

٧١٠  ٣ شهورنوفمرب ٢٠١٩مالبنك العربي السوداني  

٧٢٥سنة يوليو ٢٠١٩مبنك الخرطوم

٢٤٣سنة يوليو ٢٠١٩مبنك الخرطوم

٣٨٧سنة يوليو ٢٠١٩مبنك الخرطوم

٧٣١سنة يوليو ٢٠١٩مبنك الخرطوم

٣٫٨٨٤سنة سبتمرب ٢٠١٩م بنك الخرطوم

٤٫٥٩٧سنة أكتوبر ٢٠١٩مبنك الخرطوم

٦,٤٧١سنة نوفمرب ٢٠١٩مبنك الخرطوم

٥٫١٠٩سنة ديسمرب ٢٠١٩مبنك الخرطوم

٦٢٫٧١٠ شهورديسمرب ٢٠١٩مالبنك األهلي المصري

٩٦٧٧ شهوريونيو ٢٠١٩مبنك التنمية الصناعية

٢٩٧٫٠٠٤١٧٢٫٥٤٨شركة صافوال لألغذية الناشئة

٣٫٧٤٠سنة نوفمرب ٢٠١٩مبنك اإلمارات دبي الوطنيشركة الملكة١٠

(NBK) ٢٧٫٧٦٨سنة ديسمرب ٢٠١٩مبنك الكويت الوطني

البنك المصري لتنمية الصادرات 
(EBE Bank)٦٫٧٥٨سنة نوفمرب ٢٠١٩م

(NBK) ٦٫١٤٧سنة نوفمرب ٢٠١٩مبنك الكويت الوطني

٤٫٩٧٣سنة نوفمرب ٢٠١٩مبنك الكويت الوطني (NBK)شركة الفراشة١١
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٣) المخاطر المحتملة ألعمال صافوال 
٣-١) التصور العام للمخاطر

أ) إدارة المخاطر

تعزي�ز ثقافة وقدرات إدارة المخاطر 
تسعى مجموعة صافوال لحماية أصحاب المصالح وسمعتها المرموقة وقيمة أصولها، وتلتزم بمواصلة تطوي�ر ثقافة إدارة المخاطر من خالل 

اإلطار العام لحوكمة المخاطر والتطوي�ر المستمر لفري�ق العمل.

وتستخدم صافوال نموذج «خطوط الدفاع الثالث» الموضحة لضمان المساءلة على امتداد المجموعة في مجاالت الحوكمة والمراقبة واإلدارة 
ورفع التقاري�ر حول المخاطر وبيئة الرقابة.

وتلعب خطوط الدفاع الثالث دورًا مهمًا في تحقيق الحوكمة الفعالة داخل صافوال، ويعترب مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية هما الداعمني 
األساسي�ني في هذه الدفاعات وآليات الرقابة، كما أنهم أفضل جهة من شأنها الحرص على ضمان أن تنعكس خطوط الدفاع الثالث على عملية 

تفعيل إدارة المخاطر في صافوال واجراءات الرقابة الداخلية.

خطوط الدفاع الثالث

الرقابة المالية
إدارة المخاطر 

الجودة
الحوكمة وااللتزام

مجلس اإلدارة
(لجان الشركة (المراجعة، والمكافآت والرتشيحات، واإلست�ثمار، والمسؤولية اإلجتماعية

(الرؤية، والتخطيط االسرتاتيجي، والمؤسسية، والرقابة على األداء)

الرقابة اإلدارية
إجراءات الرقابة الداخلية

مجالس الشركات
الفرعية ولجانها

المراجعة الداخلية

الجمعية العمومية
(المؤسسية والرقابة)

الخط الثالثالخط الثاني الخط األول 

قامت صافوال بتطوي�ر إطار مت�كامل إلدارة المخاطر المؤسسية تماشيًا مع أفضل الممارسات المتبعة، لدعم نجاح المجموعة وتحقيق أهدافها 
االسرتاتيجية من خالل بيئة تعاونية إلدارة المخاطر تقوم بتحديد المخاطر ومراقبتها والحد منها بشكل استباقي.

وقد تم تصميم برنامج إدارة المخاطر المؤسسية لضمان توافق نتائج أنشطة المخاطرة مع اسرتاتيجيات صافوال وقابليتها واستعدادها لتحمل 
المخاطر. يقدم الربنامج معلومات قّيمة وعملية حول إدارة المخاطر لتحقيق األهداف التالية:

تعزي�ز أهمية إدارة مخاطر األعمال ودورها في ترشيد ت�كاليف مخاطر العمل• 
تمكني اتخاذ خيارات مدروسة إلدارة المخاطر على امتداد المجموعة• 
تحسني األداء العام للمجموعة وشركاتها الفرعية.• 

في إطار الجهود المستمرة لتعزي�ز ثقافة وقدرات إدارة المخاطر، قامت مجموعة صافوال بما يلي:
إنشاء وحدة متخصصة إلدارة المخاطر في المجموعه و الشركات الرئيسية التابعه لها• 
تطوي�ر إطار عام وسياسة إلدارة المخاطر تم اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة• 
إطالق برنامج ”واعي“ للتوعية بالمخاطر كجزء من أنشطة تعزي�ز ثقافة إدارة المخاطر• 
تنظيم حلقات وورش عمل عديدة للتوعية بالمخاطر على امتداد المجموعة• 
اختيار ”رواد إدارة المخاطر“ على امتداد المجموعة لتعزي�ز المساءلة في مجال إدارة المخاطر.• 
تحديد مؤشرات المخاطر، وفي طور انشاء بيان تقبل المخاطر.• 
تقدير المخاطر في ثالث إدارات رئيسه  في المجموعه و الشركات الرئيسة التابعه لها• 
التحضري و الموافقه على مشروع تقدير المخاطر في اربع مصانع و شركات رئيسه• 
التعرف المستمر إستباقيًا على المخاطر الخارجيه والتواصل مع اإلدارات المعنيه لتقديرها و معالجتها • 

باإلضافة إلى ذلك، يتم تطبيق نظام للحوكمة وإدارة المخاطر واالمت�ثال على امتداد مجموعة صافوال وشركاتها الفرعية لتعزي�ز مشاركة مجلس 
اإلدارة وفري�ق اإلدارة التنفيذية بفعالية في عملية إدارة المخاطر لضمان رؤية موحدة للمخاطر التي تواجهها المجموعة. النظام في المرحله 

النهائيه من اختباره مع هدف إطالقه في الربع الثاني من عام ٢٠٢٠.

األنشطة الرئيسة واإلفصاحات المالية: (ت�تمة)

اإلطار العام إلدارة المخاطر المؤسسية
إدارة المخاطر المؤسسية هي سلسلة إجراءات يتم تطبيقها ضمن إطار 

اسرتاتيجي على امتداد المجموعة، وتهدف لتحديد المخاطر المحتملة وإدارتها 
ضمن الحدود المقبولة للمخاطرة، بما يضمن تحقيق أهداف المجموعة.

ويتضمن اإلطار العام إلدارة المخاطر المؤسسية في مجموعة صافوال معاي�ري 
وممارسات رائدة إلدارة المخاطر، وقد تم تطوي�ر هذا اإلطار بما يتماشى مع 

الممارسات الحالية الرائدة إلدارة المخاطر المؤسسية ومعاي�ري آيزو ٣١٠٠٠. وقد 
تم إعداد هذا اإلطار للرتكيز على تصميم إجراءات تلبي احتياجات العمل في 

مجموعة صافوال مع الحفاظ على طابعها البسيط والعملي.

وي�وضح اإلطار العام إلدارة المخاطر المؤسسية في صافوال سلسلة األنشطة 
التي ستستخدمها المجموعة لتحديد وتقي�يم وإدارة المخاطر.

ب) اإلطار العام إلدارة المخاطر المؤسسية في مجموعة صافوال 

ت�تم إدارة المخاطر في صافوال من خالل مجموعة مشرتكة من اإلجراءات، والتي ت�تيح وصول المعلومات المتعلقة بالمخاطر إلى الشخص المخول 
والمسؤول عن اتخاذ القرارات الخاصة بالنشاط المرتبط بالمخاطر. من خالل إنشاء لغة مشرتكة ومجموعة من األدوات، يمكن ت�كرار إجراءات إدارة 

المخاطر في صافوال على أي مستوى آخر داخل المجموعة.

ت�تطلب إدارة المخاطر المؤسسية بشكل فّعال االنتظام في تقي�يم المخاطر والحد من ت�أثرياتها ورصدها والتبليغ عنها على امتداد المجموعة. 
وت�تم مواءمة هذه اإلجراءات مع الميزانية السنوية للمجموعة وعملية التخطيط االسرتاتيجي. وينبغي على كل قسم تقديم نتائج ممارسة إدارة 

المخاطر بصورة منتظمة كجزء من التزامه بإدارة المخاطر في صافوال.

وتضم وحدة إدارة المخاطر فريقًا متخصصًا يدير أنشطة إدارة المخاطر على امتداد المجموعة، باإلضافة إلى رواد للمخاطر معينني يتولون 
مسؤولية إدارة المخاطر واألنشطة المرتبطة بها في الوحدات/األقسام المعنية.

لتعزي�ز ثقافة إدارة المخاطر: مبادرة ”واعي“ 

ضمن جهودها المتواصلة لتعزي�ز ثقافة الوعي بالمخاطر واالرتقاء بالتميز المؤسسي والرقابة الداخلية، أطلقت صافوال مبادرة ”واعي“ التي 
تعترب:
وسيلة متطورة وحديثة لمشاركة المعرفة حول المخاطر المحددة سلفًا والمخاطر األخرى المعروفة والمرتبطة باألعمال.• 
مبادرة الست�كشاف وتحديد المخاطر التي قد ال ت�كون صافوال على دراية كاملة بها أو تواجه صعوبة في إدراكها حاليًا.• 
برنامج يجمع الموظفني والخربات من كافة أنحاء المجموعة لتقي�يم المخاطر المحتملة التي قد تواجهها صافوال في المستقبل.• 
فرصة لمراجعة كيفية قيام صافوال حاليًا بإدارة المخاطر وتحديد أفضل الطرق وأكرثها فعالية من حيث الت�كلفة إلدارة المخاطر على نحو • 

مستدام.
اإلطار العام الذي يوجه صافوال حول كيفية اإلبالغ عن المخاطر ومشاركتها والتعريف بها ورفع تقاري�رها إلى المستويات المطلوبة.• 

إن مجموعة صافوال- مثلها مثل أي كيان اقتصادي- ت�تعرIض لبعض المخاطر من خالل طبيعة نشاطها التجاري كشركة تعمل في مجال السلع واألغذية 
األساسية والتجزئة واالست�ثمارات األخرى، ويمكن تلخيص تلك المخاطر في احتمال تعرJض أعمال صافوال لمخاطر جيوسياسية ناتجة عن عمليات 

صافوال خارج المملكة وكذلك ألخطار المضاربة والتذبذب في أسعار السلع والمواد الخام في مجال األغذية محليًا وعالميًا، والمخاطر المرتبطة 
بالتوسع والمنافسة واالنتشار الجغرافي لعمليات الشركة وتذبذب أسعار العمالت األجنبية مقابل الريال السعودي أو العمالت المحلية للدول التي 

تعمل فيها والتضخم الذي يحدث القتصاديات بعض الدول التي للمجموعة شركات فرعية بها. 

ومخاطر ت�تعلق بالدخول في است�ثمارات جديدة، والمخاطر التي قد تنشأ وترتبط باألوضاع االقتصادية والسياسية في البلدان المختلفة التي تعمل 
فيها أو تصدر لها صافوال منتجاتها، كما هو عليه الحال في عدد من دول المنطقة التي تعاني بعض اإلضرابات واألحداث، والتي ت�أثرت بها عمليات 

صافوال في تلك الدول وغريها من المخاطر التي تفرضها طبيعة أعمال الشركة واست�ثماراتها المتنوعة.

وتقوم صافوال بإدارة هذه المخاطر ومراقبتها عن كثب عرب مجلس إدارتها ولجنة المراجعة واإلدارة التنفيذية وفرق العمل في الشركات الفرعية، 
حيث إن لها سياسات وخطط وتدابري في هذا الجانب وإن العمل مستمر دائمًا في تنمية وتطوي�ر نظام فعال إلدارة المخاطر بصافوال، كما قامت 

المجموعة بت�أسيس إدارة مختصة إلدارة لمخاطر على مستوى المجموعة وشركاتها الفرعية الرئيسة: شركة صافوال لألغذية وشركة بنده للتجزئة.
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٣-٢) األدوات المالية وإدارة المخاطر

أ) إدارة المخاطر المالية 
إن أنشطة المجموعة تعرضھا لمجموعة متنوعة من المخاطر المالية: مخاطر السوق (بما في ذلك مخاطر العمالت ومخاطر القيمة العادلة 

والتدفقات النقدية ألسعار الفائدة ومخاطر األسعار) ومخاطر االئ�تمان ومخاطر السيولة. وي�ركز برنامج إدارة المخاطر في المجموعة بشكل عام 
على عدم إمكانية التنبؤ باألسواق المالية ويسعى إلى تقليل اآلثار السلبية المحتملة على األداء المالي للمجموعة. تستخدم المجموعة أدوات 

مالية مشتقة للتحوط من التعرض لمخاطر معينة.

ب) إطار إدارة المخاطر
ت�تولى اإلدارة العليا إدارة المخاطر وفقا للسياسات المعتمدة من مجلس اإلدارة. تقوم اإلدارة العليا بتحديد وتقي�يم والتحوط ضد المخاطر المالية 

من خالل تعاون وثيق مع الوحدات التشغيلية للمجموعة. ت�تمثل أهم أنواع المخاطر في مخاطر السوق ومخاطر االئ�تمان ومخاطر السيولة.
 

يتحمل مجلس اإلدارة كامل المسؤولية عن ت�أسيس إطار المخاطر في المجموعة واإلشراف عليه. إن اإلدارة التنفيذية مسؤولة عن تطوي�ر ومراقبة 
سياسات إدارة المخاطر في المجموعة. يجتمع الفري�ق بانتظام ويتم اإلبالغ عن أي تغي�ريات ومشكالت االلتزام بالمعاي�ري إلى مجلس اإلدارة من خالل 

لجنة المراجعة.

يتم مراجعة أنظمة إدارة المخاطر بشكل منتظم من قبل فري�ق اإلدارة التنفيذية لتعكس التغريات في ظروف السوق وأنشطة المجموعة. تهدف 
المجموعة، من خالل معاي�ري وإجراءات التدريب واإلدارة، إلى تطوي�ر بيئة رقابة منضبطة وبناءة يتفهم فيها جميع الموظفني أدوارهم والتزاماتهم.

تقوم لجنة المراجعة لدى المجموعة بمتابعة كيفية قيام اإلدارة بمراقبة مدى االلتزام بإجراءات وسياسات إدارة المخاطر لدى المجموعة كما 
تقوم بمراجعة مدى كفاية اإلطار العام إلدارة المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التي تواجهها المجموعة.

ج) مخاطر السوق
ت�تمثل مخاطر السوق في تعرض القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية للتذبذب نتيجة التغري في أسعار السوق. ت�تضمن 

مخاطر السوق ثالثة أنواع من المخاطر: مخاطر سعر العموالت، مخاطر العمالت ومخاطر األسعار األخرى.

ج-١) مخاطر أسعار الفائدة
مخاطر سعر الفائدة هي مخاطر التعّرض لمخاطر متنوعة مرتبطة بت�أثري التقلبات في أسعار الفائدة السائدة على المراكز المالية للمجموعة 

وتدفقاتها النقدية. 

تنشأ مخاطر سعر الفائدة للمجموعة بشكل رئيسي من قروضها وودائعها قصرية األجل، والتي ت�كون بسعر فائدة عائم وتخضع إلعادة التسعري 
على أساس منتظم تراقب اإلدارة التقلبات في أسعار الفائدة بشكل دقيق.

ج-٢) مخاطر العمالت 
مخاطر العمالت هي مخاطر تقلب قيمة أداة مالية بسبب التغريات في أسعار صرف العمالت األجنبية لمعامالتها بشكل أساسي بالريال السعودي 

والدوالر األمريكي والريال اإليراني والجنية المصري والدرهم اإلماراتي والجنيه السوداني واللرية الرتكية. تقوم المجموعة بإجراء معامالت دولية 
وهي معرضة لمخاطر صرف العمالت األجنبية. است�ثمارات المجموعة في الشركات التابعة األجنبية والشركات الزميلة التي ت�تعرض موجوداتها 

الصافية لمخاطر ترجمة العمالت. حاليا، ت�تعلق هذه المخاطر بشكل أساسي بتحركات سعر الصرف بني العمالت األجنبية مقابل الريال اإليراني والجنيه 
المصري والجنيه السوداني واللرية الرتكية. يتم تسجيل هذه التقلبات كعنصر منفصل في حقوق الملكية (إحتياطي ترجمة عمالت أجنبية) في 

القوائم المالية الموحدة المرفقة. تقوم المجموعة بمراقبة هذه التذبذب وإدارة أثرها على القوائم المالية الموحدة بناًء على ذلك.

بشكل عام، فإن القروض المقومة بعمالت ت�تطابق مع التدفقات النقدية الناتجة عن العمليات األساسية للمجموعة. باإلضافة إلى ذلك، فإن 
الفائدة على القروض مقومة بعملة القروض. يوفر ذلك تحوط اقتصادي دون الحاجة إلى استخدام المشتقات، وبالتالي ال يتم تطبيق محاسبة 

التحوط في هذه الظروف.

د) مخاطر األسعار 
ت�تمثل المخاطر في تعرض قيمة أداة مالية للتغري نتيجة التغريات في أسعار السوق، سواء كانت هذه التغريات ناتجة عن عوامل خاصة بكل أداة 

مالية على حدة أو على مصدرها أو نتيجة عوامل تؤثر على جميع األدوات المالية المتاجر بها في السوق. ت�تعرض المجموعة لمخاطر أسعار أدوات 
حقوق الملكية بما أن المجموعة تمتلك است�ثمار في بعض أسهم حقوق الملكية المدرجة والمصنفة ضمن قائمة المركز المالي كاست�ثمارات 

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. تقوم إدارة المجموعة بمراقبة حصة األوراق المالية في محفظتها االست�ثمارية بناًء على مؤشرات 
السوق. تدار االست�ثمارات على أساس فردي ويتم اعتماد جميع قرارات الشراء والبيع من لجنة االست�ثمار. باإلضافة إلى ذلك تقوم الشركة المتحدة 

للسكر باستخدام أدوات مالية مشتقة (عقود سلع مستقبلية) للتحوط من مخاطر أسعار المواد الخام في قطاع السكر.

هـ) مخاطر االئ�تمان 
مخاطر االئ�تمان هي مخاطر عدم مقدرة طرف ما في أداة مالية على الوفاء بالتزاماته مما يتسبب في خسائر مالية للطرف اآلخر. ليس لدى 
المجموعة تركيز جوهري لمخاطر االئ�تمان. لتقليل التعرض لمخاطر االئ�تمان، لدى المجموعة آلية لالعتماد حيث يتم تطبيق حدود ائ�تمان على 

عمالئها. كما تقوم اإلدارة أيضا بمراقبة التعرض لمخاطر االئ�تمان للعمالء بشكل منتظم حيث يتم تجميع العمالء وفقا لخصائص االئ�تمان الخاصة بهم، 
وتاريخهم في الدفع، سواًء كانوا أفرادا أو كيانات قانونية، وسواء كانوا بائعي جملة / تجزئة أو مصنعني، وحسب موقعهم الجغرافي، 

وعلى أسلس وجود أي صعوبات مالية / اقتصادية، بما في ذلك مخاطر التخلف عن السداد المرتبطة بالقطاع والدولة التي تعملون فيها، وبالتالي 
تسجيل خسارة االنخفاض في القيمة مقابل تلك األرصدة المشكوك في تحصيلها. ت�تم مراقبة الذمم المدينة القائمة للعمالء بانتظام. ولتلبية 

مخاطر االئ�تمان من المدينني، دخلت المجموعة أيضا في ترتيبات ت�أمني في مناطق جغرافية معينة.

و) مخاطر السيولة 
مخاطر السيولة هي المخاطر المتمثلة في تعرض المنشأة لصعوبات في الحصول على التموي�ل الالزم للوفاء بالتزامات مرتبطة بأدوات مالية. 

قد تنشأ مخاطر السيولة نتيجة عدم القدرة على بيع أصل مالي ما بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة. تدار مخاطر السيولة من خالل المراقبة 
المنتظمة للت�أكد من توفر السيولة الكافية من خالل التسهيالت االئ�تمانية المتعهد بها لتلبية أي التزامات مستقبلية. 

يتمثل نهج المجموعة في إدارة السيولة في ضمان أنها سيكون لديها دائما، قدر اإلمكان، السيولة الكافية للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها، 
تحت الظروف العادية واالضطرارية، دون ت�كبد خسائر غري مقبولة أو المخاطرة بسمعة المجموعة. لهذا الغرض، حافظت المجموعة على خطوط 

ائ�تمان مع بنوك تجارية مختلفة لتلبية متطلبات السيولة لديها. كما في ٣١ ديسمرب ٢٠١٩م، لدى المجموعة تسهيالت بنكية غري مستغلة تبلغ  ٥٫٢٦ 
مليار ريال سعودي (٣١ ديسمرب ٢٠١٨م:  ٤٫٦٢ مليار ريال سعودي) إلدارة متطلبات السيولة قصرية األجل وطويلة األجل.

ز) القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات
القيمة العادلة هي المبلغ الذي يتم استالمه مقابل بيع أصل أو دفعه لتحوي�ل التزام في معاملة نظامية بني المشاركني في السوق في تاري�خ 

القياس في السوق الرئيسية أو، في ظل غياب السوق الرئيسية، في السوق األكرث منفعة المتاحة أمام المجموعة في ذلك التاري�خ. وتعكس 
القيمة العادلة اللتزام ما مخاطر عدم أدائه، قياس القيم العادلة لكل من الموجودات والمطلوبات المالية وغري المالية يتطلب عدد من السياسات 

المحاسبية واإلفصاحات من المجموعة، ولمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة ذات البند ضمن اإليضاحات المصاحبة للقوائم المالية للشركة للعام 
٢٠١٩م.

٣) المخاطر المحتملة ألعمال صافوال (ت�تمة) 
٣-٢) األدوات المالية وإدارة المخاطر (ت�تمة)
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التقري�ر السنوي لمجموعة صافوال ٢٠١٩ ٧٦

تقري�ر مجلس اإلدارةتقري�ر مجلس اإلدارة

تقري�ر الحوكمة المؤسسية واإلفصاحات ذات العالقةاألنشطة الرئيسة واإلفصاحات المالية: (ت�تمة)

فري�ق الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر: 
ضمن الهيكل التنظيمي فيما يلي ملخص للسري الذاتية لفري�ق الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، علمًا بأن السرية الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة 

والفري�ق التنفيذي- وفقًا للهيكل التنظيمي واإلدارات المشار إليها في الهيكل- تم تفصيلها في صدر هذا التقري�ر أو في مواطن أخرى بالتقري�ر 
بالنسبة ألعضاء اللجان وأعضاء المجلس للدورة التي انتهت في ٣٠ يونيو ٢٠١٩م:

أ. ياسر حسن دهلوي
المدير التنفيذي إلدارة المخاطر

أ.علي عاصم بركات
رئيس المراجعة الداخلية

الوظائف السابقة: الوظائف السابقة:

رئيس االلتزام النظامي، ادارة المخاطر المؤسسية، البنك األهلي التجاري

مستشار أول، كي بي ام جي السعودية

- مدير أول في جهاز أبوظبي للمحاسبة
- مدير في شركة كي.بي.أم.جي

- مدير في شركة أرنست وي�ونج

المؤهالت: المؤهالت:

 حاصل  على  درجة  الماجستري  في  اإلدارة الهندسية  من  جامعة  والية 
بورتالند  بالواليات المتحدة األمريكية.

 حاصل  على  درجة البكالوري�وس  في الهندسة الصناعية  من  
 جامعة الملك فهد للبرتول والمعادن بالمملكة العرب�ية السعودية.

بكالوري�وس تجارة شعبة المحاسبة من جامعة حلوان- مصر عام ١٩٩١

ومحاسب قانوني معتمد من الواليات المتحدة األمريكية عام – 
٢٠٠٠ وزميل المحاسبني القانونني العالمني- ٢٠١٢رابطة المحاسبني 

المهني�ني الدولي�ني.

الخربات: الخربات:

له خربة واسعة في مجال إدارة المخاطر تشمل: 
- إدارة المخاطر المؤسسية

- تقاري�ر المخاطر
II/III بازل -

- تخطيط وتخصيص رأس المال
- سياسات وإجراءات المخاطر
- إدارة المخاطر المؤسسية

له خربة واسعة ألكرث من (٢٥) عامًا في المجال والشؤون المالية 
وأعمال المراجعة الداخلية والخارجية، ومجال الحوكمة وإدارة 

المخاطر المؤسسية وااللتزام.

أ) الهيكل التنظيمي

ملحوظة: لضمان استدامة برامج المسؤولية االجتماعية، أسست مجموعة صافوال مؤسسة عالم صافوال كمؤسسة أهلية غري ربحية يتم اإلشراف عليها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية 
االجتماعية والتي تقوم صافوال بتموي�ل ودعم برامجها بالكامل، حيث ستحل محل إدارة المسؤولية االجتماعية واالستدامة خالل العام ٢٠٢٠م . وسيتم إدارة أعمالها من خالل مجلس أمناء بدالً من 

لجنة للمسؤولية االجتماعية. 

الجمعية
العامة للمساهمني

لجنة المسؤولية
االجتماعية

 إدارة
المخاطر

مجلس إدارة
مجموعة الكبري

القابضة

المأكوالت
البحرية

الرئيس التنفيذي
للمجموعة

إدارة االست�ثمار
وعالقات

المست�ثمري�ن
 إدارة المسئولية

واالستدامة

التسوي�ق
والتوزيع

أمني مجلس اإلدارة

إدارة
المراجعة
الداخلية

اإلدارة المالية
للمجموعة

 زي�وت الطعام
المكرونة

لجنة المراجعة

 إدارة اإلتصال
المؤسسي

مجلس إدارة
قطاع األغذية

السكر

لجنة االست�ثمار

إدارة الموارد
 البشرية والخدمات

اإلدارية

مجلس إدارة
قطاع التجزئة

زي�وت الطعام الدهون
المتخصصة 

لجنة المكافآت
والرتشيحات

إدارة الحوكمة
وااللتزام والشئون

القانونية

مجلس إدارة
شركة هرفي

المخبوزات
والمعجنات

مجلس إدارة
شركات أخرى

الرؤساء
التنفيذي�ني

مجلس إدارة
شركة كنان

الرئيس
التنفيذي

 مجلس إدارة شركة
 مدينة المعرفة

اإلقتصادية

الرئيس
التنفيذي

مجلس إدارة
شركة المراعي

الرئيس
التنفيذي

الرئيس
التنفيذي

الرئيس
التنفيذي

الرئيس
التنفيذي

الرئيس
التنفيذي

مجلس اإلدارة

  شركات تابعة (موحدة الحسابات)         است�ثمارات (غري موحدة الحسابات)       است�ثمارات أخرى (غري موحدة الحسابات)



 التقري�ر االسرتاتيجي   I   تقري�ر مجلس اإلدارة   I   القوائم المالية التقري�ر االسرتاتيجي   I   تقري�ر مجلس اإلدارة   I   القوائم المالية

٧٩التقري�ر السنوي لمجموعة صافوال ٢٠١٩ التقري�ر السنوي لمجموعة صافوال ٢٠١٩ ٧٨

تقري�ر مجلس اإلدارة

تقري�ر الحوكمة المؤسسية واإلفصاحات ذات العالقة: (ت�تمة)
ب) ت�كوي�ن مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه:

ب-١) ملخص دور ومهام ومسؤوليات مجلس اإلدارة:
إن مجلس إدارة صافوال هو الجهاز اإلداري األعلى المسؤول أمام الجمعية العامة للمساهمني عن إدارة الشركة حسب النظام األساس للشركة 

والقوانني واألنظمة ذات العالقة، ومن أبرز المهام والوظائف الرئيسة للمجلس رسم واعتماد التوجهات االسرتاتيجية واألهداف الرئيسة للشركة 
ووضع ومتابعة إجراءات الرقابة الداخلية والحوكمة وإدارة المخاطر وضمان كفاءتها وفاعليتها، واعتماد الموازنات الرئيسة والسياسات المالية 

ومتابعة ومراقبة أداء الشركة وأعمال اإلدارة التنفيذية بها، بجانب وضع السياسات التي تنظم العالقة مع أصحاب المصالح وتحمي حقوقهم، بما 
في ذلك وضع واعتماد السياسات التي تؤكد وتضمن التطبيق واإلشراف على تنفيذ القوانني واللوائح النظامية وااللتزام باإلفصاح عن المعلومات 

الجوهرية المتعلقة بالشركة وأدائها والتي من شأنها أن تساعد مساهمي الشركة وجمهور مست�ثمريها في تقي�يم أصول ومطلوبات الشركة، 
هذا باإلضافة إلى المهام األخرى التي ورد تفصيلها في النظام األساس للشركة ودليل الحوكمة للمجموعة المتوفري�ن على موقع الشركة 

.(www.savola.com) اإللكرتوني

ب-٢) ت�كوي�ن مجلس اإلدارة وتصنيف عضويته: 
حدد النظام األساس لمجموعة صافوال عدد أعضاء مجلس اإلدارة بـ ١١ عضوًا وهو ما يتوافق مع نظام الشركات والئحة حوكمة الشركات الصادرة 

عن هيئة السوق المالية، وحيث أن دورة مجلس اإلدارة السابقة قد انتهت في ٢٠١٩/٦/٣٠م بعد اكتمال الدورة (لمدة ثالث سنوات)، وهي المدة 
التي نص عليها النظام األساس للشركة النتهاء مدة عضوية المجلس، وبناء عليه تم انتخاب مجلس إدارة للدورة الحالية التي بدأت أعمالها في 

٢٠١٩/٧/١م ولمدة ثالث سنوات تنتهي في ٢٠٢٢/٠٦/٣٠م وجميعهم أعضاء غري تنفيذي�ني ومستقلني، لالطالع على مؤهالت وخربات األعضاء 
وتصنيفهم برجاء مراجعة صدر هذا التقري�ر.

ب-٣) تفاصيل ألشخاص ذوي العالقة بالهيكل اإلداري (عضوياتهم ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخرباتهم):
أ) أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوًا في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها: 

يشتمل البيان التالي على أسماء الشركات أيًا كان شكلها القانوني سواًء داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوًا في مجلس إداراتها 
الحالية والسابقة أو من مديريها:

اسم العضوم

أسماء الشركات التي يكون 
عضو مجلس اإلدارة عضوًا 

في مجالس إداراتها الحالية 
أو من مديريها

داخل المملكة/
خارج المملكة

الكيان القانوني (مساهمة 
مدرجة/مساهمة غري مدرجة/

ذات مسؤولية محدودة)

أسماء الشركات التي 
كان عضو مجلس اإلدارة 

عضوًا في مجالس إداراتها 
السابقة أو من مديريها

داخل المملكة/
خارج المملكة

الكيان القانوني 
(مساهمة مدرجة/

مساهمة غري مدرجة/
ذات مسؤولية محدودة

أعضاء مجلس اإلدارة الحالي�ني لدورة المجلس التي بدأت اعتبارًا من ٢٠١٩/٠٧/٠١م وحتى ٢٠٢١/٠٦/٣٠

أ. سليمان ١
عبدالقادر 

المهيدب

البنك السعودي مساهمة مدرجةداخل المملكة مجموعة صافوال
الربيطاني 

مساهمة مدرجةداخل المملكة

مساهمة مدرجةداخل المملكةشركة التصنيع الوطنيةمساهمة مدرجةداخل المملكةشركة المراعي

شركة عبدالقادر المهيدب 
وأوالده

شركة الشرق األوسط مساهمة غري مدرجةداخل المملكة
لصناعة وإنتاج الورق

مساهمة مدرجةداخل المملكة

شركة رافال للتطوي�ر 
العقاري

مساهمة غري مدرجةداخل المملكةشركة سويكورب جسورمساهمة غري مدرجةداخل المملكة

الشركة المتحدة ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة المهيدب القابضة
للصناعات التعدينية

مساهمة غري مدرجةداخل المملكة

شركة المهيدب للنقل 
الربي

شركة األولى للتطوي�ر ذات مسؤولية محدودةداخل المملكة
العقاري

مساهمة غري مدرجةداخل المملكة

شركة سليمان عبدالقادر 
المهيدب وشركاه

ذات مسؤولية داخل المملكةشركة ثبات لإلنشاءاتذات مسؤولية محدودةداخل المملكة
محدودة

شركة عماد عبدالقادر 
المهيدب

شركة أعمال التجهيزات ذات مسؤولية محدودةداخل المملكة
المعمارية

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

شركة عواطف عبدالقادر 
المهيدب وشركائها

ذات مسؤولية داخل المملكةشركة األخشاب العالميةذات مسؤولية محدودةداخل المملكة
محدودة

شركة مريم عبدالقادر 
المهيدب وشركائها

ذات مسؤولية داخل المملكةشركة ميار األغذيةذات مسؤولية محدودةداخل المملكة
محدودة

شركة تماضر عبدالقادر 
المهيدب وشركائها

شركة ميار للنقل ذات مسؤولية محدودةداخل المملكة
والتخزي�ن

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

 شركة هيفاء عبد 
القادر المهيدب

شركة مراسي الخليج ذات مسؤولية محدودةداخل المملكة
لألعمال البحرية

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

شركة لولوه سليمان 
المديهيم وشريكها

شركة القلعة للتجارة ذات مسؤولية محدودةداخل المملكة
والمقاوالت

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

شركة عصام عبدالقادر 
المهيدب وشركاه

ذات مسؤولية داخل المملكةشركة المهيدب للتنميةذات مسؤولية محدودةداخل المملكة
محدودة

شركة أموال األجيال 
القابضة

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكة

شركة أعمال المياه 
والطاقة (أكوا الدولية)

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكة

شركة رؤية لالست�ثمار 
القابضة

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكة

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة ذات الصواري

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة تاج األوفياء

شركة ترابط لالست�ثمار 
والتنمية

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكة

شركة أري�ز العرب�ية 
المحدودة

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكة

شركة خدمات مهيل 
للصيانة والتشغيل

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكة

شركـة الشامية للتطوي�ر 
العمراني المحدودة

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكة

شركة صافنات العرب�ية 
للمقاوالت

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكة

الشركة المتحدة لصناعة 
األعالف

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكة

شركة أموال الخليج 
لالست�ثمار التجاري

محدودة برأس مال خليجيداخل المملكة
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٨١التقري�ر السنوي لمجموعة صافوال ٢٠١٩ التقري�ر السنوي لمجموعة صافوال ٢٠١٩ ٨٠

تقري�ر مجلس اإلدارة

تقري�ر الحوكمة المؤسسية واإلفصاحات ذات العالقة: (ت�تمة)

اسم العضوم

أسماء الشركات التي يكون 
عضو مجلس اإلدارة عضوًا 

في مجالس إداراتها الحالية 
أو من مديريها

داخل المملكة/
خارج المملكة

الكيان القانوني (مساهمة 
مدرجة/مساهمة غري 

مدرجة/ذات مسؤولية 
محدودة)

أسماء الشركات التي 
كان عضو مجلس اإلدارة 

عضوًا في مجالس 
إداراتها السابقة أو من 

مديريها
داخل المملكة/

خارج المملكة

الكيان القانوني 
(مساهمة مدرجة/

مساهمة غري مدرجة/
ذات مسؤولية محدودة

أ. بدر عبداهللا ٢
العيسى

شركة مدينة المعرفة مساهمة مدرجةداخل المملكةمجموعة صافوال
االقتصادية

مساهمة مدرجةداخل المملكة

البنك السعودي 
الفرنسي

شركة كنان الدولية مساهمة مدرجةداخل المملكة
للتطوي�ر العقاري

مساهمة غري مدرجةداخل المملكة

شركة العقيق مساهمة مدرجةداخل المملكةشركة دور للضيافة
للتنمية العقاري

مساهمة غري مدرجةداخل المملكة

شركة سكون مساهمة مدرجةداخل المملكةشركة المراعي
العالمية

مساهمة غري مدرجةداخل المملكة

شركة صافوال ألنظمة مساهمة غري مدرجةداخل المملكةشركة صافوال لألغذية
التغليف

مساهمة غري مدرجةداخل المملكة

شركة أصيلة مساهمة غري مدرجةداخل المملكةشركة بنده للتجزئة
لالست�ثمار

مساهمة غري مدرجةداخل المملكة

مساهمة غري مدرجةداخل المملكةشركة عافية العالمية

مساهمة غري مدرجةداخل المملكةالشركة المتحدة للسكر

شركة عافية العالمية 
مصر

مساهمة غري مدرجةخارج المملكة

الشركة المتحدة للسكر- 
مصر

مساهمة غري مدرجةخارج المملكة

مساهمة غري مدرجةخارج المملكةشركة االسكندرية للسكر

شركة الملكة للصناعات 
الغذائية

مساهمة غري مدرجةخارج المملكة

شركة الفراشة للصناعات 
الغذائية

مساهمة غري مدرجةخارج المملكة

مساهمة غري مدرجةخارج المملكةصافوال قيدا

أ. عصام عبدالقادر ٣
المهيدب

مصرف السالم مساهمة مدرجةداخل المملكةمجموعة صافوال
البحري�ن

مساهمة مدرجةخارج المملكة

شركة هرفي للخدمات 
الغذائية

شركة الشرق األوسط مساهمة مدرجةداخل المملكة
لصناعة الورق

مساهمة مدرجةداخل المملكة

شركة زهور الريف مساهمة مدرجةداخل المملكةشركة بوان
التجارية

مساهمة غري مدرجةداخل المملكة

شركة اليمامة مساهمة غري مدرجةداخل المملكةشركة بنده للتجزئة
للصناعات الحديدية

مساهمة غري مدرجةداخل المملكة

شركة عبدالقادر 
المهيدب وأوالده

شركة إمداد الموارد مساهمة غري مدرجةداخل المملكة
البشرية لالستقدام

مساهمة غري مدرجةداخل المملكة

مساهمة غري مدرجةداخل المملكةشركة البلد األمنيمساهمة غري مدرجةداخل المملكةشركة مصدر لمواد البناء

شركة رافال للتطوي�ر 
العقاري

شركة رافال للتطوي�ر مساهمة غري مدرجةداخل المملكة
العقاري

مساهمة غري مدرجةداخل المملكة

شركة االولى مساهمة غري مدرجةداخل المملكةالشركة الوطنية لإلسكان
للتطوي�ر العقاري

مساهمة غري مدرجةداخل المملكة

الشركة الدولية لتنمية 
المياه والطاقة

شركة األخشاب مساهمة غري مدرجةداخل المملكة
العالمية

مساهمة غري مدرجةداخل المملكة

شركة مريم عبد القادر 
المهيدب وشركائها

شركة ثبات لإلنشاءات مساهمة غري مدرجةداخل المملكة
المحدودة

 ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

اسم العضوم

أسماء الشركات التي يكون 
عضو مجلس اإلدارة عضوًا 

في مجالس إداراتها الحالية 
أو من مديريها

داخل المملكة/
خارج المملكة

الكيان القانوني (مساهمة 
مدرجة/مساهمة غري 

مدرجة/ذات مسؤولية 
محدودة)

أسماء الشركات التي 
كان عضو مجلس اإلدارة 

عضوًا في مجالس 
إداراتها السابقة أو من 

مديريها
داخل المملكة/

خارج المملكة

الكيان القانوني 
(مساهمة مدرجة/

مساهمة غري مدرجة/
ذات مسؤولية محدودة

أ. عصام عبدالقادر ٣
المهيدب (ت�تمة)

شركة تربيد مساهمة غري مدرجةداخل المملكةشركة المهيدب القابضة
السعودية

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

شركة الرومانسية 
المحدودة

شركة إعمار الشرق مساهمة غري مدرجةداخل المملكة
االوسط

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

شركة مدينة ثروة 
للتطوي�ر واالست�ثمار 

العقاري

شركة مجمع نساج مساهمة غري مدرجةداخل المملكة
السكني للعقارات

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

شركة سليمان عبدالقادر 
المهيدب وشركاه

شركة اللطيفية مساهمة غري مدرجةداخل المملكة
للتجارة والمقاوالت

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

شركة عماد عبدالقادر 
المهيدب 

شركة أموال الخليج مساهمة غري مدرجةداخل المملكة
لالست�ثمار التجاري

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

ذات مسؤولية داخل المملكةشركة بلوم أنفيستساهمة غري مدرجةداخل المملكةشركة تربيد السعودية
محدودة

شركة رؤية لإلست�ثمار 
القابضة

ساهمة غري مدرجةداخل المملكة

شركة شأس لخدمة 
المياه 

مساهمة غري مدرجةداخل المملكة

شركة تنمية األحالم 
للمقاوالت

مساهمة غري مدرجةداخل المملكة

ذات مسؤولية داخل المملكةشركة ذات الصواري
محدودة

ذات مسؤولية داخل المملكةشركة أثيل القابضة
محدودة

شركة ميار للنقل 
والتخزي�ن

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

شركة ثروة السعودية 
للتطوي�ر واالست�ثمار 

العقاري

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

شركة أثيل العرب�ية 
للخدمات المحدودة

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

شركة اموال االجيال 
القابضة

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

شركة هيفاء عبدالقادر 
المهيدب

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

شركة لولوة سليمان 
المديهيم وشريكها

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

شركة عصام عبدالقادر 
المهيدب وشركاه

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

شركة مصنع مياه نستله 
المحدودة

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

ذات مسؤولية داخل المملكةشركة تاج األوفياء
محدودة

ذات مسؤولية داخل المملكةشركة الهمة اللوجستية
محدودة

شركة عواطف عبدالقادر 
المهيدب وشركائها

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

ذات مسؤولية داخل المملكةشركة ميار األغذية
محدودة
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تقري�ر مجلس اإلدارة

تقري�ر الحوكمة المؤسسية واإلفصاحات ذات العالقة: (ت�تمة)

اسم العضوم

أسماء الشركات التي يكون 
عضو مجلس اإلدارة عضوًا 

في مجالس إداراتها الحالية 
أو من مديريها

داخل المملكة/
خارج المملكة

الكيان القانوني (مساهمة 
مدرجة/مساهمة غري 

مدرجة/ذات مسؤولية 
محدودة)

أسماء الشركات التي 
كان عضو مجلس 

اإلدارة عضوًا في 
مجالس إداراتها 
السابقة أو من 

مديريها
داخل المملكة/

خارج المملكة

الكيان القانوني 
(مساهمة مدرجة/

مساهمة غري مدرجة/
ذات مسؤولية محدودة

أ. عصام عبدالقادر ٣
المهيدب (ت�تمة)

شركة مصنع مياه 
المنهل للمياه 

المحدودة

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

شركة شاس لخدمات 
المياه المحدودة

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

شركة مصنع مياه 
الينابيع المحدودة

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

شركة خدمات مهيل 
للصيانة والتشغيل

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

شركة صافنات العرب�ية 
للمقاوالت

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

شركة تماضر عبدالقادر 
المهيدب

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

ذات مسؤولية داخل المملكةشركة األخشاب العالمية 
محدودة

أ. عبدالعزي�ز خالد ٤
الغفيلي

شركة هرفي مساهمة مدرجةداخل المملكةمجموعة صافوال
للخدمات الغذائية

مساهمة مدرجةداخل المملكة

شركة تبوك مساهمة مدرجةداخل المملكةمصرف الراجحي
للتنمية الزراعية

مساهمة مدرجةداخل المملكة

الشركة الوطنية مساهمة غري مدرجةداخل المملكةالراجحي كابيتال
للرعاية الطبية

مساهمة مدرجةداخل المملكة

شركة التصنيع مساهمة غري مدرجةداخل المملكةصافوال لألغذية
وخدمات الطاقة

مساهمة غري مدرجةداخل المملكة

شركة الرياض 
للفنادق والرتفيه

مساهمة غري مدرجةداخل المملكة

شركة تطوي�ر 
الصناعات 

السعودية

مساهمة غري مدرجةداخل المملكة

مساهمة غري مدرجةداخل المملكةشركة بنده للتجزئة

اسم العضوم

أسماء الشركات التي يكون 
عضو مجلس اإلدارة عضوًا 

في مجالس إداراتها الحالية 
أو من مديريها

داخل المملكة/
خارج المملكة

الكيان القانوني (مساهمة 
مدرجة/مساهمة غري 

مدرجة/ذات مسؤولية 
محدودة)

أسماء الشركات التي 
كان عضو مجلس 

اإلدارة عضوًا في 
مجالس إداراتها 
السابقة أو من 

مديريها
داخل المملكة/

خارج المملكة

الكيان القانوني 
(مساهمة مدرجة/

مساهمة غري مدرجة/
ذات مسؤولية محدودة

م. معتز قصي ٥
العزاوي

شركة مريي�ل لينش مساهمة مدرجةداخل المملكةمجموعة صافوال
المملكة العرب�ية 

السعودية

مساهمة غري مدرجةداخل المملكة

شركة هرفي للخدمات 
الغذائية

مساهمة مدرجةداخل المملكة

مساهمة مدرجةداخل المملكةشركة اسمنت العرب�ية

مساهمة مدرجةداخل المملكةبنك الرياض

شركة اتحاد اتصاالت 
(موبايلي)

مساهمة مدرجةداخل المملكة

شركة الباطون الجاهز 
والتوريدات االنشائية

مساهمة مدرجةخارج المملكة

مساهمة غري مدرجةداخل المملكةشركة صافوال لألغذية

مساهمة غري مدرجةداخل المملكةالشركة المتحدة للسكر

مساهمة غري مدرجةداخل المملكةشركة عافية العالمية

الشركة المتحدة للسكر 
مصر

مساهمة غري مدرجهخارج المملكة

مساهمة غري مدرجهخارج المملكةشركة اإلسكندرية للسكر

شركة الملكة للصناعات 
الغذائية

مساهمة غري مدرجهخارج المملكة

شركة الفراشة للصناعات 
الغذائية

مساهمة غري مدرجهخارج المملكة

شركة عافية العالمية 
مصر

مساهمة غري مدرجةخارج المملكة

مساهمة غري مدرجهخارج المملكةشركة إسمنت القطرانة

السعودية لإلنشاءات 
الصناعية والمشاريع 

الهندسية

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكة

الشركة السعودية 
للتقنية والتجارة

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكة

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةالوسطاء للتنمية
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٨٥التقري�ر السنوي لمجموعة صافوال ٢٠١٩ التقري�ر السنوي لمجموعة صافوال ٢٠١٩ ٨٤

تقري�ر مجلس اإلدارة

تقري�ر الحوكمة المؤسسية واإلفصاحات ذات العالقة: (ت�تمة)

اسم العضوم

أسماء الشركات التي يكون 
عضو مجلس اإلدارة عضوًا 

في مجالس إداراتها الحالية 
أو من مديريها

داخل المملكة/
خارج المملكة

الكيان القانوني (مساهمة 
مدرجة/مساهمة غري 

مدرجة/ذات مسؤولية 
محدودة)

أسماء الشركات التي 
كان عضو مجلس 

اإلدارة عضوًا في 
مجالس إداراتها 
السابقة أو من 

مديريها
داخل المملكة/

خارج المملكة

الكيان القانوني 
(مساهمة مدرجة/

مساهمة غري مدرجة/
ذات مسؤولية محدودة

أ. فهد عبداهللا ٦
القاسم

مساهمة مدرجة داخل المملكة بنك البالد مساهمة مدرجةداخل المملكةمجموعة صافوال

مجموعة مساهمة مدرجةداخل المملكةشركة جري�ر للتسوي�ق
عبداللطيف 

العيسى القابضة 

مساهمة غري مدرجة داخل المملكة

مساهمة غري مدرجةداخل المملكةشركة ناقل مساهمة مدرجةداخل المملكةشركة دور للضيافة

شركة الراجحي ألفا مساهمة مدرجةداخل المملكةشركة دلة الصحية
لالست�ثمار القابضة

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

ذات مسؤولية داخل المملكةشركة راج العقارية مساهمة مدرجةداخل المملكةشركة الرياض للتعمري 
محدودة

شركة فهد بن عبداهللا 
القاسم وأبناؤه للتجارة 

واالست�ثمار

الشركة الوطنية مساهمة غري مدرجةداخل المملكة
العمومية 

للسيارات 

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

الشركة السعودية 
للضيافة الرتاثية

المؤسسة العامة مساهمة غري مدرجةداخل المملكة
للربيد السعودي

مؤسسة حكومية داخل المملكة

شركة الدكتور محمد 
راشد الفقيه وشركاؤه

مساهمة غري مدرجةداخل المملكة

مساهمة غري مدرجةداخل المملكةشركة ركني نجد الدولية

شركة اتحاد الراجحي 
لالست�ثمار القابضة

مساهمة غري مدرجةداخل المملكة

مساهمة غري مدرجةداخل المملكةشركة مشاريع األرجان 

شركة أموال 
لالستشارات المالية

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

شركة أري�ز لالست�ثمار 
التجاري المحدودة

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

شركة عبداهللا بن 
ابراهيم السبيعي 

القابضة (إيمز) 

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة 

شركة صندوق القاسم 
لالست�ثمار والتطوي�ر 

التجاري

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

شركة القرن الواحد 
والعشري�ن وشريكه 

للتقي�يم العقاري

شركة مهنيةداخل المملكة

مكتب فهد عبداهللا 
القاسم للمراجعة 
وتدقيق الحسابات 

مؤسسة فردية داخل المملكة 

شركة فينكورب القابضة 
لالست�ثمار 

مساهمة مصرية غري خارج المملكة
مدرجة

اسم العضوم

أسماء الشركات التي يكون 
عضو مجلس اإلدارة عضوًا 

في مجالس إداراتها الحالية 
أو من مديريها

داخل المملكة/
خارج المملكة

الكيان القانوني (مساهمة 
مدرجة/مساهمة غري 

مدرجة/ذات مسؤولية 
محدودة)

أسماء الشركات التي 
كان عضو مجلس 

اإلدارة عضوًا في 
مجالس إداراتها 
السابقة أو من 

مديريها
داخل المملكة/

خارج المملكة

الكيان القانوني 
(مساهمة مدرجة/

مساهمة غري مدرجة/
ذات مسؤولية محدودة

أ. محمد إبراهيم ٧
العيسى

شركة سكون مساهمة مدرجةداخل المملكةمجموعة صافوال
العقارية

مساهمة غري مدرجةداخل المملكة

شركة كنان الدولية 
للتطوي�ر العقاري

شركة العقيق مساهمة غري مدرجةداخل المملكة
للتنمية العقارية

مساهمة غري مدرجةداخل المملكة

مساهمة غري مدرجةداخل المملكة شركة أصيلة لالست�ثمار

أ.عبد الرحمن محمد ٨
رمزي عداس

مساهمة مدرجةداخل المملكةبنك البالدمساهمة مدرجةداخل المملكةمجموعة صافوال

مجموعة السريع مساهمة مدرجةداخل المملكةبنك اإلنماء
الصناعية التجارية

مساهمة مدرجةداخل المملكة

ديار الخيال للتطوي�ر 
العقاري

شركة أسواق البحر مساهمة غري مدرجةداخل المملكة
األحمر

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

شركة أحمد محمد صالح 
باعشن 

ذات مسؤولية داخل المملكةشركة كيبل النمومساهمة غري مدرجةداخل المملكة
محدودة

البنك التونسي 
السعودي

است�ثمار مختلط لوزارة خارج المملكة
المالية السعودية

شركة سدكو 
كابيتال

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

ذات مسؤولية داخل المملكةشركة اركوما
محدودة

شركة عبدالعزي�ز 
الصغري القابضة

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

شركة الرب�يع السعودية 
لألغذية

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

بنك كوانتام 
االست�ثماري بدبي

ذات مسؤولية خارج المملكة
محدودة

جهة حكومية تابع داخل المملكةصندوق البيئة
لوزارة البيئة والمياه 

والزراعة

أ. ركان عبدالعزي�ز ٩
الفضل

ال يوجدمساهمة مدرجةداخل المملكةمجموعة صافوال

شركة صحارى للمقاوالت 
المحدودة

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

ذات مسؤولية داخل المملكةمجموعة الفضل
محدودة

ذات مسؤولية داخل المملكةشركة الفضل العقارية
محدودة

ذات مسؤولية داخل المملكةشركة الفضل لإلست�ثمار 
محدودة

شركة رابية للزراعة 
والمقاوالت

ذات مسؤولية داخل المملكة
محدودة

شركة القابضةداخل المملكةشركة الت�كامل القابضة

د.عدنان عبدالفتاح ١٠
صوفي

شركة بوبا العرب�ية مساهمة مدرجةداخل المملكةمجموعة صافوال
للت�أمني التعاوني 

مساهمة مدرجة داخل المملكة 

شركة األسمنت مساهمة مدرجةداخل المملكةشركة مجموعة فتيحي 
العرب�ية 

مساهمة مدرجةداخل المملكة 

ذات مسؤولية داخل المملكةشركة أوج القابضة مساهمة غري مدرجةداخل المملكةشركة األهلي كابيتال 
محدودة

مجموعة سدكو مساهمة غري مدرجةداخل المملكة شركة وادي جدة 
القابضة

مساهمة غري مدرجةداخل المملكة

مساهمة غري مدرجةداخل المملكة شركة بنده للتجزئة
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٨٧التقري�ر السنوي لمجموعة صافوال ٢٠١٩ التقري�ر السنوي لمجموعة صافوال ٢٠١٩ ٨٦

تقري�ر مجلس اإلدارة

تقري�ر الحوكمة المؤسسية واإلفصاحات ذات العالقة: (ت�تمة)

اسم العضوم

أسماء الشركات التي يكون عضو 
مجلس اإلدارة عضوًا في مجالس 

إداراتها الحالية أو من مديريها
داخل المملكة/

خارج المملكة

الكيان القانوني (مساهمة 
مدرجة/مساهمة غري مدرجة/

ذات مسؤولية محدودة)

أسماء الشركات التي كان 
عضو مجلس اإلدارة عضوًا 

في مجالس إداراتها 
السابقة أو من مديريها

داخل المملكة/
خارج المملكة

الكيان القانوني (مساهمة 
مدرجة/مساهمة غري 

مدرجة/ذات مسؤولية 
محدودة

ال يوجدمساهمة مدرجةداخل المملكةمجموعة صافوالأ. بدر حمد الرب�يعة١١

شركة نور لالست�ثمار 
المالي

مساهمة مدرجةخارج المملكة

شركة النخيل لإلنتاج 
الزراعي

مساهمة مدرجةخارج المملكة

شركة المنار للتموي�ل 
واإلجارة

مساهمة مدرجةخارج المملكة

مساهمة مدرجةخارج المملكةبنك ميزان 

شركة الدرة الوطنية 
العقارية

مساهمة غري مدرجةخارج المملكة

شركة نور الصالحية 
العقارية

مساهمة غري مدرجةخارج المملكة

اسم العضوم

أسماء الشركات التي يكون 
عضو مجلس اإلدارة عضوًا في 
مجالس إداراتها الحالية أو من 

مديريها
داخل المملكة/

خارج المملكة

الكيان القانوني (مساهمة 
مدرجة/مساهمة غري 

مدرجة/ذات مسؤولية 
محدودة)

أسماء الشركات التي كان عضو 
مجلس اإلدارة عضوًا في مجالس 

إداراتها السابقة أو من مديريها
داخل المملكة/

خارج المملكة

الكيان القانوني (مساهمة 
مدرجة/مساهمة غري 

مدرجة/ذات مسؤولية 
محدودة

أعضاء مجلس اإلدارة للدورة السابقة في الفرتة من (٢٠١٩/٠١/٠١م وحتى ٢٠١٩/٦/٣٠م)

م. عبداهللا محمد ١
نور رحيمي

مساهمة مدرجةداخل المملكةمجموعة صافوالمساهمة مدرجةداخل المملكةشركة أسمنت العرب�ية

شركة مدينة المعرفة مساهمة غري مدرجةداخل المملكةشركة صافوال لألغذية
االقتصادية

مساهمة مدرجةداخل المملكة

مساهمة مدرجةداخل المملكةشركة المراعي

الشركة أسمنت المنطقة 
الشرقية

مساهمة مدرجةداخل المملكة

الشركة الوطنية للت�أمني 
التعاوني

مساهمة مدرجةداخل المملكة

مساهمة مدرجةداخل المملكةالبنك األهلي التجاري

مساهمة مدرجةداخل المملكةشركة اللجني

مساهمة مدرجةداخل المملكةشركة الكابالت السعودية

الخطوط الجوية العرب�ية 
السعودية

مساهمة غري مدرجةداخل المملكة

مساهمة غري مدرجةداخل المملكةشركة بنده للتجزئة

الشركة السعودية 
الرتكية القابضة 

لالست�ثمار

مساهمة غري مدرجةداخل المملكة

شركة الخطوط الجوية 
اليمنية

مساهمة غري مدرجةخارج المملكة

المؤسسة السعودية 
لتنمية األعمال الحرة

غري ربحيةداخل المملكة

بنك التنمية االجتماعية 
(بنك التسليف واالدخار 

سابقا)

مؤسسة حكوميةداخل المملكة

أ. محمد عبدالقادر ٢
الفضل

مساهمة مدرجةداخل المملكةمجموعة صافوالمساهمة غري مدرجةداخل المملكةشركة جدة القابضة

شركة كنان الدولية 
للتطوي�ر العقاري

مساهمة غري مدرجةداخل المملكة

ب-٤) أعضاء مجلس إدارة انتهت عضويتهم خالل ٢٠١٩م:
ب٤-١) عضويات مجالس اإلدارة:

اسم العضوم

أسماء الشركات التي يكون 
عضو مجلس اإلدارة عضوًا في 
مجالس إداراتها الحالية أو من 

مديريها
داخل المملكة/

خارج المملكة

الكيان القانوني (مساهمة 
مدرجة/مساهمة غري 

مدرجة/ذات مسؤولية 
محدودة)

أسماء الشركات التي كان عضو 
مجلس اإلدارة عضوًا في مجالس 
إداراتها السابقة أو من مديريها

داخل المملكة/
خارج المملكة

الكيان القانوني (مساهمة 
مدرجة/مساهمة غري 

مدرجة/ذات مسؤولية 
محدودة

أ. عمر هدير ٣
الفارسي

مساهمة مدرجةداخل المملكةمجموعة صافوالمساهمة مدرجةداخل المملكةشركة المراكز العرب�ية

مساهمة مدرجةخارج المملكةبنك الخليج الدولي

د. سامي محسن ٤
باروم

مساهمة مدرجةداخل المملكةمجموعة صافوالمساهمة مدرجةداخل المملكةشركة أسمنت العرب�ية

شركة كلية جدة 
العالمية

شركة مدينة المعرفة مساهمة غري مدرجةداخل المملكة
االقتصادية

مساهمة مدرجةداخل المملكة

الشركة العرب�ية 
لالست�ثمار (سنابل)

مساهمة مدرجةداخل المملكةشركة المراعيمساهمة غري مدرجةداخل المملكة

شركة كنان الدولية 
للتطوي�ر العقاري

مساهمة غري مدرجةداخل المملكة

مساهمة غري مدرجةداخل المملكةشركة عافية العالمية

مساهمة غري مدرجةداخل المملكةالشركة المتحدة للسكر

مساهمة غري مدرجةداخل المملكةشركة بنده للتجزئة

شركة صافوال ألنظمة 
التغليف

مساهمة غري مدرجةداخل المملكة

الشركة الرباعية الدولية 
للتطوي�ر العقاري

مساهمة غري مدرجةداخل المملكة

السوق المالية 
السعودية تداول 

مساهمة غري مدرجة داخل المملكة

شركة عافية العالمية 
مصر

مساهمة غري مدرجة خارج المملكة

بنك فينشر كابيتال 
البحري�ن

مساهمة غري مدرجة خارج المملكة

ب-٤) أعضاء مجلس إدارة انتهت عضويتهم خالل ٢٠١٩م: (ت�تمة)
ب٤-١) عضويات مجالس اإلدارة:

الخرباتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسمم

أعضاء مجلس اإلدارة للدورة السابقة في الفرتة من (٢٠١٩/٠١/٠١م وحتى ٢٠١٩/٦/٣٠م)

العضو اإلداري- شركة أ. عمر هدير الفارسي
دیالى لالستشارات ذ.م.م- 

نيوی�ورك.

دائرة األعمال المصرفية االست�ثمارية 
في بنك كریدت سویس فیرست 

بوسطن- نيوي�ورك ٢٠٠٠م - ٢٠٠٤م 
ومحامي وعضو دائرة الخدمات 

المالية والتجارية- شركة وايت آند 
كيس - نيوي�ورك ١٩٩٤م- ٢٠٠٠م

بكالوري�وس في االقتصاد 
من جامعة نوتردام 

ودكتوراه في القانون من 
كلية الحقوق في جامعة 

كولومبيا، نيوي�ورك، أمريكا.

خربة كبرية في مجال التموي�ل 
والقانون واالست�ثمار 

وعمليات الدمج واالستحواذ. 
كما أنه عضو سابق في 
مجلس إدارة بنك الخليج 

الدولي البحري�ن

العضو المنتدب لمجموعة صافوال أعمال خاصة.د. سامي محسن باروم
منذ عام ٢٠٠٧م وحتى عام ٢٠١٠م، 

تقلد عددًا من المناصب العليا 
بقطاعات صافوال المختلفة (اإلدارة 

المالية- التجزئة- األغذية- العقار- 
البالستيك ١٩٩٣م- ٢٠٠٧م)، عضو 

هيئة التدريس بجامعة الملك 
عبدالعزي�ز، كلية الهندسة من عام 

١٩٩٢م وحتى عام١٩٩٣م.

دكتوراه في إدارة العمليات 
ونظم المعلومات اإلدارية- 

جامعة إنديانا بالواليات 
المتحدة األمريكية، ماجستري 

إدارة األعمال مع مرتبة 
الشرف- مدرسة وارتون 

لإلدارة جامعة بنسلفانيا 
بالواليات المتحدة.

صاحب خربة في مجال اإلدارة 
االسرتاتيجية والتخطيط 

المالي واالست�ثماري وإدارة 
الشركات المساهمة وتقنية 

المعلومات، باإلضافة 
لعضويته في مجالس إدارات 

عدد من الشركات.

ب-٤) أعضاء مجلس إدارة انتهت عضويتهم خالل ٢٠١٩م: (ت�تمة)
ب-٤-٢) ملخص السرية الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة للدورة السابقة في الفرتة من (٢٠١٩/٠١/٠١م وحتى ٢٠١٩/٦/٣٠م):



 التقري�ر االسرتاتيجي   I   تقري�ر مجلس اإلدارة   I   القوائم المالية التقري�ر االسرتاتيجي   I   تقري�ر مجلس اإلدارة   I   القوائم المالية

٨٩التقري�ر السنوي لمجموعة صافوال ٢٠١٩ التقري�ر السنوي لمجموعة صافوال ٢٠١٩ ٨٨

تقري�ر مجلس اإلدارة

تقري�ر الحوكمة المؤسسية واإلفصاحات ذات العالقة: (ت�تمة)

الخرباتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسمم

رئيس مجلس إدارة مجموعة أ. محمد عبدالقادر الفضل
شركات الفضل.

الرئيس التنفيذي لمجموعة 
شركات الفضل.

بكالوري�وس علوم اقتصادية 
وتسويقية من جامعة 

سان فرانسيسكو- الواليات 
المتحدة األمريكية.

خربة تمتد ألكرث من ٤٠ عامًا 
في مجال إدارة الشركات من 
خالل إدارة مجموعة شركات 

الفضل والتي تضم العديد من 
الشركات في مجاالت مختلفة، 

باإلضافة إلى عضويته في 
مجالس إدارات عدد من 

الشركات.

العضو المنتدب والرئيس مسؤول حكومي متقاعد.م. عبداهللا محمد نور رحيمي
التنفيذي لمجموعة صافوال 

٢٠١٥م- ٢٠١٦م)، رئيس الهيئة 
العامة للطريان المدني 
(٢٠٠٣م- ٢٠١١م)، مساعد 

مدير عام صندوق التنمية 
الصناعية ١٩٩٨ (حتى ٢٠٠٣).

بكالوري�وس في الهندسة 
الميكانيكية من جامعة الملك 

فهد للبرتول والمعادن، 
المملكة العرب�ية السعودية، 
وبرنامج االئ�تمان بنك تشيس 

مانهاتن جي بي مورغان، 
كما شارك في عدد من برامج 

القيادة المختلفة.

خربات واسعة في القيادة 
واإلدارة والتموي�ل والتخطيط 
االسرتاتيجي وإعادة الهيكلة، 

تقلد عددًا من المناصب 
اإلدارية الهامة في القطاعني 

العام والخاص، باإلضافة 
لعضويته في مجالس إدارات 

عدد من الشركات.

الخرباتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسمم

أعضاء لجنة المكافآت والرتشيحات:

اعضاء لجنة المكافآت والرتشيحات لدورة مجلس اإلدارة التي بدأت في ٢٠١٩/٧/١

أ.ركان عبدالعزي�ز الفضل١

تم ذكر الوظائف الحالية والسابقة والمؤهالت والخربات لألعضاء ضمن اعضاء مجلس اإلدارة
أ.بدر عبداهللا العيسى٢

أ.عصام عبدالقادر المهيدب٣

أ.عبدالرحمن محمد رمزي ٤
عداس

العضو المنتدب/مالك لشركة أ. جوهان براند٥
جوهان براند لالستشارات 

 Johan Brand Leadership)
Advisory DWC-LLC) منذ عام 

٢٠١٦م.

شريك تنفيذي ومستشار 
لدى شركة إيقون 

زيندير(Egon Zehnder) منذ 
عام١٩٩٥ وحتى ٢٠١٦م.

مدير إدارة المشاريع بشركة 
ببسي (PepsiCo) منذ عام 

١٩٩٣ وحتى ١٩٩٥م.
اعضاء لجنة المكافآت 

والرتشيحات لدورة مجلس 
اإلدارة التي انتهت في 

٢٠١٩/٦/٣٠

ماجستري اقتصاديات األعمال 
من جامعة إي�راسموس 
(Erasmus) في هولندا 

ماجستري في القانون 
التجاري والقانون الخاص 

من جامعة إي�راسموس 
(Erasmus) في هولندا 

شهادة مدير مهني معتمد، 
من معهد الحوكمة/مدراء.

له خربة في مجال القيادة 
المهني، وبرامج تقي�يم 

فاعلية أداء مجالس اإلدارة 
واإلدارة العليا.

وبصفة عامة فهو يقدم 
االستشارات للرؤساء 

التنفيذي�ني والمديري�ن ورواد 
األعمال في الشركات العائلية 
لتحقيق األهداف المخطط لها.

اعضاء لجنة المكافآت والرتشيحات لدورة مجلس اإلدارة التي انتهت في ٢٠١٩/٦/٣٠

تم ذكر الوظائف الحالية والسابقة والمؤهالت والخربات لألعضاء ضمن اعضاء مجلس اإلدارة للدورة السابقة التي انتهت أ. محمد عبدالقادر الفضل
في ٢٠١٩/٦/٣٠ في هذا التقري�ر م. عبداهللا محمد نور رحيمي

ب-٤) أعضاء مجلس إدارة انتهت عضويتهم خالل ٢٠١٩م: (ت�تمة)
ب-٤-٢) ملخص السرية الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة للدورة السابقة في الفرتة من (٢٠١٩/٠١/٠١م وحتى ٢٠١٩/٦/٣٠م):

ب) ملخص السرية الذاتية ألعضاء لجان الشركة:

الخرباتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسمم

أعضاء لجنة اإلست�ثمار

اعضاء لجنة االست�ثمار لدورة مجلس اإلدارة التي بدأت في ٢٠١٩/٧/١

م. معتز قصي العزاوي١

تم ذكر الوظائف الحالية والسابقة والمؤهالت والخربات لألعضاء ضمن اعضاء مجلس اإلدارة للدورة التي بدأت في 
٢٠١٩/٧/١

أ. عبدالعزي�ز خالد الغفيلي٢

أ. فهد عبداهللا القاسم٣

د.عدنان عبدالفتاح صوفي٤

أ. محمد إبراهيم العيسى٥

اعضاء لجنة االست�ثمار لدورة مجلس اإلدارة التي انتهت في ٢٠١٩/٦/٣٠

أ. عمر هدير الفارسي
تم ذكر الوظائف الحالية والسابقة والمؤهالت والخربات لألعضاء ضمن اعضاء مجلس اإلدارة للدورة السابقة التي انتهت 

في ٢٠١٩/٦/٣٠ في هذا التقري�ر د. سامي محسن باروم

أعضاء لجنة المسؤولية االجتماعية:

اعضاء لجنة المسؤولية االجتماعية لدورة مجلس اإلدارة التي بدأت في ٢٠١٩/٧/١

أ.عبدالرحمن محمد رمزي عداس١
تم ذكر الوظائف الحالية والسابقة والمؤهالت والخربات لألعضاء ضمن اعضاء مجلس اإلدارة

أ. فهد عبداهللا القاسم٢

تم ذكر وظائفه الحالية والسابقة ومؤهالته وخرباته ضمن اعضاء مجلس اإلدارة للدورة السابقة التي انتهت في م. عبداهللا محمد نور رحيمي٣
٢٠١٩/٦/٣٠ في هذا التقري�ر

تم ذكر وظائفه الحالية والسابقة ومؤهالته وخرباته ضمن فري�ق اإلدارة التنفيذيةم. أنيس أحمد مؤمنة٤

اعضاء لجنة المسؤولية االجتماعية لدورة مجلس اإلدارة التي انتهت في ٢٠١٩/٦/٣٠

تم ذكر وظائفه الحالية والسابقة ومؤهالته وخرباته ضمن أعضاء مجلس اإلدارةأ. محمد إبراهيم العيسى

مدير تنفيذي للتخطيط د. مريفت أحمد طاشكندي
االسرتاتيجي مجموعة 

فقيه- مستشفى 
الدكتور سليمان فقيه- 

جده.

• مستشار وزي�ر االقتصاد 
والتخطيط إلسرتاتيجيات 

تمكني االشخاص ذوي 
اإلعاقة

• مستشار وزي�ر العمل 
والتنمية االجتماعية لتوظيف 

األشخاص ذوي اإلعاقة 
وتحقيق المساواة والتنوع 

بني الجنسني
• عدد من الوظائف 

في الجامعات والمجال 
األكاديمي.

• دكتوراه في اإلرشاد األسري 
والتعليم الخاص جامعة جنوب 

أفريقيا بريتوريا- جمهورية 
جنوب أفريقيا.

• ماجستري في التعليم الخاص 
والطفولة- كلية المعلمني- 

جامعة كولومبيا نيوي�ورك، 
أمريكا.

• ماجستري في تخصص صعوبات 
التعلم والطفولة المبكرة 

جامعة فريلي ديكنسون والية 
نيوجريسي- الواليات المتحدة 

األمريكية.
• بكالوري�وس علم نفس 

جامعة فريلي ديكنسون والية 
نيوجريسي- الواليات األمريكية.

الخربات في المجاالت التالية: 
• المسؤولية االجتماعية 

• برامج تمكني األشخاص ذوي 
اإلعاقة 

• التخطيط االسرتاتيجي على 
المستوى الوطني والشركات.

مستشار أعلى أ. أحمد صالح الرماح
للمسؤولية االجتماعية 

في شركة أرامكو.

عمل بشركة أرامكو 
وقطاعات هندسية كثرية 

في مختلف أنحاء المملكة 
وخارجها.

جامعة البرتول والمعادن 
المملكة العرب�ية السعودية.

لديه مهارات علمية ومهنية 
مميزة في مجال المسؤولية 

االجتماعية واألعمال الخريية 
حيث ساهم بت�أسيس العديد 

من برامج خدمة المجتمع داخل 
المملكة وخارجها.

الرئيس التنفيذي أ. محمود منصور عبدالغفار
لشركة جادة اإلتقان 

لالستشارات.

الرئيس التنفيذي للشئون 
العامة وأمني مجلس اإلدارة 

بمجموعة صافوال.

درجة البكالوري�وس من جامعة 
سان فرانسيسكو، الواليات 

المتحدة األمريكية، في عام 
١٩٨٥م، في مجال السالمة 
Industrial Safety -الصناعية

المسؤولية االجتماعية 
للشركات، شئون مجلس 

اإلدارة والحوكمة، وعالقات 
المساهمني والمست�ثمري�ن، 

العالقات العامة واالتصال، 
والموارد البشرية، والعالقات 

الحكومية.

(ب) ملخص السرية الذاتية ألعضاء لجان الشركة (ت�تمة



 التقري�ر االسرتاتيجي   I   تقري�ر مجلس اإلدارة   I   القوائم المالية التقري�ر االسرتاتيجي   I   تقري�ر مجلس اإلدارة   I   القوائم المالية

٩١التقري�ر السنوي لمجموعة صافوال ٢٠١٩ التقري�ر السنوي لمجموعة صافوال ٢٠١٩ ٩٠

تقري�ر مجلس اإلدارة

تقري�ر الحوكمة المؤسسية واإلفصاحات ذات العالقة: (ت�تمة)
ب-٥) سجل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة:

تعزي�زًا لدوره ومسئولياته، فقد عقد مجلس اإلدارة (٦) اجتماعات خالل العام، وي�وضح الجدول أدناه سجل حضور أعضاء مجلس اإلدارة الجتماعات المجلس خالل العام 
٢٠١٩م:

تسلسل االجتماعات خالل العام ٢٠١٩م وتاريخها

دورة المجلس السابقة 
المنتهية

في ٢٠١٩/٠٦/٣٠م
دورة المجلس الحالية التي بدأت في ٢٠١٩/٧/٠١م

عدد مرات الحضور٢٢ ديسمرب٢١ ديسمرب٢٨ أكتوبر٢٦ سبتمرب٨ مايو٧ فربايراسم العضوم

(٦) من (٦)PPPPPPأ. سليمان عبدالقادر المهيدب ١

(٦) من (٦)PPPPPPأ. بدر عبداهللا العيسى ٢

(٦) من (٦)PPP P P Pأ. عصام عبدالقادر المهيدب ٣

(٦) من (٦)PPP P P Pأ. عبدالعزي�ز خالد الغفيلي ٤

(٦) من (٦)PPP P P Pم. معتز قصي العزاوي٥

(٦) من (٦)PPP P P Pأ. فهد عبداهللا القاسم٦

(٤) من (٦)PPP P OOأ. محمد إبراهيم العيسى٧

(٤) من (٤)P P P Pال ينطبقأ. عبدالرحمن محمد رمزي عداس ٨

(٤) من (٤)P P P Pال ينطبقأ. ركان عبدالعزي�ز الفضل٩

(٤) من (٤)P P P Pال ينطبقد. عدنان عبدالفتاح صوفي١٠

(٤) من (٤)P P P Pال ينطبقأ. بدر حمد الرب�يعة١١

(٤) من (٤)PPPPال ينطبقأ. النور علي سعد (أمني مجلس اإلدارة)١٢

ب-٦) سجل حضور أعضاء مجلس اإلدارة الجتماعات الجمعيات العامة للمساهمني:
تم عقد اجتماع واحد للجمعية العامة للمساهمني خالل العام ٢٠١٩م، وفيما يلي بيانًا بأسماء أعضاء المجلس الحاضري�ن لهذه الجمعية:

عدد االجتماعات التي اجتماع الجمعية العامة غري العادية رقم (٣١) المنعقدة بتاري�خ ٨ مايو ٢٠١٩ماسم العضوم
حضرها العضو

(١) من (١)Pأ. سليمان عبدالقادر المهيدب١

(١) من (١)Pأ. بدر عبداهللا العيسى٢

(١) من (١)Pم. عبداهللا محمد نور رحيمي٣

(١) من (١)P أ. عبدالعزي�ز خالد الغفيلي٤

(١) من (١)Pأ. محمد عبدالقادر الفضل٥

(١) من (١)Pأ. عصام عبدالقادر المهيدب٦

(١) من (١)Pأ. فهد عبداهللا القاسم٧

(١) من (١)Pم. معتز قصي العزاوي٨

(١) من (١)P أ. عمر هدير الفارسي٩

(١) من (١)Pأ. محمد إبراهيم العيسى*١٠

(٠) من (١)Oد. سامي محسن باروم١١

أعضاء مجلس اإلدارة السابقني (للدورة التي انتهت في ٢٠١٩/٠٦/٣٠م):

عدد مرات الحضور٢٢ ديسمرب٢١ ديسمرب٢٨ أكتوبر٢٦ سبتمرب٨ مايو٧ فربايراسم العضوم

(٢) من (٢)ال ينطبقPPPم. عبداهللا محمد نور رحيمي  -

(٢) من (٢)ال ينطبقPPPأ. محمد عبدالقادر الفضل-

(٢) من (٢)ال ينطبقPPPأ. عمر هدير الفارسي-

(١) من (٢)ال ينطبقOPP د. سامي محسن باروم-

(٢) من (٢)ال ينطبقPPPأ. طارق محمد إسماعيل (أمني مجلس اإلدارة سابقًا)-

تاري�خ اجتماع الجمعية العامة: عقدت بتاري�خ ٨ مايو ٢٠١٩م، سجل الحضور أعاله يعكس حضور األعضاء خالل كامل العام أي قبل وبعد هذه الجمعية.

مالحظة: تم الموافقة على النتائج المالية للربع الثاني ٢٠١٩م من قبل مجلس اإلدارة بالتمري�ر بناًء على توصية لجنة المراجعة في اجتماعها بتاري�خ ٢٠١٩/٨/١٩م.

ج) لجان مجلس اإلدارة:

ج-١) لجنة المكافآت والرتشيحات: 
اجتماعات ودور اللجنة:• 

ت�ت�كون لجنة المكافآت والرتشيحات من خمسة (٥) أعضاء جميعهم أعضاء مستقلني وغري تنفيذي�ني من أعضاء مجلس اإلدارة ممن لهم خربة 
في مجال عمل اللجنة، وقد عقدت اللجنة (٦) اجتماعات خالل العام ٢٠١٩م قامت فيها بمتابعة مسؤولياتها في مجال المكافآت والرتشيحات 

والحوكمة، خالل العام ٢٠١٩م تم إعادة تشكيل اللجنة بعد انتخاب مجلس إدارة للدورة الجديدة التي بدأت أعمالها اعتبارًا من ٢٠١٩/٠٧/٠١م، كما تم 
إضافة دور الحوكمة إلى مهام ومسؤوليات اللجنة اعتبارًا من ٢٠١٩/٠٧/٠١م وسيتم تعديل الئحة عمل اللجنة بناًء على ذلك خالل أقرب جمعية 

عامة للمساهمني، وفيما يلي ملخصًا ألبرز مهام ومسؤوليات اللجنة وبيان بعضويتها وسجل حضور اجتماعاتها خالل العام:

ملخص الدور والمهام والمسؤوليات الرئيسة للجنة:• 
ت�تولى اللجنة المهام واالختصاصات المتعلقة بثالث جوانب هي: المكافآت والرتشيحات والحوكمة، باإلضافة إلى ذلك فإنها مسؤولة عن تقديم 

تقاري�ر عن أنشطتها للمجلس وذلك بصفة دورية. وفيما يلي ملخص لمهام واختصاصات اللجنة:

أ) فيما يتعلق بالمكافآت:
إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة التنفيذية وتوضيح العالقة بني المكافآت الممنوحة 

وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة. باإلضافة إلى المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقي�يم مدى 
فعاليتها في تحقيق أهدافها.

ب) فيما يتعلق بالرتشيحات:
اقرتاح سياسات ومعاي�ري واضحة للعضوية في مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وممثلي الشركة في الشركات التابعة، والمراجعة السنوية 

للمتطلبات الالزمة من المهارات أو الخربات لعضوية مجلس اإلدارة ووظائف اإلدارة التنفيذية، باإلضافة إلى مراجعة هيكل مجلس اإلدارة واللجان 
واإلدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغي�ريات التي يمكن إجراؤها، وتحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة، واقرتاح الحلول 

لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة كما تقوم بالتحقق بشكل سنوي من استقاللية األعضاء المستقلني، والتحقق من عدم وجود أي تعارض 
مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.

ج) فيما يتعلق بالحوكمة:
التحقق من التزام الشركة بقواعد حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية ودليل وسياسات الحوكمة الخاصة بالشركة. ومراجعة دليل 

وقواعد الحوكمة وتحديثها وفقًا للمتطلبات النظامية وأفضل الممارسات. باإلضافة إلى مراجعة وتطوي�ر قواعد السلوك المهني التي تمثل 
قيم الشركة، وغريها من السياسات واإلجراءات الداخلية بما يلبي حاجات الشركة ويتفق مع أفضل الممارسات، وإطالع أعضاء مجلس اإلدارة دومًا 

على التطورات في مجال حوكمة الشركات وأفضل الممارسات وكل ما أشارت إليه المادة (٩٤) من الئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق 
المالية.

 ولالطالع على تفاصيل أوفى حول نطاق عمل اللجنة يمكنكم الرجوع إلى الئحة عمل اللجنة المنشورة على موقع الشركة اإللكرتوني 
(www.savola.com)

بيان بعضوية اللجنة وسجل حضور اجتماعاتها خالل عام ٢٠١٩م:

تسلسل االجتماعات خالل العام ٢٠١٩م وتواريخها

عدد مرات الحضور٢٨ أكتوبر٢٦ سبتمرب٨ مايو٣١ مارس٧ فرباير١٦ ينايراسم العضوم

أ. ركان عبدالعزي�ز الفضل (رئيس اللجنة)١
(٢) من (٢)PPال ينطبق(عضو مجلس إدارة مستقل اعتبارًا من ٢٠١٩/٠٧/٠١)

أ. عصام عبدالقادر المهيدب٢
(٦) من (٦)PPP PPP(عضو مجلس إدارة غري تنفيذي)

أ. بدر عبداهللا العيسى٣
(٦) من (٦)PPP P P P(عضو مجلس إدارة غري تنفيذي)

أ. عبدالرحمن محمد رمزي عداس٤
(عضو مجلس إدارة مستقل اعتبارًا من ٢٠١٩/٠٧/٠١)

(٢) من (٢)P P ال ينطبق

أ. جوهان براند ٥
(عضو من خارج المجلس - مستقل)

PPP P P P(٦) (٦) من

أ. مرهف محمد السمان
(أمني سر اللجنة)

PPP P P P(٦) (٦) من

عضوية سابقة في الفرتة من (٢٠١٩/٠١/٠١م وحتى ٢٠١٩/٠٦/٣٠م):

أ. محمد عبدالقادر الفضل (رئيس اللجنة سابقًا) (عضو 
مجلس إدارة مستقل سابقًا)

PPP P(٤) من (٤)ال ينطبق

م. عبداهللا محمد نور رحيمي
(عضو مجلس إدارة غري تنفيذي سابقًا)

PPP P(٤) من (٤)ال ينطبق



 التقري�ر االسرتاتيجي   I   تقري�ر مجلس اإلدارة   I   القوائم المالية التقري�ر االسرتاتيجي   I   تقري�ر مجلس اإلدارة   I   القوائم المالية

٩٣التقري�ر السنوي لمجموعة صافوال ٢٠١٩ التقري�ر السنوي لمجموعة صافوال ٢٠١٩ ٩٢

تقري�ر مجلس اإلدارة

تقري�ر الحوكمة المؤسسية واإلفصاحات ذات العالقة: (ت�تمة)
ج) لجان مجلس اإلدارة: (ت�تمة)

ج-٢) لجنة االست�ثمار:
اجتماعات ودور اللجنة:• 

ت�ت�كون لجنة االست�ثمار من خمسة (٥) أعضاء من مجلس اإلدارة جميعهم من غري التنفيذي�ني ومستقلني، وقد عقدت اللجنة خالل العام ٢٠١٩م عدد 
(٤) اجتماعات وذلك تعزي�زًا لدور المجلس في متابعة وتنفيذ الخطط االسرتاتيجية فيما يتعلق بالفرص االست�ثمارية للشركة.

خالل العام ٢٠١٩م تم إعادة تشكيل اللجنة بعد انتخاب مجلس إدارة للدورة الجديدة التي بدأت أعمالها اعتبارًا من ٢٠١٩/٠٧/٠١م، وفيما يلي ملخصًا 
ألبرز مهام ومسؤوليات اللجنة وبيان بعضويتها وسجل حضور اجتماعاتها خالل العام:

ملخص الدور والمهام والمسؤوليات الرئيسة للجنة:• 
مراجعة اإلطار العام إلجمالي المخصصات الرأسمالية والنموذج والهيكل المتبع في تطبيق األنشطة االست�ثمارية لمجموعة صافوال والتوصية 
لمجلس اإلدارة بخصوصها، مع األخذ في االعتبار العوامل ذات الصلة مثل أهداف العائد على رأس المال المست�ثمر والمقارنات الالزمة لتخصيص 
رأس المال وحدود المخاطر واألهداف االسرتاتيجية للشركة، باإلضافة إلى مراجعة الفرص االست�ثمارية وأنشطة االستحواذ، واالندماج والتملك 

والدخول في شراكات، والتوصية إلى مجلس اإلدارة حولها وذلك في ضوء مصفوفة الصالحيات المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة بهذا 
الخصوص، ومراجعة أثر المعامالت والصفقات المقرتحة على قائمة المركز المالي للمجموعة بما في ذلك التموي�ل المطلوب وتقي�يم األثر على 

نسب السيولة والمديونية والتوصية بخصوصها للمجلس.
 

ولالطالع على تفاصيل أوفى حول نطاق عمل اللجنة يمكنكم الرجوع إلى الئحة عمل اللجنة المنشورة على موقع الشركة اإللكرتوني 
.(www.savola.com)

بيان بعضوية اللجنة وسجل حضور اجتماعاتها خالل عام ٢٠١٩م

تسلسل االجتماعات خالل العام ٢٠١٩م وتواريخها

عدد مرات الحضور٢٧ أكتوبر٢٥ سبتمرب٧ مايو٧فربايراسم العضوم

م. معتز قصي العزاوي (رئيس اللجنة)١
(٤) من (٤)PPP P(عضو مجلس إدارة غري تنفيذي)

أ. عبدالعزي�ز خالد الغفيلي٢
(٤) من (٤)PPP P(عضو مجلس إدارة غري تنفيذي)

أ. فهد عبداهللا القاسم٣
(٤) من (٤)PPP P(عضو مجلس إدارة مستقل)

د. عدنان عبدالفتاح صوفي٤
P Pال ينطبق(عضو مجلس إدارة غري تنفيذي اعتبارًا من ٢٠١٩/٠٧/٠١)

(٢) من (٢)

أ. محمد إبراهيم العيسى٥
P Pال ينطبق(عضو مجلس إدارة غري تنفيذي)*

(٢) من (٢)

أ. النور علي سعد 
PPP P(أمني سر اللجنة)

(٤) من (٤)

عضوية سابقة في الفرتة من (٢٠١٩/٠١/٠١م وحتى ٢٠١٩/٠٦/٣٠م):

أ. عمر هدير الفارسي (رئيس اللجنة سابقًا)
(٢) من (٢)ال ينطبقPP(عضو مجلس إدارة مستقل سابقًا)

د. سامي محسن باروم
(١) من (٢)ال ينطبقOP(عضو مجلس إدارة مستقل سابقًا)

مالحظة: كان األستاذ محمد العيسى عضو مستقل في الفرتة من ٢٠١٩/٠١/٠١ وحتى ٢٠١٩/١٠/٢٦م، إال أنه تم إعادة تصنيف عضويته إلى عضو غري تنفيذي اعتبارًا من ٢٠١٩/١٠/٢٧م وذلك 
نظرًا لتعي�ينه عضوًا بمجلس إدارة شركة كنان الدولية للتطوي�ر العقاري والتي لديها معامالت تجارية مع إحدى الشركات التابعة للمجموعة.

بيان بعضوية اللجنة وسجل حضور اجتماعاتها خالل عام ٢٠١٩م:

تسلسل االجتماعات خالل العام ٢٠١٩م وتواريخها

عدد مرات الحضور٢٨ أكتوبر٢٤ يوليو٧ مايو٥ فربايراسم العضوم

أ. عبدالرحمن محمد رمزي عداس (رئيس اللجنة)١
(٢) من (٢)P Pال ينطبق(عضو مجلس إدارة مستقل اعتبارًا من ٢٠١٩/٠٧/٠١)

أ. فهد عبداهللا القاسم٢
(٢) من (٢)P Pال ينطبق(عضو مجلس إدارة مستقل)

م. عبداهللا محمد نور رحيمي٣
(١) من (٢)O Pال ينطبق(عضو من خارج المجلس- غري تنفيذي)**

م. أنيس أحمد مؤمنه (تنفيذي)٤
PPP P(الرئيس التنفيذي للمجموعة)

(٤) من (٤)

. طارق محمد إسماعيل 
PPP P(أمني سر اللجنة)

(٤) من (٤)

عضوية سابقة في الفرتة من (٢٠١٩/٠١/٠١م وحتى ٢٠١٩/٠٦/٣٠م):

أ. محمد إبراهيم العيسى (رئيس اللجنة سابقًا)
(٢) من (٢)ال ينطبقPP(عضو مجلس إدارة غري تنفيذي) *

د. مريفت أحمد طاشكندي 
(٢) من (٢)ال ينطبقPP(عضو من خارج المجلس مستقل سابقًا)

أ. أحمد صالح الرماح 
(٢) من (٢)ال ينطبقPP(عضو من خارج المجلس مستقل سابقًا)

أ. محمود منصور عبدالغفار 
(٢) من (٢)ال ينطبقPP(عضو من خارج المجلس مستقل سابقًا)

* كان األستاذ محمد العيسى عضو مستقل في الفرتة من ٢٠١٩/٠١/٠١ وحتى ٢٠١٩/١٠/٢٦م، إال أنه تم إعادة تصنيف عضويته إلى عضو غري تنفيذي اعتبارًا من ٢٠١٩/١٠/٢٧م وذلك نظرًا 
لتعي�ينه عضوًا بمجلس إدارة شركة كنان الدولية للتطوي�ر العقاري والتي لديها معامالت تجارية مع إحدى الشركات التابعة للمجموعة.
** تولى المهندس عبداهللا رحيمي عضوية مجلس اإلدارة في الفرتة من ٢٠١٩/٠١/٠١م وحتى ٢٠١٩/٠٦/٣٠م حيث كان عضو غري تنفيذي.

ج-٣) لجنة المسؤولية االجتماعية:
اجتماعات ودور اللجنة:• 

ت�ت�كون اللجنة من أربعة (٤) أعضاء من ذوي الخربات المتخصصة في هذا المجال (تنفيذي واحد، ومستقلني) وتعزي�زًا لدورها ومسؤوليتها، فقد 
عقدت اللجنة (٤) اجتماعات خالل العام ٢٠١٩م لمتابعة خطط وبرامج المسؤولية االجتماعية للمجموعة والتي تم تفصيلها سابقًا في هذا 

التقري�ر، وفيما يلي ملخصًا ألبرز مهام ومسؤوليات اللجنة وبيان بعضويتها وسجل حضور اجتماعاتها خالل العام:

ملخص الدور والمهام والمسؤوليات الرئيسة للجنة:• 
ت�تمثل مسئوليات ومهام اللجنة في خلق مبادرات وبرامج للشركة في مجال المسؤولية االجتماعية، وتطوي�ر ومتابعة الخطط والربامج التي 

تساهم في تعميق الحس بالمسؤولية االجتماعية لدى صافوال وشركاتها الفرعية وتطوي�ر أسس ومعاي�ري لمتابعتها، وعلى وجه خاص تشمل 
مهام ومسؤوليات اللجنة ما يلي: 

١. إعداد اسرتاتيجية المسؤولية االجتماعية والسعي لتحقيق األثر االجتماعي المستدام.
٢. اإلشراف على كافة أنشطة وقضايا المسؤولية االجتماعية الخاصة بالشركة بما في ذلك الصحة والسالمة، والقضايا البيئية، وحقوق 

الموظفني.
٣. تفعيل دور الشركة في تبـنـي سياسات ومبادرات وبرامج المسؤولية االجتماعية نحو مساهميها وعمالئها ومورديها والمجتمع ككل بهدف 

دعم وتعزي�ز سمعة صافوال وصورتها لدى عمالئها والمجتمع.
٤. وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل االجتماعي.

ولالطالع على تفاصيل أوفى حول نطاق عمل اللجنة يمكنكم الرجوع إلى الئحة عمل اللجنة المنشورة على موقع الشركة اإللكرتوني 
 .(www.savola.com)

د) الوسائل التي اعتمد عليها مجلس اإلدارة في تقي�يم أدائه وأداء لجانه وأعضائه
درجت مجموعة صافوال على عمل تقي�يم دوري ألداء مجلس إدارتها ولجانه وذلك منذ عام ٢٠٠٩م بهدف تحديد جوانب القوة والضعف واقرتاح 
 Governance) معالجتها بما يتناسب مع مصلحة الشركة، واستمرارًا لهذا النهج قامت مجموعة صافوال بالتعاقد مع شركة االستشارات كومباس
Compass) وهي جهة خارجية مستقلة (وليست طرف ذو عالقة مع الشركة) ومتخصصة في مجال تقي�يم أداء مجالس اإلدارة والقيادة الفعالة 

للقيام بتقي�يم ألداء المجلس واللجان حيث شمل التقي�يم الذي قامت به شركة كومباس على أداء مجلس اإلدارة وأعضائه واللجان واجتماعات 
المجلس واللجان خالل العام ٢٠١٨م. تمت عملية التقي�يم تحت اشراف لجنة المكافآت والرتشيحات، كما تم عرض آليات التقي�يم ومحاوره على مجلس 
اإلدارة، والتي تضمنت إجراء مقابالت شخصية مع أعضاء مجلس اإلدارة واللجان بجانب تعبئة استبيان شامل تضمن كافة المحاور التي تغطي مهام 

ومسئوليات المجلس واللجان وكذلك مدى فاعلية اجتماعات هذه األجهزة بما في ذلك تقي�يم مدى فاعلية المشاركة والنقاشات خالل هذه 
االجتماعات وصوالً لقرارات مدروسة تعزز من أداء الشركة وتحقق أهدافها. حيث تم عرض نتائج التقي�يم على المجلس وتم وضع خطة عمل لمتابعة 

التوصيات.

خالل العام ٢٠١٩م تم تطبيق توصيات الشركة االستشارية ومازال يجري تطبيقها. كما يتم عمل تقي�يم دوري ومستمر لفاعلية المناقشات واتخاذ 
القرارات لكافة جلسات المجلس واللجان المنعقدة خالل العام ٢٠١٩م وكذلك التي ستعقد خالل العام ٢٠٢٠م.
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التقري�ر السنوي لمجموعة صافوال ٢٠١٩ ٩٤

تقري�ر مجلس اإلدارة

تقري�ر الحوكمة المؤسسية واإلفصاحات ذات العالقة: (ت�تمة)
هـ) مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية

هـ-١) المعاي�ري العامة للمكافآت: 
اعتمدت الجمعية العامة لمساهمي الشركة المنعقدة بتاري�خ ٢ نوفمرب ٢٠١٧ م سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية 

حيث تنظم هذه السياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية لمجموعة صافوال، وذلك استيفاًء ألحكام الفقرة (١) من المادة 
(٦١) من الئحة حوكمة الشركات.

تختص لجنة المكافآت والرتشيحات بالتوصية للمجلس بمكافآت أعضاء المجلس وأعضاء اللجان وكبار التنفيذي�ني بالشركة، وفقًا للمعاي�ري المعتمدة 
وذلك على النحو التالي: 

١.  أن ت�كون المكافآت متناسبة مع نشاط الشركة والمهارات الالزمة إلدارتها.
٢.  مراعاة ربط الجزء المتغري من المكافآت باألداء على المدى الطوي�ل.

٣.  تراعي الشركة انسجام المكافآت مع اسرتاتيجية الشركة وأهدافها ومع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لديها.
٤.  ت�أخذ الشركة في االعتبار ممارسات الشركات األخرى وما هو سائد في سوق العمل في تحديد المكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من 

ارتفاع غري مربر للمكافآت والتعويضات.
٥.  يتم إعدادها بالتنسيق مع لجنة المكافآت والرتشيحات فيما يتعلق بالتعي�ينات الجديدة.

٦.  تحدIد المكافآت بناًء على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهالت العلمية، والخربات العملية، والمهارات، 
ومستوى األداء.

٧.  أن ت�كون المكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات العضو واألعمال والمسؤوليات التي يقوم بها ويتحملها أعضاء مجلس اإلدارة أو اللجان، 
باإلضافة إلى األهداف المحددة من قبل مجلس اإلدارة المراد تحقيقها خالل السنة المالية.
٨.  األخذ بعني االعتبار القطاع الذي تعمل فيه الشركة وحجمها وخربة أعضاء مجلس اإلدارة.

٩.  أن ت�كون المكافأة كافية بشكل معقول الستقطاب أعضاء مجلس إدارة ذوي كفاءة وخربة مناسبة وتحفيزهم واإلبقاء عليهم.
١٠.  يجوز أن ت�كون مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خربة العضو واختصاصاته والمهام المنوطة به واستقالله وعدد 

الجلسات التي يحضرها وغريها من االعتبارات.
١١.  يتم إيقاف صرف المكافأة أو اسرتدادها إذا تبني أنها تقررت بناًء على معلومات غري دقيقة قدمها عضو في مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية؛ 

وذلك لمنع استغالل الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غري مستحقة.
١٢.  في حال تطوي�ر برنامج لمنح أسهم في الشركة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وموظفيها سواء أكانت إصدارًا جديدًا أم أسهمًا 

اشرتتها الشركة يتم ذلك تحت إشراف لجنة المكافآت والرتشيحات وبما يتوافق مع النظام األساس للشركة وأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية 
ذات العالقة.

هـ-٢) ملخص سياسة مكافآت المجلس واللجان:
ت�ت�كون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة من مبلغ معني أو بدل حضور عن الجلسات أو بدل مصروفات أو مزايا عينية أو نسبة من األرباح وي�جوز • 

الجمع بني اثنتني أو أكرث من هذه المزايا وبما ال يتجاوز ما نص عليه نظام الشركات ولوائح هيئة السوق المالية، وي�جوز أن ت�كون هذه المكافأة 
متفاوتة المقدار، وأبرز ما نصت عليه هذه السياسة بأن ت�كون المكافأة السنوية لعضو المجلس مبلغ مقطوع قدره ٢٠٠ ألف ريال وبدل حضور 

٥,٠٠٠ ريال للجلسة بجانب تغطية بدالت المصروفات األخرى ذات العالقة بأعمال المجلس. 
مراعاة أال ت�كون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المستقلني نسبة من األرباح التي تحققها الشركة أو أن ت�كون مبنية بشكل مباشر أو غري مباشر • 

على ربحية الشركة.
يحدد ويعتمد مجلس اإلدارة مكافآت عضوية لجانه المنبثقة منه- باست�ثناء لجنة المراجعة- وبدالت الحضور وغريها من استحقاقات بناء على • 

توصية من لجنة المكافآت والرتشيحات. 
ت�ت�كون مكافآت عضوية اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة من مكافأة سنوية مبلغ مقطوع قدره ١٠٠ ألف ريال وبدل حضور ٥,٠٠٠ ريال للجلسة • 

في ضوء السياسة المعتمدة.
مكافأة عضوية لجنة المراجعة يتم اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمني بناء على توصية من مجلس اإلدارة وذلك حسب النظام، • 

حيث تم اعتماد مكافأة سنوية عبارة عن مبلغ مقطوع قدره ١٥٠ ألف ريال، وبدل حضور ٥٫٠٠٠ ريال للجلسة في ضوء السياسة المعتمدة.
يجوز مراجعة سياسة مكافآت المجلس واللجان من فرتة إلى أخرى بناء على توصية من لجنة المكافآت والرتشيحات وذلك في ضوء المتغريات • 

المتعلقة باألداء ومن ثم أخذ موافقة الجمعية العامة للمساهمني على ذلك.

هـ-٣) ملخص سياسة مكافآت اإلدارة التنفيذية:
تقوم لجنة المكافآت والرتشيحات بمراجعة سلم الرواتب المحدد لجميع الموظفني وكبار التنفيذي�ني وبرنامج وخطط الحوافز بشكل مستمر 

واعتمادها وذلك بناء على توصية من اإلدارة التنفيذية وتشتمل مكافآت اإلدارة التنفيذية على ما يلي:
راتب أساس يتم دفعه في نهاية كل شهر ميالدي وبصفة شهرية.• 
بدالت تشتمل، على سبيل المثال ال الحصر، بدل سكن، وبدل مواصالت، وبدل تعليم لألبناء، وبدل هاتف.• 
مزايا ت�أمني طبي له وألفراد العائلة المستحقني.• 
سياسة ت�أمني على الحياة تشمل إصابات العمل والعجز الجزئي والكلي والوفاة الطبيعية أو غري الطبيعية أثناء العمل.• 
مكافأة سنوية مرتبطة بمؤشرات األداء وفقًا للتقي�يم السنوي الذي يتم بهذا الخصوص.• 
الخطط التحفيزية قصرية األجل المرتبطة باألداء االست�ثنائي، والخطط التحفيزية طويلة األجل مثل برامج خيارات األسهم (متى وجدت).• 
مزايا أخرى تشمل على سبيل المثال ال الحصر، إجازة سنوية، وتذاكر سفر سنوية، خدمات المطارات التنفيذية، ومكافأة نهاية خدمة حسب نظام • 

العمل وسياسة الموارد البشرية المعتمدة من قبل الشركة.
يتم اعتماد الخطط والربامج والموجهات العامة لمكافآت كبار التنفيذي�ني من قبل لجنة لمكافآت والرتشيحات.• 
يقوم الرئيس التنفيذي بتنفيذ سياسة المكافآت للموظفني وكبار التنفيذي�ني في ضوء الخطط والربامج والموجهات العامة التي تقرها اللجنة.• 

ولالطالع على تفاصيل أوفى حول سياسة مكافآت المجلس واللجان واإلدارة التنفيذية، يمكنكم الرجوع إلى دليل وقواعد الحوكمة والسياسات ذات 
 .(www.savola.com) العالقة والمنشورة على موقع الشركة اإللكرتوني
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٩٧التقري�ر السنوي لمجموعة صافوال ٢٠١٩ التقري�ر السنوي لمجموعة صافوال ٢٠١٩ ٩٦

تقري�ر مجلس اإلدارة

تقري�ر الحوكمة المؤسسية واإلفصاحات ذات العالقة: (ت�تمة)

المنصباللجنة/اسم العضوم.
المكافآت الثابتة

(عدا بدل حضور الجلسات)

بدل حضور 
الجلسات

(بواقع ٥ آالف 
بدل المصروفاتالمجموعريال للجلسة)

أعضاء لجنة المراجعة 

أ. فهد عبداهللا القاسم ١.
(عضو مجلس إدارة مستقل)

مضمنة في جدول ١٥٠,٠٠٠٢٠,٠٠٠١٧٠,٠٠٠رئيس اللجنة
مكافآت أعضاء 
المجلس (هـ-٤)

أ. محمد إبراهيم العيسى *٢.
(عضو مجلس إدارة غري تنفيذي)

مضمنة في جدول ١٥٠,٠٠٠٢٠,٠٠٠١٧٠,٠٠٠عضوًا
مكافآت أعضاء 
المجلس (هـ-٤)

أ. بدر حمد الرب�يعة ٣.
(عضو مجلس إدارة مستقل)

عضوًا (اعتبارًا 
من ٢٠١٩/٧/١)

مضمنة في جدول ٧٥,٠٠٠١٠,٠٠٠٨٥,٠٠٠
مكافآت أعضاء 
المجلس (هـ-٤)

عبدالرؤوف سليمان باناجة ٤.
(عضو من خارج المجلس- 

مستقل)

ال يوجد١٥٠,٠٠٠٢٠,٠٠٠١٧٠,٠٠٠عضوًا

د. عمرو خالد كردي ٥.
(عضو من خارج المجلس- 

مستقل)

١٥٠,٠٠٠٢٠,٠٠٠١٧٠,٠٠٠٩,٤٦٥عضوًا

عضوية سابقة في الفرتة من (٢٠١٩/٠١/٠١م وحتى ٢٠١٩/٠٦/٣٠م):

أ. عبدالعزي�ز خالد الغفيلي –
(عضو مجلس إدارة غري تنفيذي)

مضمنة في جدول ٧٥,٠٠٠١٠,٠٠٠٨٥,٠٠٠عضو سابق
مكافآت أعضاء 
المجلس (هـ-٤)

٧٥٠,٠٠٠١٠٠,٠٠٠٨٥٠,٠٠٠٩,٤٦٥المجموع

أعضاء لجنة المكافآت والرتشيحات:

أ. ركان عبدالعزي�ز الفضل ١.
(عضو مجلس إدارة مستقل)

رئيس اللجنة 
(اعتبارًا من 

(٢٠١٩/٧/١

ال يوجد٥٠,٠٠٠١٠,٠٠٠٦٠,٠٠٠

أ. بدر عبداهللا العيسى٢.
(عضو مجلس إدارة غري تنفيذي)

مضمنة في جدول ١٠٠,٠٠٠٣٠,٠٠٠١٣٠,٠٠٠عضوًا
مكافآت أعضاء 
المجلس (هـ-٤)

أ. عصام عبدالقادر المهيدب ٣.
(عضو مجلس إدارة غري تنفيذي)

مضمنة في جدول ١٠٠,٠٠٠٣٠,٠٠٠١٣٠,٠٠٠عضوًا
مكافآت أعضاء 
المجلس (هـ-٤)

أ. عبدالرحمن محمد رمزي عداس٤.
(عضو مجلس إدارة مستقل)

عضوًا (اعتبارًا 
من ٢٠١٩/٧/١)

ال يوجد٥٠,٠٠٠١٠,٠٠٠٦٠,٠٠٠

أ. جوهان براند ٥.
(عضو من خارج المجلس- 

مستقل)

١٠٠,٠٠٠٣٠,٠٠٠١٣٠,٠٠٠١٨,٥٧٨عضوًا

عضوية سابقة في الفرتة من (٢٠١٩/٠١/٠١م وحتى ٢٠١٩/٠٦/٣٠م):

أ. محمد عبدالقادر الفضل -
(عضو مجلس إدارة مستقل 

سابقًا)

رئيس اللجنة 
سابقًا

ال يوجد٥٠,٠٠٠٢٠,٠٠٠٧٠,٠٠٠

م. عبداهللا محمد نور رحيمي -
(عضو مجلس إدارة غري تنفيذي 

سابقًا)

ال يوجد٥٠,٠٠٠٢٠,٠٠٠٧٠,٠٠٠عضو سابق

المنصباللجنة/اسم العضوم.
المكافآت الثابتة

(عدا بدل حضور الجلسات)

بدل حضور 
الجلسات

(بواقع ٥ آالف 
بدل المصروفاتالمجموعريال للجلسة)

أعضاء لجنة اإلست�ثمار 

م. معتز قصي عزاوي ١.
(عضو مجلس إدارة غري تنفيذي)

مضمنة في جدول ١٠٠٫٠٠٠٢٠٫٠٠٠١٢٠٫٠٠٠رئيس اللجنة
مكافآت أعضاء 
المجلس (هـ-٤)

أ. عبد العزي�ز خالد الغفيلي ٢.
(عضو مجلس إدارة غري تنفيذي)

مضمنة في جدول ١٠٠٫٠٠٠٢٠٫٠٠٠١٢٠٫٠٠٠عضوًا
مكافآت أعضاء 
المجلس (هـ-٤)

أ. فهد عبد اهللا القاسم ٣.
(عضو مجلس إدارة مستقل)

مضمنة في جدول ١٠٠٫٠٠٠٢٠٫٠٠٠١٢٠٫٠٠٠عضوًا
مكافآت أعضاء 
المجلس (هـ-٤)

أ. محمد إبراهيم العيسى ٤.
*(عضو مجلس إدارة غري تنفيذي)

عضوًا (اعتبارًا 
من ٢٠١٩/٧/١)

مضمنة في جدول ٥٠٫٠٠٠١٠٫٠٠٠٦٠٫٠٠٠
مكافآت أعضاء 
المجلس (هـ-٤)

د. عدنان عبدالفتاح صوفي٥.
(عضو مجلس إدارة غري تنفيذي)

عضوًا (اعتبارًا 
من ٢٠١٩/٧/١)

ال يوجد٥٠٫٠٠٠١٠٫٠٠٠٦٠٫٠٠٠

عضوية سابقة في الفرتة من (٢٠١٩/٠١/٠١م وحتى ٢٠١٩/٠٦/٣٠م):

أ. عمر هدير الفارسي -
(عضو مجلس إدارة مستقل 

سابقًا)

رئيس اللجنة 
سابقًا

مضمنة في جدول ٥٠٫٠٠٠١٠٫٠٠٠٦٠٫٠٠٠
مكافآت أعضاء 
المجلس (هـ4-)

د. سامي محسن باروم -
(عضو مجلس إدارة مستقل 

سابقًا)

ال يوجد٢٥٫٠٠٠٥٫٠٠٠٣٠٫٠٠٠عضو سابق

-٤٧٥٫٠٠٠٩٥٫٠٠٠٥٧٠٫٠٠٠المجموع

أعضاء لجنة المسؤولية االجتماعية:

أ. عبدالرحمن محمد رمزي عداس١.
(عضو مجلس إدارة مستقل)

رئيس اللجنة 
(اعتبارًا من 

(٢٠١٩/٧/١

ال يوجد٥٠٫٠٠٠١٠٫٠٠٠٦٠٫٠٠٠

أ. فهد عبداهللا القاسم ٢.
(عضو مجلس إدارة مستقل)

عضوًا (اعتبارًا 
من ٢٠١٩/٧/١)

مضمنة في جدول ٥٠٫٠٠٠١٠٫٠٠٠٦٠٫٠٠٠
مكافآت أعضاء 
المجلس (هـ-٤)

م. عبداهللا محمد نور رحيمي ٣.
(عضو من خارج المجلس- غري 

تنفيذي)**

عضوًا (اعتبارًا 
من ٢٠١٩/٧/١)

ال يوجد٥٠٫٠٠٠١٠٫٠٠٠٦٠٫٠٠٠

م. أنيس أحمد مؤمنة ٤.
(عضو تنفيذي- الرئيس التنفيذي 

للمجموعة)

ال يوجد٢٠٫٠٠٠٢٠٫٠٠٠ال ينطبقعضوًا

عضوية سابقة في الفرتة من (٢٠١٩/٠١/٠١م وحتى ٢٠١٩/٠٦/٣٠م):

أ. محمد إبراهيم العيسى -
(عضو مجلس إدارة غري تنفيذي)*

رئيس اللجنة 
سابقًا

مضمنة في جدول ٥٠٫٠٠٠١٠٫٠٠٠٦٠٫٠٠٠
مكافآت أعضاء 
المجلس (هـ-٤)

أ. أحمد صالح الرماح -
(عضو سابق من خارج المجلس-

مستقل)

٥٠٫٠٠٠١٠٫٠٠٠٦٠٫٠٠٠٣٫٥٣٦عضو سابق

د. مريفت أحمد طاشكندي -
(عضو سابق من خارج المجلس-

مستقل)

ال يوجد٥٠٫٠٠٠١٠٫٠٠٠٦٠٫٠٠٠عضو سابق

أ. محمود منصور عبدالغفار 
(عضو سابق من خارج المجلس-

مستقل)

ال يوجد٥٠٫٠٠٠١٠٫٠٠٠٦٠٫٠٠٠عضو سابق

٣٥٠٫٠٠٠٩٠٫٠٠٠٤٤٠٫٠٠٠٣٫٥٣٦المجموع
* كان األستاذ محمد العيسى عضو مستقل في الفرتة من ٢٠١٩/٠١/٠١ وحتى ٢٠١٩/١٠/٢٦م، إال أنه تم إعادة تصنيف عضويته إلى عضو غري تنفيذي اعتبارًا من ٢٠١٩/١٠/٢٧م وذلك نظرًا لتعي�ينه عضوًا 

بمجلس إدارة شركة كنان الدولية للتطوي�ر العقاري والتي لديها معامالت تجارية مع إحدى الشركات التابعة للمجموعة.
** تولى المهندس عبداهللا رحيمي عضوية مجلس اإلدارة في الفرتة من (٢٠١٩/١/١م وحتى ٢٠١٩/٠٦/٣٠م) حيث كان عضو غري تنفيذي.

هـ -٥) مكافآت أعضاء اللجان
فيما يلي بيان بمكافآت أعضاء اللجان للعام ٢٠١٩م (ريال سعودي):

(هـ -٥) مكافآت أعضاء اللجان  (ت�تمة)
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٩٩التقري�ر السنوي لمجموعة صافوال ٢٠١٩ التقري�ر السنوي لمجموعة صافوال ٢٠١٩ ٩٨

تقري�ر مجلس اإلدارة

تقري�ر الحوكمة المؤسسية واإلفصاحات ذات العالقة: (ت�تمة)

البيانم.

تفاصيل مكافآت (5) من كبار التنفيذي�ني 
من بينهم الرئيس التنفيذي والمدير 

المالي (بآالف الرياالت)

المكافآت الثابتة

١٣٫٩٢٠الرواتب-

البدالت -
(شاملة بدل السكن، المواصالت، ت�أمني طبي، التعليم وغريه)

٤٫٨٧٢

٥٣٣مزايا عينية-

١٩٫٣٢٥مجموع المكافآت الثابتة

المكافآت المتغرية

-مكافآت دورية-

-أرباح-

١٢٫٢٢٥خطط تحفيزية قصرية األجل (شاملة مكافأة األداء السنوية – 2019م)-

-خصص تحفيزية طويلة األجل-

-قيمة األسهم الممنوحة-

١٢٫٢٢٥مجموع المكافآت المتغرية

٨٥٥مكافأة نهاية الخدمة-

٦٠مجموع مكافأة التنفيذي�ني عن المجلس (إن وجدت)-

٣٢٫٤٦٥المجموع الكلي

هـ-٦) مكافآت ومخصصات كبار التنفيذي�ني بصافوال لعام ٢٠١٩م: 
فيما يلي استحقاقات ومكافآت خمسة (٥) من كبار التنفيذي�ني في صافوال بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي للمجموعة ممن تلقوا 

أعلى المكافآت عن العام ٢٠١٩م على النحو التالي (المبلغ بآالف الرياالت):

هـ-٧) العالقة بني المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها: 
بناء على سياسة المكافآت الخاصة بمجلس اإلدارة ولجانه واإلدارة التنفيذية والتي سبق اإلشارة إليها في هذا التقري�ر، وفي ضوء ما تم دفعه 

من مكافآت للمجلس واللجان واإلدارة التنفيذية وما هو مقرتح للمجلس يتبني انسجام ذلك مع السياسة المعتمدة للمجموعة من غري أي انحراف 
جوهري عن السياسة المذكورة. 

و) بيان بمصلحة أعضاء مجلس اإلدارة وكبار المديري�ن التنفيذي�ني وأقربائهم
و-١) بيان بمصلحة أعضاء مجلس اإلدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة:

أعضاء مجلس اإلدارة وأقربائهم

م.
اسم من تعود له المصلحة أو األوراق 

التعاقدية أو حقوق االكت«تاب

نهاية العامبداية العام

نسبة التغي«ريصافي التغي«ري أدوات الدينعدد األسهمأدوات الدينعدد األسهم

أوالً: أعضاء مجلس اإلدارة الحالي�ني للدورة التي بدأت في ٢٠١٩/٧/١م:

٠٪٠-١,٠٠٠-١,٠٠٠أ. سليمان عبدالقادر المهيدب١

٠٪٠-١,٠٢٥-١,٠٢٥أ. بدر عبداهللا العيسى٢

٠٪٠-١,٠٠٠-١,٠٠٠أ. عبدالعزي�ز خالد الغفيلي٣

٠٪٠-٢,٥٠٠-٢,٥٠٠أ. عصام عبدالقادر المهيدب٤

٠٪٠-١,٠٠٠-١,٠٠٠م. معتز قصي العزاوي٥

٠٪٠-٢,٠٠٠-٢,٠٠٠أ. فهد عبداهللا القاسم٦

٠٪٠-١,٠٠٠-١,٠٠٠أ. محمد إبراهيم العيسى٧

١٠٠٪١,٠٠٠-١,٠٠٠-٠أ. عبدالرحمن محمد رمزي عداس٨

١٠٠٪١,٠٠٠-١,٠٠٠-٠د. عدنان عبدالفتاح صوفي٩

٥١٫٩٥٪٧٧,١٦٠-٢٢٥,٦٦٠-١٤٨,٥٠٠أ. ركان عبدالعزي�ز الفضل١٠

٠٪٠-٢,٥٠٠-٢,٥٠٠أ. بدر حمد الرب�يعة١١

ثانيًا: أقارب أعضاء مجلس اإلدارة الحالي�ني للدورة التي بدأت في ٢٠١٩/٧/١م: ال يوجد

ثالثًا: أعضاء مجلس اإلدارة السابقني (في الفرتة من ٢٠١٩/١/١م وحتى ٢٠١٩/٦/٣٠م):

٠٪٠-٤,٠٠٠-٤,٠٠٠م. عبداهللا محمد نور رحيمي-

٠٪٠-٦,٣٠٤-٦,٣٠٤أ. محمد عبدالقادر الفضل-

١٠٠٪-١,٠٠٠-٠-١,٠٠٠أ. عمر هدير الفارسي-

١٠٠٪-١,٠٠٠-٠-١,٠٠٠د. سامي محسن باروم-

رابعًا: أقارب أعضاء مجلس اإلدارة السابقني (في الفرتة من ٢٠١٩/١/١م وحتى ٢٠١٩/٦/٣٠م):

٠٪٠-١٤٤-١٤٤(زوجة األستاذ/محمد عبدالقادر الفضل)-

١٠٫٣٣٪٨٠-٨٥٤-٧٧٤(ثالثة من أوالد د. سامي محسن باروم)-



 التقري�ر االسرتاتيجي   I   تقري�ر مجلس اإلدارة   I   القوائم المالية التقري�ر االسرتاتيجي   I   تقري�ر مجلس اإلدارة   I   القوائم المالية

١٠١التقري�ر السنوي لمجموعة صافوال ٢٠١٩ التقري�ر السنوي لمجموعة صافوال ٢٠١٩ ١٠٠

تقري�ر مجلس اإلدارة

تقري�ر الحوكمة المؤسسية واإلفصاحات ذات العالقة: (ت�تمة)

و-٢) بيان بمصلحة كبار التنفيذي�ني وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة:
كبار التنفيذي�ني وأقربائهم:

اسم من تعود له المصلحةم.

نهاية العامبداية العام

صافي 
التغي«ري

نسبة 
التغي«ري

عدد 
األسهم

أدوات 
الدين

عدد 
األسهم

أدوات 
الدين

أوالً: كبار التنفيذي�ني:

م. أنيس أحمد مؤمنة ١.
(الرئيس التنفيذي للمجموعة)

٠٪٠-٠-٠

أ. سامح حسن ٢.
(الرئيس التنفيذي لشركة صافوال لألغذية)

٠٪٠-٠-٠

د. بندر طلعت حموه٣.
(الرئيس التنفيذي لشركة بنده للتجزئة)

٠٪٠-٢٦-٢٦

أ. نعمان فرخ محمد ٤.
(المدير المالي)

٠٪٠-٠-٠

أ. محمد نصر٥.
(المدير التنفيذي لالست�ثمار)

٠٪٠-٠-٠

.٦
أ. النور علي سعد

(المدير التنفيذي للحوكمة وااللتزام والشؤون القانونية وأمني 
مجلس االدارة)

٠٪٠-٠-٠

أ. طارق محمد إسماعيل ٧.
(المدير التنفيذي للمسؤولية االجتماعية واالستدامة)

٠٪٠-١٠-١٠

أ. مرهف محمد السمان٨.
(المدير التنفيذي للموارد البشرية والخدمات اإلدارية)

٠٪٠-٠-٠

كبار تنفيذي�ني استقالوا خالل العام ٢٠١٩م *

أ. هدى اللواتية-
٠٪٠-٠-٠(الرئيس التنفيذي لالست�ثمار)

ثانيًا: أقارب كبار التنفيذي�ني: ال يوجد

و-٣) بيان بمصلحة أعضاء مجلس اإلدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين شركة هرفي للخدمات الغذائية (التابعة لمجموعة صافوال):

اسم من تعود له المصلحة أو األوراق التعاقدية أو حقوق االكت«تابم.

نهاية العامبداية العام

صافي 
التغي«ري

نسبة 
التغي«ري

عدد 
األسهم

أدوات 
الدين

عدد 
األسهم

أدوات 
الدين

أوالً: أعضاء مجلس اإلدارة:

٠٪٠-١٫٩٦٠-١٫٩٦٠أ. عصام عبدالقادر المهيدب١

٠٪٠-١٫٤٠٠-١٫٤٠٠م. معتز قصي العزاوي٢

ثانيًا: أقارب أعضاء مجلس اإلدارة: ال يوجد

ثالثًا: كبار التنفيذي�ني:

٠٪٠-٦٤-٦٤م. أنيس أحمد مؤمنة١

رابعًا: أقارب كبار التنفيذي�ني: ال يوجد

القرار/موضوع اإلعالنالتاري�خم.

فتح باب الرتشح لعضوية مجلس اإلدارة للدورة القادمة١٢٠١٩/٢/١٠.

إعالن النتائج المالية السنوية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١م٢٢٠١٩/٣/١٩.

دعوة مساهمي مجموعة صافوال لحضور اجتماع الجمعية العامة غري العادية رقم (٣١) (االجتماع األول)٣٢٠١٩/٤/١٤.

بداية التصويت اإللكرتوني على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غري العادية رقم (٣١) (االجتماع األول)٤٢٠١٩/٥/٢.

اعالن تذكريي من مجموعة صافوال لمساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غري العادية رقم (٣١) (االجتماع األول) ٥٢٠١٩/٥/٦.

النتائج المالية األولية للفرتة المنتهية في ٢٠١٩/٠٣/٣١ (ثالثة أشهر)٦٢٠١٩/٥/٨.

نتائج اجتماع الجمعية العامة غري عادية رقم (٣١) (االجتماع األول)٧٢٠١٩/٥/٩.

إعالن مجموعة صافوال عن عزمها إصدار صكوك بالريال السعودي٨٢٠١٩/٥/٩.

اعالن إلحاقي من مجموعة صافوال بخصوص اعالن النتائج المالية األولية للفرتة المنتهية في ٢٠١٩/٣/٣١ (ثالثة أشهر)٩٢٠١٩/٥/١٢.

بدء طرح إصدار الصكوك األول بموجب برنامج الصكوك١٠٢٠١٩/٦/١٨.

تعي�ني رئيس مجلس اإلدارة ونائب الرئيس وتشكيل اللجان١١٢٠١٩/٧/١.

تعي�ني عضوي�ن في لجنة المراجعة١٢٢٠١٩/٧/١.

انتهاء طرح إصدار صكوك بموجب برنامج الصكوك١٣٢٠١٩/٧/٩.

النتائج المالية األولية للفرتة المنتهية في ٢٠١٩/٠٦/٣٠م (ستة أشهر)١٤٢٠١٩/٨/٢٠.

النتائج المالية األولية للفرتة المنتهية في ٢٠٩/٩/٣٠ م (تسعة أشهر)١٥٢٠١٩/١٠/٢٨.

ز) القرارات الرئيسة التي أتخذها مجلس اإلدارة واألحداث الهامة المتعلقة بالعام والتي تم إعالنها عرب تداول أو نشرها على الموقع 
اإللكرتوني للشركة:

ط) حقوق المساهمني وعالقات المست�ثمري�ن
تعزي�زًا لعالقتها مع مساهميها وكافة مست�ثمريها وأصحاب المصالح وحفاظًا على حقوقهم، وإيمانًا منها بأهمية الحوكمة المؤسسية التي 

تهدف إلى حماية حقوق المساهمني وتعزي�ز الرقابة الداخلية من خالل تفعيل دور مجلس اإلدارة ولجانه وااللتزام بمبدأ اإلفصاح والشفافية، فقد 
واصلت صافوال خالل العام ٢٠١٩م التزامها بالئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية السعودية واألنظمة األخرى ذات العالقة. 

وبناء عليه تفصح صافوال- بجانب أدائها ونتائجها المالية التي سبق تناولها في هذا التقري�ر- عن المعلومات التي تهم مساهمي الشركة وجمهور 
المست�ثمري�ن وأصحاب المصالح وما تقتضيها األنظمة ذات العالقة والممارسات الدولية الجيدة التي ت�تبناها صافوال في مجال الحوكمة والشفافية 

وذلك على النحو التالي:

ط-١) حقوق المساهمني وآليات التواصل معهم: 
انطالقًا من حرصها واهتمامها ورعايتها لحقوق مساهميها وفي ضوء األنظمة المعمول بها، فقد قامت صافوال بتضمني حقوق المساهمني في 

النظام األساس ودليل الحوكمة للمجموعة والتي يمكن االطالع عليها من خالل الموقع اإللكرتوني لمجموعة صافوال. 

ط-٢) تمكني المساهمني والمست�ثمري�ن من الحصول على المعلومات:
تقوم صافوال بنشر التقاري�ر المالية واإلعالنات والقرارات الجوهرية عرب موقع السوق المالية "تداول" والصحف اليومية والتقري�ر السنوي لمجلس 

إدارتها، كما توجد إدارة خاصة في صافوال لمتابعة شؤون المساهمني والرد على استفساراتهم.

ط-٣) إجراءات إحاطة أعضاء المجلس بمقرتحات ومالحظات المساهمني حول الشركة وأدائها:
تقوم الشركة بإحاطة أعضاء المجلس بمقرتحات المساهمني وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها من خالل اإلجراءات التالية:

١.  عرض مقرتحات المساهمني ومالحظاتهم (إن وجدت) على أعضاء المجلس في أقرب اجتماع للمجلس أو أي وسيلة اتصال أخرى فعالة تحقق 
الغرض وذلك بصفة مستمرة.

٢.  تنظيم لقاءت مستمرة مع المست�ثمري�ن(IR Programs)  وإحاطة المجلس بالمقرتحات الجوهرية التي يتقدمون بها.
٣.  حضور أعضاء المجلس الجتماعات جمعيات المساهمني، حيث يقوم المساهمون بطرح مقرتحاتهم وآرائهم على المجلس خالل اجتماع الجمعية 

ويقوم مجلس اإلدارة بالرد عليها خالل االجتماع.

فضالً عن ذلك، يقوم رئيـس مجلـس اإلدارة بمناقشة بعض المواضيع والمقرتحات الخاصة بالمساهمني وأداء الشركة دون حضـور أي من التنفيذي�ني 
(متى ما دعت الضرورة لذلك).



 التقري�ر االسرتاتيجي   I   تقري�ر مجلس اإلدارة   I   القوائم المالية

١٠٣التقري�ر السنوي لمجموعة صافوال ٢٠١٩

 التقري�ر االسرتاتيجي   I   تقري�ر مجلس اإلدارة   I   القوائم المالية

التقري�ر السنوي لمجموعة صافوال ٢٠١٩ ١٠٢

تقري�ر مجلس اإلدارة

تقري�ر الحوكمة المؤسسية واإلفصاحات ذات العالقة: (ت�تمة)

ط-٤) رأس مال الشركة واألسهم الحرة كما في٢٠١٩/١٢/٣١م:

القيمة بالريال/عدد األسهمالبيانم.

٥٫٣٣٩٫٨٠٦٫٨٤٠ ريالرأس مال الشركة١.

٥٣٣٫٩٨٠٫٦٨٤ سهمًاعدد األسهم المصدرة (جميع أسهم الشركة أسهم عادية)*٢.

٤٩٨٫١١٤٫٩١٨ سهمًاعدد األسهم الحرة حسب سجالت تداول **٣.

٥٫٣٣٩٫٨٠٦٫٨٤٠ ريالرأس المال المدفوع٤.

١٠ ريالالقيمة االسمية للسهم٥.

١٠ ريالالقيمة المدفوعة للسهم٦.
مالحظة:

*إقرار: ليس لدى الشركة أسهم امتياز أو أسهم ت�تمتع بأولوية خاصة في التصويت- سواء للمساهمني أو أعضاء مجلس اإلدارة أو منسوبيها- وأن كل أسهم الشركة عبارة عن أسهم عادية 
متساوية القيمة االسمية ومتساوية في حقوق التصويت وغريها من الحقوق حسب النظام.

**عدد األسهم الحرة يتغري من فرتة إلى أخرى وفقًا لحركة تداول أسهم الشركة اليومية بيعًا وشراًء في سوق األسهم، علمًا بأن عدد األسهم الحرة قد تم أخذه من موقع تداول بتاري�خ 
٠١ مارس ٢٠٢٠م.

ط-٥) تواري�خ األحداث المرتقبة والمناسبات التي تهم المساهمني والمست�ثمري�ن:
تماشيًا مع بعض الممارسات الدولية الجيدة في مجال الحوكمة، تود مجموعة صافوال مشاركة مساهميها أبرز المواعيد المقرتحة لألحداث 

المرتقبة خالل العام ٢٠٢٠م والتي تهم جمهور مساهميها ومست�ثمريها الكرام: 

الحدثالتاري�خم.

اجتماع لجنة المراجعة والتوصية لمجلس اإلدارة باعتماد نتائج الربع الرابع ٢٠١٩م٢٩ يناير١

اجتماع مجلس اإلدارة بخصوص النتائج المالية للربع الرابع ٢٠١٩م والتي يتم اإلعالن عنها في ضوء قرار المجلس خالل ٢٩ يناير٢
المدة النظامية المحددة

اجتماع لجنة المراجعة والتوصية لمجلس اإلدارة بخصوص النتائج المالية (المدققة) للعام المالي ٢٠١٩م١٦ مارس٣

اعتماد مجلس اإلدارة للقوائم المالية الموحدة والمدققة للعام ٢٠١٩م١٦-١٧ مارس٤

موعد لنشر النتائج المالية (المدققة) للعام المالي ٢٠١٩م على تداول ومن ثم موقع الشركة اإللكرتوني١٧-١٨ مارس٥

موعد لنشر التقري�ر السنوي لمجلس إدارة مجموعة صافوال للعام ٢٠١٩م١٨-٣١ مارس٦

اجتماع لجنة المراجعة والتوصية لمجلس اإلدارة باعتماد نتائج الربع األول ٢٠٢٠م٢٩ أبري�ل٧

اجتماع مجلس اإلدارة بخصوص النتائج المالية للربع األول ٢٠٢٠م والتي يتم اإلعالن عنها في ضوء قرار المجلس خالل ٢٩ أبري�ل٨
المدة النظامية المحددة

االجتماع السنوي للجمعية العامة للمساهمني والذي سيتم اإلعالن عنه حسب النظام (موعد مقرتح خاضع لموافقة ٢٩ أبري�ل٩
الجهات الرسمية)

اجتماع لجنة المراجعة والتوصية لمجلس اإلدارة باعتماد نتائج الربع الثاني ٢٠٢٠م١٢ أغسطس١٠

موعد نشر النتائج المالية للربع الثاني ٢٠٢٠م على موقع تداول فور اعتمادها من المجلس بناء على توصية من لجنة ١٣-١٤ أغسطس١١
المراجعة.

اجتماع لجنة المراجعة والتوصية لمجلس اإلدارة باعتماد نتائج الربع الثالث ٢٠٢٠م٢٨ أكتوبر١٢

اجتماع مجلس اإلدارة بخصوص النتائج المالية للربع الثالث ٢٠٢٠م والتي يتم اإلعالن عنها في ضوء قرار المجلس خالل ٢٨ أكتوبر١٣
المدة النظامية

ورشة العمل السنوية لمجلس اإلدارة للمراجعة الدورية السرتاتيجية وخطط صافوال وشركاتها الفرعية وسياستها ١٩-٢٠ ديسمرب١٤
العامة. واعتماد الخطة والموازنة التقديرية للعام – ٢٠٢١م

مالحظة: تود صافوال اإلشارة إلى أن تواري�خ األحداث المرتقبة أعاله ُتعد تقري�بية ومخطط لها من قبل صافوال وست�كون حريصة على تحقيقها، إال أنها قد ت�تغري في حالة حدوث أي طارئ ووفقًا 
للموافقات واإلخطارات الرسمية التي ترد إليها من قبل الجهات النظامية المختصة، عليه فإنه ال يرتتب على صافوال أي التزام تجاه هذه المواعيد، في حالة عدم تحققها ألي سبب من األسباب.

البيان التالي يوضح األرباح المقرتح توزيعها عن العام ٢٠١٩م:

نسب األرباح المقرتح توزيعها في نهاية نسب األرباح التي تم توزيعها خالل السنة
السنة

إجمالي مبلغ التوزيعات

لم يتم توزيع أرباح مرحلية خالل العام النسبة
٢٠١٩م 

بواقع (٠٫٣٠ ريال) للسهم وهو ما 
يمثل نسبة ٣٪ من القيمة االسمية 

للسهم

١٦٠٫٢ مليون ريال

لم يتم توزيع أرباح مرحلية خالل العام اإلجمالي
٢٠١٩م

بواقع (٠٫٣٠ ريال) للسهم وهو ما 
يمثل نسبة ٣٪ من القيمة االسمية 

للسهم

١٦٠٫٢ مليون ريال

ط—٧) قائمة المساهمني الرئيسي�ني:
يما يلي بيان بأسماء وعدد أسهم ونسبة ملكية المساهمني الرئيسي�ني الذين يملكون خمسة في المئة (٥٪) فما فوق وتغريها خالل عام 

٢٠١٩م (بالريال):

وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذي«ني وأقرباءهم) أبلغوا الشركة بتلك 
الحقوق

الجنسيةاسم من تعود له المصلحةم.

عدد األسهم 
كما في بداية

عام ٢٠١٩م

نسبة الملكية 
في بداية 

العام ٢٠١٩م

عدد األسهم 
كما في نهاية

عام ٢٠١٩م

نسبة 
الملكية في 
نهاية العام 

صافي التغي«ري٢٠١٩م
نسبة 
التغري

٠٪١١٫٢٤٠٪١١٫٢٤٦٠٫٠٠٠٫٠٠٠٪٦٠٫٠٠٠٫٠٠٠شركة سعوديةشركة أصيلة لالست�ثمار١.

المؤسسة العامة ٢.
للت�أمينات االجتماعية

مؤسسة حكومية 
سعودية

٣٫٥٩٪-١٩٫١٦٩٫٩٠٧-٦٫٦٧٪١٠٫٢٦٣٥٫٦٢٦٫٠٨٥٪٥٤٫٧٩٥٫٩٩٢

شركة عبدالقادر المهيدب ٣.
وأوالده

٠٪٨٫٢٣٠٪٨٫٢٣٤٣٫٩٦٦٫١١٠٪٤٣٫٩٦٦٫١١٠شركة سعودية

الشيخ عبداهللا محمد ٤.
عبداهللا الرب�يعة

٠٪٨٫٢٢٠٪٨٫٢٢٤٣٫٨٩٢٫٥٠٠٪٤٣٫٨٩٢٫٥٠٠سعودي

٠٪٦٫٣٦٠٪٦٫٣٦٣٣٫٩٨٠٫٦٨٤٪٣٣٫٩٨٠٫٦٨٤شركة سعوديةشركة المهيدب القابضة٥.
مالحظة: فيما يخص اإلشعارات المتعلقة بملكية حصص كبرية من األسهم وتغريها خالل العام حسب متطلبات قواعد التسجيل واإلدراج، تود صافوال أن تقر بأنها لم ت�تلق أي إخطار من نوعه من 

كبار المالك يفيد تغٌري ملكيتهم خالل العام ٢٠١٩م، وقد اعتمدت صافوال في رصد البيانات أعاله بناءًا على معلومات السوق المالية السعودية (تداول) في ٣١ ديسمرب ٢٠١٩م. 

ط) حقوق المساهمني وعالقات المست�ثمري�ن (ت�تمة) ط) حقوق المساهمني وعالقات المست�ثمري�ن (ت�تمة) 

ط-٦) وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح األسهم:
أ) سياسة توزيع األرباح:

وفقًا للمادة (٤٥) من النظام األساس للشركة فإن الشركة توزع أرباحها الصافية السنوية على الوجه التالي:
١.  يجنب ١٠٪ من صافي األرباح لت�كوي�ن االحتياطي النظامي للشركة، وي�جوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور 

٣٠٪ من رأس المال المدفوع.
٢.  يجوز للجمعية العامة العادية أن تقرر ت�كوي�ن احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان 

على المساهمني. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون 
قائم من هذه المؤسسات لخدمة المجتمع. 

٣.  يوزع من الباقي بعد ذلك أرباحًا للمساهمني بموجب توصية من مجلس اإلدارة وفقًا لما تقتضيه األنظمة بهذا الشأن مع مراعاة ما ورد في 
المادة (٤٦) من النظام األساس والتي تنص على:

-  أن كل مساهم يستحق حصته في األرباح وفقًا لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن في توصية مجلس اإلدارة وي�بني القرار تاري�خ 
االستحقاق وتاري�خ التوزيع وت�كون أحقية األرباح لمالكي األسهم المسجلني في سجالت المساهمني في نهاية اليوم المحدد لالستحقاق. 

-  يجوز للشركة بموجب نظامها األساس توزيع أرباح مرحلية (ربع أو نصف سنوية) على مساهميها بعد استيفاء الضوابط النظامية بهذا الخصوص. 

ب) األرباح المقرتح توزيعها عن العام ٢٠١٩م وإجراءات توزيعها:
في ضوء سياسة توزيع األرباح أعاله، قرر مجلس اإلدارة في جلسته المنعقدة بتاري�خ ٢٠٢٠/٠١/٢٩م، وفي ضوء األرباح التي حققتها الشركة عن 

العام ٢٠١٩م والبالغة ٤٧٥٫٦ مليون ريال، التوصية للجمعية العامة للمساهمني بتوزيع أرباح نقدية على مساهميها عن العام ٢٠١٩م قدرها ١٦٠٫٢ 
مليون ريال، أي بواقع (٠٫٣٠ ريال) للسهم وهو ما يمثل نسبته ٣٪ من القيمة االسمية لسهم الشركة، على أن يكون تاري�خ األحقية للمساهمني 

المالكني لألسهم يوم االستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاري�خ االستحقاق 
الموافق ليوم الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة. علمًا بأن موعد الجمعية سيحدد بعد أخذ موافقة الجهات الرسمية المختصة والتي 

ستصادق على توصية المجلس أعاله بتوزيع األرباح، حيث سيتم صرف هذه األرباح بعد موافقة الجمعية عليها وإيداعها في حسابات المساهمني 
حسب ما سيتم تفصيله في اإلعالن الذي سينشر على تداول الحقًا.
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١٠٥التقري�ر السنوي لمجموعة صافوال ٢٠١٩

 التقري�ر االسرتاتيجي   I   تقري�ر مجلس اإلدارة   I   القوائم المالية

التقري�ر السنوي لمجموعة صافوال ٢٠١٩ ١٠٤

تقري�ر مجلس اإلدارة

تقري�ر الحوكمة المؤسسية واإلفصاحات ذات العالقة: (ت�تمة)

ط-٨) عدد طلبات الشركة لسجل المساهمني وتواري�خ تلك الطلبات وأسبابها للعام ٢٠١٩:

السببتاري�خ الطلبم.

لتحديد أحقية حضور الجمعية العامة غري العادية رقم (٣١) ٨-٥-١٢٠١٩

( ٣-١٠-١٧-٢٤-٣١ ) يناير، (٧-١٤-٢١-٢٨) فرباير، (٧-١٤-٢١-٢٨) مارس، ( ٤-١١-١٨-٢٥ ) ٢
أبري�ل، (٢-٩-١٦-٢٣-٣٠) مايو، (١٣-٢٠-٢٧) يونيو، (٤-١١-١٨-٢٥) يوليو، (١-٨-٢٢-٢٩) 
أغسطس، (٥-١٢-١٩-٢٦) سبتمرب، (٣-١٠-١٧-٢٤-٣١) أكتوبر، (٧-١٤-٢١-٢٨) نوفمرب، 

(٥-١٢-١٩-٢٦) ديسمرب.

(٥٠ تقري�ر) لالطالع على تغري ملكية األسهم ألغراض 
عالقات المست�ثمري�ن وتحديث شاشة الشفافية التي تنشر 

على موقع الشركة اإللكرتوني.

٥١المجموع

ك) المعامالت مع أطراف ذات عالقة التي تمت خالل العام ٢٠١٩م والتي سيتم المصادقة عليها خالل أقرب جمعية عامة 
للمساهمني بحسب القوانني واألنظمة في هذا الخصوص:

ك-١) بيان باألعمال والعقود التي ت�كون الشركة طرفًا فيها وكانت فيها مصلحة ألحد أعضاء المجلس أو لكبار التنفيذي�ني أو ألي شخص 
ذي عالقة بأي منهم:

١) األعمال والعقود التي بها مصلحة مباشرة أو غري مباشرة بني الشركة وشركة عبدالقادر المهيدب وأوالده ومجموعة المهيدب 
وشركاتهم التابعة وأي طرف ذو عالقة بهما:

طبيعة التعامل أو العقدم.
مبلغ التعامل أو العقد

شروط التعامل أو العقدلعام ٢٠١٩م
مدة العمل 

أو العقد

اسم العضو/كبار التنفيذي«ني 
أو أي شخص ذي عالقة بأي 

منهم

أ. صافوال والمهيدب: 
األعمال والعقود التي بها مصلحة مباشرة أو غري مباشرة بني صافوال وشركة المهيدب وشركاتها التابعة وأي طرف ذو عالقة بهما، حيث بلغ 

حجم التعامل (٦٤١٫٤٢ مليون ريال):

شراء منتجات غذائية بواسطة شركة بنده للتجزئة ١.
(إحدى شركات صافوال) من شركة ميار لألغذية

عبارة عن عقود ١٣٤٫٧٣ مليون ريال
ومعامالت تجارية 
مستمرة ت�تم في 

سياق األعمال العادية 
ووفقًا للشروط 

التجارية السائدة 
ودون أي تعامالت 

تفضيلية والتي 
من بينها (جودة 

المنتج، وآلية الدفع، 
والتسعرية، التوصيل 

حسب االتفاق، غرامات 
الت�أخري.. الخ)

معامالت وعقود تجارية سنوية
متمثلة في (شراء وبيع 

منتجات غذائية وإي�جار 
محالت تجارية) بني شركة 

عبدالقادر المهيدب 
وأوالده وشركاتها 

التابعة وبعض الشركات 
التابعة لمجموعة صافوال 

في قطاعي التجزئة 
واألغذية، حيث تملك 

شركة المهيدب نسبة 
٨٫٢٣٪ من مجموعة 

صافوال والتي يرتأس 
مجلس إدارتهما سعادة 

أ. سليمان عبدالقادر 
المهيدب والذي يرتأس 

كذلك مجلس إدارة 
مجموعة صافوال، كما أن 
األستاذ عصام عبدالقادر 

المهيدب- يتقلد منصب 
العضو المنتدب لشركة 

عبدالقادر المهيدب 
وأوالده

شراء منتجات غذائية بواسطة شركة بنده للتجزئة ٢.
(إحدى شركات صافوال) من شركة دل مونتي 

العرب�ية السعودية

٧٠٫٨٠ مليون ريال

شراء منتجات غذائية بواسطة شركة بنده للتجزئة ٣.
(إحدى شركات صافوال) من مجموعة نستلة 

وشركاتها التابعة.

٣٨٣٫٢٤ مليون ريال

.٤
شراء منتجات بواسطة شركة بنده للتجزئة (إحدى 
شركات صافوال) من شركة مصنع المنهل للمياه 

المحدودة بموجب عقود توريد.

٥٫٧٩ مليون ريال

ت�أجري مواقع بواسطة شركة بنده للتجزئة (إحدى ٥.
شركات صافوال) من شركة عبدالقادر المهيدب 

وأوالده.

عبارة عن عقود ٦٫٧٨ مليون ريال
ومعامالت تجارية 
مستمرة ت�تم في 

سياق األعمال العادية 
ووفقًا للشروط 

التجارية السائدة 
ودون أي تعامالت 

تفضيلية (التجديد، 
آلية السداد، الصيانة، 

الت�أمني...إلخ)

ت�أجري مواقع لبيع منتجاتها داخل مراكز أسواق ٦.
بنده وبيع وشراء منتجات من وإلى شركة بنده 
للتجزئة (إحدى شركات صافوال) لشركة المهباج 

الشامية للتجارة.

٣٠٫٢٠ مليون ريال

ت�أجري مواقع لبيع منتجاتها داخل مراكز التسوق ٧.
(بنده) بواسطة شركة بنده للتجزئة (إحدى شركات 

صافوال) لشركة دل مونتي العرب�ية السعودية

٣٫٣٠ مليون ريال

بيع (مخلفات كرتونية) بواسطة شركة بنده ٨.
للتجزئة (إحدى شركات صافوال) لشركة تجميع 

وتدوي�ر المخلفات المحدودة

٥٫٩٤ مليون ريال

ت�أجري مواقع لبيع منتجاتها داخل مراكز التسوق ٩.
(بنده) بواسطة شركة بنده للتجزئة (إحدى شركات 

صافوال) لشركة زهور الريف

٤٨٢ ألف ريال

شراء منتجات غذائية بواسطة شركة بنده للتجزئة ١٠.
(إحدى شركات صافوال) من شركة مصنع الجزي�رة 

للتمور واألغذية

١٦٤ ألف ريال

٦٤١٫٤٢ مليون ريالإجمالي قيمة التعامل

٢) األعمال والعقود التي بها مصلحة مباشرة أو غري مباشرة بني الشركة وشركة المراعي:

طبيعة التعامل أو العقدم.
مبلغ التعامل أو العقد 

شروط التعامل أو العقدلعام ٢٠١٩م
مدة العمل 

أو العقد

اسم العضو/كبار التنفيذي«ني 
أو أي شخص ذي عالقة بأي 

منهم

ب. صافوال والمراعي: 
األعمال والعقود التي بها مصلحة مباشرة أو غري مباشرة بني صافوال وشركة المراعي وشركاتها التابعة وأي طرف ذو عالقة بهما، حيث بلغ 

حجم التعامل (٨٥٢٫٨٢ مليون ريال)

شراء مواد غذائية استهالكية بواسطة١.
شركة بنده للتجزئة (إحدى شركات صافوال) من 

شركة المراعي وشركاتها التابعة.

عبارة عن عقود ٧٤٠٫٢٠ مليون ريال
ومعامالت تجارية 
مستمرة ت�تم في 

سياق األعمال العادية 
ووفقًا للشروط 

التجارية السائدة 
ودون أي تعامالت 

تفضيلية والتي 
من بينها (جودة 

المنتج، وآلية الدفع، 
والتسعرية، التوصيل 

حسب االتفاق، غرامات 
الت�أخري.. الخ)

شركة المراعي مملوكة سنوية
بنسبة ٣٤٫٥٢ ٪لمجموعة 

صافوال ولها ثالثة ممثلني 
في عضوية مجلس إدارة 

شركة المراعي وهم: 
(أ. سليمان عبدالقادر 

المهيدب، و أ. بدر عبداهللا 
العيسى) والذين هم 

أيضًا أعضاء في مجلس 
إدارة مجموعة صافوال 

باإلضافة إلى عضوية 
المهندس/أنيس أحمد 

مؤمنة الرئيس التنفيذي 
لمجموعة صافوال.

بيع منتجات السكر بواسطة الشركة٢.
المتحدة للسكر (إحدى شركات صافوال لألغذية) 

إلى شركة المراعي وشركاتها التابعة.

٦٢٫٩٥ مليون ريال

بيع منتجات الدهون المتخصصة بواسطة الشركة ٣.
الدولية للصناعات الغذائية (إحدى شركات صافوال 

لألغذية) إلى شركة المراعي.

٤٣٫٢٧ مليون ريال

بيع منتجات زي�وت طعام بواسطة شركة عافية ٤.
العالمية (إحدى شركات مجموعة صافوال) إلى 

شركة المراعي.

٦٫٤٠ مليون ريال

٨٥٢٫٨٢ مليون ريالإجمالي قيمة التعامل

طبيعة التعامل أو العقدم.
مبلغ التعامل أو 

شروط التعامل أو العقدالعقد لعام ٢٠١٩م
مدة العمل 

أو العقد

اسم العضو/كبار التنفيذي«ني 
أو أي شخص ذي عالقة بأي 

منهم

ج. صافوال وهرفي: 
األعمال والعقود التي بها مصلحة مباشرة أو غري مباشرة بني صافوال وشركة هرفي وشركاتها التابعة وأي طرف ذو عالقة بهما، حيث بلغ حجم 

التعامل (٤٠٫٩٥  مليون ريال)

إي�جار محالت تجارية ومشرتيات تجزئة لمواد ١.
غذائية بواسطة شركة بنده للتجزئة (إحدى 
شركات مجموعة) من وإلى شركة هرفي.

عبارة عن عقود ومعامالت ٣٢٫٨١ مليون ريال
تجارية مستمرة ت�تم في 

سياق األعمال العادية 
ووفقًا للشروط التجارية 

السائدة ودون أي تعامالت 
تفضيلية والتي من بينها 

(التجديد، آلية السداد، 
الصيانة، الت�أمني...إلخ)

شركة هرفي للخدمات سنوية
الغذائية المملوكة بنسبة 

٤٩٪ للمجموعة (ملكية 
مباشرة وغري مباشرة) 
والتي يتولى عضوية 

مجلس إدارتها (٣) أعضاء 
ممثلني للمجموعة 

وهم (أ. عصام عبدالقادر 
المهيدب- رئيس مجلس 

إدارة هرفي، والمهندس 
معتز عزاوي) وهم أيضًا 
أعضاء في مجلس إدارة 

صافوال باإلضافة إلى 
عضوية المهندس/أنيس 

أحمد مؤمنة الرئيس 
التنفيذي لمجموعة 

صافوال.

بيع منتجات زي�وت طعام صافوال لألغذية ٢.
بواسطة شركة عافية العالمية (إحدى 

شركات صافوال لألغذية) إلى شركة هرفي.

عبارة عن عقود ومعامالت ٢٫٢٣ مليون ريال.
تجارية مستمرة ت�تم في 

سياق األعمال العادية 
ووفقًا للشروط التجارية 

السائدة ودون أي تعامالت 
تفضيلية والتي من بينها 

(جودة المنتج، وآلية الدفع، 
والتسعرية، التوصيل حسب 

االتفاق، غرامات الت�أخري.. الخ)

.٣

بيع منتجات السكر بواسطة الشركة 
المتحدة للسكر (إحدى شركات صافوال 

لألغذية) إلى شركة هرفي.

٢٫١٨ مليون ريال

بيع منتجات الدهون المتخصصة بواسطة ٤.
الشركة الدولية للصناعات الغذائية (إحدى 

شركات صافوال لألغذية) إلى شركة هرفي.

٣٫٧٣ مليون ريال

٤٠٫٩٥ مليون ريالإجمالي قيمة التعامل

Directors’ Report

ك) المعامالت مع أطراف ذات عالقة التي تمت خالل العام ٢٠١٩م والتي سيتم المصادقة عليها خالل أقرب جمعية عامة للمساهمني بحسب القوانني ط) حقوق المساهمني وعالقات المست�ثمري�ن (ت�تمة)
واألنظمة في هذا الخصوص: (ت�تمة)
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التقري�ر السنوي لمجموعة صافوال ٢٠١٩ ١٠٦

تقري�ر مجلس اإلدارة

تقري�ر الحوكمة المؤسسية واإلفصاحات ذات العالقة: (ت�تمة)

٤) األعمال والعقود التي بها مصلحة مباشرة أو غري مباشرة بني الشركة وشركات أخرى:

طبيعة التعامل أو العقدم.

 مبلغ التعامل 
أو العقد

شروط التعامل أو العقدلعام ٢٠١٩م*
مدة العمل 

أو العقد
اسم العضو/كبار التنفيذي«ني أو أي 

شخص ذي عالقة بأي منهم

إي�جار محل تجاري بواسطة شركة بنده ١.
للتجزئة (إحدى شركات مجموعة صافوال) من 

شركة دور الضيافة.

عبارة عن عقود ١٠٫٥٠ مليون ريال
ومعامالت تجارية 
مستمرة ت�تم في 

سياق األعمال العادية 
ووفقًا للشروط 

التجارية السائدة 
ودون أي تعامالت 

تفضيلية والتي من 
بينها (التجديد، آلية 

السداد، الصيانة، 
الت�أمني... إلخ)

شركة دور الضيافة والتي يتولى سنوية
عضوية مجلس إدارتها  أ. بدر 

عبد اهللا العيسى والذي يتولى 
عضوية مجلس إدارة شركة بنده 
للتجزئة (إحدى شركات مجموعة 

صافوال).

إي�جار محالت تجارية بواسطة شركة بنده ٢
للتجزئة (إحدى شركات مجموعة صافوال) من 

شركة كنان الدولية للتطوي�ر العقاري.

٣١٫١٣ مليون 
ريال

شركة كنان الدولية للتطوي�ر 
العقاري والمملوكة بنسبة 

٢٩٫٩٩٪ لمجموعة صافوال والتي 
يتولى عضوية مجلس إدارتها 

عضوي�ن ممثلني لمجموعة 
صافوال. وهم: أ. محمد العيسى 

والذي يتولى عضوية مجلس 
إدارة مجموعة صافوال، باإلضافة 

إلى عضوية المهندس/أنيس 
أحمد مؤمنة الرئيس التنفيذي 

للمجموعة.

ل) وصف ألي صفقة بني الشركة وأطراف أخرى ذات عالقة
إن المعامالت التالية تمت مع أطراف ذات عالقة والتي ت�تمثل في بيع وشراء منتجات أو إي�جار محالت في طور النشاط العادي لشركات تابعة 

للمجموعة أو ذات صلة ببعض الشركات التابعة. يتم االتفاق على شروط هذه المعامالت بني هذه الجهات وفقًا لألسس المتعارف عليها مع الغري 
ودون أي تفضيالت:

قيمتهامدتهانوع الصفقةنوع عالقته بالشركةالطرف ذو العالقةم.

مساهمون في بعض مساهمي الشركة المتحدة للسكر١.
شركة تابعة

١٣١٫٠٢ مليون ريالخالل عام ٢٠١٩متجارية

مساهمون في بعض مساهمي شركة عافية العالمية٢.
شركة تابعة

٧٠٫٧٤ مليون ريالخالل عام ٢٠١٩متجارية

٦٫٨١ مليون ريالخالل عام ٢٠١٩مغري تجاريةشركة زميلةإنتاج٣.

مساهم في شركة شركة المراكز العرب�ية الحكري٤.
تابعة

٥٢٫٢ مليون ريالخالل عام ٢٠١٩مغري تجارية

سيفود انرتناشیونال ون المنطقة ٥.
الحرة صافوال لألغذية

٢٨٫٤٦ مليون ريالخالل عام ٢٠١٩متجاريةشركة زميلة

١٤٧ ألف ريالخالل عام ٢٠١٩مغري تجارية

شركة خريات الشرق للتجارة العامة ٦.
وصناعة األغذية

١٩٫٨٥ مليون ريالخالل عام ٢٠١٩مغري تجاريةشركة زميلة

الشركة المتحدة للسكر، مصر- صافوال ٧.
لألغذية

١٤٫١٦ مليون ريالخالل عام ٢٠١٩متجاريةشركة زميلة

٤٩٫٠٦ مليون ريالخالل عام ٢٠١٩مغري تجارية

شركة زميلة، والتي شركة مدينة المعرفة اإلقتصادية٨.
يتولى عضوية مجلس 

إدارتها م. أنيس 
أحمد مؤمنة الرئيس 
التنفيذي للمجموعة.

٤٦٨ ألف ريالخالل عام ٢٠١٩مغري تجارية

م-١) إقرارات مجلس اإلدارة وفقًا لالئحة الحوكمة للعام ٢٠١٩م:
وحيث إن هناك بعض المتطلبات النظامية تقتضي عمل إقرارات لبعض الحاالت أو المواضيع التي ال تنطبق على الشركة أو غري موجودة لديها، 

عليه يقر المجلس بما يلي:

اإلقرار/الت�أكيدم.

ال توجد أي تحفظات من مراجع الحسابات على القوائم المالية السنوية للمجموعة وفقًا لتقري�ره عن العام ٢٠١٩م. هذا ويلتزم مجلس ١.
اإلدارة بتزويد هيئة السوق المالية بأي معلومات إضافية تطلبها في أي وقت في حالة إبداء المراجع ألي تحفظات حول القوائم 

المالية السنوية.

ال يوجد أي اختالف عن معاي�ري المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبني القانوني�ني.٢.

.٣ (KPMG) لم يوِص مجلس اإلدارة خالل العام ٢٠١٩م بتغي�ري مراجع الحسابات قبل انتهاء الفرتة المعني من أجلها، حيث تم تعي�ني مكتب
لمراجعة حسابات الشركة للعام ٢٠١٩م ولم يتم استبداله خالل العام.

لم يقم المراجع الخارجي للمجموعة خالل العام ٢٠١٩م بتقديم أي خدمات ذات طبيعة استشارية للشركة ولم يتلق أي أتعاب في هذا ٤.
الخصوص.

لم يحدث أن تسلمت الشركة من المحاسب القانوني للشركة طلبًا بانعقاد الجمعية العامة خالل السنة المالية المنتهية ولم يتم ٥.
انعقادها.

لم تقدم الشركة أي قرض نقدي من أي نوع ألعضاء مجلس إدارتها، كما لم تضمن أي قرض يعقده واحد منهم مع الغري.٦.

لم يتم تنفيذ أي عقوبة أو جزاء أو تدبري احرتازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو ٧.
تنظيمية أو قضائية أخرى.

تؤكد الشركة بأنها لم تضع أي إجراء أو قيد قد يؤدي إلى إعاقة استخدام المساهم لحقه في التصويت.٨.

تؤكد الشركة أنه لم يحدث أن تسلمت من مساهمني يملكون ٥٪ من رأس المال أو أكرث طلبًا بانعقاد الجمعية العامة أو إضافة بند إلى ٩.
جدول أعمالها أو أكرث عند إعداده خالل العام ولم يتم انعقادها.

تؤكد الشركة بأنها ال تطبق خالل العام ٢٠١٩م برامج منح العاملني ألسهمًا أو نصيبًا من األرباح التي تحققها وبرامج التقاعد، وال يوجد ١٠.
صندوق مستقل لإلنفاق على تلك الربامج، وسيتم اإلفصاح عن ذلك متى ما تم تبنيها من قبل الشركة بعد أخذ الموافقات الالزمة 

من الجهات النظامية، إال أنه وبهذا الخصوص أعلنت مجموعة صافوال في ٢٩ يناير ٢٠٢٠ على موقع السوق المالية تداول عن عزمها 
شراء أسهمها لالحتفاظ بها كأسهم خزينة في إطار برنامج حوافز الموظفني طوي�ل األجل وذلك بعد أخذ موافقة الجمعية العامة غري 

العادية على عملية الشراء.

لم يتلق رئيس مجلس اإلدارة أي طلب مكتوب بعقد اجتماعات طارئة من اثنني من األعضاء أو أكرث خالل السنة المالية المنتهية ٢٠١٩م.١١.

لم يقم مجلس اإلدارة بإبراء أي من مديني الشركة من التزاماتهم خالل العام ٢٠١٩م.١٢.

ال توجد أي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكت�تاب تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركات التابعة ١٣.
عدا ما تم ذكره في هذا التقري�ر في الفقرة (و-٣) بخصوص ملكية بعضهم في شركة هرفي للخدمات الغذائية.

ال توجد أي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكت�تاب تعود لكبار التنفيذي�ني وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركات التابعة.١٤.
ملحوظة: علمًا بأن الشركة قد أفصحت عن مصلحة أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذي�ني وأقربائهم في هذا التقري�ر.

تؤكد الشركة بأنه ال توجد أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة ألي غرض من األغراض وبالتالي ال توجد تفاصيل عن استخداماتها، ١٥.
إال أنه وبهذا الخصوص أعلنت مجموعة صافوال في ٢٩ يناير ٢٠٢٠ على موقع السوق المالية تداول عن عزمها شراء أسهمها لالحتفاظ 

بها كأسهم خزينة في إطار برنامج حوافز الموظفني طوي�ل األجل وذلك بعد أخذ موافقة الجمعية العامة غري العادية على عملية 
الشراء.

ال توجد أدوات دين صادرة للشركات التابعة لمجموعة صافوال عدا ما تم تفصيله في هذا التقري�ر في بند القروض١٦.

ال توجد أي فئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحول وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكت�تاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو ١٧.
منحتها الشركة خالل السنة المالية.

ال توجد أي حقوق تحوي�ل أو اكت�تاب بموجب أدوات دين قابلة للتحوي�ل أو أوراق مالية تعاقدية، أو مذكرات حق اكت�تاب، أو حقوق ١٨.
مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.

ال يوجد أي اسرتداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لالسرتداد، وقيمة األوراق المالية المتبقية، سواًء كانت ١٩.
أوراق مالية مدرجة اشرتتها الشركة، أو اشرتتها شركاتها التابعة.

ك) المعامالت مع أطراف ذات عالقة التي تمت خالل العام ٢٠١٩م والتي سيتم المصادقة عليها خالل أقرب جمعية عامة للمساهمني بحسب القوانني 
واألنظمة في هذا الخصوص: (ت�تمة)

م) اإلقرارات وما ُطبق من أحكام الئحة الحوكمة وما لم ُيطبق وإجراءات فاعلية الحوكمة للعام ٢٠١٩م 
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١٠٩التقري�ر السنوي لمجموعة صافوال ٢٠١٩ التقري�ر السنوي لمجموعة صافوال ٢٠١٩ ١٠٨

تقري�ر مجلس اإلدارة

تقري�ر الحوكمة المؤسسية واإلفصاحات ذات العالقة: (ت�تمة)

م-٢) إجراءات اإلشراف العام على نظام الحوكمة ومراقبة مدى فاعليته وتعديله:

يوجد لدى صافوال دليل وقواعد للحوكمة تم تطوي�ره وإقراراه ألول مرة عام ٢٠٠٤م، ويتم تطوي�ره بشكل مستمر وبما ينسجم مع الئحة • 
الحوكمة الصادرة من هيئة السوق المالية السعودية وأفضل الممارسات الدولية في مجال الحوكمة والشفافية، وقامت الشركة خالل العام 

٢٠١٧م وعام ٢٠١٩م- بعد صدور الئحة الحوكمة في فرباير ٢٠١٧م وتعديلها خالل العام ٢٠١٨م- بمراجعة وتحديث قواعدها ولوائحها وسياساتها 
الخاصة بالحوكمة وتم اعتمادها من قبل األجهزة اإلدارية المختصة بالشركة سواء مجلس اإلدارة أو الجمعية العامة للمساهمني (حيثما 

ينطبق).
تم إضافة مهام واختصاصات لجنة الحوكمة الى لجنة المكافآت والرتشيحات اعتبارًا من ١ يوليو ٢٠١٩، ويتم كذلك متابعة متطلبات الحوكمة من • 

قبل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية، فضالً عن وجود إدارة مختصة للحوكمة وااللتزام وفري�ق داخلي مؤهل على مستوى صافوال لمتابعة 
وضمان فاعلية تطبيق نظام الحوكمة بالشركة والقرارات التي يصدرها المجلس بهذا الخصوص ورفع تقاري�ر دورية للمجلس حول مستوى 

توافق صافوال مع متطلبات الحوكمة، باإلضافة إلى اإلشراف العام من قبل مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة على تطوي�ر وتطبيق 
نظام الحوكمة بشكل عام.

تستعني صافوال- من فرتة إلى أخرى- ببيوتات خربة متخصصة في مجال الحوكمة بهدف تحقيق أفضل الممارسات في مجال الحوكمة إقليميًا • 
ودوليًا.

كما تقوم صافوال بعرض تجاربها على المقّيمني المحلي�ني واإلقليمي�ني والدولي�ني لمعرفة مواطن القوة والضعف والعمل على وضع خطط • 
لتحسينها. 

 •.(www.savola.com) قامت صافوال باإلفصاح عن كافة قواعد وسياسات ولوائح الحوكمة في موقعها اإللكرتوني

م-٣) ما ُطبق من أحكام الئحة الحوكمة وما لم يطَبق وأسباب ذلك:
تطبق الشركة جميع األحكام الواردة في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، باست�ثناء األحكام الواردة أدناه:

م.
رقم المادة/

أسباب عدم التطبيق (بالنسبة للفقرات االسرتشادية)رقم المادة/الفقرةالفقرة

المادة (٧٠)١.
(اسرتشادية)

تشكيل لجنة إدارة المخاطر:
تشكqل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى (لجنة 

إدارة المخاطر) يكون رئيسها وغالبية أعضائها من 
أعضاء مجلس اإلدارة غري التنفيذي�ني. وُيشرتط أن يتوافر 

في أعضائها مستوى مالئم من المعرفة بإدارة 
المخاطر والشؤون المالية.

تم ت�أجيل تشكيل لجنة إدارة المخاطر من قبل مجلس اإلدارة إلى 
حني است�كمال البنية التحتية المتعلقة بإدارة المخاطر، حيث تم 

ت�أسيس وحدة إلدارة المخاطر بقيادة شخص متخصص في مجال 
إدارة المخاطر، وتوجد سياسة معتمدة من قبل المجلس إلدارة 

المخاطر، كما يعمل ضابط إدارة المخاطر على بناء الوحدة وتعي�ني 
فري�ق مختص في إدارة المخاطر لت�أسيس أعمال وأنشطة اإلدارة، 
كما يجري حاليًا االستعانة ببيوت خربة خارجية متخصصة في مجال 

إدارة المخاطر، فضالً عن أن الشركة مستمرة في ت�أسيس إدارة 
المخاطر المؤسسية لمجموعة صافوال (GRC) والتي من شأنها أن 
تعزز المشاركة الفعالة من مجلس اإلدارة وفري�ق اإلدارة التنفيذي 

في عملية إدارة المخاطر لضمان رؤية موحدة للمخاطر التي تواجه 
صافوال وشركاتها الفرعية، هذا وسيقوم المجلس بت�كوي�ن هذه 

اللجنة متى ما رأى ذلك ضروريًا.

المادة (٧١)٢.
(اسرتشادية)

ال ينطبق لعدم تشكيل لجنة إلدارة المخاطر لألسباب المذكورة في اختصاصات لجنة إدارة المخاطر.
الفقرة (١) أعاله.

المادة (٧٢)٣.
(اسرتشادية)

اجتماعات لجنة إدارة المخاطر.
تجتمع لجنة إدارة المخاطر بصفة دورية كل (ستة 

أشهر) على األقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.

لم يتم تشكيل لجنة إدارة المخاطر لألسباب المذكورة في الفقرة 
(١) أعاله.

المادة (٩٥)٤.
(اسرتشادية)

تشكيل لجنة حوكمة الشركات:
في حال تشكيل مجلس اإلدارة لجنة مختصة بحوكمة 

الشركات، فعليه أن يفوض إليها االختصاصات المقررة 
بموجب المادة الرابعة والتسعني من هذه الالئحة، 

وعلى هذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن 
تطبيقات الحوكمة، وتزويد مجلس اإلدارة، سنويًا على 

األقل، بالتقاري�ر والتوصيات التي ت�توصل إليها.

لم يتم تشكيل لجنة منفصلة للحوكمة، إال أنه لضمان مراقبة تنفيذ 
آليات وقواعد الحوكمة، تم إضافة مهام واختصاصات لجنة الحوكمة 

الى لجنة المكافآت والرتشيحات اعتبارًا من ١ يوليو ٢٠١٩، فضالً عن 
متابعة متطلبات الحوكمة كذلك من قبل مجلس اإلدارة واإلدارة 

التنفيذية، حيث توجد إدارة للحوكمة وااللتزام وفري�ق داخلي على 
مستوى صافوال لمتابعة وضمان فاعلية تطبيق نظام الحوكمة 

بالشركة والقرارات التي يصدرها المجلس بهذا الخصوص ورفع 
تقاري�ر دورية للمجلس حول مستوى توافق صافوال مع متطلبات 

الحوكمة، باإلضافة إلى اإلشراف العام من قبل مجلس اإلدارة 
والرئيس التنفيذي للمجموعة على تطوي�ر وتطبيق نظام الحوكمة 

بشكل عام. وسيقوم المجلس بت�كوي�ن هذه اللجنة متى ما رأى ذلك 
ضروريًا.

المادة (٣٢)٥.
الفقرة (ب)

(اسرتشادية)

اجتماعات مجلس اإلدارة:
يعقد مجلس اإلدارة أربعة اجتماعات في السنة على 

األقل، بما ال يقل عن اجتماع واحد كل ثالثة أشهر

عقد مجلس اإلدارة (٦) اجتماعات خالل السنة، إال هناك فرتة من يوم 
٨ مايو وحتى ٢٦ سبتمرب٢٠١٩م لم يعقد المجلس اجتماع له، وهي 

تزيد على ثالثة أشهر، حيث لم يتم جدولة اجتماع للمجلس خالل 
تلك الفرتة نظرًا لتزامنها مع فرتة اإلجازات السنوية واألعياد وعدم 

تواجد غالبية أعضاء المجلس، حيث تمت الموافقة على النتائج 
المالية للربع الثاني ٢٠١٩م بالتمري�ر بناًء على توصية لجنة المراجعة 

في اجتماعها بتاري�خ ٢٠١٩/٨/١٩م.

م) اإلقرارات وما ُطبق من أحكام الئحة الحوكمة وما لم ُيطبق وإجراءات فاعلية الحوكمة للعام ٢٠١٩م : (ت�تمة)

اإلقرار/الت�أكيدم.

ال توجد أي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذي�ني ٢٠
وأقرباءهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق، وأي تغي�ري في تلك الحقوق خالل السنة المالية األخرية.

بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذي�ني عن أي مكافآت:٢١
أ) أحد أعضاء مجلس اإلدارة: (توجد)

"إن سعادة األستاذ سليمان عبدالقادر المهيدب- رئيس مجلس إدارة مجموعة صافوال قد تنازل عن المكافأة السنوية وبدل حضور 
الجلسات وبدل الحضور اإلضافي ومصروفات المواصالت للعام المالي ٢٠١٩م وتربع بها لدعم صندوق ت�كافل موظفي صافوال 

والبالغة (٢٦٠,١٧٥) ريال". 
ب) أحد كبار التنفيذي�ني. (ال توجد)

ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح.٢٢

يقر مجلس اإلدارة بما يلي:٢٣
  أ) أن سجالت الحسابات اrعدت بالشكل الصحيح. 

ب) أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وُنفذ بفاعلية. 
ج) أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة (مجموعة صافوال) على مواصلة نشاطها.

ال توجد توصيات للجنة المراجعة تعارضت مع قرارات مجلس اإلدارة، ولم يرفض المجلس األخذ بأي توصيات بشأن تعي�ني مراجع حسابات ٢٤
الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقي�يم أدائه أو تعي�ني المراجع الداخلي خالل العام.

أصدرت الشركة خالل شهر يناير من العام ٢٠١٣م الشريحة األولى من برنامج الصكوك االست�ثمارية عرب طرح خاص لعدد لمجموعة من ٢٥
المست�ثمري�ن بقيمة بلغت ١٫٥ مليار ريال، كما قامت خالل شهر يوليو ٢٠١٩م بإصدار صكوك أخرى بموجب برنامج جديد بقيمة بلغت ١ 

مليار ريال جزء منها كان بمقابل مالي واآلخر عن طري�ق مبادلته بالصكوك المصدرة في العام ٢٠١٣م، في حني سيتم اسرتداد بقية 
الصكوك المصدرة في ذلك العام في تاري�خ استحقاقها األصلي (يناير من العام ٢٠٢٠).
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التقري�ر السنوي لمجموعة صافوال ٢٠١٩ ١١٠

تقري�ر مجلس اإلدارة

األنشطة الرئيسة واإلفصاحات المالية: (ت�تمة)

١١١التقري�ر السنوي لمجموعة صافوال ٢٠١٩

تقري�ر الحوكمة المؤسسية واإلفصاحات ذات العالقة: (ت�تمة)
م) اإلقرارات وما ُطبق من أحكام الئحة الحوكمة وما لم ُيطبق وإجراءات فاعلية الحوكمة للعام ٢٠١٩م : (ت�تمة)

م-٣) ما ُطبق من أحكام الئحة الحوكمة وما لم يطَبق وأسباب ذلك:

م.
رقم المادة/

أسباب عدم التطبيق (بالنسبة للفقرات االسرتشادية)رقم المادة/الفقرةالفقرة

الفقرة (٢) ٦.
من المادة 

(٨٥)

تحفيز العاملني:
أن تضع الشركة "برامج منح العاملني أسهمًا في 
الشركة أو نصيبًا من األرباح التي تحققها وبرامج 

التقاعد، وت�أسيس صندوق مستقل لإلنفاق على تلك 
الربامج".

تم تعديل النظام األساس ليسمح للشركة بالقيام بربنامج منح 
العاملني ألسهمها، كما اعتمد مجلس إدارة مجموعة صافوال (بناًء 

على توصية لجنة المكافآت والرتشيحات) بتاري�خ ٢٩ يناير ٢٠٢٠ معاي�ري 
وشروط برنامج حوافز الموظفني طوي�ل األجل والذي يهدف إلى 
استقطاب الكفاءات والكوادر المتميزة واالحتفاظ بها وتحفيزها 

لمزيد من األداء مما يساهم في تحقيق أهداف مجموعة صافوال. 
كما أعلنت صافوال على موقع السوق المالية تداول عن عزمها 

شراء أسهمها لالحتفاظ بها كأسهم خزينة في إطار هذا الربنامج.

المادة (٨٧)٧.
(اسرتشادية)

المسؤولية االجتماعية:
تضع الجمعية العامة العادية- بناًء على اقرتاح من 

مجلس اإلدارة- سياسة ت�كفل إقامة التوازن بني 
أهدافها واألهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها؛ 
بغرض تطوي�ر األوضاع االجتماعية واالقتصادية للمجتمع

ت�تبنى صافوال سياسة واسرتاتيجية واضحة في مجال المسؤولية 
االجتماعية معتمدة من قبل مجلس اإلدارة وتحرص دوما على 

تطبيقها وذلك منذ سنوات، كما يتم اإلفصاح عن جهود الشركة في 
مجال المسؤولية االجتماعية ضمن التقري�ر السنوي لمجلس اإلدارة 

وعلى موقع الشركة اإللكرتوني.

فضالً عن ذلك توجد لجنة منبثقة من مجلس اإلدارة لمتابعة أعمال 
المسؤولية االجتماعية بجانب وجود إدارة وفري�ق عمل خاص 

لإلشراف وتنفيذ هذه الربامج والمبادرات، هذا وسيقوم المجلس 
بعرض هذا األمر على الجمعية متى ما رأى ذلك ضروريًا.

ملحوظة: لضمان استدامة برامج المسؤولية االجتماعية، بذلت 
مجموعة صافوال جهودًا مقدرة في ت�أسيس مؤسسة عالم 

صافوال كمؤسسة أهلية غري ربحية يتم اإلشراف عليها من قبل 
وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية والتي تقوم صافوال 

بتموي�ل ودعم برامجها بالكامل، حيث ستحل محل إدارة المسؤولية 
االجتماعية واالستدامة خالل العام ٢٠٢٠م . وسيتم إدارة أعمالها 

من خالل مجلس أمناء بدالً من لجنة للمسئولية االجتماعية.

المقدمة
 تشكلت لجنة المراجعة لمجموعة صافوال وتم اعتماد الئحة عملها بقرار صدر من الجمعية العامة للمساهمني حسب متطلبات المادتني رقم (١٠١) 

ورقم (١٠٤) من نظام الشركات، حيث تنص المادة (١٠٤) بأن: "على لجنة المراجعة النظر في القوائم المالية للشركة والتقاري�ر والملحوظات التي 
يقدمها مراجع الحسابات، وإبداء مرئياتها حيالها إن وجدت، وعليها كذلك إعداد تقري�ر عن رأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في 

الشركة وعما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها، وعلى مجلس اإلدارة أن يودع نسخًا كافية من هذا التقري�ر في مركز الشركة 
الرئيس قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بواحد وعشري�ن يومًا على األقل، لتزويد كل من رغب من المساهمني بنسخة منه، ويتلى التقري�ر أثناء 

انعقاد الجمعية".

يسرنا أن نشارككم تقري�ر لجنة المراجعة لمجموعة صافوال للعام ٢٠١٩ م والذي أعد في ضوء متطلبات نظام الشركات وأنظمة ولوائح هيئة السوق 
المالية والئحة عمل اللجنة، كما يسعدنا اإلجابة على استفسارات�كم بهذا الخصوص بعد تالوة ملخص التقري�ر خالل الجمعية.

١) عضوية اللجنة: 
تم تعي�ني لجنة المراجعة لمجموعة صافوال في اجتماع الجمعية العامة غري العادية رقم (٣١) والتي ُعقدت في يوم األربعاء ٨ مايو ٢٠١٩م الموافق 

٣ رمضان ١٤٤٠ه، استنادا للمادة رقم (١٠١) من نظام الشركات، حيث تمت الموافقة بأغلبية األصوات الحاضرة والبالغة ٣٥٦,٧٤٣٫٥٢٦ صوتًا والتي 
تمثل ٩٨٫٦٧٪ من نسبة الحضور و ٦٦٫٨٪ من أصل أسهم رأس مال الشركة البالغ ٥٣٣٫٩٨٠٫٦٨٤ سهمًا على الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة 

وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة والتي ستبدأ أعمالها لمدة ٣ سنوات و٣ أشهر اعتبارًا من ١ يوليو ٢٠١٩م إلى 
٣٠ سبتمرب ٢٠٢٢م، حيث تم تعي�ني السادة: أ.فهد عبداهللا القاسم، د.عبدالرؤوف سليمان باناجة، د.عمرو خالد كردي كأعضاء اللجنة. وذلك بعد انتهاء 

الدورة السابقة للجنة في ٣٠ يونيو ٢٠١٩م.
باإلضافة إلى ذلك، قام مجلس إدارة مجموعة صافوال بتعي�ني كالً من أ.محمد إبراهيم العيسى (عضو مجلس إدارة غري تنفيذي)، أ.بدر حمد الرب�يعة 
(عضو مجلس إدارة مستقل) كأعضاء في لجنة المراجعة بمجموعة صافوال، وذلك اعتبارًا من تاري�خ ١ يوليو ٢٠١٩م. علمًا بأن موافقة المجلس على 

تعي�ني العضويtني ال تعُد نهائية، وسوف يعرض هذا التعي�ني على أول اجتماع للجمعية العامة إلقراره والمصادقة عليه.

٢)االجتماعات:
في ضوء الئحة عملها تعقد اللجنة اجتماعاتها بناًء على دعوة من رئيسها، وتجتمع لجنة المراجعة ٤ مرات على األقل في السنة وقد تزيد متى ما 
دعت الحاجة لذلك، وتعقد اجتماعات اللجنة عند اكتمال النصاب القانوني وذلك بحضور أغلبية أعضائها سواء أصالة أو توكيالً عن غريهم من األعضاء، 

وقد عقدت لجنة المراجعة ٤ اجتماعات خالل العام ٢٠١٩م وباكتمال النصاب القانوني المحدد لذلك.

٣)الهيكل التشغيلي للمجموعة
إن الهيكل التنظيمي "النموذج التشغيلي" الذي ت�تبناه صافوال كشركة قابضة است�ثمارية اسرتاتيجية يظهر استقالل النواحي التشغيلية للشركات 

الفرعية بصافوال، وفي المقابل، فإن جميع التعامالت التي ت�تم بني لجان المراجعة للمجموعة من جهة وشركاتها التابعة من جهة أخرى، ت�كون 
محكومة بتمثيل مندوبني للمجموعة في عضوية لجان المراجعة بالشركات التابعة.

تقري�ر لجنة المراجعة
تقري�ر مجلس اإلدارة
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١١٣التقري�ر السنوي لمجموعة صافوال ٢٠١٩ التقري�ر السنوي لمجموعة صافوال ٢٠١٩ ١١٢

٤) ملخص السرية الذاتية ألعضاء اللجنة:
الجدول التالي يبني الوظائف الحالية والسابقة ومؤهالت وخربات أعضاء لجنة المراجعة بالمجموعة وهم

الخرباتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسمم.

أعضاء لجنة المراجعة للدورة التي بدأت في ٢٠١٩/٠٧/٠١م:

أ. فهد عبداهللا القاسم١.
تم ذكر وظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخرباتهم ضمن أعضاء مجلس اإلدارة في تقري�ر مجلس 

اإلدارة أ. محمد إبراهيم العيسى٢.

أ. بدر حمد الرب�يعة٣.

يتولى حاليًا العديد من د. عبدالرؤوف سليمان باناجة٤.
العضويات في مجالس 

إدارات شركات ولجان 
منها عضوية لجنة 

المراجعة في شركة 
هرفي، وعدد من 

الشركات المساهمة 
األخرى.

شغل سابقًا منصب 
مستشار نائب محافظ 

مؤسسة النقد 
العربي السعودي 
(ساما) ومستشار 

اقتصادي في وزارة 
المالية.

دكتوراه في االقتصاد، 
جامعة كاليفورنيا، سانتا 

باربارا، ١٩٨١ (الواليات 
المتحدة األمريكية).

تقلد عدد من المناصب في 
عدد من البنوك المحلية 

واإلقليمية.

الرئيس التنفيذي د. عمرو خالد كردي٥.
لخدمات األعمال 

الشركة السعودية 
لإلست�ثمار الصناعي 

(دسر)

المدير المالي لشركة 
أميانتيت العرب�ية 

السعودية.

مدير تنفيذي 
للمراجعة بجامعة 

الملك فهد للبرتول 
والمعادن.

بكالوري�وس في المحاسبة 
من جامعة الملك فهد 
للبرتول والمعادن عام 

٢٠٠١م، ودرجة الماجستري 
في المحاسبة من جامعة 
أري�زونا بالواليات المتحدة 

األمريكية عام ٢٠٠٤م، 
ودرجة الدكتوراه في 

المحاسبة من جامعة شمال 
ت�كساس بالواليات المتحدة 

األمريكية عام ٢٠١٠م، 
كما حصل على شهادة 

الزمالة للمحاسبة اإلدارية. 
باإلضافة إلى ذلك، يشغل 
منصب عضو مجلس إدارة 

في معهد المحاسبني 
اإلداريtني األمريكي.

خربة واسعة في عدد من 
المجاالت من بينها مجاالت 

المحاسبة والمراجعة، 
واإلدارة المالية، وحوكمة 
الشركات، وإدارة المخاطر. 

باإلضافة إلى كونه 
عضوًا في لجنة المراجعة 

في عدد من الشركات 
المساهمة.

عضو لجنة المراجعة السابق للدورة المنتهية في ٢٠١٩/٠٦/٣٠م

تم ذكر وظائفه الحالية والسابقة ومؤهالته وخرباته ضمن أعضاء مجلس اإلدارة في تقري�ر مجلس اإلدارةأ. عبدالعزي�ز خالد الغفيلي-

تقري�ر مجلس اإلدارة

٥) سجل حضور اجتماعات اللجنة: 

فيما يلي بيان بحضور أعضاء لجنة المراجعة الجتماعات اللجنة المنعقدة خالل العام ٢٠١٩م

اسم العضوم

اجتماعات اللجنة خالل الدورة 
السابقة والمنتهية في ٣٠ يونيو 

٢٠١٩م

اجتماعات اللجنة خالل الدورة 
الجديدة والتي بدأت في ١ يوليو 

٢٠١٩م
عدد مرات 

الحضور ٢٨ أكتوبر ١٩ أغسطس٨ مايو٧ مارس

أ. فهد عبداهللا القاسم (رئيس اللجنة)١
٤ من PPPP٤(عضو مجلس إدارة مستقل)

أ. محمد إبراهيم العيسى*٢
٤ من PPPP٤(عضو مجلس إدارة غري تنفيذي)

أ. بدر حمد الرب�يعة**٣
٢ من PP٢ال ينطبق(عضو مجلس إدارة مستقل)

د. عبدالرؤوف سليمان باناجة٤
٤ من PPPP٤(عضو من خارج المجلس - مستقل)

د. عمرو خالد كردي ٥
٤ من PPPP٤(عضو من خارج المجلس - مستقل)

أ. علي عاصم بركات-
٤ من PPPP٤(أمني سر اللجنة)

عضو لجنة المراجعة السابق للدورة المنتهية في ٢٠١٩/٠٦/٣٠م

أ. عبدالعزي�ز خالد الغفيلي-
٢ من ٢ال ينطبقPP(عضو مجلس إدارة غري تنفيذي)

مالحظة:
* كان سعادة األستاذ/ محمد إبراهيم العيسى يصنف كعضو مستقل في الفرتة من ٠١ يناير ٢٠١٩م وحتى ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩م، إال أنه تم إعادة تصنيف عضويته إلى عضو غري تنفيذي 

اعتبارًا من ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩م وذلك نظرًا لتعي�ينه عضوًا بمجلس إدارة شركة كنان الدولية للتطوي�ر العقاري والتي لديها معامالت تجارية مع إحدى الشركات التابعة للمجموعة.
** تم تعي�ني سعادة األستاذ/ بدر حمد الرب�يعة عضوًا باللجنة من قبل مجلس إدارة مجموعة صافوال في دورتها الجديدة اعتبارًا من ١ يوليو ٢٠١٩م ولمدة ثالث سنوات ميالدية 

وثالث أشهر تنتهي في ٣٠ سبتمرب ٢٠٢٢م.

٦) مكافآت أعضاء لجنة المراجعة للعام ٢٠١٩م (ريال سعودي)

المكافآت الثابتةالمنصباسم العضوم
(عدا بدل حضور 

الجلسات)

بدل حضور 
الجلسات

بدل المصروفاتالمجموع

أ. فهد عبداهللا القاسم ١
(عضو مجلس إدارة مستقل) 

مضمنة في ١٥٠,٠٠٠٢٠,٠٠٠١٧٠,٠٠٠رئيس اللجنة
جدول مكافآت 

أعضاء المجلس 
(هـ-٤)

أ. محمد إبراهيم العيسى*٢
(عضو مجلس إدارة غري تنفيذي)

١٥٠,٠٠٠٢٠,٠٠٠١٧٠,٠٠٠عضوًا

أ. بدر حمد الرب�يعة٣
(عضو مجلس إدارة مستقل)

عضوًا 
(اعتبارًا من ١ 

يوليو ٢٠١٩م)
٧٥,٠٠٠١٠,٠٠٠٨٥,٠٠٠

د. عبدالرؤوف سليمان باناجة٤
(عضو من خارج المجلس- مستقل)

ال يوجد١٥٠,٠٠٠٢٠,٠٠٠١٧٠,٠٠٠عضوًا

د. عمرو خالد كردي ٥
(عضو من خارج المجلس- مستقل)*

١٥٠,٠٠٠٢٠,٠٠٠١٧٠,٠٠٠٩,٤٦٥عضوًا

عضو لجنة المراجعة السابق للدورة المنتهية في ٢٠١٩/٠٦/٣٠م

أ. عبدالعزي�ز خالد الغفيلي -
(عضو مجلس إدارة غري تنفيذي)

عضوًا

٧٥,٠٠٠١٠,٠٠٠٨٥,٠٠٠

مضمنة في 
جدول مكافآت 

أعضاء المجلس 
(هـ-٤)

Total٧٥٠,٠٠٠١٠٠,٠٠٠٨٥٠,٠٠٠٩,٤٦٥

تقري�ر لجنة المراجعة (ت�تمة)
تقري�ر مجلس اإلدارة
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١١٥التقري�ر السنوي لمجموعة صافوال ٢٠١٩ التقري�ر السنوي لمجموعة صافوال ٢٠١٩ ١١٤

تقري�ر لجنة المراجعة (ت�تمة)
تقري�ر مجلس اإلدارة

٧) ملخص ألهم مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة خالل العام ٢٠١٩م

أ- التقاري�ر المالية
النظر في النتائج والقوائم المالية الموحدة األولية الفصلية والسنوية والتوصية لمجلس إدارة مجموعة صافوال بالموافقة عليها مع الرتكيز بصفة خاصة • 

على مدى نزاهة اإلفصاحات في القوائم المالية، التغي�ريات في السياسات المحاسبية، األحداث الهامة وغري المتوقعة، التحقق من التقديرات المحاسبية في 
المسائل الجوهرية باإلضافة إلى مدى االلتزام بالمعاي�ري المحاسبية والمتطلبات القانونية األخرى.

ب- المراجعة الداخلية
اإلشراف على أعمال، ونطاق، وأدوات، ومنهجية، ومخرجات، وخطة إدارة المراجعة الداخلية للمجموعة والموافقة عليها وكذلك الت�أكد عما إذا كانت لديها • 

السلطة والموارد الالزمة للقيام بعملها مع الحفاظ على استقالليتها.
مراجعة ودراسة تقاري�ر المراجعة الداخلية لمجموعة صافوال، ومتابعة ومراقبة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للمالحظات الواردة فيها.• 

ج- المراجعة الخارجية
مراجعة خطة، ونطاق العمل، ونتائج عمليات مراجعة الحسابات المالية، والتقاري�ر ذات الصلة لمراجع الحسابات الخارجي جنبا إلى جنب مع خطاب اإلدارة والردود • 

والتعليقات على نتائج المراجعة.
الت�أكد من أن أعضاء اإلدارة التنفيذية للمجموعة قدموا المساعدة المناسبة لمراجعي الحسابات الخارجي�ني وأنه لم تواجههم أي صعوبات في سياق عمل • 

المراجعة، بما في ذلك أي قيود على نطاق المراجعة أو الوصول إلى المعلومات المطلوبة.

د- المعامالت مع األطراف ذات العالقة
استعرضت اللجنة نتائج عملية الت�أكيد المحدود التي تمت من قبل مراجع الحسابات الخارجي للمعامالت مع األطراف ذات العالقة بمجموعة صافوال لسنة ٢٠١٩م • 

المضمنه في تقري�ر المعامالت مع األطراف ذات العالقة والمعد من قبل رئيس مجلس اإلدارة مبينًا جميع التعامالت مع أطراف ذات عالقة التي قامت بها 
الشركة خالل السنة مع تقديم التوصيات الالزمة بناًء على نتائج التقري�ر لمجلس إدارة المجموعة إن وجدت،

هـ- خط صافوال للنزاهة
اإلشراف على أداة تقديم البالغات (خط النزاهة) والتي تسجل وتحفظ كافة البالغات المقدمة من قبل أصحاب المصالح بما في ذلك فري�ق اإلدارة التنفيذية • 

وكبار المديري�ن والموظفني (الدائمني والمؤقتني وبدوام جزئي) والمساهمني والمدرب�ني والعمالء واألفراد وموظفي الوكاالت والمستشاري�ن، وموردين 
وبائعني والمجتمع ككل. حيث يتم التواصل مع اإلدارة بخصوص هذه البالغات واتخاذ اإلجراءات الدورية المناسبة لمتابعتها.

٨) آلية ونتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بمجموعة صافوال:

تقوم اإلدارة التنفيذية للمجموعة وشركاتها التابعة بتوقيع إقرارات سنوية تهدف إلى الت�أكيد على مسؤولية اإلدارة التنفيذية في توفري إجراءات رقابة • 
داخلية تضمن بشكل معقول فاعلية وكفاءة العمليات وإجراءات الرقابة المطبقة، بما في ذلك مدى مصداقية التقاري�ر المالية ونزاهتها، ومدى االلتزام 

باألنظمة والقوانني والسياسات المعمول بها. إن الت�أكيد المعقول الذي توفره إقرارات الرقابة الداخلية الموقعة، مدعومًة بنتائج االستبيان الذي تمت اإلجابة 
عليه من قبل جميع رؤساء األقسام في المجموعة وشركاتها التابعة والمصمم وفًقا لإلطار المت�كامل للرقابة الداخلية الذي نشرته لجنة المنظمات الراعية 

للجنة تريدواي (كوسو)، وقد تم تسليم هذه اإلقرارات عن العام ٢٠١٩م وإيداعها لدى الشؤون القانونية بالمجموعة.

تقوم إدارة المراجعة الداخلية للمجموعة وشركاتها التابعة بتنفيذ خطة المراجعة السنوية والمعتمدة من قبل لجنة المراجعة للمجموعة وشركاتها التابعة • 
لتقي�يم وضع الرقابة الداخلية المطبقة مع الرتكيز على تقي�يم البيئة الرقابية، الهيكل التنظيمي، المخاطر، السياسات واإلجراءات، فصل المهام، ونظم 

المعلومات، وذلك من خالل أخذ عينات عشوائية لألنشطة المخطط مراجعتها بهدف فحصها للت�أكد من مدى فاعلية وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية المصممة 
والمطبقة. إن جميع توصيات الرقابة الداخلية الناتجة عن تنفيذ خطط المراجعة السنوية قد تمت مشاركتها مع اإلدارات المعنية ومتابعتها من قبل إدارات 

المراجعة الداخلية بمجموعة صافوال وشركاتها التابعة بهدف دعم الحفاظ على إجراءات رقابة داخلية فعالة.

وكذلك يقوم المراجع الخارجي للمجموعة بتخطيط وتنفيذ أعمال المراجعة للحصول على درجة معقولة من القناعة بأن القوائم المالية خالية من األخطاء • 
الجوهرية وفقا للمعاي�ري الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العرب�ية السعودية، والمعای�یر واإلصدارات األخرى المعتمدة من الھیئة السعودية 

للمحاسبني القانوني�ني والتي نتج عنها تقديم رأي غري متحفظ على البيانات المالية المجمعة للمجموعة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمرب ٢٠١٩م.

إن لجنة المراجعة بمجموعة صافوال تعتقد بأن ما ذكر أعاله وفر ضمانا معقوال بشأن فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية.• 

كما ننوه أنه ال يمكن الت�أكيد بشكل مطلق على شمولية عمليات الفحص والتقي�يم التي ت�تم إلجراءات الرقابة الداخلية وذلك ألن عملية المراجعة في جوهرها • 
تستند إلى أخذ عينات عشوائية كما هو مشار إليه أعاله، فضالً عن انتشار عمليات صافوال وتوسعها الجغرافي محليًا وإقليميًا.

ولذلك فإن جهود التحسني والتطوي�ر مستمرة من قبل اللجنة وفري�ق إدارة المراجعة الداخلية بمجموعة صافوال وشركاتها التابعة لضمان فاعلية وكفاءة أكرث • 
في آلية متابعة عمليات وإجراءات الرقابة الداخلية.

خاتمة: تم إعداد هذه التقري�ر من قبل لجنة المراجعة خالل العام ٢٠١٩م في ضوء المتطلبات النظامية والئحة عمل اللجنة ليقدم إلى الجمعية العامة للمساهمني 
التي سيدعو لها مجلس اإلدارة وستنعقد خالل النصف األول من العام ٢٠٢٠م (حسب المواعيد التي توافق عليها الجهات النظامية)، وت�تشرف اللجنة بالرد على 

كافة استفسارات المساهمني- على ما ورد بهذا التقري�ر- خالل اجتماع الجمعية العامة للمساهمني، واهللا ولي التوفيق والسداد.
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