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  التقـریر السـنوي لمجلس إدارة 

  مجموعة صافوال

  )٢٠١٤(للعـام المالي 

  
 :تمھید

 المالي للعام) صافوال أو المجموعة( صافوال لمجموعة السنوي تقریره أمامكم یضع أن صافوال مجموعة إدارة مجلس یسر
 ویتضمن النظام، حسب للمساھمین العامة الجمعیة قبل من علیھ الموافقة ثم ومن لمناقشتھ وذلك م٣١/١٢/٢٠١٤ في المنتھي

 وافٍ  ملخٍص   إلى باإلضافة للمجموعة، التنفیذي والرئیس المنتدب العضو وكلمة اإلدارة مجلس رئیس وكلمة تمھید التقریر ھذا
 والتحلیالت االستراتیجي التوجھ إلى یتطرق وكذلك وخارجھا، بالمملكة الفرعیة شركاتھا وعملیات المجموعة أداء عن

ً  التقریر یتطرق كما. م٢٠١٥ للعام للمجموعة المالیة والتوقعات األداء ومؤشرات  في المجموعة تتبناھا التي الجھود إلى أیضا
   .الموظفین لصالح تطویرھا تم التي والبرامج العامة والعالقات البشریة الموارد وأنشطة االجتماعیة المسئولیة

 ذات واالفصاحات بالمجموعة الشركات حوكمة تطبیق آلیات مستوى حول وافٍ  ملخٍص  على یحتوي التقریر فإن ذلك بجانب
 تتم التي والمعامالت التنفیذیین كبار ومكافآت ومھامھا لجانھ وھیكل ومھامھ ومكافآتھ اإلدارة مجلس تكوین مثل بھا العالقة

 الصادرة  الشركات حوكمة الئحة مع المجموعة توافق ومدى المجلس إقرارات كذلك التقریر یتضمن كما عالقة، ذات أطراف مع
  .السعودیة المالیة السوق ھیئة من

 اخلد المجموعة منسوبي وكافة للمساھمینلحكومتنا الرشیدة و والتقدیر الشكر بخالص المجلس یتقدم التقریر نھایة وفي
 خالل المجموعة حققتھ الذي المتمیز األداء ھذا تحقیق في ساھمت التي المخلصة والجھود والمساندة للدعم وخارجھا المملكة

   .م٢٠١٤ العام

 الخارجي المراجع وتقریر لھا المصاحبة واإلیضاحات صافوال لمجموعة المدققة الختامیة الحسابات التقریر ھذا یصاحب كما
    .م٢٠١٤ العام عن

 جیلالتس وقواعد الشركات حوكمة الئحة خاص وجھ على السعودیة المالیة السوق ھیئة متطلبات ضوء في التقریر ھذا إعداد تم
 الحوكمة مجال في علیھا المتعارف العالمیة الممارسات وأفضل والصناعة التجارة وزارة نظام االعتبار في األخذ مع واإلدراج،
    .والشفافیة

 المجلس یتشرف كما م،٢٠١٤ العام خالل وأداءھا مجموعتكم أعمال تطورات على یشتمل التقریر ھذا إن الكرام، مساھمینا
 ساھمینللم العامة للجمعیة السنوي االجتماع خالل التقریر ھذا تضمنھا التي والتوجھات المعلومات حول استفساراتكم على بالرد
 معلومات من التقریر ھذا في ورد ما على موافقتكم یأمل كما النظامیة، الجھات علیھ توافق الذي الموعد في ستعقد التي

 .الجمعیة أعمال جدول على الموافقة ذلك في بما استراتیجیة وتوجھات

  صافوال مجموعة إدارة مجلس
  م٢٠١٥ فبرایر 
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  كلمة رئیس مجلس اإلدارة 

بسم هللا الرحمن الرحیم، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین سیدنا محمد بن عبد هللا وعلى آلھ 
  وصحبھ أجمعین، وبعد،

یطیب لي أن أطلعكم على التقریر السنوي لمجلس إدارة مجموعة صافوال نیابة عن زمالئي أعضاء المجلس 
 المجموعةم.  وأن استعرض النتائج المتمیزة التي حققتھا ٢٠١٤دیسمبر  ٣١للسنة المالیة  المنتھیة بتاریخ 

ملیار لایر  ٢٫٠٧م بلغت ٢٠١٤خالل ھذا العام. وفّقنا هللا تعالى إلى تحقیق أرباح صافیة غیر مسبوقة للعام 
م، علماً بأن األرباح التشغیلیة شكلت نسبة ٢٠١٣مقارنة بما حققتھ صافوال خالل عام  %٢١٬٦بزیادة قدرھا 

عن العام  %١٥٬١ریاالً، بزیادة   ٣٬٨٨من ھذه األرباح، فیما بلغت ربحیة السھم الواحد   %٩٣٬٢٤
الماضي. وقد تمكنّا بعون هللا من تحقیق ھذه النتائج على الرغم من تنامي المنافسة وزیادة التحدیات التي 

  واجھت المجموعة في عدد من األسواق التي تعمل فیھا. 

فقد أوصى مجلس إدارة المجموعة بتوزیع أرباح نقدیة  واستكماالً لسیاسة المجموعة في توزیع أرباح نقدیة على مساھمیھا بصفة ربع سنویة،
ملیون لایر  ١٬٢٠١ملیون لایر، لیصل إجمالي ما تم توزیعھ خالل السنة المالیة السابقة إلى  ٢٦٦٬٩م بقیمة ٢٠١٤عن الربع الرابع من عام 

  من القیمة االسمیة للسھم.  %٢٢٫٥لایر للسھم) وھو ما یمثل  ٢٫٢٥(بواقع 

إلى أن المجموعة قد حققت ھذه النتائج المتمیزة في ضوء تطبیقھا الستراتیجیة التركیز على األنشطة الرئیسة في قطاعي األغذیة  اإلشارة روتجد
ھا عملیاتوالتجزئة، مقابل إعطاء الشركات الفرعیة للمجموعة التابعة لھذه القطاعات مزیداً من المرونة واالستقاللیة في اتخاذ قراراتھا وإدارة 

  في ضوء آلیات الحوكمة المحددة من قبل الشركة األم. وذلك

عفة اإن ھذا التوجھ والمتمثل في منح مزید من االستقاللیة والمرونة وتطبیق استراتیجیة التركیز، قد مّكن قطاع التجزئة (أسواق بنده) من مض
متجراً. واستكماال الستراتیجیة  ٣٤٥دد ھذه المتاجر إلى م، لیصل ع٢٠١٤متجراً جدیداً إلى سلسلة متاجره خالل عام  ١٦١توسعھ بإضافة عدد   

تطورة مالتركیز ذاتھا، فقد تم اتخاذ قرار ببیع  كامل حصص المجموعة في شركة صافوال ألنظمة التغلیف، حیث تم توقیع اتفاقیة مع شركة تكوین ال
ننا  نتوقع أن یستمر ھذا التوّجھ االستراتیجي خالل السنة كما أملیون لایر سعودي.  ٩١٠للصناعات لبیع كامل ھذه الحصص بقیمة اجمالیة بلغت  

، وأن یساھم، بمشیئة هللا،  في تعزیز نتائج مجموعتنا وتطویر أداء الشركات الفرعیة التابعة لھا  خالل السنوات المقبلة. وانطالقاً م٢٠١٥المالیة 
على أن تحقق مجموعتنا أرباحاً -ائلین هللا عز وجل أن یوفقنا بعونھ تعالى س -لنعمل  ٢٠١٥من ھذه التوجھ الطموح، فقد رسمنا أھدافنا لعام 

ملیون لایر سعودي (بدون األرباح الرأسمالیة) على الرغم من قرار بیع أحد شركاتنا الفرعیة العاملة في مجال البالستیك.  ١٫٨١٥صافیة  قدرھا 
وقعاتھا للفترة المالیة المقبلة، األمر الذي یعزز من سمعة المجموعة كمنظمة وفي ھذا الخصوص، یأتي حرص صافوال الدائم على اإلعالن عن ت

  وطنیة رائدة حریصة على تبني أعلى معاییر الشفافیة والحوكمة المؤسساتیة.

  الدكتور ھذا، وأصالة عن نفسي، ونیابة عن أخواني أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي المجموعة، أود أن أتقدم بخالص الشكر والتقدیر لسعادة 
افوال صعبد الرؤوف محمد مناع، الرئیس التنفیذي والعضو المنتدب السابق للمجموعة، على جھوده الكبیرة وأدائھ المتمیز خالل فترة تولیھ قیادة 

ء وانجزت  العدید م، حیث حققت  المجموعة خالل فترة تولیھ ھذا المنصب نمواً متمیزاً  في األدا٢٠١٤م وحتى نھایة العام ٢٠١٠منذ بدایة یولیو 
  التحدیات التي واجھتھا في عملیة التوسعات الدولیة.  كثیر من من الصفقات المربحة والمشاریع االستراتیجیة الھامة، والتغلب على

دوام التوفیق  م، متمنیاً لھ١/١/٢٠١٥كما أغتنم ھذه الفرصة ألرحب بخلفھ المھندس عبد هللا محمد نور رحیمي الذي تسلم ھذا المنصب اعتباراً من 
قلد عضویة والنجاح في مھامھ ومسئولیاتھ الجدیدة. والمھندس عبد هللا رحیمي، كان دوماً قریباً من عملیات المجموعة وتطورات أعمالھا كونھ كان یت

االستثمار بالمجموعة قبل  م، إضافة إلى تقلده عضویة عدد من المجالس الفرعیة التابعة لمجموعة صافوال وترأسھ لجنة٢٠١٠مجلس إدارتھا منذ عام 
  مباشرتھ لھذا المنصب.

كفاءة یاتھ بإن المسیرة المھنیة الغنیة للمھندس عبد هللا رحیمي حافلة بالخبرة العریقة واإلنجازات، ما یعطینا ملء الثقة بقدرتھ على تحّمل مسؤول
مؤسسات الحكومیة والخاصة، كتولیھ منصب رئیس الھیئة العامة للطیران واقتدار، حیث تبوأ عدداً من المناصب اإلداریة والقیادیة العلیا في عدد من ال

  المدني ونائب مدیر عام صندوق التنمیة الصناعیة، إلى جانب تقلده حالیاً لعضویة عدد من مجالس إدارة البنوك والشركات المحلیة.

لشریفین الملك سلمان بن عبد العزیز آل سعود، واألمیر مقرن بن عبد إن مجلس إدارة المجموعة یتقدم بأسمى آیات الشكر والتقدیر إلى خادم الحرمین ا
مسیرة  یزالعزیز آل سعود، وليُّ العھد ونائب رئیس مجلس الوزراء، وإلى وزراء حكومتنا الرشیدة الذین نتطلع إلى توجیھاتھم الحكیمة في سبیل تعز

  .الحبیبة التطور واالزدھار في  مملكتنا

ً م، ٢٠١٤إال أن أتقدم بخالص الشكر والتقدیر لمساھمي مجموعة صافوال لدعمھم ومساندتھم خالل العام في الختام ال یسعني  إلى مزید من الدعم  متطلعا
لمتمیزة ا والتوجیھات، والشكر كذلك موصول إلى فریق اإلدارة التنفیذیة وكافة منسوبي المجموعة على جھودھم المخلصة التي ساھمت في تحقیق النتائج

  م.٢٠١٥والنجاح خالل العام  مع ثقتي الكبیرة بإذن هللا في االستمرار في األداء المتمیزالعام واألعوام الماضیة،  لھذا
  والسداد، التوفیق ولي وهللا

  المھیدب القادر عبد سلیمان
  اإلدارة مجلس رئیس
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  الرئیس التنفیذي العضو المنتدب وكلمة 

  وبركاتھ، هللا ورحمة علیكم السالم

م تطبیق توجھھا االستراتیجي الذي یھدف إلى مزید من التركیز ٢٠١٤في العام صافوال اصلت مجموعة و
شركاتھا الفرعیة التابعة لھذه القطاعات مزیداً ومنح  على قطاعاتھا الرئیسة (قطاعي األغذیة والتجزئة)

التي تنظم آلیات الحوكمة وذلك في ضوء  ،من المرونة واالستقاللیة في اتخاذ قراراتھا وإدارة عملیاتھا
تعزیز األداء وسیساھم في تحسین وساھم االمر الذي بین الشركات الفرعیة والشركة القابضة.  العالقة 

إلى ذلك أخي  أشار، كما بإذن هللا القادمةالسابقة والتشغیلي واالستراتیجي لھذه الشركات خالل األعوام 
  التقریر.  سعادة رئیس المجلس في كلمتھ االفتتاحیة لھذا

م على وضعھا التنافسي المتمیز محلیاً وإقلیمیاً على الرغم من التحدیات ٢٠١٤خالل العام  حافظت صافوال
 علىمن دول المنطقة التي تعمل فیھا المجموعة تعرضت لھا بعض السیاسیة واالقتصادیة الصعبة التي 

تتمتع بوضع تنافسي متمیز ما زالت . وعلى الرغم من ھذه التحدیات فإن مجموعتنا ھي ما زالت مستمرة حتى الیوم و ،السنوات األربع الماضیةمدى 
، سیة راسخةمؤسعالیة، ثقافة  ةاستراتیجیة واضحة، قدرات بشریة ذات كفاءتشمل وجود والتي التي لدیھا  ةالتنافسیوهلل الحمد وذلك بفضل القدرات 
  .م٢٠١٤الموحدة للعام القوائم المالیة  تعكسھباإلضافة إلى مركز مالي قوي 

العام الماضي، مع  ةمقارنبال %٢١٬٦ملیار لایر سعودي بزیادة قدرھا  ٢٫٠٧ تم بلغ٢٠١٤للعام قیاسیة صافیة  تحقیق أرباحاستطاعت صافوال لقد 
ً أرباحمحققة  العام السابق. كما أن صافي الربح (قبل األرباح مع مقارنة بال %١٫٩، وھو ما یمثل زیادة بنسبة لایر ملیارا ٤٫٨٦إجمالیة بلغت  ا

أعلنت كانت قد عن التوقعات التي  % ٧٫٢عن العام الماضي وبزیادة قدرھا  %٢٣ملیار لایر بزیادة قدرھا  ١٫٩٣م بلغ ٢٠١٤الرأسمالیة) للعام 
حصة زیادة إلى ارتفاع العوائد المحققة وأساساً  ودالربحیة یع. إن ھذا النمو المتمیز في م٢٠١٤شھر ینایر  تداول خاللموقع  صافوال علىعنھا 

 ھرفيشركة المراعي و في عدد من المؤسسات الرائدة (مثل شركة من استثمارھاالمحقق  الدخلضافة إلى ارتفاع باإلالمجموعة في قطاع التجزئة، 
  یة).ائغذخدمات اللل

حوكمة لافقد حصلت صافوال على الجائزة الذھبیة العالمیة للتمیز في ممارسات  في مجال آخر، ونتیجة لجھود المجموعة في مجال الحوكمة والشفافیة،
م والتي تقدمت بھا إدارة الجوائز العالمیة في مجال حوكمة الشركات خالل فعالیات مؤتمر لندن الدولي الرابع عشر الذي انعقد ٢٠١٤للعام فافیة الشو

 م حول الحوكمة المؤسسیة واالستدامة بلندن. ٢٠١٤خالل شھر نوفمبر 

 ملیاتعبلغ العدد الكلي للقوى العاملة في وقد  ،سعودیةالكوادر ال استمرار على استقطاب وتطویروعلى صعید الموارد البشریة، فإن المجموعة تعمل ب
ً موظف ٢٣٬٦٠٠ أكثر من (بینھم  ألف موظفاً وموظفة ٢٩المجموعة المحلیة والدولیة أكثر من  متوسط وقد حققت المجموعة  ، )بالمملكة شركاتھافي  ا

  وهلل الحمد. %٤٠سعودة بلغ نسبة 

استمرت صافوال في دعم المبادرات االجتماعیة، وانطالقاً من حرص المجموعة والتزامھا الوطني بالمساھمة في خدمة وتلبیة احتیاجات المجتمع، 
 بتحدیثالمسؤولیة االجتماعیة ضمن ھذا التقریر. وكانت المجموعة قد قامت خالل العام الماضي لق بوالتي یمكن االطالع علیھا في الجزء المتع

ما زالت تعمل و شرائح مختلفة من المجتمعاحتیاجات أكثر فعالیة وشمولیة لتغطي  صبح لتوتطویرھا عیة اجتمولیة االؤالخاصة بالمس استراتیجیتھا
رائح شبمتابعة فعالیة برامج المجموعة في مجال المسئولیة االجتماعیة لتشمل وتغطي كافة ولیة االجتماعیة ؤالمس إدارةقوم  تو في ھذا االتجاه،

  مجتمعنا.

بخالص الشكر والتقدیر ألخي الدكتور عبد الرؤوف محمد مناع،  الرئیس التنفیذي والعضو المنتدب للمجموعة السابق كذلك أتقدم اسمحوا لي بأن 
ً  م،٢٠١٠لمجموعة منذ عام ا في قیادة المتمیز  أدائھ وانجازاتھ على  في ھذا الكیان هللا في مواصلة واستكمال مسیرة من سبقونا  اأن یوفقن راجیا

  . االقتصادي وتحقیق مزید من التمیّز والتفّوق بمشیئة هللا

، األمر الذي یجعلنا أكثر اطمئناناً ویقیناً ي األعمالمساھمي الشركة وعمالئنا وشركاءنا فإن كل ھذه الجھود تحققت بتوفیق هللا عز وجل ومن ثم دعم 
  .م واألعوام القادمة بإذن هللا٢٠١٥بتمكننا من مواصلة ھذا األداء المتمیز خالل العام 

ا خالل ھالمخلصة التي بذلو ھمجھودعلى  منسوبي المجموعةلإلدارة التنفیذیة للمجموعة وجمیع والتقدیر والشكر كما ال یفوتني أن أتقدم بخالص 
  م بإذنھ تعالى. ٢٠١٥للعام المالي  ناتوقعاتأن نحقق جمیعاً ، آمالً م٢٠١٤العام 

  ،،والنجاح التوفیق نسأل وهللا

  رحیمي نور محمد هللا عبد
 التنفیذي والرئیس المنتدب العضو
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  وصف النشاط الرئیس للمجموعة: أوالً) 
 زیوت الطعام والسمن النباتي م، بھدف إنتاج وتسویق١٩٧٩عام الفي عامة شركة مساھمة كتم تأسیس مجموعة صافوال 

لشرق افي المملكة. وتُعد المجموعة حالیاً إحدى أكثر الشركات الغذائیة متعددة العملیات الدولیة نجاحاً ونمواً في منطقة 
  . األوسط وشمال إفریقیا وآسیا الوسطى

  
تي، اتتضمن المحفظة االستثماریة للمجموعة على العدید من األنشطة التي تشمل إنتاج وتسویق زیوت الطعام، والسمن النب

ة والمتاجر الصغیرة)، باإلضافة إلى نشاط صناع ھایبرماركت وسوبرماركتوصناعة السكر والمكرونة والبیع بالتجزئة (
ً  طورةالمتالبالستك بنوعیھ (الصلب والمرن) والذي یجرى حالیاً استكمال إجراءات بیعھ لشركة تكوین للصناعات   انطالقا

ھا الرئیسیین: األغذیة والتجزئة. ھذا بجانب تملكھا لحصص استثماریة رئیسة من استراتجیة صافوال للتركیز على قطاعی
في عدد من الشركات القیادیة المدرجة في السوق المالیة السعودیة (مثل شركة المراعي وشركة ھرفي) وعدد من 

ي األقسام المخصصة ھا فالصنادیق االستثماریة وشركات التطویر العقاري التي سیتم التطرق إلى تفاصیل ملكیة صافوال فی
لذلك في ھذا التقریر الذي یستعرض كافة أنشطة وأداء القطاعات الرئیسة للمجموعة واستثماراتھا ونشاطھا العقاري 

  م. ٢٠١٤ومدى مساھمتھا في نتائج أعمال وأداء المجموعة خالل العام 
  

لد ا داخل المملكة وخارجھا وأنشطتھا الرئیسة وبوفیما یلي بیان بالشركات التابعة والشقیقة للمجموعة وأبرز استثماراتھ
  التأسیس: 

  اسم الشركة  م
دولة 

  التأسیس
  نوع النشاط الرئیس

الدولة التي تمارس فیھا 
  نشاطھا

  نسبة الملكیة
(مباشرة 
وغیر 
  مباشرة)

  رأس المال
وفقاً للقیمة األسمیة 
  لألسھم والحصص

             قطاع األغذیة -

شركة صافوال    .١
  لألغذیة

األغذیة األساسیة   السعودیة
(زیوت الطعام 
والسمن النباتي 

  والسكر والمكرونة)

شركة قابضة تدیر 
استثمارات المجموعة  
في مجال األغذیة داخل 

  المملكة وخارجھا

  ملیار لایر ٢٬٢  %١٠٠

شركة عافیة   .٢
  العالمیة

زیوت الطعام   السعودیة
  والسمن النباتي

السعودیة، دول الخلیج،   
إیران، تركیا، مصر، 

  األردن

  ملیون لایر ٥٠٠  %٩٥٬١٩

شركة صافوال   .٣
ألسواق األغذیة 

  الناشئة* 

الجزر 
البریطانیة 

  العذراء

الجزائر، السودان،   زیوت الطعام
  والمغرب

  ملیون لایر ١٣٠  %٩٥٬٤٣

الشركة المتحدة   .٤
  للسكر

مكعبات السكر،   السعودیة
سكر البنجر، 

  والمحلّیات

  ملیون لایر ٣٩٥  %٧٤٬٤٨  السعودیة ومصر

شركة الملكة   .٥
  للصناعات الغذائیة

ملیون جنیھ  ١٦٢  %١٠٠  مصر  تصنیع المكرونة  مصر
 مصري 

شركة الفراشة   .٦
  للصناعات الغذائیة

ملیون جنیھ  ٢٠  %١٠٠  مصر  تصنیع المكرونة  مصر
  مصري 

            قطاع التجزئة:  -

شركة بنده للتجزئة   .٧
(العزیزیة بنده 

  سابقاً) 

تجارة التجزئة   السعودیة
 (الھایبرماركت 
والسوبرماركت 

والمحالت التجاریة 
  الصغیرة)

السعودیة، اإلمارات 
  العربیة المتحدة (دبي)

ملیون  ٦٥٢٬٨  %٩٢
  لایر
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  اسم الشركة  م
دولة 

  التأسیس
  نوع النشاط الرئیس

الدولة التي تمارس فیھا 
  نشاطھا

  نسبة الملكیة
(مباشرة 
وغیر 
  مباشرة)

  رأس المال
وفقاً للقیمة األسمیة 
  لألسھم والحصص

       ):محتفظ بھ للبیعنشاط البالستیك خالل ھذا العام بأنھ  قطاع البالستیك (تم تصنیف

شركة صافوال   .٨
  التغلیفألنظمة 

منتجات البالستیك   السعودیة
بنوعیھ (المرن 

  والصلب)

  ملیون لایر ٣٤٢٬٤  %١٠٠  السعودیة، ومصر 

شركة نیومارینا   .٩
للصناعات 
  البالستیكیة

  ملیون  ٣٠  %١٠٠  مصر (اإلسكندریة)  البالستیك  مصر
  جنیھ مصري

شركة الشرق   ١٠
للصناعات 
  البالستیكیة 

  ملیون لایر ٦١٬٦  %١٠٠  السعودیة  البالستیك  السعودیة

        قطاع االستثمار (ال تدیره المجموعة): -

شركة ھرفي   .١١
  للخدمات الغذائیة

األغذیة ومطاعم   السعودیة
  الوجبات السریعة

السعودیة وبعض دول 
  الخلیج

  ملیون لایر ٤٦٢  %٤٩

المنتجات الغذائیة   السعودیة  شركة المراعي  .١٢
  الطازجة

  لایر ملیار ٦  %٣٦٬٥  السعودیة 

  ملیار لایر ١٬٧  %٢٩٬٩  السعودیة  التطویر العقاري  السعودیة  شركة كنان الدولیة   .١٣
شركة مدینة   .١٤

  المعرفة االقتصادیة
  ملیار لایر ٣٬٤  %١١٫٥  السعودیة  التطویر العقاري  السعودیة

شركة تعمیر   ١٥
  األردنیة

ملیون دینار  ٢٦٠  %٥  األردن  التطویر العقاري  األردن
  أردني

  ملیار لایر   %٥  السعودیة  التطویر العقاري  السعودیة  شركة دار التملیك  ١٦
شركات فرعیة أو زمیلة منتشرة في عدد من دول الشرق  لدیھابعض الشركات الرئیسة التي تدیرھا المجموعة والمذكورة أعاله،  *ملحوظة:

 كاألوسط وشمال أفریقیا وآسیا الوسطى. وسیتم التطرق ألدائھا ونسبة ملكیة صافوال فیھا كل على حدة الحقاً بھذا التقریر. كما تضمنت كذل
  اإلیضاحات المصاحبة للقوائم المالیة تفاصیل أوفى حول ھذه الشركات واالستثمارات. 

  

  ملخص األداء العام وأبرز القرارات والخطط المھمة وتوقعات مجموعة صافوال:   نیاً:اث
  م: ٢٠١٤أ) ملخص األداء والتحلیالت المالیة والقرارات المھمة التي تم اتخاذھا خالل العام 

  النتائج المالیة واألداء العام وأسباب التغیر في نتائج األداء:) ١-أ
  عام المالي لصافي ربح للمجموعة المالیة الختامیة (المدققة) للشركة والتي عكست تسجیل المجلس اإلدارة النتائج أقر

بلغ إجمالي الربح خالل كما  .عن العام الماضي %٢١٬٦ بلغت نسبتھ ملیار لایر، وذلك بارتفاع ٢٬٠٧بلغ  ٢٠١٤
  ٢٬٤٥لھذا العام    لربح التشغیليا، بینما بلغ لعام السابقعن ا %١٫٩ملیار لایر، وذلك بارتفاع قدره  ٤٬٨٦  العام

 ملیار لایر للعام الماضي.  ٢٬٤٩ملیار لایر مقابل 
  ملیار لایر  ١٬٩٣بلغ م ٢٠١٤لعام لصافي ربح (قبل األرباح الرأسمالیة والبنود االستثنائیة) المجموعة سجلت كما

رت بمبلغوالتي م ٢٠١٤لعام لعن التوقعات  %٧٫٢عن العام السابق وبارتفاع قدره  %٢٣وبزیادة قدرھا   ١٬٨ قُدِّ
 على موقع السوق المالیة السعودیة (تداول).  عنھا المجموعة بدایة العام سبق أن أعلنت  ، حیثملیار لایر

م مقارنة ٣١/١٢/٢٠١٤ویعود سبب االرتفاع في األرباح خالل العام المالي المنتھي في   أسباب التغیر في نتائج األداء:
بصفة رئیسة إلى النمو المستمر في المبیعات وزیادة الحصة السوقیة في قطاع التجزئة، باإلضافة إلى زیادة بالعام السابق 

حصة المجموعة في صافي الدخل المحقق من بعض الشركات الزمیلة، وبجانب التأثیر اإلیجابي النخفاض الزكاة وضریبة 
نخفاض دخل من عملیات غیر مستمرة، وذلك على الرغم من صافي، وا-الدخل وحقوق األقلیة وانخفاض النفقات التمویلیة

ً بتكوین مخصص مالي بمبلغ  ملیون لایر مقابل انخفاض  ٦٧٫٤زیادة المصاریف التشغیلیة. وقد قامت المجموعة أیضا
 سویكورب انعكس ضمن نتائج كامل العام.  -قیمة استثماراتھا في صندوق انتاج كابیتال االستثماري وصندوق جسور 
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 :لایر للعام الماضي.  ٣٬٣٧لایر مقارنة بمبلغ  ٣٬٨٨م قیمة قدرھا  ٢٠١٤بلغت ربحیة السھم للعام  ربحیة السھم
م عن طریق قسمة صافي الدخل العائد إلى ٢٠١٤دیسمبر  ٣١في  للسنة المنتھیةتم احتساب ربحیة السھم  وقد

، كما تم حساب ربحیة السھم للسنة المالیة امذلك الععلى عدد األسھم القائمة خالل  لذلك العاممساھمي الشركة 
ملیون سھم لتلك  ٥٠٥٫٦٦٣ح لعدد األسھم القائمة والبالغة م عن طریق حساب المتوسط المرجّ ٢٠١٣المنتھیة خالل 

ً  ٥٠٠الفترة، على أساس أن عدد األسھم لفترة العشرة أشھر األولى من السنة ھو  بینما بلغ عدد األسھم  ملیون سھما
ملیون سھماً، وذلك نتیجة لزیادة رأسمال مجموعة صافوال التي تمت خالل  ٥٣٣٫٩٨٠األخرین من السنة للشھرین 
  م.٢٠١٣نوفمبر 

  للمجموعة: يالتوجھ االستراتیج) ٢-أ
  الرامي إلى مزید من التركیز في أنشطتھا  يم تطبیق توجھھا االستراتیج٢٠١٤واصلت المجموعة خالل العام

ھا الستفادة من متحصالتاألنشطة واالستثمارات غیر الرئیسة واوالخروج من  األغذیة والتجزئة)(قطاعي الرئیسة 
 التابعة لھذه القطاعاتمن خالل إعطاء شركاتھا الفرعیة للمجموعة. كما واصلت ذات التوجھ  لدعم األنشطة الرئیسة

ذلك ضمن إطار آلیات الحوكمة والرقابة وجدول ومزیداً من المرونة واالستقاللیة في اتخاذ قراراتھا وإدارة عملیاتھا 
في على حد سواء وسیساھم م ٢٠١٤خالل العام ، مما ساھم الصالحیات المحدد بین الشركات الفرعیة والشركة األم

 . هللا  ةخالل األعوام القادمة بمشیئ تعزیز األداء التشغیلي واالستراتیجي لھذه الشركات
  

 ً  :بالقرارات التالیةم ٢٠١٤قامت المجموعة خالل العام ، ھذا التوجھمع  وانسجاما
  ملیون ریـال سعودي،  ١٠٧بیع كامل أصولھا ونشاطھا لزیوت الطعام بجمھوریة كازاخستان بمبلغ یعادل حوالي

، وقد تم إعالن تفاصیل ھذه ملیون ریـال سعودي ١٧حیث نتج عن ھذه الصفقة تحقیق ربح رأسمالي بلغ حوالي 
 الصفقة على موقع تداول خالل العام. 

  

  الذي یعمل في نشاط التطویر العقاري والكائن بمدینة  - %٣٠٫٤بیع كامل حصتھا في مشروع مشارف والبالغة
طرفان ، حیث قام الملیون لایر ٥٩٣٫٥إلى شركة كنان الدولیة للتطویر العقاري، وذلك بقیمة إجمالیة قدرھا  -جدة 

  في ھذا الخصوص، تم نشر إعالن تفاصیلھا على موقع تداول خالل العام. اتفاقیة بتوقیع 

  یمة إجمالیة قدرھا بقلبیع شركة صافوال ألنظمة التغلیف لشركة تكوین للصناعات المتطورة (تكوین) توقیع اتفاقیة
  العام.  ، وقد تم نشر تفاصیل الصفقة على موقع تداول خالللایر سعوديملیون  ٩١٠

 ملیون طن متري سنویاً إلى  ١٫٢بجدة من خطة زیادة الطاقة اإلنتاجیة لمصفاة الشركة المتحدة للسكر تنفیذ في بدء ال
وفقاً ملیون لایر،  ٢٥٣٫٦ھذا وتبلغ تكلفة المشروع مبلغ . %٤١٫٦ملیون طن متري سنویاً بنسبة زیادة قدرھا  ١٫٧

 الل العام. للتفاصیل المعلن عنھا على موقع تداول خ

  م: ٢٠١٥توقعات العام ) ٣-أ
أقر مجلس اإلدارة توقعات المجموعة تعزیزاً لسیاسة اإلفصاح والشفافیة التي تنتھجھا صافوال مع جمھور مساھمیھا، 

قدره  )والبنود االستثنائیة صافي ربح (قبل األرباح الرأسمالیةالمجموعة  م، حیث یتوقع أن تحقق٢٠١٥للعام المالي 
ملیون لایر صافي ربح (قبل األرباح الرأسمالیة) متوقع تحقیقھ  ٣٦٠م، منھا ٢٠١٥لایر بنھایة العام  ملیون ١٬٨١٥

   بإذن هللا.م ٢٠١٥نفس العام  بنھایة الربع األول من

كما تم التطرق إلى مزید من التفاصیل حول خطط الشركات الفرعیة وأبرز مشاریعھا ضمن الجزء الخاص بأداء 
  شغیلیة الرئیسة للمجموعة وذلك ضمن محتویات ھذا التقریر الحقاً. القطاعات الت
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 : استقالة الرئیس التنفیذي والعضو المنتدب وتعیین بدیالً عنھ )٤-أ

بالموافقة على قبول استقالة سعادة الدكتور عبد الرؤوف محمد مناع  ةداراإلمجلس م  قام ٢٠١٤خالل العام 
رة عملھ ، حیث انتھت فتألسباب شخصیة منصب الرئیس التنفیذي والعضو المنتدب للمجموعة، وذلك نظراً  من

م، وقد وافق مجلس اإلدارة على تعیین معالي المھندس عبد هللا بن محمد ٢٠١٤دیسمبر  ٣١بالمجموعة بتاریخ 
ً  عضواً ، نور رحیمي ً و منتدبا ً  رئیسا  ،م٢٠١٥ینایر  ١من  وذلك اعتباراً ع للدكتور مناللمجموعة خلفا  تنفیذیا

حیث تقدم المجلس بخالص شكره وتقدیره لسعادة الدكتور عبد الرؤوف مناع لجھوده المخلصة واألداء المتمیز 
  بالمھندس عبد هللا رحیمي متمنیاً لھ التوفیق والنجاح. المجلس الذي حققتھ صافوال خالل فترة إدارتھ، كما رحب 

  

 ً   : تفاصیل ومقارنة نتائج األداء المالي: ثالثا
عن توقیعھا التفاقیة لبیع كامل  م٣١/١٢/٢٠١٤بتاریخ (تداول)  السعودیة على موقع السوق المالیةأعلنت صافوال 

ھ، فقد تم بناء علی ،في قطاع البالستیك صافوالنشاط  تمثلحصصھا في شركة صافوال ألنظمة التغلیف والتي 
دیسمبر  ٣١ومطلوبات شركة صافوال ألنظمة التغلیف في قائمة المركز المالي الموحدة في تصنیف جمیع موجودات 

م لشركة ٢٠١٤دیسمبر  ٣١م على أنھا (محتفظ بھا للبیع)، كما أن صافي الربح للسنة المالیة المنتھیة في ٢٠١٤
، خل من عملیات غیر مستمرة)صافوال ألنظمة التغلیف تم اإلفصاح عنھ في قائمة الدخل الموحدة على أساس أنھ (ـد

وذلك وفقا للمعاییر المحاسبة العامة المتعارف علیھا والمتبعة في المملكة العربیة السعودیة، باإلضافة إلى ذلك فقد 
م (كـدخل ٢٠١٣تم إعادة تبویب جمیع المبالغ المتعلقة بشركة صافوال ألنظمة التغلیف في قائمة الدخل الموحدة للعام 

  .مستمرة)من عملیات غیر 
  

  م:٢٠١٣م مقارنة بعام ٢٠١٤التغیر في قائمة الدخل للعام   )أ

ة التغیر٪  نس
  ) -التغیرات + أو (

االت) آالف الر ) 

  م٢٠١٣
االت) آالف الر )  

  م٢٠١٤
االت) آالف الر االت)  ( آالف الر ان (  الب

 بالصافي –یرادات اإل ٢٦٫٥٨٧٫٨٤٢ ٢٥٫٢٨٠٫٧١٨  ١٫٣٠٧٫١٢٤ % ٥٫٢

 تكلفة  اإلیرادات  )٢١٫٧٢٤٫١٢٢( )٢٠٫٥٠٧٫١٨٢(  )١٫٢١٦٫٩٤٠(   % ٥٫٩

 الربح إجمالي ٤٫٨٦٣٫٧٢٠  ٤٫٧٧٣٫٥٣٦  ٩٠٫١٨٤  % ١٫٩

صافي حصة أرباح الشركاء والشركات  ٩٧٧٫٥٨٨  ٧٦٠٫٣٧٩  ٢١٧٫٢٠٩ % ٢٨٫٦
  الزمیلة وتوزیعات األرباح

 الدخل إجمالي ٥٫٨٤١٫٣٠٨  ٥٫٥٣٣٫٩١٥  ٣٠٧٫٣٩٣  % ٥٫٦

 مصروفات بیع وتسویق )٢٫٧٢٣٫٤٩٢(  )٢٫٤٤٣٫١٩٢(  )٢٨٠٫٣٠٠(   % ١١٫٥

 مصروفات عمومیة وإداریة )٦٦٣٫١٢٨(  )٦٠٠٫٩٩٦( )٦٢٫١٣٢(   % ١٠٫٣

 مجموع المصروفات )٣٫٣٨٦٫٦٢٠(  )٣٫٠٤٤٫١٨٨(  )٣٤٢٫٤٣٢(   % ١١٫٢

 (الخسارة) التشغیلي الربح ٢٫٤٥٤٫٦٨٨  ٢٫٤٨٩٫٧٢٧  )٣٥٫٠٣٩(   % ١٫٤-

 (الخسارة) من بیع استثمارات الربح ٢٠٩٫٧٠٠  ٢٣١٫٤١١  )٢١٫٧١١(   % ٩٫٤-

انخفاض موجودات وتكالیف مشاریع  )٦٧٫٤٠٠(  )١٠٠٫٠٠٠( ٣٢٫٦٠٠ %٣٢٫٦-
 ةذمستنف

 بالصافي –مصاریف تمویل  )٢٣٦٫٥٥٣( )٢٤٠٫١٦٧(  ٣٫٦١٤  % ١٫٥-

الربح (الخسارة) قبل الزكاة وضریبة  ٢٫٣٦٠٫٤٣٥  ٢٫٣٨٠٫٩٧١  )٢٠٫٥٣٦(  % ٠٫٩-
 األقلیةالدخل وحقوق 
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ة التغیر٪  نس
  ) -التغیرات + أو (

االت) آالف الر ) 

  م٢٠١٣
االت) آالف الر )  

  م٢٠١٤
االت) آالف الر االت)  ( آالف الر ان (  الب

 الزكاة وضریبة الدخل  )١٨٠٫٤٢٦(  )٣٠٣٫٣٢١(  ١٢٢٫٨٩٥  % ٤٠٫٥-

  الدخل من عملیات مستمرة ٢٫١٨٠٫٠٠٩  ٢٫٠٧٧٫٦٥٠  ١٠٢٫٣٥٩  % ٤٫٠٩

  الدخل من عملیات غیر مستمرة ٥٠٫٢٨٥  ٦٩٫٥١٩  )١٩٫٢٣٤(  % ٢٧٫٧-

 صافي الربح قبل حقوق األقلیة  ٢٫٢٣٠٫٢٩٤ ٢٫١٤٧٫١٦٩ ٨٣٫١٢٥ % ٣٫٩

 حقوق األقلیة  )١٥٧٫٩٧٥(  )٤٤٢٫٦٨٨(  ٢٨٤٫٧١٣ % ٦٤٫٣-

 صافي الربح  ٢٫٠٧٢٫٣١٩ ١٫٧٠٤٫٤٨١ ٣٦٧٫٨٣٨ %٢١٫٦

تم التطرق ما ك لتتماشى مع العرض الخاص بالقوائم المالیة لھذه السنة.في القوائم المالیة تم إعادة تبویب بعض أرقام المقارنة  ملحوظة:
م مقارنة بنتائج العام السابق حسب ما ذكر ٢٠١٤الجوھریة في الربحیة والنتائج التشغیلیة للعام إلى األسباب التي أدت إلى الفروقات 

 .  والبند (ثالثاً) أعاله في الفقرة المتعلقة (بأسباب التغیر في نتائج األداء)
 م:٢٠١٣م مقارنة بالعام ٢٠١٤تحلیل جغرافي إلجمالي إیرادات/ مبیعات   )ب

  م٢٠١٣  م٢٠١٤  وأسماء العالمات التجاریةالمنتجات/   الدول / النشاط
  بآالف الریاالت  بآالف الریاالت    زیوت الطعام والسمن النباتي:

 ٢٫١٧٥٫٧٦٨ ٢٬٢٨٦٬٧٦١ عافیة، العربي، أوالیت، شمس، صن جلو، دالل، عافیة كانوال  شاموال والیمنالمملكة العربیة السعودیة والخلیج  -

 ١٫٢١٩٫٤٣٦ ١٬٠٣٩٬٦٦٠ حلوةروابى، عافیة، جنة، سالیت،  مصر  -
 ٣٫٤٦٣٫١١١ ٣٬٩١٤٬٤٠٦  الدان، افتاب، بھار، عافیة  إیران -
 ٢٨٫٦٠٧ ١٣٥٬٨٧٢ لیتو، خزایوشكا   كازاخستان  -

 ٦١٥٫٤٣٦ ٢٧٩٬٥٦٥  صباح، الطیب، سوداني، شمس   السودان  -

 ٢٩٤٫٩٧٣ ٣١٥٬٣٠١ عافیة، ھالة  المغرب  -

 ١٫٠٠٤٫٠٥٧ ١٬١١٨٬٩٨٠  یودوم ، سیرما  تركیا -

 ٥٤٧٫٤٨٧ ٦٢٧٬٠٥٦  عافیة، اولیور  الجزائر -

 )٢٠٬٤٧٢( )٨٫١١١(  -  إستبعاد إیرادات بین الشركات الفرعیة -
 ٩٫٣٤٠٫٧٦٤ ٩٬٦٩٧٬١٢٩  إجمالي مبیعات منتجات نشاط  زیوت الطعام 

      بمصر -منتجات نشاط المكرونة 

 ٤٦٣٬٣٢٨ ٤٩٩٫٨٧٤  Macaronto، مكروناتو Italiano ایطالیانو     الملكة،  إجمالي مبیعات منتجات نشاط المكرونة 
     منتجات السكر والمحلِّیات

 ٢٬٨٣٥٬٨٤٠ ٢٫٩٣٧٫٦١٤ سكر األسرة وسكر زیادة، صفاء، نھار، حال،  سویفا اموالشالمملكة العربیة السعودیة ودول الخلیج والیمن-
 ١٬٥٥٦٬٠٩٤ ١٫٨٣٣٫٠١٧ سكر األسرة  مصر   -
  -  )١٩٫٣٢١(  -  إستبعاد إیرادات بین الشركات الفرعیة -

 ٤٬٣٩١٬٩٣٤ ٤٫٧٥١٫٣١٠   إجمالي مبیعات منتجات نشاط السكر 
     قطاع التجزئة 

 ١٠٬٥١٨٬٣٧٠ ١٢٫١٢٢٫٤٢١ شركة بنده للتجزئة (بنده ،ھایبربنده، بندتي)   المملكة العربیة السعودیة   -
 ٢٩٦٬٧١٨ ٨١٫٩٥٦ بندهھایبر   اإلمارات العربیة المتحدة  -
 ١٠٩٬٥١٤ -  سوبرماركت   الجمھوریّة اللبنانیّة -

 ١٠٬٩٢٤٬٦٠٢ ١٢٫٢٠٤٫٣٧٧   إجمالي إیرادات قطاع التجزئة 
      أخرى

  ١٤٠٬٩٨٦ ١٢٧٫١٧٣    بالسعودیة -النشاط العقاري  -
 ١٤٠٬٩٨٦ ١٢٧٫١٧٣   إجمالي مبیعات األنشطة األخرى 

 ٢٥٬٦١٧٬٩٧٩ ٢٦٫٩٢٣٫٤٩٨   إجمالي اإلیرادات  
 )٣٣٧٬٢٦١( )٣٣٥٫٦٥٦(   استبعاد إیرادات بین الشركات الفرعیة

 ٢٥٫٢٨٠٫٧١٨ ٢٦٬٥٨٧٬٨٤٢   صافي اإلیرادات
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  :م)٢٠١٤م إلى ٢٠١٠مقارنة قائمة الدخل لفترة خمس سنوات من (ج) 

  قائمة الدخل  م٢٠١٤  م٢٠١٣  م٢٠١٢  م٢٠١١ م٢٠١٠
ال السعود آالف) الر ) 

  الصافي -اإلیرادات  ٢٦,٥٨٧,٨٤٢  ٢٥,٢٨٠٬٧١٨  ٢٧٬٣٩١٬٤٩٣  ٢٥٬١٩٥٬٧٠٢  ٢١٬٠٢٩٬٤٧٢
 تكلفة اإلیرادات  )٢١,٧٢٤,١٢٢(  )٢٠٬٥٠٧٬١٨٢(  )٢٢٬٥٩٩٬٥٤٤(  )٢١٬٢٢٤٬٩٨٠(  )١٧٬٦١٤٬٢٣٣(

 إجمالي الرح  ٤٬٨٦٣٬٧٢٠  ٤,٧٧٣,٥٣٦ ٤٬٧٩١٬٩٤٩  ٣٬٩٧٠٬٧٢٢ ٣٬٤١٥٬٢٣٩

  إیرادات من االستثمارصافي   ٩٧٧,٥٨٨  ٧٦٠,٣٧٩  ٥٧٨٬٥٦٧  ٤٤٠٬٦١٣ ٤٥٩٬٥٢٢
 الصافي –إیرادات أخر   -  _  -  ٩٦٬٧٦٧ ٩٧٬٣٤٠

  إجمالي الدخل  ٥,٨٤١,٣٠٨  ٥٬٥٣٣٬٩١٥ ٥٬٣٧٠٬٥١٦  ٤٬٥٠٨٬١٠٢  ٣٬٩٧٢٬١٠١
ع وتسو  )٢,٧٢٣,٤٩٢(  )٢٬٤٤٣٬١٩٢(  )٢٬٣٢٣٬٩٥٢(  )٢٬١٤٤٬٨١٣( )١٬٨٧٠٬١٥٣(  مصروفات ب

ة وٕادارة  )٦٦٣,١٢٨(  )٦٠٠٬٩٩٦(  )٥٩٠٬٣١٧(  )٥٦٢٬٤٧٢( )٦٠٣٬١٣٨(  مصروفات عموم

 إجمالي المصروفات  )٣,٣٨٦,٦٢٠(  )٣٬٠٤٤٬١٨٨(  )٢٬٩١٤٬٢٦٩(  )٢٬٧٠٧٬٢٨٥(  )٢٬٤٧٣٬٢٩١(

  الرح (الخسارة) من التشغیل  ٢,٤٥٤,٦٨٨ ٢٬٤٨٩٬٧٢٧ ٢٬٤٥٦٬٢٤٧  ١٬٨٠٠٬٨١٧  ١٬٤٩٨٬٨١٠
ع استثمارات  ٢٠٩,٧٠٠ ٢٣١٬٤١١  ٤٦٬٦٥١  ١٥٢٬٧٨١  ١٩٥٬٠٥٥   الرح (الخسارة) من ب

انخفاض موجودات وتكالیف   )٦٧,٤٠٠( )١٠٠٬٠٠٠( -  )٣٥٬٣٦٦(  )٢٨٣٬٧١٦(
  مشارع مستنفدة

ل   )٢٣٦,٥٥٣( )٢٤٠٬١٦٧(  )٤٢٧٬٣٨١(  )٣١٧٬٤٧٢( )٢٤٤٬٢٦٠(  الصافي –مصارف تمو

اة   ٢,٣٦٠,٤٣٥ ٢٬٣٨٠٬٩٧١ ٢٬٠٧٥٬٥١٧  ١٬٦٠٠٬٧٦٠  ١٬١٦٥٬٨٨٩ الدخل (الخسارة) قبل الز
ة الدخل    وضر

ة الدخل  )١٨٠,٤٢٦( )٣٠٣٬٣٢١( )٢٦٨٬١٤٨(  )١٣٢٬٠٢٤( )١٤٠٬١٤٦( اة وضر  الز

ات مستمرة  ٢,١٨٠,٠٠٩  ٢,٠٧٧,٦٥٠  ١,٨٠٧,٣٦٩  ١,٤٦٨,٧٣٦  ١,٠٢٥,٧٤٣   الدخل من عمل
ات غیر مستمرة ٥٠,٢٨٥  ٦٩,٥١٩  -  -  -   الدخل من عمل

ةصافي الدخل قبل حقوق   ٢,٢٣٠,٢٩٤ ٢٬١٤٧٬١٦٩ ١٬٨٠٧٬٣٦٩  ١٬٤٦٨٬٧٣٦  ١٬٠٢٥٬٧٤٣   األقل
ة  )١٥٧,٩٧٥( )٤٤٢٬٦٨٨( )٤٠٥٬١٦٠(  )٢٦٦٬٣٦٠( )١٣٩٬٠٤١(  حصة حقوق األقل

 صافي الرح  ٢,٠٧٢,٣١٩  ١٬٧٠٤٬٤٨١ ١٬٤٠٢٬٢٠٩  ١٬٢٠٢٬٣٧٦ ٨٨٦٬٧٠٢
   

 )الدخلصافي (توزیع تحلیل جغرافي یوضح 
  )داخلیا وخارجیا(عملیات المجموعة واسھامات 

الرئیسة یوضح إسھامات القطاعات واألنشطة تحلیل 
 م٢٠١٤الموحدة للعام  )/المبیعاتاإلیرادات(للمجموعة في 
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م):٢٠١٤م إلى ٢٠١٠صافي المبیعات وصافي األرباح للمجموعة لألعوام (وفیما لي رسم بیاني لمقارنة   

  

 صافي األرباح لخمس سنوات 
  )ت(بمالیین الریاال

 

  

  

 یرادات لخمس سنوات اإلمبیعات/ال
  )ت(بمالیین الریاال

  

  

  
  :(بآالف الریاالت) م)٢٠١٤م إلى ٢٠١٠مقارنة قائمة المركز المالي للمجموعة لفترة خمس سنوات من (  د)

 البیــان  م٢٠١٤  م٢٠١٣  م٢٠١٢  م٢٠١١  م٢٠١٠
 موجودات متداولة    ١٠,٢٣٧,٧١٧ ٩٬٠٤٠٬٣٨٣  ٨٬٥٤٤٬٨٩٢  ٧٬٧٧٣٬٨١٣  ٥٬٩١٠٬٦٤٣
ات متداولة    ١٠,١٦١,٤٩٠ ٩٬١٠٢٬٣٥٢  ٩٬٣٠٢٬٩٢٩  ٧٬٧٤٠٬٢٧٩  ٦٬٧٢٤٬١٢٨  مطلو

 رأس المال العامل        ٧٦,٢٢٧ )٦١٬٩٦٩(  )٧٥٨٬٠٣٧(  ٣٣٬٥٣٤  )٨١٣٬٤٨٥(
 موجودات متداولة   ١٠,٢٣٧,٧١٧ ٩٬٠٤٠٬٣٨٣  ٨٬٥٤٤٬٨٩٢  ٧٬٧٧٣٬٨١٣  ٥٬٩١٠٬٦٤٣
لة األجل  ٩,٤٠٨,٩٣٩ ٩٬٣٣٩٬٥١٥  ٩٬٠١٦٬٦٩٢  ٦٬٩٤٣٬١٣٣  ٧٬١٣٢٬٠٧٦  األصول األخر طو
 ممتلكات، آالت ومعدات   ٦,٧٥٥,٥١٦ ٦٬٣٨٢٬٩٥٨  ٥٬٧٧٩٬٩٥١  ٥٬٣٨٤٬٤٣٠  ٤٬٧٣٩٬٢١٧

 إجمالي الموجودات   ٦٢٦,٤٠١,٢٦ ٢٤٬٧٦٢٬٨٥٦  ٢٣٬٣٤١٬٥٣٥  ٢٠٬١٠١٬٣٧٦  ١٧٬٧٨١٬٩٣٦
ات المتداولة   ١٠,١٦١,٤٩٠ ٩٬١٠٢٬٣٥٢  ٩٬٣٠٢٬٩٢٩  ٧٬٧٤٠٬٢٧٩  ٦٬٧٢٤٬١٢٨  المطلو
لة األجل  ٤,٦٠٢,٧١٣ ٤٬١٢٦٬٣٧٨  ٣٬٦١٢٬٢٤٦  ٢٬٨٢١٬٤٩٤  ٢٬٣٩٤٬٨٠٧  قروض طو
ات األخر   ٧٠٩,٣٧١ ٦٤٢٬٥٨١  ٥٤٤٬٣٠٨  ٤٦٨٬٧٨٦  ٤٤٨٬١٣٣  المطلو

ات   ١٥,٤٧٣,٥٧٤ ١٣٬٨٧١٬٣١١  ١٣٬٤٥٩٬٤٨٣  ١١٬٠٣٠٬٥٥٩  ٩٬٥٦٧٬٠٦٨  إجمالي المطلو
 رأس المال المدفوع  ٥,٣٣٩,٨٠٧ ٥٬٣٣٩٬٨٠٧  ٥٬٠٠٠٬٠٠٠  ٥٬٠٠٠٬٠٠٠  ٥٬٠٠٠٬٠٠٠
اطات واألراح المدورة   ٤,٦٢٦,٣٥٩ ٤٬٣١١٬١٧٠  ٣٬٢٨٦٬٦٧٠  ٢٬٧٢٢٬٤٦٧  ٢٬٠٢٠٬٠٣٧  االحت
 حقوق المساهمین   ٩,٩٦٦,١٦٦ ٩٬٦٥٠٬٩٧٧  ٨٬٢٨٦٬٦٧٠  ٧٬٧٢٢٬٤٦٧  ٧٬٠٢٠٬٠٣٧
ة   ٩٦١,٨٨٦ ١٬٢٤٠٬٥٦٨  ١٬٥٩٥٬٣٨٢  ١٬٣٤٨٬٣٥٠  ١٬١٩٤٬٨٣١  حقوق األقل

ات   ٢٦,٤٠١,٦٢٦ ٢٤٬٧٦٢٬٨٥٦  ٢٣٬٣٤١٬٥٣٥  ٢٠٬١٠١٬٣٧٦  ١٧٬٧٨١٬٩٣٦  وحقوق المساهمینإجمالي المطلو
  لتتماشى مع العرض الخاص بالقوائم المالیة لھذه السنة.في القوائم المالیة تم إعادة تبویب بعض أرقام المقارنة ملحوظة: 
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  :م٢٠١٤م إلى ٢٠١٠كة لألعوام (من التغیر في حقوق المساھمین وموجودات الشروفیما یلي رسم بیاني یوضح 
  
  

  التغیر في موجودات/أصول الشركة 
  )تلخمس سنوات  (بمالیین الریاال

  التغیر في حقوق المساھمین لخمس سنوات 
   ( بمالیین الریاالت) 

    
  

 ً  :تفاصیل القروض طویلة وقصیرة األجل للمجموعة وشركاتھا الفرعیة: رابعا
 الدائم إدارتھا حرصومنذ وقت طویل سیاسة واضحة تجاه عملیة االقتراض، تتمثل في  مجموعة صافوالتبنت إدارة 

ً تتم جمیع معامالتھا المالیة وفقاً للصیغ اإلسالمیة المتعارف علیھا في عملیة التمویل متى ما كان ذلك متاح على أن  .ا
مملكة وبعض شركاتھا الفرعیة خارج ال داخل المملكة صافوالونتیجة لھذا التوجھ فإن التسھیالت التي تتحصل علیھا 

  متوافقة مع الشریعة اإلسالمیة وهلل الحمد. 

صكوك متوافقة مع الشریعة اإلسالمیة، حیث تم إصدار  صداروضمن ھذه الجھود بادرت الشركة قبل عامین بإ
  . م٢٠١٣الشریحة األولى منھا خالل العام 

تلف عن ما ، والتي قد تخسیاسات المتبعة في تلك الدولھیكل والللتخضع ، فإنھا أما بالنسبة للقروض خارج المملكة
  ھو سائد ومطبق بالمملكة في ھذا الخصوص.  

م ٢٠١٤النفقات التمویلیة على القروض والدیون األخرى التي حصلت علیھا صافوال خالل العام علماً بأن إجمالي 
(وذلك حسب النسب السائدة في م ٢٠١٤للعام  (قصیرة وطویلة األجل)من البنوك التجاریة والمؤسسات المالیة 

وفیما یتعلق بضمانات القروض . ملیون لایر للعام الماضي ٢٤٦٫٩لایر مقابل  ملیون ٣٧٩٫٧بلغت السوق) 
كضمان مھا ساالممنوحة للشركات الفرعیة الوارد ذكرھا في البیان أدناه، تقوم مجموعة صافوال بتوقیع سندات ألمر ب

وفقاً للنماذج المعدة من قبل البنوك أو المؤسسات المالیة تھا الفرعیة وض الممنوحة لھا ولشركالكافة القراعتباري 
  المانحة. 

في موعة والتي حصلت المج تفاصیل القروض طویلة وقصیرة األجل للمجموعة وشركاتھا الفرعیةوفیما یلي بیان ب
  عملیاتھا وأنشطتھا االعتیادیة:  طور 
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   (بآالف الریاالت): للمجموعة وشركاتھا الفرعیة وموقف السداد طویلة األجلبیان بالقروض أ) 

 الشركة المقترضة
  (بآالف الریاالت)

 تاریخ منح القرض  الجھة المانحة
مدة 

  القرض
  أصل القرض

ما تم دفعھ 
خالل العام  

 م٢٠١٤

الرصید كما في 
  م٣١/١٢/٢٠١٤

  م٢٠١٣
  

  مجموعة صافوال

  السعودي الفرنسي
  ٥٠٠٫٠٠٠  ٥٠٠٫٠٠٠  -  ٥٠٠٫٠٠٠  سنوات ٥  م٢٠١٣دیسمبر 
  ٤٠٠٫٠٠٠  ٢٠٠٫٠٠٠  ٢٠٠٫٠٠٠  ١٫٠٠٠٫٠٠٠  سنوات ٥  م٢٠١٠مارس 

  بنك الجزیرة
  -  ٦٥٠٫٠٠٠  -  ٦٥٠٫٠٠٠  سنتین  م٢٠١٤دیسمبر 
  ٦٥٠٠٫٠٠٠  -  ٦٥٠٫٠٠٠  ٦٥٠٫٠٠٠  سنتین  م٢٠١٣دیسمبر 

السعودي 
  لالستثمار

  ٢٥٠٫٥٠٠  ١٨٧٫٥٠٠  ٦٢٫٥٠٠  ٢٥٠٫٠٠٠  سنوات ٥  م٢٠١٢دیسمبر 
  ٢٨١٫٢٥٠  ١٢٥٫٠٠٠  ١٥٦٫٢٥٠  ٥٠٠٫٠٠٠  سنوات ٥  م٢٠١٢مارس 

  ١٫٥٠٠٫٠٠٠  ١٫٥٠٠٫٠٠٠  -  ١٫٥٠٠٫٠٠٠  سنوات ٧  م٢٠١٣ینایر   (صكوك)

  ٣٫٥٨١٫٢٥٠  ٣٫١٦٢٫٥٠٠          مجموعة صافوال 

  بندة للتجزئة

  ١١١٫١١١  -  ١١١٫١١١  ٢٥٠٫٠٠٠  سنوات ٤  م٢٠١٠دیسمبر   بنك ساب
  -  ٥٠٠٫٠٠٠  -  ٥٠٠٫٠٠٠  سنوات ٥  م٢٠١٤مارس   الفرنسيالسعودي 

  -  ٥٠٫٠٠٠  -  ٥٠٫٠٠٠  سنتین  م٢٠١٤دیسمبر  سامبا
  -  ٢٥٠٫٠٠٠  -  ٢٥٠٫٠٠٠  سنتین  م٢٠١٤دیسمبر  بنك الراجحي

  ١١١٫١١١  ٨٠٠٫٠٠٠          شركة بنده 

  عافیة السعودیة
  بنك سامبا

  ١٥٠٫٠٠٠  -  ١٥٠٫٠٠٠  ١٥٠٫٠٠٠  سنتین  م٢٠١٣دیسمبر 
  ٤٦٫١٥٤  -  ٤٦٫١٥٤  ١٥٠٫٠٠٠  سنوات ٥  م٢٠٠٩دیسمبر 
  -  ١٥٠٫٠٠٠  -  ١٥٠٫٠٠٠  سنتین  م٢٠١٤سبتمبر 

  -  ٣٥٠٫٠٠٠  -  ٣٥٠٫٠٠٠  سنوات ٥  م٢٠١٤دیسمبر   بنك ساب

 )Kuguكوجو (
بنك 

   ""إتش.إس.بي.سي
HSBC  

  ٥٧٫٢٦٩  ٤٦٫٨٥٦  ١٥٫٦١٩  ٦٢٫٤٧٥  سنوات ٨  م٢٠١١ینایر 

  ٢٥٣٫٤٢٣  ٥٤٦٫٨٥٦          شركة عافیة العالمیة 

  بنك فرنسا  عافیة الجزائر
  ٥٫٧٧٨  -  ٥٫٧٧٨  ١٦٫٧٩٥  سنوات ٥  م٢٠١٠مایو 

  ٢١٫١١٣  ٩٫٢٢٥  ١١٫١٨٨  ٢١٫١١٣  سنوات ٥  م٢٠١٢أكتوبر 

  ٢٦٫٨٩١  ٩٫٢٢٥        شركة صافوال لألسواق الناشئة 

  شركة الملكة

البنك األھلي 
)QNB(  

  -  ٩٫٨٩٠  -  ٩٫٨٩٠  سنوات ٣  م٢٠١٤فبرایر 

  بنك مصر الوطني 
  م٢٠١٤سبتمبر 

٥٫٥ 
  سنوات

٧٫٥٨٧  -  ٧٫٥٨٧  
-  

  -  ١٧٫٤٧٧        مصر  –نشاط المكرونة 
صافوال لإلستثمارات 

  الصناعیة
  بنك ساب

  ٨٠٫٥٠٠  ٣٤٫٥٠٠  ٤٦٫٠٠٠  ١٣٨٫٠٠٠  سنوات ٥  م٢٠١٠ینایر 

الشركة المتحدة للسكر 
  السعودیة

  ٨٠٫٠٠٠  سنوات ٤  م٢٠١٠دیسمبر 
٣٥٫٤٣

٣  
-  ٣٥٫٤٣٣  

  سامبا بنك
  ١٢٠٫٠٠٠  سنوات ٥  م٢٠٠٩دیسمبر 

٣٦٫٩٢
٣  

-  ٣٦٫٩٢٣  

  ٧٠٫٠٠٠  سنتین  م٢٠١٣دیسمبر 
٧٠٫٠٠

٠  
-  ٧٠٫٠٠٠  

  -  ١٠٠٫٠٠٠  -  ١٠٠٫٠٠٠  سنتین  م٢٠١٤دیسمبر   السعودي الفرنسي

اإلسكندریة للسكر  
  مصر

البنك الدولي 
  )CIBالتجاري (

  ٥٢٩٫٩٣٧  سنوات ٧  م٢٠١٠مارس 
١٣٫٧٨

٠  
٥٢٩٫٩٣٧  ٥١٦٫١٥٧  

  ٧٫٥٣٥  ٦٫٣٨٣  ١٫١٥٢  ٢٤٫٣٦٦  سنوات ٥  م٢٠٠٩یولیو   بنك البركة

  المتحدة للسكر مصر
بنك ستاندرد 

 )SCB(تشارترد 
  ٨٧٫٥٦٣  ٥٥٫٨١٨  ٣١٫٧٤٥  ١٨٧٫٥٠٠  سنوات ٦  م٢٠١١أغسطس 

  ٨٤٧٫٨٩١  ٧١٢٫٨٥٩        صافوال لإلستثمارات الصناعیة شركة 

  ٥٢٫٢٩٦  -     )محتفظ بھا للبیع(مطلوبات تضمنت  م٢٠١٤  شركة صافوال ألنظمة التغلیف 

  ٤٫٨٧٢٫٨٦٢  ٥٫٢٤٨٫٩١٧          مجموع القروض طویلة األجل
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والتي یتم سدادھا  للمجموعة وشركاتھا الفرعیةقصیرة األجل مع بنوك تجاریة وجھات أخرى كشف بالقروض  ب)
  ):بآالف الریاالتخالل فترة سنة (

 الشركة المقترضة
  (بآالف الریاالت)

  مدة القرض  تاریخ منح القرض  الجھة المقرضةاسم البنك/ 
الرصید كما في 

  م٣١/١٢/٢٠١٤
  م٢٠١٣

  مجموعة صافوال

    ١٢٠٫٠٠٠  شھر واحد  م٢٠١٤دیسمبر   بنك الراجحي

    ٢٠٠٫٠٠٠  شھر واحد  م٢٠١٤دیسمبر   بنك الخلیج الدولي
    ٢١٨٫٠٠٠  شھر واحد  م٢٠١٤دیسمبر   بنك الریاض
    ١٣٠٫٠٠٠  شھر واحد  م٢٠١٤دیسمبر   بنك ساب

  ٨١٠٬٠٠٠  ٦٦٨٫٠٠٠      مجموعة صافوال 

  شركة بندة للتجزئة

    ٣٦٠٫٠٠٠  شھر واحد  م٢٠١٤دیسمبر   السعودي الفرنسي
    ٣٣٠٫٠٠٠  شھر واحد  م٢٠١٤دیسمبر   األھلي التجاري

    ٩٠٫٠٠٠  شھر واحد  م٢٠١٤دیسمبر   بنك سامبا
    ٥٠٫٠٠٠  شھر واحد  م٢٠١٤دیسمبر   بنك الراجحي

    ٥٠٫٠٠٠  شھر واحد  م٢٠١٤دیسمبر   بنك ساب
  ٤٣٤٬٠٠٠  ٨٨٠٫٠٠٠       شركة بنده 

    ٥٥٫٩٣٣  ثالثة أشھر  م٢٠١٤دیسمبر  IDB/ITFC  شركة عافیة العالمیة

  )Yudumشركة یودوم (
Garanti Bankasi   ٢٤٫٢٥٧  سنة  م٢٠١٤دیسمبر    
Akbank T.A.S.   ٥٫٣٠٧  سنة   م٢٠١٤دیسمبر    

  مصر -شركة عافیة العالمیة 

بنك "إتش.إس.بي.سي"   
HSBC  ٩٤٫٦٢٠  سنة   م٢٠١٤نوفمبر    

    ٢٣٫٢٦٣  سنة   م٢٠١٤یونیو   البنك العربي
    ٢٤٦٫١٦٠  سنة   م٢٠١٤أغسطس  البنك العربي األفریقي العالمي

    ٩٢٫٢٣٥  سنة   م٢٠١٤أبریل   بنك أبوظبي الوطني

  شركة بھشھر الصناعیة

  
Mellat  

  
 

    ٢٫٥٩٧  ستة أشھر  م٢٠١٤یونیو 
    ٦٫٩٣٦  ستة أشھر  م٢٠١٤یولیو 
    ٢٣٫٩٦٠  ثالثة أشھر  م٢٠١٤نوفمبر 
    ٣٥٫٩٤١  ثالثة أشھر  م٢٠١٤دیسمبر 

  
Tejarat 

    ٢٢٫١٧٤  ثالثة أشھر  م٢٠١٤ دیسمبر
    ١١٫٩٥٠  ة أشھرست  ٢٠١٤ سبتمبر
    ١٦٫٧٨٢  شھر ١٢  م٢٠١٤ یولیو

    ١٨٫٣٦٢  ة أشھرست  م٢٠١٤سبتمبر 

Eghtesad Novin Bank 
    ٨١٫٣٦٢  ستة أشھر  م٢٠١٤سبتمبر 
    ٣٣٫٨٧٤  ستة أشھر  م٢٠١٤أكتوبر 

   ٦٩٥٬٧٣١   ٧٩٥٫٦٦٧      شركة عافیة العالمیة 

 الجزائر -شركة عافیة العالمیة 

بي.سي"   بنك "إتش.إس.
HSBC  ١٥٫٦١٨  أربعة أشھر  م٢٠١٤نوفمبر    

    ٢١٫١٥٨  ستة أشھر  م٢٠١٤أكتوبر   البنك العربي
    ١٦٫٩٨٣  أربعة أشھر  م٢٠١٤نوفمبر   )citibankبنك ستي (

    ٢٢٫٧٥٨  شھر  م٢٠١٤دیسمبر   البنك الفرنسي

 -شركة صافوال لزیوت الطعام 
  السودان

  
  بنك الخرطوم

    ٥٫٠١٩  ثمانیة أشھر  م٢٠١٤مایو 
    ٧٫١٣٣  تسعة أشھر  م٢٠١٤یونیو 
    ١٨٫٣٤٥  ثمانیة أشھر  م٢٠١٤أكتوبر 
    ٢٢٫٣٥٨  تسعة أشھر  م٢٠١٤دیسمبر 

  البنك األھلي المصري
    ١٥٫٠٥٧  ثمانیة أشھر  م٢٠١٤أغسطس 
    ٢١٫٢٨٢  ثمانیة أشھر  م٢٠١٤أكتوبر 

  ١٨٤٬٤٠٣  ١٦٥٫٧١٢     شركة صافوال لألغذیة الناشئة 

  شركة الفراشة
    ٨٫٤٦٣  ستة أشھر  م٢٠١٤دیسمبر   )QNBالبنك األھلي (

KWD  ١١٫٨٥٠  ستة أشھر  م٢٠١٤دیسمبر    

  شركة الملكة
  )QNBالبنك األھلي (

    ٢٩٦  ستة أشھر  م٢٠١٤دیسمبر 
    ١٩٫٢٢٦  ستة أشھر  م٢٠١٤سبتمبر 

    ٥٠٫٨٦٧  ستة أشھر  م٢٠١٤أغسطس   بنك مصر الوطني
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 الشركة المقترضة
  (بآالف الریاالت)

  مدة القرض  تاریخ منح القرض  الجھة المقرضةاسم البنك/ 
الرصید كما في 

  م٣١/١٢/٢٠١٤
  م٢٠١٣

    ١٧٫٩٠٣  ستة أشھر  م٢٠١٤أكتوبر   )QNBالبنك األھلي (
    ٩٥٤  ستة أشھر  م٢٠١٤أغسطس   بنك مصر الوطني

  ١٩٬١٧٦  ١٠٩٫٥٥٩       مصر –شركة المكرونة 

  الشركة المتحدة للسكر

    ٢٧٥٫٠٠٠  شھر واحد  م٢٠١٤دیسمبر   بنك ساب

    ٢٥٠٫٠٠٠  شھر واحد  م٢٠١٤دیسمبر   البنك السعودي الفرنسي

    ٢٥٥٫٠٠٠  شھر واحد  م٢٠١٤دیسمبر   بنك سامبا

 -اإلسكندریة للسكر شركة 

  مصر

البنك الدولي التجاري 

)CIB(  
    ٥١٫٣١٨  سنة  م٢٠١٤أكتوبر 

    ١٣٠٫٣٩٥  سنة  م٢٠١٤دیسمبر   اإلسكندریةبنك 

المتحدة للسكر الشركة 

  مصر

بنك ستاندرد تشارترد 

)SCB(  
    ١٣١٫٥٦٨  ستة أشھرم ٢٠١٤أغسطس 

البنك الدولي التجاري 

)CIB(  
    ٦٣٫٩٠٥  أربعة أشھر  م٢٠١٤سبتمبر 

البنك األوروبي إلعادة 

 والتنمیة البناء
    ١٨٧٫٩٥٥  سنة  م٢٠١٤دیسمبر 

  ٩٨٠٬٣٣٥  ١٫٣٤٥٫١٤١      صافوال لإلستثمارات الصناعیة 

            

  ٤١٠٬٧٨٧   م تضمنت المطلوبات المحتفظ بھا للبیع   ٢٠١٤  شركة صافوال ألنظمة التغلیف

            

 ٣٬٥٣٤٬٤٣٢  ٣٫٩٦٤٫٠٧٩    إجمالي القروض قصیرة األجل

  
 ً   : المدفوعات النظامیة المستحقة لجھات حكومیة:خامسا

  م (بآالف الریاالت)٢٠١٣  م (بآالف الریاالت)٢٠١٤  وصف موجز للمستحقات  

  ١٢٤٬٥١٣ ١٣٠٫٥٣٤  الرسوم الجمركیة 

 ١٢٥٬٣٦٢ ١٨٤٫٣٨٦  الزكاة والضریبة*

المؤسسة العامة للتأمینات االجتماعیة (استقطاع 

  التأمینات االجتماعیة للموظفین) وأخرى
٨٧٬٣٦٢ ٩٦٫٩٢٧ 

 ١٥٬٥٦٠ ٩٫٦٣٢  تكالیف تأشیرات ورسوم حكومیة مختلفة 

 ٢٠٬٠٠٣  ١٧٫٠١٧  أخرى 

 ٣٧٢٬٨٠٠ ٤٣٨٫٤٩٥  اإلجمالي

  
تخضع المجموعة للزكاة وفقاً ألنظمة مصلحة الزكاة والدخل في المملكة العربیة السعودیة، وتقوم بقید مخصص الزكاة    إقرار:

في الفترة  – إن وجدت -المستحقة سنویاً وتحمیلھ على قائمة الدخل ویتم قید التعدیالت التي تطرأ عند الربط النھائي للزكاة 
  الربط.عملیة  فیھا التي تتم
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 ً   م:٢٠١٤) تفاصیل نتائج أداء القطاعات التشغیلیة الرئیسة للمجموعة خالل العام سادسا

المجموعة الرئیسة التي تدیرھا المجموعة عبر شركاتھا الفرعیة داخل  وخطط قطاعاتفیما یلي تقریر مفصل عن أداء 
  المملكة وخارجھا، باإلضافة إلى االستثمارات األخرى التي ال تدیرھا المجموعة وتملك فیھا حصة رئیسة:   

  

  ) قطاع األغذیة (شركة صافوال لألغذیة): ١

من اإلجراءات القانونیة  باالنتھاءم، قامت شركة صافوال لألغذیة (المملوكة بالكامل للمجموعة) ٢٠١٤خالل العام 
، وذلك بناء على القرار الوزاري الصادر في ھذا لتحولھا من شركة ذات مسئولیة محدودة إلى شركة مساھمة مقفلة

  م. ٢٠١٤  خالل العام الشأن
  

وتدیر المجموعة عملیاتھا في قطاع األغذیة من خالل شركتھا الفرعیة شركة صافوال لألغذیة، وتمتلك وتدیر بدورھا 
دول بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا وآسیا الوسطى وتركیا، وتمتلك  سبععملیات قطاع األغذیة والمنتشرة في 

زیوت الطعام والسمن النباتي والسكر والمكرونة والتي یتم عالیة الجودة في مجال  لمنتجات رائدةعالمات تجاریة 
 ھا. الدول التي تعمل فیأسواق العالم، حیث استطاعت الشركة تحقیق مكانة ریادیة في معظم  حولدولة  ٣٠تسویقھا في 

  

  نتائج األداء الموحد لشركة صافوال لألغذیة:
ملیار لایر، وذلك یماثل تقریباً ما حققتھ  ١٤٫٥٩بلغت م مبیعات موحدة ٢٠١٤حققت شركة صافوال لألغذیة خالل عام 

د . كما بلغ صافي ربحھا الموحانخفاض أسعار السلع رغم زیادة حجم المبیعاتوذلك بسبب  الشركة عن العام السابق
الناتجة عن بدأ وذلك بسبب الخسائر  عن صافي الربح للعام السابق %٣٫٣قدره أي بانخفاض ملیون لایر،  ٦١٠

رت على والتي أثالظروف الصعبة التي مرت وتمر بھا األسواق التي تعمل فیھا الشركة وبمصر مشروع سكر البنجر 
، إلى جانب انخفاض قیمة العمالت المحلیة مقابل الدوالر في بعض البلدان التي تعمل فیھا، إال أن عملیات التصدیر

الناضجة، ومن جھة أخرى استطاع القطاع تحویل أداء بعض األسواق سواق أداء القطاع جاء بشكل جید في جمیع األ
   الناشئة إلى أداء أفضل.

  

حجم نشاط إجمالي سنویاً كما بلغ متري طن ملیون  ٢٫٠٩ لمصانع زیوت الطعام اإلنتاجیةحجم الطاقة إجمالي بلغ 
ً متري طن ملیون  ٢٫٩٠السكر    حسب توزیعھا الجغرافي. اإلنتاجیةسب الطاقة وفیما یلي ن. سنویا

  

حجم الطاقة اإلنتاجیة لمصانع زیوت الطعام والسمن النباتي 
  (بآالف األطنان سنویاً)

  

   حجم الطاقة اإلنتاجیة لمصانع السكر
 (بآالف األطنان سنویاً)

  
  ملحوظة:

ً متري  طن ألف ٢٤٠ اإلنتاجیة طاقتھما تبلغ يتوال بمصر المكرونة لمصنعي اإلنتاجیة الطاقة بجانب ھذا .سنویا
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 ، إیران، تركیا ومصر): نشاط قطاع الزیوت والسمن النباتي (بالمملكة ودول الخلیج، الشامأ) 
  ) شركة عافیة العالمیة (عافیة): ١- أ

تمتلك وتدیر بشكل  لشركة صافوال لألغذیة %٩٥٬١٩مملوكة بنسبة شركة عافیة العالمیة (شركة مساھمة مقفلة) وال
مصر،  ،وإیران ،في مجال زیوت الطعام والسمن النباتي في (المملكة العربیة السعودیةومصانعھا  ھارئیس عملیات

  وفیما یلي تفاصیل أداء الشركات التابعة لشركة عافیة العالمیة:  .تركیا)
 
  : الشامالیمن و) نشاط شركة عافیة العالمیة بالمملكة ودول الخلیج و١-١- أ

أسواق المملكة العربیة السعودیة ودول الخلیج العربي والشام، حیث یقع مصنعھا یتركز نشاط شركة عافیة في 
  بمدینة جدة، ویقوم بتزوید األسواق المذكورة بمنتجات الشركة عالیة الجودة من زیوت الطعام.

  
أنواع  ةوتركز عافیة على تزوید عمالئھا بمنتجاتھا من زیوت الطعام عالیة الجودة، حیث تقوم عافیة بتصنیع وتعبئ

متعددة من الزیوت في عبوات مختلفة لتلبي جمیع إحتیاجات المستھلكین. كما واصلت الشركة إستحواذھا على 
وحصة  %٥٨حصة سوقیة قویة في األسواق التي تعمل بھا، حیث بلغت الحصة السوقیة بالمملكة خالل العام 

  في األردن.  %٤٢بالخلیج العربي وحصة  %٢٠
  

م، إال أنھا استمرت في اإلستثمار في عالماتھا ٢٠١٤دیات التي واجھتھا الشركة خالل العام وعلى الرغم من التح
التجارة مستفیدة من انخفاض تكالیف التصنیع الذي أدى إلى المحافظة على ھامش الربحیة رغم الضغوطات المتعلقة 

ملیار لایر سعودي  ٢٬١٧یمتھ م ما ق٢٠١٤باألسعار. وقد بلغ مبیعات شركة عافیة في ھذه المنطقة خالل عام 
م، كما زاد حجم المبیعات للعام مقارنة بالعام الماضي رغم األوضاع األمنیة ٢٠١٣ملیار لایر للعام  ٢٬٢٨مقابل 

ورغم كل ھذه الظروف فقد حققت الشركة ارتفاعا كبیرا في  والظروف السیاسیة في سوریا والعراق والیمن،
  م.  ٢٠١٣ملیون لایر للعام  ١٨٠لیون لایر مقابل م ٢٣٢أرباحھا الصافیة والتي بلغت 

  
  :إیران –شركة صافوال بھشھر ) ٢-١- أ

 في جمھوریةعملیاتنا وتدیر لشركة عافیة العالمیة، وھي شركة قابضة تمتلك  %٩٠ھذه الشركة مملوكة بنسبة 
العالمات التجاریة الرائدة "الدان قولد"، "الدان"، "باھار"، كما تمتلك صافوال بھشھر ، وتمتلك إیران اإلسالمیة

) التي تقوم بتوزیع المنتجات المصنعة Tolue Pakshe Aftab -شركة بھشھر كامل شركة (تولو بخش أفتاب 
  "شركة بھشھر الصناعیة" بشكل رئیس وبشكل منفصل عن المنتجات التي توزعھا ألطراف أخرى. بواسطة 

  
 %٧٩٬٩البالغة م، ببیع حصصھا في شركة "مارجرین للتصنیع" ٢٠١٤قامت شركة صافوال بھشھر خالل العام 

یة شركة عافكما أن ، وتقلیص صعوبات التشغیلبغرض تحسین الكفاءة ) BIDالصناعي ( لشركة بھشھر للتطویر
الحمد، من خالل شراء  وهلل %٩٠إلى  %٨٠من زیادة حصتھا في شركة صافوال بھشھر من تمكنت العالمیة 

   .  (BID)شركة بھشھر للتطویر الصناعي من  %١٠حصة بلغت  
  

مقارنة بالعام الماضي، وقد  %٧ألف طن متري خالل العام بانخفاض بلغ  ٥٣٦حققت الشركة حجم مبیعات بلغ 
 %١٠المحلیة بنسبة العملة انخفاض من ملیار لایر، وذلك على الرغم  ٣٫٥نتج عنھ صافي مبیعات بمبلغ وقدره 

مقابل العمالت األجنبیة، وكذلك استمرار حرب األسعار والقیود الموضوعة على زیادة األسعار، استطاعت الشركة 
متھا التجاریة الرئیسة "الدان"، ونتیجة لھذه الجھود، فقد المحافظة على ریادتھا في سوق السمن النباتي، بقیادة عال

  عن الخطة.  %٥م بزیادة بلغت ٢٠١٤ملیون لایر للعام  ٢٥٩حققت الشركة صافي ربح بلغ 
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إن الجھود االستثنائیة التي بذلتھا إدارة الشركة والمتمثلة في قدرتھا على توقع التغیرات لالقتصاد الكلي، بجانب 
لفعالة اتحسین مزیج المبیعات، وتحقیق أقصى قدر من الكفاءة في التكالیف واألنشطة التسویقیة القویة، واإلدارة 

  لرأس المال العامل، كانت ھذه العوامل مجتمعة وراء تحقیق ھذه النتائج القیاسیة.
  

من المھم اإلشارة ھنا إلى أن إیران قد صنفت ضمن الدول ذات االقتصادیات عالیة التضخم من قبل بعض المؤسسات 
تم أخذھا في االعتبار عند إعداد القوائم م وعلیھ فإن األثار المترتبة على ذلك قد ٢٠١٣المالیة الدولیة في دیسمبر 

  م.٢٠١٤دیسمبر  ٣١المالیة للمجموعة للسنة المنتھیة في 
  
 ) شركة عافیة العالمیة (مصر):٣-١- أ

میة الرا ااستراتیجیتھ تنفیذلشركة عافیة العالمیة  %٩٩٫٩مصر والمملوكة بنسبة  –عافیة العالمیة شركة  واصلت
ھا نتجاتممن خالل الترویج لالشركة المحافظة على حصتھا السوقیة  حیث استطاعت ،إلى تعزیز مكانتھا الریادیة

نافسي في الشركة التوضع في  على التوالي لثرتفاعاً كبیراً للعام الثاا، كما شھد ھذا العام كذلك النباتي السمن من
ً قو اً قطاع زیوت الطعام وكذلك أداء ك ساھم في  نمو إجمالي حجم كل ذل ،ت الصناعیةالمبیعا للغایة في قطاع یا

قارنة في قطاع المبیعات الصناعیة م %٦٥في قطاع المبیعات االستھالكیة و %١٧المبیعات للشركة بما یعادل 
مقارنة بالعام الماضي. ھذا وقد  %٣٠األمر الذي أدى إلى نمو إجمالي حجم مبیعات الشركة بنسبة  بالعام الماضي

ملیار لایر للعام الماضي، حیث حققت الشركة صافي  ١٬٠٤ سعودي مقابل ملیار لایر ١٬٢بلغت مبیعات الشركة 
 مقارنة بالعام السابق. %١٠ملیون لایر بنسبة زیادة بلغت  ٣١ربح قدره 

  
لى المكانة ع"روابي" و"جنة" و"عافیة" ونتیجة للجھود التسویقیة والتطویریة المبذولة، حافظت العالمات الرئیسیة 

سوق المصري، كما سجلتا نمواً إیجابیاً مقارنة بالعامة الماضي، وتشھد مؤشرات األداء ارتفاعا الریادة لھما في ال
ملحوظاً في أداء العالمات التي تم إعادة طرحھا مؤخراً بما یتناسب مع احتیاجات المستھلك في ھذه المرحلة، وھم: 

  جیداً على التوالي.  " الشمس الذھبیة " و" سالیت " و"حلوة" و " ھنادي" والتي حققت أداء
  

 ) شركة یودم لزیوت الطعام (تركیا):٤-١- أ
تمارس شركة یودوم التركیة (المملوكة بالكامل لشركة عافیة العالمیة) نشاطھا في مجال إنتاج زیوت الطعام من 

د المستھلك التركي بمنتجاتھا من زیوت الطعام عن حیث تزوّ ، خالل مصنعھا الكائن في محافظة أزمیر بتركیا
ھرة ززیت بمنتجات من أصناف متعددة  (مثل  "سیرما"وھما "یودوم" و الرئیستین عالمتیھا التجاریتینطریق 

  . الزیتون)زیت و، زیت البندق، الذرةوزیت الكانوال، زیت  ،دوار الشمس
  

ملیار لایر على الرغم من  ١اتھا، حیث بلغت أكثر من م استطاعت الشركة مواصلة نمو مبیع٢٠١٤خالل العام 
 وذلك بسبب م٢٠١٤للعام متري ألف طن  ١٥١إلى متري ألف طن  ١٥٣اإلنخفاض الطفیف في حجم مبیعاتھا  من 

زادت المبیعات ، وعملیات التصدیر بسبب الفجوة في األسعار الدولیة لزیت الزیتون بین تركیا واسبانیا فاضانخ
واستطاعت كذلك من متري ألف طن  ١٥٠إلى متري ألف طن  ١٣٨المحلیة بقیادة عالمتھا التجاریة الرئیسة من 

  م.٢٠١٤خالل العام  %١٨٫١إلى  %١٦٫٥زیادة حصتھا السوقیة من 
  

ملیات دعمھا لعتمكنت شركة یودم من اكتساب الخبرة في توسیع سلسة امداداتھا بشكل أكبر من خالل مشاركتھا و
ملیون لایر  ١٩ یودوم التركیة  بلغت ربحیة شركة. في مناطق الحصاد البدایةحصاد محصول الحبوب الزیتیة منذ 

عن العام الماضي، ویعود  %٢٧ملیون لایر للعام الماضي أي بانخفاض بلغت نسبتھ  ٢٥٫٦م مقابل ٢٠١٤للعام 
الل العام خالسائب زیت الزیتون لیر متكرر من بیعھا سبب االنخفاض بشكل رئیس إلى تحقیق الشركة لدخل غ

  الماضي، باإلضافة إلى انخفاض قیمة العملة التركیة وارتفاع حدة المنافسة في األسعار.
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  ) شركة صافوال لألغذیة لألسواق الناشئة:ب

تملك حیث  ،لشركة صافوال لألغذیة %٩٥٬٤شركة صافوال لألسواق الناشئة ھي شركة تابعة ومملوكة بنسبة 
لتابعة ا أداء الشركاتالسودان والجزائر). وفیما یلي تفاصیل ، (المغربكل من زیوت الطعام في  بالكامل شركات

   ا: لھ
  

 :الطعام لزیوت السودان صافوال شركة) ١- ب

في عام الناشئة)  لألسواق صافوال لشركة %١٠٠ بنسبة (المملوكةتأسست شركة صافوال السودان لزیوت الطعام 
مستفیدة من الفرصة المتوفرة في السوق السودانیة والمتمثلة في تحویل نمط االستھالك لزیوت الطعام  ،م٢٠٠٥

  في السودان من زیوت الطعام الفرط (غیر المعبئة) إلى منتجات معبئة ومغلفة وذات عالمة تجاریة معروفة.   
  

في متري ألف طن  ٢٥٠لیصل إلى  %١٠نسبة ب وقد انخفض حجم االستھالك لزیوت الطعام في السوق السودانیة
 الماتالع الطعام المعبأة ذات السودانیة لزیوت حجم السوق العام وذلك نتیجةً النفصال جنوب السودان. كما تطور

حیث تحتل صافوال السودان الصدارة بحصة سوقیة بلغت  إجمالي حجم السوق، من %٣٧ التجاریة لیصل إلى
 .  الزیوت المعبأة حجم من %٨٥

  

من استعادة بقوة  –وهلل الحمد  –م كان عاماً متمیزاً لشركة صافوال السودان، حیث تمكنت الشركة ٢٠١٤إن عام 
وذلك من خالل تحسین ورفع كفاءة عملیات  %٩٤أي بارتفاع قدره متري ألف طن  ٦٣حجم مبیعاتھا لیصل إلى 

وقیة حصتھا الس نمواً في الشركة كما سجلت والتغطیة.اإلمداد باإلضافة إلى الزیادة المھمة في مؤشرات التوزیع 
فضالً عن إطالق العالمة التجاریة " الطیب" و" صباح" التجاریة العالمات ذات الزیوت شریحة ضمن %٥بنسبة 

  الجدیدة "شمس" في فئة زیت دوار الشمس.
  

ملیون لایر  ٤٦صافي ربح بلغ ملیون لایر نتج عنھا  ٦١٦م مبلغ ٢٠١٤صافوال السودان للعام  بلغ صافي مبیعات
ملیون لایر في العام  ١٧حققت الشركة خسائر بقیمة حیث  ،الماضيوالتي تمثل تحوالً ملحوظاً بالمقارنة مع العام 

إدارة الشركة تعمل في الوقت الراھن على تعزیز وإعادة تطویر النموذج المتبع في إدارة عملیاتھا  الماضي. إن
  المتغیرة والعمل على المحافظة على استمراریة ونمو ربحیة الشركة بطریقة مستدامة.األعمال  للتكیف مع بیئیة

  
 الجزائر: –) عافیة العالمیة ٢-ب

لشركة صافوال لألسواق الناشئة، بدأت عملیاتھا  %١٠٠شركة عافیة الجزائر ھي شركة تابعة ومملوكة بنسبة 
نیة من حیث الحصة السوقیة لزیوت الطعام في الجزائر، م، وتحتل الشركة حالیاً المرتبة الثا٢٠٠٨خالل العام  

  من حجم السوق أساساً عبر عالمتھا التجاریة "عافیة". %٢٧حیث تتجاوز حصتھا 
 

عن العام الماضي  %١٠، بإنخفاض متري ألف طن ٩٩م بتحقیق حجم مبیعات بلغ ٢٠١٤العام  قامت الشركة خالل
بسبب  %٨في حجم المبیعات بشكل رئیس إلى انخفاض اجمالي حجم السوق بما یقارب  االنخفاضویعزى 

 ٥٤٧اإلنخفاض الحاد في عبور منتجات زیوت الطعام للدول المجاورة، وقد بلغت مبیعات الشركة لھذا العام  
أي بارتفاع م ٢٠١٤ملیون لایر للعام  ٣٢٫٦ملیون لایر، والتي ساھمت في تسجیل الشركة ألرباح صافیة بلغت 

العام الماضي  وهلل الحمد، وقد تم تحقیق ھذه النتائج الجیدة نتیجة لتحسن االنتاجیة وتبني مقارنة ب %٦٠بلغت نسبتھ 
م ٢٠١٤ھذا وقد واصلت الشركة خالل العام  مبادرات متعددة لتخفیض التكالیف في جمیع سلسلة عملیات الشركة.

   .ھا التجاریة من خالل مبادرات وأنشطة تسویقیة مبتكرة ورائدةاالستثمار في تطویر وتعزیز ریادة عالمات
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 :المغرب –) صافوال ٣– ب

لشركة صافوال لألسواق الناشئة، وقد بدأت عملیاتھا في  %١٠٠صافوال المغرب ھي شركة تابعة ومملوكة بنسبة 
  م كمشروع جدید وذلك بعد تحریر أسعار زیوت الطعام في السوق المغربیة. ٢٠٠٤ عام

  

مقارنة بالعام  %٦٫٥طن متري، بنسبة نمو بلغت  ٦١بلغ حجم مبیعات الشركة من زیوت الطعام لھذا العام 
لشركة بتعزیز كما قامت ا.  ملیون لایر ٤صافي ربح بلغ ، نتج عنھا ملیون لایر ٢٩٤ت المبیعات بلغ الماضي، كما

الذي أدى إلى  األمرعملیاتھا التسویقیة من خالل االستثمار في تطویر وتنفیذ خطة تسویقیة وزیادة عملیة التوزیع 
 . %١٤تحسین الحصة السوقیة لتبلغ 

  

  :) نشاط السكر والمحلیات في المملكة ومصرج
  الشركة المتحدة للسكر بالمملكة:) ١-ج

 شركةل عملیاتھا من مقرھا الرئیس في میناء جدة اإلسالمي، وھي شركة مملوكةتدیر الشركة المتحدة للسكر 
وعدد من المستثمرین السعودیین، كما أن شركة صافوال  )%٧٤٫٤بنسبة (صافوال لالستثمارات الصناعیة 

ر أكب، حیث تدیر الشركة المتحدة للسكر أحد لشركة صافوال لألغذیة %٩٥بنسبة مملوكة لالستثمارات الصناعیة 
  . متري ملیون طن ١٬٢٥مصانع تكریر السكر الخام في العالم، بطاقة إنتاجیة سنویة تبلغ حوالي 

  

تخطي آثار الحریق الذي نشب لم ٢٠١٤خالل العام  بذلت إدارة الشركة المتحدة للسكر اتصاالت وجھوداً كبیرة
  الحمد.، والتي تكللت بالنجاح وهلل السكر بجدةمستودع م ب٢٠١٣خالل العام 

  

وقد أسست الشركة قاعدة تسویقیة قویة في الشرق األوسط بعالمتھا التجاریة األساسیة والرائدة (األسرة)، فضالً 
ً بتغطیة احتیاجات السوق في المملكة، وتُعد الشركة من الرواد في مجال البیع  عن ذلك فإن الشركة تقوم حالیا

عالقات متمیزة مع ب وتتمتعالتي تعمل في مجال األغذیة،  )B2B(وشركات القطاع الصناعي  المباشر للمصانع
 ة.ھذه الشریح

 

من سوق المحلیات بالمملكة عبر منتجھا  %٨م تمكنت الشركة من االستحواذ على حوالي ٢٠١٤خالل العام 
للسكر لفئة المستھلكین الذین یبحثون عن منتج  "سویفا" والذي طرحتھ الشركة في السوق السعودي كمنتج بدیل

وقد تم توسیع نطاق توزیع سكر "سویفا" من خالل تعدد منافذ بیعھ وذلك یالئم رغباتھم واحتیاجاتھم الصحیة. 
  .التجزئة لزیادة حصتھ السوقیةأسواق  عبرجدیدة بطرحھ عبر الصیدلیات وتسعى الشركة لفتح منافذ 

  

عن العام  %١٦م بزیادة قدرھا ٢٠١٤للعام  متري  ملیون طن ١٫٣٢مبیعات بلغ ھذا وقد حققت الشركة حجم 
عن العام السابق، نتج عنھ صافي  %٤ملیار لایر بارتفاع بلغت نسبتھ  ٢٬٩الماضي. كما حققت صافي مبیعات بلغ 

  عن العام السابق. %٧٢ملیون لایر وبارتفاع بلغ  ١٧٥ربح (غیر موحد) بلغ حوالي 
  

اجیة رفع الطاقة اإلنتبھدف  بجدةتھا بدء تنفیذ خطتھا لتوسعة مصفام ب٢٠١٤المتحدة للسكر خالل العام  الشركة قامت
ھذا  %٤١٫٦ملیون طن متري سنویاً بنسبة زیادة قدرھا  ١٫٧ملیون طن متري سنویاً إلى  ١٫٢لمصفاة السكر من 

  .ملیون لایر ٢٥٤وتبلغ تكلفة المشروع مبلغ 
 

  المتحدة للسكر:) الشركة المصریة ٢-ج
، باإلضافة إلى ذلك فإن لمجموعة صافوال حصة بالمملكة للشركة المتحدة للسكر %٥٧ھذه الشركة مملوكة بنسبة 

م من خالل مصفاة تكریر السكر ٢٠٠٨عام منذ الوقد بدأت الشركة عملیاتھا  .رأسمالھا في %١٩ملكیة مباشرة تبلغ 
ً  إنتاجیة تبلغالسویس بطاقة  التابعة لھا في میناء العین السخنة بمدینة   سنویاً.متري ألف طن  ٨٠٠ حالیا
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ب  مقارنةلھذا العام متري طن  ألف ٧٦٠م استطاعت الشركة رفع حجم مبیعاتھا لتصل إلى ٢٠١٤خالل عام 
 السیاسیة واألحداث الدوالر مقابل المحلیة العملة انخفاض من الرغم للعام السابق. وعلىمتري ألف طن  ٧٠٥

 تكلفة على بالسلب أثرتوالتي م ٢٠١٤ العام من الثاني النصف والطاقة في الوقود أسعار في التضخموكذلك 
  .السابق للعام لایر ملیون ٣٬٦ بلغ ربح صافي مقابل لایر ملیون ١١ بلغ صافي ربح اإلنتاج، فقد سجلت الشركة

 

 ) شركة اإلسكندریة للسكر:٣-ج
 %١٨٬٩المتحدة للسكر بالمملكة والشركة المصریة المتحدة للسكر  للشركة %٦٢٬١ھذه الشركة (مملوكة بنسبة 

لشركة صافوال لألغذیة)، حیث تعمل في مجال تصنیع السكر من محصول بنجر السكر المحلي فھي  %١٩ونسبة 
حیث قامت الشركة بالعمل ، م٢٠١٤التشغیل األول لھا في عام شركة ذات طبیعة زراعیة صناعیة. وقد بدأت موسم 

  . ألف طن بنجر ٩٠٠یوما في موسمھا األول لتصنیع أكثر من  ١٥٠ لمدة
  

العام ھذا م وذلك بسبب تدنى أسعار بیع السكر خالل ٢٠١٤) للعام ملیون لایر ١٢٤سجلت الشركة خسائر بلغت (
 أنث حی ،بجانب أن ھذا یمثل موسم التشغیل األول للشركة وارتفاع التكالیف التمویلیة ،والمنتجات المستخلصة

  التمویل الممنوح للمصنع الزال في بدایة فترة السداد.
  

من خام البنجر من خالل استحداث مشروع أبحاث یعتمد السكر  استخالصمعدل یتم حالیاً دراسة أسباب تدني و
 ءلمتابعة كافة عملیات التصنیع والمعالجات التي تتم اثناء عملیة التصنیع وذلك بنا على تكنولوجیا وتقنیات عالیة 

تتوقع أن یحدث تحسن كبیر اإلدارة فإن ، للشركة أول موسم تشغیليھو  ھذاعلى مؤشرات محدد لألداء، وحیث إن 
  نتیجة لتراكم منحنى الخبرات والتعلم خالل الفترة القادمة بإذن هللا. 

  

  ) شركة اسكندریة المتحدة الستصالح األراضي:٤-ج
التوسعیة والتوجھ لالستثمار في قطاع الزراعة لتوفیر المواد الخام  شركة صافوال لالغذیةضمن اھتمامات 

لصناعاتھا من مصادر محلیة، فقد تم إعداد دراسة عن االستثمار في القطاع الزراعي وتدشین مشروع استصالح 
راعة زل وتجھیز األراضي بالمرافق األساسیة التي تجعلھا قابلة لالستزراع وكذلك استزراع االراضي المستصلحة

  . البنجر
  

م كشركة ٢٠١٤وبالفعل تم تأسیس شركة " اسكندریة المتحدة الستصالح األراضي " خالل الربع الثالث من العام 
والئحتھ التنفیذیة بنظام  ١٩٩٧لسنة  ٨مساھمة مصریة منشأة وفقا ألحكام قانون ضمانات وحوافز االستثمار رقم 

  اخلي. االستثمار الد
  

لشركة ملیون دوالر، مملوكة بالكامل  ٢٢٫٥ المصدر یبلغرأسمال الشركة  إلیھ ھنا أنومما یجدر اإلشارة 
ضوء ذلك من المتوقع أن تنعكس ھذه الجھود على توفیر البنجر كخطوة ھامة تدعم استقرار وفي . اإلسكندریة للسكر

رة من ى حصاد كمیات كبیاالنتاج المتوقع،  حیث تعمل الشركة على االستفادة من تطبیق حزم تقنیة تساعدھا عل
  طرق الري الحدیثة ولیس الري بطریق الغمر. البنجر، ومن ضمن ذلك إستخدام

  
 مصر: –) نشاط المكرونة د

 ،م٢٠١٤عام خالل وهلل الحمد المتمیز أداءه بمصر (المملوك بالكامل لصافوال لألغذیة) واصل قطاع المكرونة 
من سوق المكرونة  %٤٥مبیعات عالمتھ الرئیسة "الملكة" باستحواذھا على إجمالي نمواً في  %١٥ حقق حیث 

من إجمالي  %٦٠المعبأة في مصر، وبإضافة بقیة منتجات المكرونة التي ینتجھا القطاع تصل الحصة السوقیة إلى 
 سوق المكرونة المعبأة في جمھوریة مصر العربیة. 

  

ملیون لایر. حیث استطاع القطاع المحافظة على  ٤٢٫٧م حقق نشاط المكرونة صافي ربح بلغ ٢٠١٤خالل عام 
سعار الطاقة في مصر بعد الرفع الجزئي للدعم الحكومي خالل العام ونتیجة لجھود إدارتھا مضاعفة أرغم ربحیتھ 
     . المتمیزة
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  ) الشركة الدولیة للصناعات الغذائیة:ھـ
طالق وشریك أجنبي، تم إبالشراكة بین شركة صافوال لألغذیة  تأسیسھاولیة للصناعات الغذائیة تم الشركة الد

الشركة في انتاج الدھون المتخصصة م،  ویتمثل الھدف من تأسیس ھذه ٢٠١٢مشروع ھذه الشراكة خالل العام 
ملیة عحیث یتوقع البدء في ، اإلنشاءاتفي عملیة البدء یجري حالیاً )، "السمن النباتي"(المارجرین والشورتننج 

 هللا. شاء إن م٢٠١٦ خالل العاماالنتاج 
  : (شركة بندة للتجزئة) قطاع التجزئة) ٢

  ملخص األداء وأبرز المؤشرات المالیة لقطاع التجزئة (أسواق بنده) 
، حیث تقوم %٩٢بنسبة مجموعة صافوال تابعة ومملوكة ل (شركة مساھمة مقفلة)ھي  (بنده)شركة بنده للتجزئة 

بإدارة وتشغیل سلسلة من أسواق الھایبر والسوبرماركت والمتاجر الصغیرة في كل من المملكة العربیة  الشركة
ً  ١٦١بعد افتتاح فالسعودیة واإلمارات العربیة المتحدة.  أصبحت الشركة اآلن  م،٢٠١٤ عام خاللداً جدی سوقا

ً  ٣٤٦تدیر دبي، وبذلك تستمر بنده الشركة الرائدة بواحداً السعودیة وسوقاً في المملكة العربیة سوقاً  ٣٤٥؛ منھا سوقا
واألسرع نمواً في المملكة وذلك من خالل شركة أكــبر كفي المنطقة في مجال تجارة التجزئة، في تعزیز مكانتـھا 

  خططھا التوسعیة المستقبلیة. 
  

  م:  ٢٠١٤وفیما یلي رسم بیاني یوضح النمو المضطرد لعدد أسواق بنده خالل السنوات الماضیة وحتى عام 
  

المملكةنمو عدد    مراكز بنده 

  

المملكةنمو عدد مراكز  نده   هایبر
  

  

    
  المملكة (بندتي)مراكز نمو عدد 
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ملیار لایر  ١٠٫٩ملیار لایر مقابل  ١٢٫٢من تحقیق مبیعات قدرھا  -بفضل هللا  -م تمّكنت بنده ٢٠١٤خالل عام 
نجازاً تاریخیاً آخر یتمثل في بلوغ صافي إكما حققت الشركة  .%١١٫٧مسجلة نمواً سنویاً بنسبة  ،للعام الماضي

بینما بلغ صافي ھامش  %٢٤أي بزیادة قدرھا  ،الماضي ملیون لایر للعام ٤٠٥ملیون لایر مقارنة بـ  ٥٠٣أرباحھا 
 . %٤٫٢ربحھا نسبة 

  
لعمالء في لتم المرتبة األولى في كل منطقة تتواجد فیھا أسواقھا وفقاً للمسح الذي  -وهلل الحمد  –بنده  حصلتكما 

من قبل جھة عالمیة بحثیة مستقلة وذلك  مجال الجودة ونوعیة الخدمة المقدمة لھم إضافة إلى األسعار بصفة عامة
تخطط بنده في األعوام المقبلة لزیادة نسبة حصتھا في السوق عن كما . متخصصة في مجال أبحاث التسویقو

ول افتتاح التي تتمحور حوطریق تحسین أداء أسواقھا الحالیة باإلضافة إلى االستمرار في استراتیجیتھا التوسعیة 
  مدینة. ٣٨ق لھا تواجداً جغرافیاً واسعاً حول مدن المملكة والذي یغطي حالیاً أسواق جدیدة، األمر الذي یحق

  
ھذا ویتمثل أحد محاور استراتیجیة بنده للنمو في التركیز على تطویر منتجاتھا الخاصة والتي تحمل عالمتھا 

ً ٢٠١٤التجاریة "بنده". وقد تم توسیع دائرة منتجاتھا الخاصة خالل العام  من السلع الغذائیة  جدیدة م لتشمل أصنافا
 ٥٣صنفاً جدیداً، إضافة إلى إعادة طرح  ٦٨وغیر الغذائیة ذات الجودة العالیة، حیث طرحت الشركة ھذا العام 

خالل العام  %٣٬٦ بتھنسحیث حققت نمواً صنفاً تم تجدیدھا، وھو ما أثر إیجاباً على مبیعات منتجاتھا الخاصة، 
مقارنة بعدد العمالء  %١٧٫٥مالء الذین اختاروا منتجات بنده الخاصة، بنسبة وكذلك نمواً في عدد الع م،٢٠١٤

  م.٢٠١٣في العام 
  

م استمرار النمو في حجم المبیعات والدخل وزیادة عدد ٢٠١٤كما تضمنت استراتیجیة الشركة التوسعیة لعام 
قیق وتسعى الشركة أیضاً لتح .ئةاألسواق والمتاجر لتعزیز موقعھا الریادي الذي تتمتع بھ في مجال تجارة التجز

  تلك المزایا إلى قیمة أفضل لعمالئھا. الربح وتحویلوفورات من اقتصادیات الحجم الكبیر لتحسین ھوامش 
  

تطبیق وتطویر استراتیجیتھا التسویقیة الھادفة إلى تقدیم أفضل م ٢٠١٤العام  خاللومن جھة أخرى، واصلت بنده 
 .وذلك عن طریق تقدیم العروض الترویجیة المبتكرة، وإقامة المھرجانات التسویقیةالسلع لعمالئھا بأقل األسعار، 

فإضافة إلى سلسلة الحمالت والعروض التوفیریة المتنوعة التي قدمتھا بنده لعمالئھا بشكل مستمر على مدار العام، 
مقاضیك  إربحوالي : مسابقة "، ھي على التم٢٠١٤أقامت الشركة  ثالث فعالیات احتفالیة تسویقیة واسعة في العام 

، قدمت بنده خاللھا عروضاً حصریة مبتكرة ٣٦بالمجان"، ومھرجان العروض الرمضانیة، ومھرجان بنده السنوي 
ومتنوعة شملت مختلف السلع والمنتجات، كالمواد الغذائیة واإللكترونیات واألدوات المنزلیة وغیرھا. كما قدمت 

 ٢٠٠٬٠٠٠أكثر من م ٢٠١٤مفاجآت لعمالء بنده، حیث بلغ مجموع الرابحین للعام الشركة خاللھا آالف الجوائز وال
ً رابح  مستوى المملكة.على  ا

  
الفعالیات واالحتفاالت التي احتفلت  عدداً كبیراً من م٢٠١٤وعلى صعید المشاركة المجتمعیة، نظمت بنده في العام 

خاللھا مع عمالئھا بالعدید من المناسبات المتنوعة على مستوى فروعھا بالمملكة، كاألعیاد والمناسبات الوطنیة 
والعالمیة التوعویة مثل الیوم العالمي للدفاع المدني، وأسبوع المرور، وأسبوع الشجرة، وحملة الوقایة من فایروس 

منھا في فروع المنطقة  ٢٦فعالیة احتفالیة،  ٦٩ة مكافحة المخدرات، إذ أقامت بنده منذ بدایة العام كورونا، وحمل
 ٥فعالیات في الجنوبیة، و ٦فعالیة في المنطقة الشرقیة، و ١٣فعالیة في فروع المنطقة الغربیة، و ١٩الوسطى، و

 رحلة مدرسیة إلى فروعھا على مستوى المملكة. ١٩العام ھذا مت بنده خالل كما نظّ  .فعالیات في المنطقة الشمالیة
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  :التوسعات الخارجیة
بعد النجاحات والتوسعات الكبیرة التي حققتھا شركة بنده للتجزئة في السوق المحلي ومدینة دبي، بدأت بنده حالیاً  

في التخطیط للتوسع بفتح أسواق ومراكز تجاریة للتجزئة في بعض الدول المجاورة مثل جمھوریة مصر العربیة 
ازالت الشركة في مرحلة االستكشاف ودراسات الجدوى ومزید من التوسع في دولة اإلمارات العربیة المتحدة. وم

  االقتصادیة والتخطیط ومن ثم تنفیذ خططھا التوسعیة تدریجیاً. 
  

 :تعدیل اسم الشركة
م ٢٠١٤صافوال خالل العام  وافقت الجمعیة العمومیة غیر العادیة لشركة "العزیزیة بنده المتحدة" التابعة لمجموعة

ة ة"، وذلك بعد أن أكملت كافبنده للتجزئشركة "إلى العزیزیة بنده المتحدة" من "شركة اسم الشركة  تعدیلعلى 
  والمتطلبات النظامیة والقانونیة في ھذا الشأن.    تاإلجراءا

  

  :(شركة صافوال ألنظمة التغلیف) قطاع البالستیك )٣

 والتي تدیر قطاع البالستیك، رائدة فيمملوكة بالكامل لمجموعة صافوال) التُعد شركة صافوال ألنظمة التغلیف (
 طنألف  ٢٠٩مجال إنتاج البالستیك بنوعیة المرن والصلب في المنطقة، حیث تبلغ الطاقة اإلنتاجیة لھا حوالي 

  سنویاً.  متري
  

ویدیر قطاع البالستیك سبعة مصانع، واحد في جدة، وأربعة في الریاض، واثنین في اإلسكندریة، وتقوم ھذه 
إنتاج البریفورم والعبوات واألغطیة واألفالم والحاویات لقطاعات األلبان والعصائر ومیاه الصحة المصانع ب

والمشروبات الغازیة وزیوت الطعام والبتروكیماویات ومنتجات الصحة والعنایة الشخصیة ومواد التشحیم، لعمالئھا 
 . األسواق الخارجیةو يفي قطاع التجزئة في السوق المحل

 

یجیة المجموعة الرامیة إلى مزید من التركیز على أنشطتھا الرئیسة والمتمثلة في قطاعي األغذیة ضمن استرات
 تبدء إجراءام ٢٠١٤خالل العام صافوال قامت مجموعة والتجزئة وبعض األنشطة المجاورة والمختارة بعنایة، 

بیع كامل حصصھا في شركة صافوال ألنظمة التغلیف (والمملوكة لھا بالكامل) إلى شركة تكوین للصناعات 
تم بموجبھا م ٢٠١٤دیسمبر نھایة شھر ع اتفاقیة مع شركة تكوین بتوقی ھذه الجھود تتویج حیث تم  ،المتطورة

، حیث لایر سعوديملیون  ٩١٠قدرھا  بقیمة إجمالیةاالتفاق على بیع كامل نشاط صافوال في قطاع البالستیك 
یجري استكمال اإلجراءات النظامیة إلتمام عملیة البیع، حسب ما سبق أن تم اإلعالن عنھ من قبل المجموعة على 

  (تداول). 
  

العدید من التحدیات الداخلیة والخارجیة والمتمثلة في في مواجھة طاع البالستیك استمر قم ٢٠١٤خالل عام 
على  إفرازات األزمة المالیة العالمیةاستمرار ، باإلضافة إلى وتكلفة التحویل اصلة من المنافسینالضغوطات المتو

حال عدم االستقرار السیاسي التي تعاني منھا بعض بجانب الدول األوربیة والتي أثرت سلباً على صادرات القطاع، 
  المحلیة مقابل العمالت األجنبیة. العمالتغییرات الكبیرة في أسعار والت منطقة الشرق األوسطالدول في 

  
القطاع حافظ على م، إال أن ٢٠١٤ولكن على الرغم من التحدیات المشار إلیھا، والتي واجھھا القطاع خالل العام 

حجم المبیعات الموحد لشركة صافوال ألنظمة التغلیف قد وصل تحقیق نفس قیمة المبیعات للعام الماضي، كما أن 
وھي ملیار لایر  ١٬١١ بلغت قیمة المبیعات حیث حجم المبیعات الذي تم تحقیقھ العام الماضي،نفس إلى كذلك 

أثیر خبر وحدة المنافسة، وكذلك ت الرتفاع تكلفة التحویل، نظراً إال أنھ  ،السابقعن العام  تقریباً نفس ما تم تحقیقھ
ملیون لایر  ٥٠٫٢إلى م ٢٠١٤للعام موحد الربح ال يصاف بیع نشاط البالستیك لجھة أخرى، أدى إلى انخفاض

  ملیون لایر للعام السابق. ٦٩٬٥مقارنة بمبلغ 
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وبالنسبة ألداء الشركات الفرعیة التي تدیرھا شركة صافوال ألنظمة التغلیف، فقد حققت شركة الشرق للصناعات 
ویعزى ھذا ملیون لایر للعام السابق،  ٢٦٬٧ ملیون لایر مقابل ٧٫٩ م بلغ٢٠١٤ربح للعام  يالبالستیكیة صاف

االنخفاض الرتفاع وحدة المنافسة، وارتفاع تكلفة التحویل، باإلضافة إلى تأثیر األسواق األوربیة، وفقدان نشاط 
  .FFS business)تشكیل وتعبئة وتلحیم األكیاس البالستیكیة  (

  
مقابل  ملیون جنیھ مصري ٣٬٥ بلغم ٢٠١٤ام ربح للع يصافللبالستیك بمصر حققت شركة نیومارینا في المقابل، 

، الربحیةاالنخفاض في ھامش ، ویعود ھذا االنخفاض في صافي الربح إلى للعام السابقجنیھ مصرى  ١٤٬٢
  .ألجنبیةة العملاالمترتبة نتیجة النخفاض سعر صرف الجنیة المصري مقابل خسائر الزیادة في تكلفة التحویل والو
  

 أداءً ) stand-aloneصافوال ألنظمة التغلیف (لشركة  )غیر الموحدةالمالیة (القوائم م أظھرت ٢٠١٤وخالل العام 
 كذلك الربحارتفع كما . ٪٢ المبیعات بلغ قیمةفي ونمو  ٪٥في حجم المبیعات بلغ  اً نموحققت الشركة  حیث اً،جید

  .٪٥من العملیات بنسبة 
  

تم عقد اجتماع الجمعیة العامة غیر العادیة لمساھمي شركة صافوال ألنظمة  بعد إعداد قائمة المركز المالي: أحداث
م، حیث وافقت الجمعیة على قرار تحویل الشركة من شركة مساھمة مقفلة إلى ٢٠١٥فبرایر  ١٠التغلیف بتاریخ 

ي، یجري انھاء بعض المتطلبات النظامیة شركة ذات مسئولیة محدودة. وحتى تاریخ إعداد ھذا التقریر السنو
  المتعلقة بعملیة التحول.  

  
ألف  ٢٠٩ والبالغة مملكة ومصربالحجم الطاقة اإلنتاجیة لھذه المصانع إجمالي یوضح توزیع فیما یلي رسم بیاني و

  سنویاً: متري طن 
ة اني یوضح حجم الطاقة اإلنتاج   رسم ب

المملكة ومصر  ك  الست ًا)لمصانع ال آالف األطنان سنو )  
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  ) قطاع االستثمارات التي ال تدیرھا المجموعة: ٤
 شركة المراعي:  أ)

ھي الشركة الرائدة لمجموعة صافوال)  %٣٦٬٥٢(شركة مساھمة مدرجة والمملوكة بنسبة المراعي شركة تعتبر 
حیث یشمل نشاطھا قطاع األلبان الطازجة واألجبان والعصائر ودول الخلیج العربي،  بالمملكة األغذیةفي قطاع 

ع والتنوع المبنیة على التوس االستراتیجیةوالتي یتم تسویقھا تحت العالمة التجاریة "المراعي"، وإنفاذاً لسیاستھا 
 متینلیشمل قطاع المخبوزات تحت العالخالل األعوام الماضیة نشاطھا  امتدفقد  ،والریادة في صناعة الغذاء

التجاریتین "لوزین" و "سفن دایز"، تلى ذلك الدخول في قطاع الدواجن تحت العالمة التجاریة "الیوم"، وقد تبع 
ذلك إنشاء أول مصنع ألغذیة األطفال بالمنطقة لصناعة وتسویق حلیب األطفال الرضع من خالل العالمة التجاریة 

 انفاجرو".  -انفامیل والمراعي  - "المراعي
ِعدُ مجموعة صافوال استثمارھا في شركة المراعي من االستثمارات االستراتیجیة بالنسبة لھا، لما تحققھ من ھذا وتُ 

  نتائج جیدة وتوسعات مستمرة وعوائد جیدة للمجموعة.    

زیادة قدرھا وبملیار لایر،  ١٫٦٧م، حیث بلغ صافي ربحھا للعام ٢٠١٤للعام حققت شركة المراعي نتائج جیدة وقد 
شركة المراعي شركة مساھمة مدرجة في السوق المالیة السعودیة، فعلیھ  وبما أنعن العام الماضي.   %١١٫٤٦

 األحرىالمعلومات التقریر السنوي لمجلس إدارتھا وأدائھا وتطورات أعمالھا من خالل  نتائجیمكن االطالع على 
 .تداول أو موقع الشركة اإللكتروني المنشورة على موقع

 
   شركة ھرفي للخدمات الغذائیة:ب) 

لمجموعة صافوال ملكیة مباشرة  %٤٩شركة ھرفي للخدمات الغذائیة (شركة مساھمة مدرجة ومملوكة بنسبة تعمل 
، ھاخارجوالمملكة  داخلمنتشرة في البصورة رئیسة في تشغیل سلسلة مطاعم الوجبات السریعة وغیر مباشرة) 
داخل  وعدد من المطاعم  ولھا شبكة توزیع واسعة لھذه المنتجاتالمخبوزات واللحوم والحلویات كما تقوم بإنتاج 

 المملكة وبعض الدول العربیة. 
  

بالنسبة لھا، لما تحققھ من نتائج  المجزیةھذا وتُِعدُ مجموعة صافوال استثمارھا في شركة ھرفي من االستثمارات 
  موعة.    جیدة وتوسعات مستمرة وعوائد جیدة للمج

  
زیادة قدرھا وبلایر،  ملیون ٢٠٥٫٨م، حیث بلغ صافي ربحھا للعام ٢٠١٤للعام نتائج جیدة  ھرفيحققت شركة وقد 

شركة مساھمة مدرجة في السوق المالیة السعودیة، فعلیھ یمكن  ھرفيشركة  وبما أنعن العام الماضي.   %٧٫٥١
األحرى المعلومات التقریر السنوي لمجلس إدارتھا ومن خالل  أدائھا وتطورات أعمالھانتائج االطالع على 

  .تداول أو موقع الشركة اإللكتروني المنشورة على موقع
  

  الصنادیق االستثماریة ج) 
 من االستثمارات األخرى التي تملك مجموعة صافوال فیھا حصة وال تدیرھا ما یلي:

 
 شركة سویكورب) ١-ج

وھي شركة تعمل في مجال الخدمات المالیة  في منطقة الشرق األوسط وھي مرخصة من ھیئة السوق المالیة 
من رأسمالھا، وقد سجلت ھذه الشركة ربحیة خالل السنوات  %١٥السعودیة. وتمتلك مجموعة صافوال نسبة 

  األخیرة. 
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 :شركة جسور القابضة )٢-ج

طاقة والصناعات استثماري یرّكز على الصناعات المعتمدة على ال صندوق جسور ھو عبارة عن صندوق
 الصندوقھذا  من قیمة رأسمال %١٥مثل نسبة ما ی استثمار صافوال في صندوق جسور حجملغ بیالبتروكیماویة، و

 نخفاض قیمة استثماراتونتیجة ال. واألعوام السابقة ٢٠١٤والذي تعرض إلى انخفاض في قیمة أصولھ خالل العام 
مقابل ھذا  ملیون لایر ١٩٫٦م بتكوین مخصص مالي بمبلغ ٢٠١٤قامت خالل العام ھذا الصندوق، فقد في  صافوال

   االنخفاض. 
  

م، ٢٠١٤عام  خاللملیون لایر سعودي من جسور  ٧٧متحصالت بلغت قد تلقت المجموعة تجدر اإلشارة إلى أن 
   .ملیون لایر ٤٦٫٠٨أرباح موزعة بلغت  اشتملت علىوالتي 

  
 : صندوق إنتاج كابیتال المحدودة) ٣-ج

وھو صندوق استثماري، تدیره شركة سویكورب، ویركّز على الصناعات ذات االستھالك العالي في منطقة الشرق 
ملیون لایر وھو ما یمثل  ١٨٩٫٢وتبلغ القیمة الدفتریة الستثمار صافوال في ھذا الصندوق  .األوسط وشمال أفریقیا

م بتكوین مخصص مالي بلغ ٢٠١٤قامت المجموعة خالل العام . وقد من إجمالي حجم استثمارات الصندوق %٤٩
  ملیون لایر سعودي مقابل انخفاض أصول ھذا الصندوق. ٤٧٫٨

  د) االستثمارات العقاریة: 

  لمجموعة عدد من االستثمارات في شركات تعمل في مجال التطویر العقاري منھا:ل

  لمجموعة  %٢٩٬٩ملكیتھا في شركة كنان الدولیة للتطویر العقاري (شركة مساھمة مقفلة والمملوكة بنسبة
 صافوال) والتي یتركز نشاطھا في قطاعي اإلسكان والمراكز التجاریة، حیث تعمل كنان بشكل جید وتحقق

 أداء وتوسعات جیدة، علماً بأن لدى مجموعة صافوال ممثلین في عضویة مجلس إدارة كنان. 
 

  في شركة مدینة المعرفة االقتصادیة والمدرجة بالسوق المالیة السعودیة  %١١٬٥وكذلك ملكیتھا لنسبة
واحد ملكیة مباشرة والحصة المتبقیة ملكیة غیر مباشرة)، حیث یوجد ممثل  %٦٬٤(تداول) (منھا 

 لمجموعة صافوال في عضویة مجلس إدارة تلك الشركة.  
  
  من شركة تعمیر األردنیة القابضة (مدرجة بالسوق المالیة األردنیة).  %٥وتملك 

  
 باإلضافة إلى امتالكھا لحصص غیر رئیسة في شركات عقاریة أخرى مثل شركة دار التملیك وغیرھا  
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 ً   ) تقریر حوكمة الشركات: سابعا

ً منھا بأھمیة  ً على حقوقھم، وإیمانا تعزیزاً لعالقتھا مع مساھمیھا وكافة مستثمریھا وأصحاب المصالح وحفاظا
الحوكمة التي تھدف إلى حمایة حقوق المساھمین وتعزیز الرقابة الداخلیة من خالل تفعیل دور مجلس اإلدارة 

م التزامھا بالئحة حوكمة ٢٠١٤وعة خالل العام ولجانھ وااللتزام بمبدأ اإلفصاح والشفافیة، فقد واصلت المجم
  الشركات الصادرة من ھیئة السوق المالیة السعودیة الموقرة واألنظمة األخرى ذات العالقة. 

  
ي ھذا فأدائھا ونتائجھا المالیة ونتائج أعمال قطاعاتھا التي سبق تناولھا  -المجموعة بجانب وبناء علیھ تفصح 

ي تھم جمھور المستثمرین وتقتضیھا األنظمة ذات العالقة والممارسات الدولیة الجیدة الت عن المعلوماتالتقریر 
 التي تتبناھا المجموعة في مجال الحوكمة والشفافیة وذلك على النحو التالي:

  
  أ) اإلفصاحات المطلوبة وفقاً لمتطلبات الحوكمة واألنظمة ذات العالقة وأفضل الممارسات في مجال الحوكمة: 

ھور مساھمي الشركة وجموالتي تھم مجموعة أن تفصح عن المعلومات التالیة والتي تقتضیھا آلیات الحوكمة تود ال
  المستثمرین وأصحاب المصالح:

  
  ) حقوق المساھمین وآلیات التواصل معھم: ١-أ

ً من حرصھا واھتمامھا ورعایتھا لحقوق مساھمیھا، فقد قامت المجموعة بتضمین حقوق المساھمی ن في انطالقا
وردت في المادة الثالثة والفقرة (أ) من المادة الرابعة من الئحة النظام األساس ودلیل الحوكمة للمجموعة والتي 

یمكن االطالع علیھا من خالل الموقع اإللكتروني لمجموعة حوكمة الشركات الصادرة من ھیئة السوق المالیة والتي 
  جموعة استیفاء لھذه الحقوق:  صافوال، وفیما یلي ملخص ألبرز ما تقوم بھ الم

  
  حصول على المعلومات: المن المساھمین تمكین ) ١-١-أ

تقوم المجموعة بنشر التقاریر المالیة واإلعالنات والقرارات الجوھریة عبر موقع السوق المالیة "تداول" والصحف 
الیومیة والتقریر السنوي لمجلس إدارتھا ونشرة أخبار صافوال الدوریة التي تصدر بصفة ربع سنویة (باللغة العربیة 

عدد كبیر من و وترسل بالبرید اإللكتروني لمنسوبي المجموعةموقع الشركة اإللكتروني واإلنجلیزیة) وتنشر على 
  د إدارة خاصة في المجموعة لمتابعة شئون المساھمین. ، كما توجالمھتمین والمساھمین

 

  م: ٣١/١٢/٢٠١٤) رأسمال الشركة واألسھم الحرة كما في ٢-١-أ

  القیمة لایر/عدد األسھم  البیان  
  لایر ٥٬٣٣٩٬٨٠٦٬٨٤٠  الشركة (باللایر)رأس مال   -
ً  ٥٣٣٬٩٨٠٬٦٨٤  (جمیع أسھم الشركة أسھم عادیة) **عدد األسھم المصدرة  -   سھما

-  
) وفقاً لسجل الشركة Floated Issued Shares( عدد األسھم الحرة
  م)***٢٠١٥فبرایر  ١٨بتداول (كما في 

 ٤٠٠٬٠٧٦٬٨٥٥  ً  سھما

  لایر ٥٬٣٣٩٬٨٠٦٬٨٤٠  (باللایر) رأس المال المدفوع  -
  لایر ١٠  القیمة االسمیة للسھم  -
  لایر ١٠  القیمة المدفوعة للسھم  -

  ملحوظة:
  * عدد األسھم الحرة یتغیر من فترة إلى أخرى وفقاً لحركة تداول أسھم الشركة الیومیة بیعاً وشراًء في سوق األسھم.

ھم تتمتع بأولویة خاصة في التصویت  إقرار:** ھم امتیاز أو أس اھمین أو أعضاء مجلس  –لیس لدى الشركة أس واء للمس س
وأن كل أسھم الشركة عبارة عن أسھم عادیة متساویة القیمة االسمیة ومتساویة في حقوق التصویت  -اإلدارة أو منسوبیھا 

     وغیرھا من الحقوق حسب النظام.
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  األرباح: ) سیاسة توزیع٣-١-أ
 ) من النظام األساس للشركة فإن سیاسة توزیع األرباح لمجموعة صافوال تتمثل فیما یلي:  ٤٣وفقاً للمادة (

من األرباح الصافیة لتكوین احتیاطي نظامي، علماً بأنھ یجوز للجمعیة العامة العادیة وقف ھذا  %١٠تجنیب  .١
 ل.التجنیب متى ما بلغ االحتیاطي المذكور نصف رأس الما

 من رأس المال المدفوع. %٥یوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساھمین تعادل  .٢
 من الباقي لمكافأة أعضاء مجلس اإلدارة. %٧٬٥یخصص بعد ما تقدم  .٣
 یوزع الباقي بعد ذلك للمساھمین كحصة إضافیة في األرباح. .٤

 

 توزیع أرباح نقدیة ربع سنویة على مساھمیھاتقوم ب والتزاماً بما ورد في النظام األساس للشركة أعاله، فإن المجموعة
ً نقدیة في حدود  من  %٦٠إلى  %٥٠بناء على قرار أو توصیة من مجلس إدارتھا، حیث توزع المجموعة أرباحا

صافي الربح المتحقق خالل السنة المالیة. وكتطبیق فعلي لھذه السیاسة فقد قامت المجموعة بتوزیع أرباح نقدیة والتوصیة 
  ) أدناه. ٤-١-م والتي تم تفصیلھا في البیان (أ٢٠١٤زیع أرباح نقدیة خالل العام بتو

  

وفیما یتعلق بالمكافأة السنویة لعضویة مجلس اإلدارة الموضحة في النظام األساس والمشار إلیھا ضمن سیاسة توزیع 
والصادر من وزارة التجارة والصناعة ھـ ١٤١٢بتاریخ  ١٠٧١األرباح أعاله، فإن الشركة تطبق القرار الوزاري رقم 

) ألف لایر ٢٠٠٬٠٠٠والذي تم بموجبھ تحدید الحد األقصى للمكافأة السنویة لعضو مجلس اإلدارة بما ال یتجاوز مبلغ (
  للعضو الواحد.

  

  : مع مقارنة لألعوام الماضیة م٢٠١٤والمقترحة للعام للمساھمین ) توزیعات األرباح التي تمت ٤-١-أ
استمراراً لتطبیق سیاسة المجموعة في توزیع أرباح ربع سنویة وبصفة دوریة وتعزیزاً لحقوق المساھمین قامت 

م والتوصیة بتوزیع أرباح ٢٠١٤م بتوزیع أرباح نقدیة عن الثالثة أرباع األولى من العام ٢٠١٤المجموعة خالل العام 
صادقة علیھا من قبل جمعیتكم الموقرة في اجتماعھا السنوي م، والتي یوصى مجلس اإلدارة بالم٢٠١٤عن الربع الرابع 

  م:٢٠١٤للعام 

 م٢٠١٤العام 
  نصیب السھم

 (لایر) خالل الربع الواحد
إجمالي التوزیع 
 (ملیون الریاالت)

  مالحظات

  تم التوزیع٢٦٦٫٩٩  ٠٬٥٠  الربع األول 
  تم التوزیع٢٦٦٫٩٩  ٠٬٥٠  الربع الثاني
  تم التوزیع  ٤٠٠٫٤٨  ٠٬٧٥  الربع الثالث

 
 ٢٦٦٬٩٩  ٠٬٥٠  الربع الرابع

م بعد الحصول على ٢٠١٤سیتم توزیع األرباح المقترحة للربع الرابع 
موافقة جمعیة المساھمین والتي سیتم تحدید موعدھا بعد الحصول على 

أحقیتھا بنھایة تداول یوم تاریخ حیث یكون ، المختصةموافقة الجھات 
  الجمعیة والذي سیتم اإلعالن عنھ على موقع تداول.  

    ١٬٢٠١٬٤٥  ٢٬٢٥  المجموع 
ً بأن مجلس ٢٠١٥ھذا وستستمر الشركة خالل العام ملحوظة:  م في تطبیق ذات السیاسة المتعلقة بتوزیع أرباح نقدیة بصفة ربع سنویة، علما

  اً للنظام. قاإلدارة یقوم بتحدید المبلغ المقترح توزیعھ لھذ األرباح وتاریخ أحقیتھا واإلعالن عنھا عبر موقع السوق المالیة السعودیة (تداول) وف
 

  م) (ملیون لایر)٢٠١٤-٢٠١٠ضیة (الما نواتمو توزیعات أرباح مجموعة صافوال لمساھمیھا خالل الخمس سن
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) قائمة المساھمین الرئیسیین:  ٥-١-أ  
یین الذین یملكون  اھمین الرئیس بة ملكیة المس ھم ونس ماء وعدد أس فما فوق وتغیرھا خالل  %٥فیما یلي بیان بأس

 م (باللایر):٢٠١٤عام 

ادرة من  إقرار:   جیل واإلدراج الص ھم وتغیرھا خالل العام طبقاً  لقواعد التس ص كبیرة من األس عارات المتعلقة بملكیة حص فیما یتعلق باإلش
وق المالیة، تود المجموعة أن تقر بأنھا لم تتلق أي إخطار من نوعھ من كبار المالك یفید تغیٌر ملكیتھم خالل العام  م، وقد ٢٠١٤ھیئة الس

  جموعة في رصد البیانات أعاله بناءاً على معلومات السوق المالیة السعودیة (تداول). اعتمدت الم
  
  ) تواریخ األحداث والمناسبات التي تھم المساھمین والمستثمرین: ٦-١-أ

تمشاً مع بعض الممارسات الدولیة الجیدة في مجال الحوكمة، تود مجموعة صافوال مشاركة مساھمیھا أبرز التواریخ 
 م  والتي تھم جمھور مساھمیھا ومستثمریھا الكرام: ٢٠١٥والمواعید المقترحة لألحداث التالیة خالل العام 

تاریخ الحدث   لبندا
 م٢٠١٥

  مالحظات حول الحدث  الحدث

  لبند  م:٢٠١٥أحداث الربع األول أھم 
لجنة المراجعة وإدارة اجتماع   ینایر ١٨   .١

المخاطر والتوصیة لمجلس اإلدارة 
 م٢٠١٤باعتماد نتائج الربع الرابع 

م وتوصیة بتوزیع ٢٠١٤اعتماد النتائج المالیة للربع الرابع 
یة لجنة المراجعة وإدارة  أرباح لذات الربع بناءا على توص

  المخاطر. 
 ٥ –ینایر ٢٠   .٢

  فبرایر
صدور نشرة أخبار صافوال للربع 

  م (عربي/إنجلیزي)٢٠١٤الرابع 
  

ركاتھا  رة ملخص ألداء وأخبار المجموعة وش من النش تتض
الفرعیة داخل المملكة وخارجھا، باإلضافة إلى نشرھا على 
الھا بالبرید اإللكتروني  ركة اإللكتروني وإرس موقع الش

  للموظفین وأكبر عدد من المستثمرین.      
اعتماد النتائج المالیة (المدققة) وتقریر مجلس اإلدارة للعام   اجتماع مجلس اإلدارة  فبرایر ٢٢   .٣

اھمین ٢٠١٤ من جدول أعمال الجمعیة العامة للمس م المتض
  م.  ٢٠١٤ودعوتھا لالنعقاد في اجتماعھا السنوي للعام 

 مارس  ٢٩   .٤
(موعد مقترح خاضع 

 میة)سلموافقة الجھات الر

االجتماع السنوي للجمعیة العامة 
  للمساھمین 

یتم اإلعالن عن موعد الجمعیة وجدول أعمالھا عبر تداول 
ركة اإللكتروني وفقاً للمدة  حف المحلیة وموقع الش والص

   وبعد أخذ موافقة الجھات المختصة.واإلجراءات النظامیة 
    م:٢٠١٥أھم أحداث الربع الثاني 

ة للربع األول  اجتماع مجلس اإلدارة  أبریل   ١٩   .٥ الی ائج الم اد النت اح الربع  اعتم وتوزیع أرب
داول فور  ا على موقع ت األول والتي یتم اإلعالن عنھ
یة من لجنة المراجعة  اعتمادھا من المجلس بناء على توص

  وإدارة المخاطر.
وق المالیة   موعد نشر نتائج الربع األول  أبریل ٢١- ١٩   .٦ ر نتائج الربع المحدد في موقع الس یتم نش س

حف  ركة اإللكتروني والص تداول) ومن ثم موقع الش )
  الیومیة.  

 م

 الجنسیة اسم المستثمر

  عدد األسھم
كما في بدایة 

 م٢٠١٤عام  

نسبة 
الملكیة في 
بدایة العام 

  م٢٠١٤

عدد األسھم كما في 
 م ٢٠١٤نھایة عام 

نسبة التغیر 
في  الملكیة 
بنھایة العام 

 م٢٠١٤

 شركة ماسك القابضة ١
شركة 
 ةسعودی

١١٬٢٤ ٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠ %١١٬٢٤ ٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠% 

 للتأمینات االجتماعیة المؤسسة العامة  ٢
مؤسسة 
حكومیة 
 سعودیة

١٠٬٢٤ ٥٤٬٦٥٨٬٥٧٥ %١٠٬٢٤ ٥٤٬٦٥٨٬٥٧٥% 

 %٨٬٢٢ ٤٣٬٨٩٢٬٥٠٠ %٨٬٢٢ ٤٣٬٨٩٢٬٥٠٠ سعودي الشیخ عبد هللا محمد عبد هللا الربیعة ٣

 شركة عبد القادر المھیدب وأوالده ٤
شركة 
 سعودیة

٧٬٩٧  ٤٢٬٥٥١٬٢٩٦ %٧٬٩٧  ٤٢٫٥٥١٫٢٩٦% 

  القابضةشركة المھیدب   ٥
شركة 
  سعودیة

٦٬٣٦  ٣٣٬٩٨٠٬٦٨٤  %٦٬٣٦  ٣٣٬٩٨٠٬٦٨٤%  
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تاریخ الحدث   لبندا
 م٢٠١٥

  مالحظات حول الحدث  الحدث

  إعالن قرار المجلس بتوزیع   أبریل ٢١- ١٩   .٧
  أرباح الربع األول

رفھا خالل ( ) یوماً من تاریخ األحقیة المحدد ١٥یتم ص
ره على موقع  رف األرباح الذي یتم نش في إعالن ص

  تداول. 
صدور نشرة أخبار صافوال للربع   مایو ٦ -أبریل ٢١   .٨

  األول (عربي/إنجلیزي)
  ) في عمود المالحظات أعاله٢أنظر البند (

    م:٢٠١٥أھم أحداث الربع الثالث 
موعد نشر نتائج الربع الثاني وإعالن قرار  نظراً لتزامن   .٩

المجلس بتوزیع أرباح عن الربع الثاني بعطلة عید الفطر 
ھـ، سیتم إعالن النتائج  خالل الفترة التي تحددھا ١٤٣٦

الجھات النظامیة (أي بعد تحدید موعد بدایة ونھایة العطلة 
 الرسمیة)

ا اني وتوزیع أرب ة للربع الث الی ائج الم اد النت ربع ح الاعتم
داول فور  ا على موقع ت اني والتي یتم اإلعالن عنھ الث
یة من لجنة المراجعة  اعتمادھا من المجلس بناء على توص

  وإدارة المخاطر.

بعد  نشر النتائج     .١٠
المالیة للربع الثاني 

  بعشرة أیام  

صدور نشرة أخبار صافوال 
  للربع الثاني (عربي/إنجلیزي)

  ).٢بالبند ( أنظر المالحظات أعاله الخاصة

    م:٢٠١٥أھم أحداث الربع الرابع 
اح الربع   اجتماع مجلس اإلدارة   أكتوبر ١٩   .١١ ث وتوزیع أرب ال ة للربع الث الی ائج الم اد النت اعتم

داول فور  ا على موقع ت ث والتي یتم اإلعالن عنھ ال الث
یة من لجنة المراجعة  اعتمادھا من المجلس بناء على توص

  وإدارة المخاطر.
 أكتوبر ٢١ -١٩   .١٢

  
  ). ٦أنظر المالحظات أعاله الخاصة بالبند (  موعد نشر نتائج الربع الثالث

 أكتوبر  ٢١-١٩   .١٣
  

  إعالن قرار المجلس بتوزیع 
  أرباح الربع الثالث.

  ).٧أنظر المالحظات أعاله الخاصة بالبند (

 ١٠ –أكتوبر  ٢٢   .١٤
  نوفمبر

صدور نشرة أخبار صافوال للربع 
  الثالث (عربي/إنجلیزي)

  ).٢أنظر المالحظات أعاله الخاصة بالبند (

اجتماع المجلس العتماد الخطة   دیسمبر ١٧   .١٥
 –والموازنة التقدیریة للعام 

  م٢٠١٦

مالي  عام ال ركة لل قدیریة للش یة الت اعتماد الخطة والمیزان
  .م٢٠١٦

: تود المجموعة اإلشارة إلى أن تواریخ األحداث  أعاله تُعد تقریبیة ومخطط لھا من قبل المجموعة وستكون حریصة على ملحوظة
تحقیقھا، إال أنھا قد تتغیر في حالة حدوث أي طارئ ووفقاً للموافقات و االخطارات الرسمیة التي  ترد إلیھا من قبل الجھات 

  رتب أي التزام علیھا  تجاه ھذه المواعید، في حالة عدم تحققھا ألي سبب من األسباب.  النظامیة المختصة، علیھ فإنھ ال یت
  

  ) اإلفصاحات المتعلقة بتكوین مجلس اإلدارة وكبار التنفیذیین: ٢-أ
العامة للمساھمین عن إدارة الشركة حسب الجمعیة إدارة المجموعة ھو الجھاز اإلداري األعلى المسؤول أمام مجلس إن 

م واعتماد  ة للمجلس رس ركة والقوانین واألنظمة ذات العالقة، ومن أبرز المھام والوظائف الرئیس اس للش النظام األس
مان  ع ومتابعة إجراءات الرقابة الداخلیة وإدارة المخاطر وض ركة ووض ة للش تراتیجیة واألھداف الرئیس التوجھات االس

السیاسات المالیة ومتابعة ومراقبة أداء الشركة وأعمال اإلدارة التنفیذیة كفاءتھا وفاعلیتھا، واعتماد الموازنات الرئیسة و
ع واعتماد  الح وتحمي حقوقھم، بما في ذلك وض حاب المص ات التي تنظم العالقة مع أص یاس ع الس بھا، بجانب وض

اح عن المعل میة وااللتزام باإلفص من تطبیق وتنفیذ األنظمة واللوائح الرس ات التي تؤكد وتض یاس جوھریة ومات الالس
ول ومطلوبات  تثمریھا في تقییم أص ركة وجمھور مس اھمي الش اعد مس أنھا أن تس ركة وأدائھا والتي من ش المتعلقة بالش
ركة ودلیل الحوكمة للمجموعة  اس للش یلھا في النظام األس افة إلى المھام األخرى التي ورد تفص ركة، ھذا باإلض الش

  ). www.savola.com( المتوفرین على موقع الشركة اإللكتروني
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) تكوین مجلس اإلدارة وتصنیف أعضائھ ومؤھالتھم والشركات المساھمة التي ال یزالون یتولون عضویتھا: ١-٢-أ  
 

)  عضواً وھو ما یتوافق مع ١١) من النظام األساس لمجموعة صافوال عدد أعضاء المجلس بـ (١٦حددت المادة (
) ١١حوكمة الشركات الصادرة من ھیئة السوق المالیة، حیث تم انتخاب () من الئحة ١٢البند (أ) من المادة (

تنتھي   م ولمدة ثالث سنوات من قبل الجمعیة العمومیة١/٧/٢٠١٣عضواً للدورة الحالیة التي بدأت  أعمالھا في 
ذي)، یم، وجمیعھم أعضاء غیر تنفیذیین ومستقلین (ما عدا منصب العضو المنتدب، فھو منصب تنف٣٠/٦/٢٠١٦في 

ً لمعاییر حوكمة الشركات الصادرة من ھیئة السوق  وفیما یلي أسماء أعضاء المجلس وتصنیف عضویتھم وفقا
  السعودیة، وبیان بمؤھالتھم والشركات المساھمة التي ال یزالون یتولون عضویتھا:   المالیة

  
التي یتقلدون وبیان بمؤھالتھم والشركات المساھمة  م٢٠١٤للعام وتصنیف عضویتھم  أعضاء مجلس اإلدارة

  :  عضویتھا

  اسم العضو  م
  تصنیف
   العضویة

  (عضو مجلس إدارة)

 ملخص المؤھالت العلمیة

  بیان بالشركات المساھمة 
التي  یتولى  (المدرجة وغیر المدرجة) 

عضویتھا بجانب عضویتھ في مجلس 
  إدارة مجموعة صافوال

  المھیدب أ. سلیمان عبد القادر.١
  (رئیس مجلس اإلدارة)     

كلیة الطب في العام  –السنة الثانیة   غیر تنفیذي
  م. ١٩٨٥

لھ خبرة واسعة في مجال التجارة 
والمقاوالت ویرأس مجلس إدارة 

قابضة ویتقلد مجموعة المھیدب ال
  عضویة عدد من مجالس الشركات.

  

(شركة المراعي، البنك السعودي  مدرجة:
البریطاني (ساب)، شركة التصنیع 

  الوطنیة). 
دب شركة عبد القادر المھی غیر مدرجة:

 ، شركةالقابضةوأوالده، شركة جسور 
رافال العقاریة، شركة مصنع الشرق 
األوسط للصناعة الورقیة، شركة األولى 
للتطویر العقاري، الشركة العربیة لتنمیة 

 طاقة، المیاه وال
  د. عبد الرؤوف محمد مناع.٢

(شغل منصب الرئیس التنفیذي والعضو 
  م)٣١/١٢/٢٠١٤حتى  المنتدب

دكتوراه  من جامعة واشنطن، سیاتل،   تنفیذي
م ١٩٨٢الوالیات المتحدة األمریكیة 

في الھندسة المیكانیكیة، وماجستیر 
 -اعلوم ھندسیة من جامعة  كالیفورنی

بیركلي بالوالیات المتحدة األمریكیة 
م)، وبكالوریوس في الھندسة ١٩٧٦(

المیكانیكیة من جامعة الملك فھد 
للبترول والمعادن بالمملكة العربیة 

 م). ١٩٧٤السعودیة (

ركة مدینة  مدرجة: تثمار، ش (بنك االس
  المعرفة االقتصادیة) 

  
  

  م. عبد هللا محمد نور رحیمي.٣
 العضو المنتدب (تم تعیینھ في منصب

والرئیس التنفیذي اعتباراً من 
م واستمر كعضو مجلس ١/١/٢٠١٥

عتباراً من تاریخ ھذا ا إدارة تنفیذي
  . )التعیین

  غیر تنفیذي
  

بكالوریوس في الھندسة المیكانیكیة  
من جامعة الملك فھد للبترول 
والمعادن، المملكة العربیة السعودیة 

م شغل سابقا منصب رئیس ١٩٧٥
الھیئة العامة للطیران المدني حتى 

  .م٢٠١٠مارس 

( شركة اللجین، شركة الكابالت  مدرجة:
  السعودیة، شركة المراعي)

للتجزئة، شركة (شركة بنده  غیر مدرجة:
صافوال ألنظمة التغلیف، شركة صافوال 
لألغذیة (ویتولى عضویتھا ممثالً 

   لمجموعة صافوال).

بكالوریوس في إدارة األعمال من   غیر تنفیذي  إبراھـیم محمد العیسى أ..٤
كالیفورنیا   –جامعة تشابمان 

ام عبالوالیات المتحدة األمریكیة في 
  م. ١٩٧٤

(شركة أسمنت ینبع، شركة طیبة  مدرجة:
القابضة، البنك السعودي الفرنسي، شركة 

  المراعي).
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  اسم العضو  م
  تصنیف
   العضویة

  (عضو مجلس إدارة)

 ملخص المؤھالت العلمیة

  بیان بالشركات المساھمة 
التي  یتولى  (المدرجة وغیر المدرجة) 

عضویتھا بجانب عضویتھ في مجلس 
  إدارة مجموعة صافوال

ة: درج ة،  غیر م ده للتجزئ ة بن رك ش
ركة  افوال ألنظمة التغلیف، ش ركة ص ش
صافوال لألغذیة (ویتولى عضویتھا ممثالً 

  لمجموعة صافوال).

٥.

تیر    غیر تنفیذي  أ.  بدر بن عبد هللا العیسى  – األعمال إدارة في ماجس
 المتحدة الوالیات – رایس جامعة
ام  الوریو٢٠٠٦ع في  سم، بك

اد  – فیرجینیا جامعة – االقتص
ات دة الوالی ام  المتح م، ٢٠٠١ع

  .)CFA( معتمد مالي محلل

 (شركة دور للضیافة)  مدرجة:
ة: درج ي  غیر م عودي الفرنس (الس

ركة  تثمار، ش یلة لالس ركة أص كابیتال، ش
ة ك القابض ویتھ في  )،ماس بجانب عض

ركة ( افوال ألنظمة التغلیف، ش ركة ص ش
ركة كنان الدولیة  افوال لألغذیة وش ص
ا  ویتھ اري (ویتولى عض للتطویر العق

  ممثالً لمجموعة صافوال).

٦.

د  ال د العزیز بن خ أ. عب
  الغفیلي

  

تیر  غیر تنفیذي اجس اد  م من في االقتص
ة دة األمریكی ات المتح ام  الوالی ع

اد من ١٩٩٠ م، بكالوریوس اقتص
  م.١٩٨١جامعة الملك سعود عام 

ركة  مدرجة: رف الراجحي، ش مص
  ھرفي للخدمات الغذائیة.

  

٧.

ص   غیر تنفیذي  أ. عصام عبد القادر المھیدب   الوریوس علوم (تخص بك
عود  اء) من جامعة الملك س إحص

  .م١٩٨٥عام 

(شركة ھرفي للخدمات  مدرجة:
  الغذائیة، شركة بوان). 

شركة عبدالقادر ( غیر مدرجة:
المھیدب وأوالده، شركة بندة للتجزئة، 
شركة مصدر لمواد البناء، شركة رفال 
للتطویر العقاري،  شركة زھور 
الریف، شركة مصنع الشرق األوسط 
للصناعات الورقیة، شركة البلد 
األمین، شركة األولى للتطویر 
العقاري، الشركة العربیة لتنمیة المیاه 

  .)والطاقة، شركة إمداد العمالة

    أعضاء مجلس اإلدارة المستقلین (حسب معایر الحوكمة الصادرة من ھیئة السوق المالیة):

٨.

 –ماجستیر في إدارة األعمال   مستقل  أ. أمین محمد أمین شاكر
جامعة ساوث وسترن أوكالھوما 

م، بكالوریوس في ١٩٨٦
كلیة العلوم اإلداریة  – االقتصاد

جامعة الملك سعود بالریاض  –
م، كلیة القیادة ١٩٧٩عام 

واألركان المشتركة البریطانیة، 
الكلیة الملكیة للدراسات الدفاعیة 

في المملكة المتحدة (سبتمبر 
  .م)٢٠٠٣یولیو  –م ٢٠٠٢

(شركة البحر األحمر  مدرجة:
  لخدمات اإلسكان)

ن الدولیة شركة كنا غیر مدرجة:
(ویتولى عضویتھا  للتطویر العقاري

  ممثالً للمجموعة).

  مستقل  عبد الكریم أسعد أبو النصرأ. .٩
تیر إدارة أعمال  جامعة ب –ماجس
قاھرة عام  بال م، ١٩٨٩األمریكیة 

شركة ینبع الوطنیة ( مدرجة:
  (ینساب) للبتروكیماویات
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  اسم العضو  م
  تصنیف
   العضویة

  (عضو مجلس إدارة)

 ملخص المؤھالت العلمیة

  بیان بالشركات المساھمة 
التي  یتولى  (المدرجة وغیر المدرجة) 

عضویتھا بجانب عضویتھ في مجلس 
  إدارة مجموعة صافوال

جامعة  –بكالوریوس إدارة أعمال 
  . م١٩٨٥والیة كالیفورنیا 

  مستقل  أ. محمد عبد القادر الفضل.١٠

ة  ادی الوریوس علوم اقتص بك
ان  ة س امع ة من ج ویقی وتس

كو  یس الوالیات المتحدة  –فرانس
  .م١٩٧٧األمریكیة عام 

  مدرجة (ال یوجد)
ة درج ة  غیر م ابض دة الق ة ج رك :ش

ركة كنان  ركة دار التملیك، ش للتطویر، ش
  الدولیة للتطویر العقاري.

  مستقل  عبد هللا القاسمأ. فھد .١١

 –بكالوریوس علوم إداریة 
جامعة الملك  -تخصص محاسبة

، م١٩٨٦سعود بالریاض عام 
برنامج اإلدارة والقیادة من جامعة 

  إكسفورد

 (شركة دلة للخدمات الصحیة، مدرجة:
شركة دور للضیافة ، شركة جریر 

  للتسویق)
م ( غیر مدرجة: ركة فھد عبدهللا القاس ش

  )للتجارة واالستثماروأبناؤه 

).وبناء على www.savola.comلمزید من المعلومات حول السیرة الذاتیة وخبرات أعضاء المجلس الحالیین نرجو زیارة موقع الشركة اإللكتروني (ملحوظة: 
  في آن واحد. مساھمة عامة (مدرجة) البیان أعاله والذي یلیھ یتأكد أنھ ال یتولى أي من أعضاء مجلس إدارة المجموعة عضویة أكثر من خمس شركات 

  

 )  سجل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة: ٢-٢-أ
ئولیاتھ، فقد عقد مجلس اإلدارة ( جل ٢٠١٤ ) اجتماعات خالل العام٩تعزیزاً لدوره ومس ح الجدول أدناه س م، ویوض

  م:٢٠١٤حضور أعضاء مجلس اإلدارة الجتماعات المجلس خالل العام 
 م

 اسم العضو/ تاریخ االجتماع 
عدد مرات   ٢٠١٤تاریخ االجتماع خالل العام 

١٩ الحضور  
  ینایر

٢٠
  فبرایر

١٧
  أبریل

١٥-١٤ 
  * مایو

١٦
  یولیو

٢٢ 
  یولیو

٢٢
  أكتوبر

٢٨-٢٧  
  *نوفمبر

١٥ 
  دیسمبر

  )٩(                    أ. سلیمان عبد القادر المھیدب.١

 )٩(                   د. عبد الرؤوف محمد مناع .٢

 )٩(                   إبراھـیم محمد العیسى أ..٣

 )٩(                    أ. بدر بن عبد هللا العیسى .٤

 )٨(          ×            محمد نور رحیميم. عبد هللا.٥

 )٩(                 عبد العزیز بن خالد الغفیلي  أ..٦

 )٩(                   بد القادر الفضلمحمد ع أ..٧

 )٩(                    حمد أمین شاكرأ. أمین م.٨

 )٩(                    الكریم أسعد أبو النصرعبد أ. .٩

 )٩(                   أ. عصام عبد القادر المھیدب  ١٠

 )٩(                    د هللا القاسمأ. فھد عب١١

  حمد إسماعیلطارق مأ. ١٢

  (أمین مجلس اإلدارة)

          )٩( 

لمراجعة فقط ا مم كل ورشة لمدة یومین، تم تخصیصھ٢٠١٤) ورشة عمل خالل العام ٢عقد مجلس اإلدارة عدد ( ملحوظة:* 
  التنفیذ. على عملیة والمتابعة لرقابة اوخطط المجموعة وسیاستھا العامة وآلیات  استراتیجیةومناقشة 
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)  فریق اإلدارة التنفیذیة بالمجموعة: ٣-٢-أ  

و یقوم  تراتیجیات والخطط التي یقرھا مجلس المنتدب والعض الرئیس التنفیذي وفریق اإلدارة التنفیذیة بتنفیذ االس
ركات التابعة للمجموعة، وكذلك یقوم  توى مجلس إدارة المجموعة أو المجالس الفرعیة للش واء على مس اإلدارة س

و المنتدب والرئیس التنفیذي الفریق التنفیذي تحت قیادة  رات عملیات المجموعة ومتابعة تحقی بمتابعةالعض ق مؤش
توى المجموعة والقطاعات وفقاً لقرارات مجلس المجموعة والمجالس الفرعیة التابعة.  ومة على مس األداء المرس
اعدة في عملیات اإلدارة  ة للمس ركات الفرعیة الرئیس توى الش كما توجد لجان فرعیة وفرق عمل على مس

ذ ة على التنفی اب راف والرق ذي  واإلش اء الفریق التنفی م ا یلي أس دیره)، وفیم ذي ی اع ال ب القط ل حس   (ك
  الحالي ومؤھالتھم: 

  
 
 م

 العلمیةالمؤھالت ملخص  المنصب  االسم 

  م. عبد هللا محمد نور رحیمي.١
  ي والرئیس التنفیذ العضو المنتدب

تم تعیینھ في اعتباراً من (
م)١/١/٢٠١٥

  .سبق ذكر مؤھالتھ ضمن أعضاء المجلس
 

 أ. بدر حامد العوجان.٢
الرئیس التنفیذي لشركة صافوال 

 لألغذیة (قطاع األغذیة)
 جامعة – الھندسة المیكانیكیةفي علوم البكالوریوس 
 م.١٩٩٢ الملك سعود

 أ. موفق منصور جـــــمال.٣
ده لشركة بنالرئیس التنفیذي 

للتجزئة (قطاع التجزئة)
ك جامعة المل –بكالوریوس العلوم في المحاسبة 
 م. ١٩٨٨فھد للبترول والمعادن بالسعودیة 

 م. أزھر محي الدین كنجي.٤
الرئیس التنفیذي لقطاع 

البالستیك
جامعة الملك عبد العزیز  –بكالوریوس ھندسة 

 . م١٩٨٥

  الرئیس التنفیذي لالستثمار  . فیصل حسین بدران أ.٥
اغو شیك –جامعة دیبایو  –اقتصاد  سبكالوریو

م، برنامج ١٩٨٨الوالیات المتحدة األمریكیة  –
  القیادة التنفیذیة (انسیاد) 

 لمدیر المالي للمجموعة ا  محمد عبد السالمأ. نعمان فرخ .٦

جامعة كراتشي  ،محاسبة –تجارة  سبكالوریو
 إدارةو سبةمحام، (زمالة ١٩٨٣ باكستان -

دارة ، زمالة معھد إACMA)  -التكالیف 
  . (ATM) ضرائبال

  أ. طارق محمد إسماعیل .٧
المدیر التنفیذي للشئون العامة 

واالستدامة  وأمین مجلس 
  اإلدارة 

بكالوریوس في إدارة أعمال من جامعة دبي 
م، مستشار معتمد في االتصال واإلعالم ٢٠٠٤

 األكادیمیة العربیة البریطانیة للتعلیم العاليمن 
  م.٢٠٠٧ –

  
  ) مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفیذیین: ٤-٢-أ

تقوم مجموعة صافوال بدفع مكافآت ومصاریف وبدل حضور الجلسات ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء المجالس 
الفرعیة واللجان المنبثقة من المجلس، استناداً إلى أنظمة وزارة التجارة والصناعة والنظام األساس للشركة ودلیل 

ي المجلس بالموافقة علیھا وفقاً للبیان أدناه، كما تقوم المجموعة بدفع رواتب الحوكم ة للمجموعة والتي یوص
  ومكافآت وتعویضات كبار التنفیذیین حسب عقود العمل المبرمة معھم. 
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و المنتدب والتي  اء مجلس اإلدارة والعض روفات المدفوعة ألعض یل المكافآت والرواتب والمص وفیما یلي تفاص
  وصي المجلس بالمصادقة علیھا. ی
  

 م: ٢٠١٤مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة للعام ) ١-٤-٢-أ

  اسم العضو  م

بدل الحضور لجلسات 
مجلس اإلدارة واللجان 
المنبثقة عنھ  والبدالت 

 األخرى (لایر)

المكافأة السنویة 
لعضویة المجلس 

ألف  ٢٠٠بواقع 
 لایر للسنة

  اإلجمالي

  *٣٠٣٬٠٥٣  ٢٠٠٬٠٠٠  ١٠٣٬٠٥٣  *المھیدب (رئیس المجلس)أ. سلیمان عبد القادر .١

٢.
  (الرئیس التنفیذي والعضو المنتدب)د. عبد الرؤوف محمد مناع 

  (مكافأتھ في ھذا البیان بصفتھ عضو مجلس اإلدارة)
٤٨٠٬٠٠٠ ٢٠٠٬٠٠٠ ٢٨٠٬٠٠٠ 

  ٣٧٨٬٢٤١  ٢٠٠٬٠٠٠  ١٧٨٬٢٤١   إبراھـیم محمد العیسى أ..٣

  ٦٥٥٬٨٦٣ ٢٠٠٬٠٠٠  ٤٥٥٬٨٦٣   أ. أمین محمد أمین شاكر.٤

  ٢٩٣٬٠٤٥ ٢٠٠٬٠٠٠  ٩٣٬٠٤٥  أ. بدر محمد عبد هللا العیسى.٥

  ٦٠٥٬٠٠٠ ٢٠٠٬٠٠٠  ٤٠٥٬٠٠٠  عبد الكریم أسعد أبو النصرأ. .٦

  ٣٦٥٬٠٠٠ ٢٠٠٬٠٠٠  ١٦٥٬٠٠٠  م. عبد هللا محمد نور رحیمي .٧

  ٤١٨٬٠٤٥ ٢٠٠٬٠٠٠  ٢١٨٬٠٤٥  عبد العزیز بن خالد الغفیلي  أ..٨

  ٤٢٦٬٤٣٩ ٢٠٠٬٠٠٠  ٢٢٦٬٤٣٩  أ. عصام عبد القادر المھیدب  .٩

  ٣٧٦٬٦٧٤ ٢٠٠٬٠٠٠  ١٧٦٬٦٧٤  أ. محمد عبد القادر الفضل.١٠

  ٥٦٣٬٨١٨ ٢٠٠٬٠٠٠  ٣٦٣٬٨١٨   أ. فھد عبد هللا القاسم.١١

  ٤٬٨٦٥٬١٧٨  ٢٬٢٠٠٬٠٠٠  ٢٬٦٦٥٬١٧٨  اإلجمالي  

م لسعادة رئیس ٢٠١٤السنویة وبدل حضور الجلسات للعام المالي المبلغ المذكور في الجدول أعاله والخاص بالمكافأة : *ملحوظة
  .صافوال مجموعةبرع بھ لدعم صندوق تكافل موظفي مجلس إدارة المجموعة، فإن سعادة رئیس المجلس قد تنازل عنھ وت

  

   م:٢٠١٤مكافآت ومخصصات كبار التنفیذیین بالمجموعة لعام  )٢-٤-٢-أ

م ٢٠١٤التنفیذیین في المجموعة بما فیھم الرئیس التنفیذي والمدیر المالي للمجموعة عن العام فیما یلي استحقاقات ومكافآت كبار 
  على النحو التالي:

تفاصیل مكافآت كبار 
التنفیذیین بالمجموعة  

) أعضاء بما فیھم  ٦وعددھم (
  المدیر المالي للمجموعة

  (بآالف الریاالت) 

ما تقاضاه (الدكتور عبد الرؤوف محمد 
  (بصفتھ رئیساً تنفیذیاً للشركة)مناع 

 (بآالف الریاالت)
  م  البیان

  .١ الرواتب  ٣٬٦٠٠ ٦٬٥٤٦

  .٢ (شاملة بدل السكن، المواصالت، العالج، التعلیم وغیره)البدالت  ١٬٢٧٦ ٢٬٥٦٨

  .٣  م٢٠١٤المكافآت االستثنائیة خالل العام  - ٨٠٨

  .٤ م)٢٠١٤(شاملة مكافأة األداء  المكافآت الدوریة والسنویة ١٩٬٨٠٥ ٦٬٣٠٦

    المجموع  *٢٤٬٦٨١ ١٦٬٢٢٨

المبلغ المذكور في الجدول أعاله یمثل المكافأة السنویة لسعادة الدكتور عبد الرؤوف محمد مناع والذي تم دفعھ لھ بصفتھ  *:ملحوظة
ابقاً للمجموعة عن العام  اً تنفیذیاً س و ٢٠١٤رئیس فتھ عض من ھذا المبلغ المكافاة المدفوعة لھ بص م وفقاً للعقد المبرم معھ، وال یتض

  تفصیلھا في البند السابق. مجلس إدارة والتي تم 
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  ) لجان مجلس اإلدارة وتقییم أداء المجلس:٣-أ
) لجان فرعیة تم تشكیل عضویتھا من قبل أعضاء المجلس وأعضاء ٤للشركة لجان فرعیة منبثقة عن مجلس اإلدارة وعددھا (

ات في مجال عمل اللجنة، ولھذه اللجان می ص ) معتمد من Charterثاق عمل (خارجیین وتنفیذیین من ذوي الخبرات والتخص
 عملھا وھي كما یلي:  تقبل مجلس اإلدارة یحدد صالحیاتھا وإجراءا

  و إدارة المخاطر: لجنة المراجعة  ) ١-٣-أ
بیة ٥تتكون لجنة المراجعة وإدارة المخاطر من (  ؤون المالیة والمحاس ین أغلبھم بالش اء جمیعھم غیر تنفیذیین ومختص ) أعض

ة  ال المراجع ام  وإدارة المخاطر،وأعم ة خالل الع دت اللجن اعات ٥م عدد (٢٠١٤عق ا ودور مجلس ) اجتم دورھ تعزیزاً ل
وفاعلیتھا ولضمان سالمة  وإدارة المخاطر اإلدارة في متابعة عملیات المراجعة الخارجیة والرقابة والمراجعة الداخلیة

  میثاق عملھا. التقاریر المالیة واإلدارة المثلى للمخاطر وغیرھا من األعمال التي تُسند للجنة من منطلق 
  وفیما یلي بیان بعضویة اللجنة وسجل الحضور خالل العام وملخصاً ألبرز مھامھا ومسؤولیاتھا:

  م  وتاریخھا ٢٠١٤تسلسل  االجتماعات للعام       
ت مرا
  المنصب  اسم العضو  م ورالحض

)١(  
  ینایر ١٩

)٢   (  
 فبرایر ٢٠

)٣(  
 أبریل ١٧ 

)٤  (
  یولیو١٦

)٥ (  
 أكتوبر ٢٣

١.  
  أ. عبد الكریم أسعد أبو النصر

  )مستقل (عضو مجلس إدارة

رئیس 
  اللجنة
  

     ٥  

د الغفیلي    .٢ ال د العزیز بن خ أ. عب
  ٥            عضواً  (عضو مجلس إدارة غیر تنفیذي)

٣.  
  أ. فھد عبد هللا القاسم

  (عضو مجلس إدارة مستقل) 
  ٥       عضواً 

٤.  
  د. محمد علي حسن إخوان*

  مستقل) -(عضو خارجي 
  ٥            عضواً 

  أ. عبد الحمید سلیمان المھیدب*  .٥
  ٥       عضواً   غیر تنفیذي) –(عضو خارجي 

المدیر المالي  –أمین اللجنة واألستاذ نعمان فرخ  -بموجب طبیعة عملھم: (األستاذ/ طارق محمد إسماعیل منھا  اً أو جزءحضر إجتماعات اللجنة كما  -
المدیر التنفیذي للحوكمة وشئون مجالس  –لمراجعة الداخلیة وإدارة المخاطر  واألستاذ النور علي سعد المدیر التنفیذي ل –واألستاذ علي بركات 

   ).بالمجموعة اإلدارة
  الدور والمھام والمسؤولیات الرئیسة للجنة :ملخص 

الخارجیة والتحقق من مدى فاعلیتھما، بما في ذلك دراسة القوائم المالیة أعمال المراجعة المراجعة الداخلیة و إدارةاإلشراف على 
 باح وكذلكاألرالربع سنویة والختامیة قبل عرضھا على مجلس اإلدارة وإبداء الرأي والتوصیة بشأنھا للمجلس، والتوصیة بتوزیع 

دارة، بجانب التوصیة لمجلس اإلدارة بتعیین دراسة نظام الرقابة الداخلیة وفاعلیتھ ورفع تقاریر دوریة بخصوصھا لمجلس اإل
 بأعمال مھمقیا أثناء أداءھا یكلفون التي المراجعة أعمال نطاق خارج عمل أي واعتماد، لقانونیین وفصلھم وتحدید أتعابھمالمحاسبین ا

قات األشخاص ذوي ، ومراجعة صفكذلك التحقق في المظالم التي ترد إلى المجموعة من أصحاب المصالح وتسویتھا .المراجعة
. باإلضافة إلى تحدید المخاطر ووضع تصور لھا وإدارتھا بشكل فعال ومستمر حسب اآللیات والسیاسات والخطط المتبعة العالقة

لدلیل الحوكمة المنشور على تفاصیل أوفى حول نطاق عمل اللجنة یمكنكم الرجوع  ولالطالعوأفضل الممارسات في ھذا الشأن. 
 )  www.savola.comاإللكتروني (موقع الشركة على 

، متضمنة بدل حضور ومكافأة سنویة م٢٠١٤عن العام  لایر ٦٢٥٬٠٠٠تلقى أعضاء اللجنة أتعاباً قدرھا مكافآت أعضاء اللجنة:
 وبدل سفر وإقامة وذلك وفقا للسیاسة المتبعة بالمجموعة والمضمنة في دلیل الحوكمة المعتمد من قبل مجلس اإلدارة.   

  :مؤھالت أعضاء لجنة المراجعة وإدارة المخاطر 
  .ًأعضاء اللجنة من أعضاء مجلس إدارة المجموعة سبق ذكر مؤھالتھم ضمن مؤھالت أعضاء المجلس سابقا 
  :بقیة األعضاء من غیر أعضاء مجلس اإلدارة وھم 

) ومسئول CFOیحمل درجة الدكتوراه في ھندسة النظم االقتصادیة وعمل كمدیر مالي ( د. محمد علي حسن إخوان: -
 عن إدارة المراجعة الداخلیة بمجموعة صافوال سابقا.   

 ایمالیبو كالیفورن –یحمل درجة الماجستیر في إدارة األعمال من جامعة ببرداین  أ. عبد الحمید سلیمان المھیدب: -
  م.   ٢٠٠٥ة األعمال (تخصص تمویل) من جامعة میامي بالوالیات المتحدة األمریكیة م وبكالوریوس في إدار٢٠١٢
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  بإعادة تعیین مكتب برایس ووتر ھاوس ( اإلدارةوتنفیذاً لدورھا، قامت اللجنة بالتوصیة لمجلسPwC كمراجع (
حسابات الشركة ألف لایر لمراجعة  ٢٢٠قدرھا بأتعاب  ٢٠١٤خارجي لحسابات مجموعة صافوال للعام المالي 

م مع ٢٠١٤ع السنویة والختامیة للعام ربع السنویة والحسابات الختامیة، كما قامت اللجنة بمراجعة الحسابات رب
المراجع الخارجي والتوصیة لمجلس اإلدارة بخصوص توزیع األرباح خالل العام والتأكد من سالمة التقاریر 

ً للمعاییر  لمالئمة في المملكة العربیة السعودیة وا المحاسبیة المتعارف علیھاالمالیة واستیفائھا للمتطلبات وفقا
ومن ثم رفع توصیاتھا لمجلس اإلدارة في ھذا الخصوص. كما قامت باعتماد اإلطار العام  لظروف المجموعة

  الستراتیجیة المجموعة في مجال أعمال المراجعة الداخلیة وإدارة المخاطر. 
  
 یتبعوأخرى على مستوى الشركات الفرعیة،  وإدارات ،على مستوى المجموعة توجد إدارة للمراجعة الداخلیة 

  المراجع الداخلي للمجموعة وظیفیاً للجنة المراجعة ویرفع تقاریر دوریة لھا. 
  

  التوافق مع المعاییر المحاسبیة الدولیة:
 ) ضمن جھودھا للتوافق المبكر مع معاییر المحاسبیة الدولیةIFRS یبدأ العمل بموجبھا اعتباراً ) والتي یتوقع أن

) لوضع خطة وبرنامج متكامل للتوافق مع ھذه KPMGم، قامت المجموعة بالتعاقد مع مكتب (٢٠١٧من 
) وبرنامج IFRSالمعاییر مبكراً بما في ذلك إصدار قوائم مالیة موازیة متوافقة مع معاییر المحاسبیة الدولیة (

الیة واإلدارات ذات العالقة على ھذه المعاییر، حیث تقوم لجنة المراجعة لتدریب الكوادر البشریة في اإلدارات الم
  المشروع وتتلقى تقاریر دوریة عن سیر التنفیذة ومستمرة لھذا قبمتابعة لصیوإدارة المخاطر 

  
  ) تفعیل آلیات الرقابة الداخلیة وإدارة المخاطر:١-٣-تابع أ

  م: ٢٠١٤السنویة لفعالیتھا للعام إجراءات الرقابة الداخلیة ونتائج المراجعة  
 ملمجموعة وشركاتھا التابعة بتوقیع إقرارات سنویة تھدف إلى التأكید على مسئولیتھبااإلدارة التنفیذیة یقوم فریق 

في توفیر إجراءات رقابة داخلیة تضمن بشكل معقول فاعلیة وكفاءة عملیات المجموعة وإجراءات الرقابة المطبقة 
مدى مصداقیة التقاریر المالیة ونزاھتھا، ومدى االلتزام باألنظمة والقوانین والسیاسات المعمول  فیھا، بما في ذلك

كما تقوم إدارة  .شوؤن القانونیة للمجموعةم وإیداعھا لدى ال٢٠١٤بھا، حیث تم تسلیم ھذه اإلقرارات عن العام 
بتنفیذ خطة المراجعة السنویة المعتمدة المراجعة الداخلیة والمخاطر على مستوى المجموعة والشركات التابعة 

والتي یتم بموجبھا تقییم الوضع الراھن إلجراءات الرقابة الداخلیة من وإدارة المخاطر  من قبل لجنة المراجعة
خالل أخذ عینات عشوائیة تخضع للفحص والتقییم بھدف الحصول على تأكیدات معقولة من فاعلیة وكفاءة 

 الل العام.  إجراءات الرقابة الداخلیة خ
  
 :نتائج المراجعة السنویة لفاعلیة إجراءات الرقابة الداخلیة بالشركة  

وإدارة المراجعة الداخلیة والمخاطر  مجلس اإلدارة ولجنة المراجعة وإدارة الشركةبھا نتیجة للجھود التي قام 
داخلیة والفحص الذي تم ، فإن نتائج المراجعة إلجراءات الرقابة العلى مستوى المجموعة والشركات الفرعیة

م لبعض العملیات التي خضعت الختبار وتقییم من قبل فریق عمل إدارة المراجعة الداخلیة ٢٠١٤خالل العام 
واللجنة تؤكد على أنھ لم یسترعي انتباھھا أیة أمور تجعلھا تعتقد أن ھناك قصور جوھري یقتضي اإلفصاح عنھ 

لمجموعة وشركاتھا التابعة، إال أنھ ال یمكن التأكید بشكل ابقة من قبل في أنظمة وإجراءات الرقابة الداخلیة المط
مطلق على شمولیة عملیات التقییم التي تتم إلجراءات الرقابة الداخلیة ألن عملیة المراجعة الداخلیة في جوھرھا 

افي توسعھا الجغرتستند إلى أخذ عینات عشوائیة كما ھو مشار إلیھ أعاله، فضالً عن انتشار عملیات المجموعة و
ً وإقلیمیاً، ولذلك فإن جھود التحسین والتطویر مستمرة من قبل  جعة المرا إدارات وأقسام وفریقاللجنة محلیا

آلیة متابعة عملیات وإجراءات الرقابة  لضمان فاعلیة وكفاءة أكثر فيالداخلیة بالمجموعة والشركات التابعة 
  الداخلیة.
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 لمخاطر المحتملة ألعمال المجموعة: إدارة ا 

  
 Enterprise Risk“بدراسة إنشاء نظام إدارة المخاطر المؤسسیة  ٢١٠٤قامت المجموعة خالل عام 

Management”  ویعد ھذا النظام بمثابة أحدث النظم الموجودة عالمیا في إدارة المخاطر وعلیة فقد قامت لجنھ
 ٢٠١٤المراجعة وإدارة المخاطر بتقییم عدة عروض مقدمة من استشاریین متخصصین في ھذا المجال خالل 

مجموعة تطبیقھ في ال تعیین استشاري یقوم ببناء الھكیل األساسي لھذا النظام ومن ثمللمجموعة  سنىلكي یت
  وشركتھا التابعة خالل خطة زمنیة مما یؤدي إلى:

  
  تعزیز فھم المخاطر الخارجیة والداخلیة المحدقة بالمجموعة وشركتھا التابعة بآلیة معتمدة وبصفة

�مستمرة.

 .صنع قرار غني بالمعلومات المفیدة نتیجة لتعزیز فاعلیة معلومات المخاطرة�

  إدارة المجموعة وشركتھا التابعة بالمخاطر الھامة والضوابط ذات الصلة.تحویل وضمان اھتمام�

  مزید من التركیز على إجراءات الرقابة الداخلیة ذات الصلة بالمخاطر الھامھ مع تعزیز كبیر في توجیھ
موارد المراجعة الداخلیة للمجموعة وشركتھا التابعة في تنفیذ مھام مراجعة ترّكز على المخاطر الھامة 

�والضوابط ذات الصلة.

  
وفي ھذا السیاق قامت لجنة المراجعة وإدارة المخاطر بالمجموعة باتخاذ قرار تعین االستشاري في جلستھا 

  للبدء بتنفیذ المھام المتعلقة بإنشاء ھذا النظام. ٢٠١٥ینایر  ١٨المنعقدة بتاریخ 
  

  : التصور العام للمخاطر المحتملة ألعمال المجموعةوفیما یلي 
  

ض لبعض المخاطر من خالل طبیعة نشاطھا التجاري  -مثلھا مثل أي كیان اقتصادي -إن مجموعة صافوال  تتعرَّ
كشركة تعمل في مجال السلع واألغذیة األساسیة والتجزئة والبالستیك واالستثمارات األخرى، ویمكن تلخیص تلك 

ض أعمال المجموعة  ألخطار المضاربة وال تذبذب في أسعار السلع والمواد الخام في المخاطر في احتمال تعرُّ
ً وعالمیاً، والمخاطر المرتبطة بالتوسع والمنافسة واالنتشار الجغرافي لعملیات  مجال األغذیة والبالستیك محلیا

التضخم وأو العمالت المحلیة للدول التي تعمل فیھا السعودي الشركة وتذبذب أسعار العمالت األجنبیة مقابل اللایر 
ث القتصادیات بعض الدول التي للمجموعة شركات فرعیة بھا، ومخاطر تتعلق بالدخول في استثمارات الذي یحد

یھا أو في البلدان المختلفة التي تعمل فجدیدة، والمخاطر التي قد تنشأ وترتبط باألوضاع االقتصادیة والسیاسیة 
التي تعاني بعض اإلضرابات  طقةالمنتصدر لھا المجموعة منتجاتھا، كما ھو علیھ الحال في عدد من دول 

واألحداث، والتي تأثرت بھا عملیات المجموعة في تلك الدول  وغیرھا من المخاطر التي تفرضھا طبیعة أعمال 
لجنة وتقوم المجموعة بإدارة ھذه المخاطر ومراقبتھا عن كثب عبر مجلس إدارتھا والشركة واستثماراتھا المتنوعة، 

خطط سیاسات واإلدارة التنفیذیة وفرق العمل في الشركات الفرعیة، حیث أن لھا المراجعة وإدارة المخاطر و
  وإن العمل مستمر دائماً في تنمیة وتطویر نظام فعال إلدارة المخاطر بالمجموعة.  وتدابیر في ھذا الجانب
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  لجنة المكافآت والترشیحات والحوكمة: )٢-٣-أ
یحات والحوكمةتتكون  اء مجلس ٤من (  لجنة المكافآت والترش اء غیر تنفیذیین من أعض اء جمیعھم أعض ) أعض

م قامت فیھا ٢٠١٤) اجتماعات خالل العام ٣اإلدارة ممن لھم خبرة في مجال عمل اللجنة، وقد عقدت اللجنة (
ور  جل الحض ویة اللجنة وس یحات والحوكمة، وفیما یلي بیان بعض ئولیاتھا في مجال المكافآت والترش بمتابعة مس

  لعام وملخصاً ألبرز مھامھا ومسؤولیاتھا:خالل ا
 تاریخ االجتماع       

عدد مرات 
   الحضور

  م
  المنصب  اسم العضو

١٦ 
  ابریل 

١٥ 
  یولیو

١٤ 
  دیسمبر

  أ. محمد عبد القادر الفضل.١
  (عضو مجلس إدارة مستقل)

  )٣(        رئیس اللجنة

  أ. إبراھیم محمد العیسى.٢
  (عضو مجلس إدارة غیر تنفیذي)

 )٢(     عضواً 

  أ. أمین محمد أمین شاكر.٣
  (عضو مجلس إدارة مستقل) 

 )٣(       عضواً 

  أ. عصام عبد القادر المھیدب.٤
  (عضو مجلس إدارة غیر تنفیذي)

 )٣(      عضواً 

  : كل من بموجب طبیعة عملھممنھا  اً أو جزءحضر إجتماعات اللجنة كما   -
  .)بالمجموعة المدیر التنفیذي للحوكمة وشئون مجالس اإلدارة –أمین اللجنة واألستاذ النور علي سعد  -(األستاذ/ طارق محمد إسماعیل 

  الدور والمھام والمسؤولیات الرئیسة للجنة:ملخص 

وضع سیاسات لمكافآت كبار التنفیذیین وخطط التعاقب اإلداري للمناصب القیادیة ومتابعة تنفیذھا، بجانب 
التوصیة لمجلس اإلدارة بالترشیح لعضویة مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنھ ومراجعة ھیكل المجلس 

لس والتحقق السنوي من وتصنیف العضویة واالحتیاجات المطلوبة من المھارات المناسبة لعضویة المج
زام بھ حوكمة وضمان االلتالاستقاللیة األعضاء المستقلین، كما تقوم اللجنة باإلشراف ومتابعة تطبیق نظام 

والعمل على تطویره بشكل مستمر، باإلضافة إلى التحقق في المظالم التي ترد إلى المجموعة من الموظفین 
 ةالحوكم لدلیل الرجوع یمكنكم اللجنة عمل نطاق حول ىأوف تفاصیل على ولالطالعوالعمال وتسویتھا. 

  )  www.savola.com( اإللكتروني الشركة موقع على المنشور
ً قدرھا مكافآت أعضاء اللجنة: ، متضمنة بدل م٢٠١٤عن العام  لایر ٤٦٢٬٣٠٥تلقى أعضاء اللجنة أتعابا

حضور ومكافأة سنویة وبدل سفر وإقامة وذلك وفقا للسیاسة المتبعة بالمجموعة والمضمنة في دلیل الحوكمة 
   المعتمد من قبل مجلس اإلدارة.   

  ة إلى لجنوظیفیاً ضابط الحوكمة وااللتزام على مستوى المجموعة، كما یتبع للحوكمة وااللتزام توجد إدارة
 ویرفع تقاریر دوریة لھا.  والترشیحات والحوكمةالمكافآت 

 مجلس اإلدارة (السنوي لتقییم لBoard Assessment :( 
مجلس  تم (لمدة یوم كامل) حول مھام ومسئولیا٢٠١٤تم عقد ورشة عمل ألعضاء المجلس الحالیین خالل شھر ینایر 

اإلدارة ومبادئ الحوكمة وكیفیة تفعیلھا وذلك من قبل استشاري متخصص في ھذا المجال، حیث تم تصمیم محتویات 
م ٢٠١٥ورشة العمل بناء على نتائج التقییم الذي تم لمجلس اإلدارة خالل العام الماضي، وتخطط المجموعة خالل العام 

والمسئولیات القانونیة لمجلس اإلدارة في ضوء متطلبات حوكمة لعقد ورشة عمل أخرى أكثر تفصیالً حول المھام 
الشركات واألنظمة والقوانین المحلیة ذات العالقة والممارسات العالمیة الجیدة. كما ستقوم لجنة المكافاة والترشیحات 

بناء على النتائج م و٢٠١٥والحوكمة بالتعاقد مع جھة استشاریة متخصصة للقیام بالتقییم السنوي للمجلس خالل العام 
    سیتم تحدید نقاط القوة والضعف ووضع برنامج خاص مناسب لذلك. 
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لجنة االستثمار:  )٣-٣-أ  
) أعضاء من مجلس اإلدارة معظمھم من غیر التنفیذیین، وقد عقدت اللجنة خالل العام ٥تتكون لجنة االستثمار من (

متابعة وتنفیذ الخطط االستراتیجیة فیما یتعلق بالفرص ) اجتماعات وذلك تعزیزاً لدور المجلس في ٣م عدد (٢٠١٤
االستثماریة للشركة، وفیما یلي بیان بعضویة اللجنة وسجل حضور اجتماعاتھا خالل العام وملخصاً ألبرز مھامھا 

  ومسؤولیاتھا:
  م  وتاریخھا ٢٠١٤تسلسل  االجتماعات للعام       

مرات 
   الحضور

  م
  المنصب  اسم العضو

)١(  
  فبرایر ١٠

)٢(  
  ابریل ٨

)٣(  
  یولیو ٨

  ٣      رئیس اللجنة  م. عبد هللا محمد نور رحیمي.١

 ٣      عضواً   د. عبد الرؤوف محمد مناع.٢

  ٣    عضواً  أ. أمین محمد أمین شاكر.٣

  ٣    عضواً  عبد الكریم أسعد أبو النصرأ. .٤

  ٣    عضواً  أ. فھد عبد هللا القاسم.٥

  بموجب طبیعة عملھم كل من: منھا  اً أو جزءكما حضر إجتماعات اللجنة   -
  .)بالمجموعة المدیر التنفیذي للحوكمة وشئون مجالس اإلدارة –أمین اللجنة واألستاذ النور علي سعد  -(األستاذ/ طارق محمد إسماعیل 

  الدور والمھام والمسؤولیات الرئیسة للجنةملخص   

تحدید ودراسة وتقییم الفرص االستثماریة للمجموعة وقطاعاتھا الرئیسة داخل المملكة وخارجھا والتوصیة بھا 
  الممنوح لھا من قبل المجلس.الصالحیات  في ضوء حدودتنفیذھا إلى مجلس اإلدارة ومتابعة 

، متضمنة بدل حضور ومكافأة سنویة م٢٠١٤عن العام  لایر ٥٨٧٬١٧٥تلقى أعضاء اللجنة أتعاباً قدرھا مكافآت أعضاء اللجنة:
  وبدل سفر وإقامة وذلك وفقا للسیاسة المتبعة بالمجموعة والمضمنة في دلیل الحوكمة المعتمد من قبل مجلس اإلدارة.   

  

  لجنة المسؤولیة االجتماعیة:) ٤-٣-أ
ة في ھذا المجال ٥تتكون اللجنة من ( ص اء من ذوي الخبرات المتخص معظمھم من غیر التنفیذیین، وتعزیزاً ) أعض

ئولیتھا، فقد عقدت اللجنة اجتماعین خالل العام  ئولیة االجتماعیة ٢٠١٤لدورھا ومس م  لمتابعة خطط وبرامج المس
ور اجتماعاتھا خالل  جل حض ویة اللجنة وس ابقاً في ھذا التقریر، وفیما یلي بیان بعض یلھا س للمجموعة والتي تم تفص

  برز مھامھا ومسؤولیاتھا:العام وملخصاً أل
  

      
تسلسل  االجتماعات للعام 

  م  وتاریخھا ٢٠١٤
مرات 

   حضورال
  م

  المنصب  اسم العضو
)١(  
  ابریل ٨

)٢(  
٢٢ 

  اكتوبر

  ٢      رئیس اللجنة   د. عبد الرؤوف محمد مناع  ١

  ٢     عضواً   أ. أمــین محمــــد أمین شـــاكر   ٢

  ٢      عضواً   النصــرأ. عبد الكریم أسعد أبو   ٣

  ٢     عضواً   (عضو خارجي)د. میرفت أحمد طاشكندي   ٤

  ٢      عضواً   أ. محمود منصور عبد الغفار  ٥

  كما یحضر إجتماعات اللجنة بموجب طبیعة عملھم كل من:   -
  المدیر التنفیذي للحوكمة وشئون مجالس اإلدارة). –أمین اللجنة واألستاذ النور علي سعد  -(األستاذ/ طارق محمد إسماعیل 



٤٢ 
 

  الدور والمھام والمسؤولیات الرئیسة للجنةملخص 

تفعیل دور المجموعة في تبني سیاسات ومبادرات تھدف إلى تنمیة وخدمة المجتمع من خالل تطویر أسس 
  ومعاییر وخطط لبرامج المسؤولیة االجتماعیة ومتابعة تنفیذھا. 

متضمنة بدل ، م٢٠١٤عن العام  لایر ٤٤٧٬٤٣٥تلقى أعضاء اللجنة أتعاباً قدرھا اللجنة: مكافآت أعضاء
حضور ومكافأة سنویة وبدل سفر وإقامة وذلك وفقا للسیاسة المتبعة بالمجموعة والمضمنة في دلیل الحوكمة 

  المعتمد من قبل مجلس اإلدارة.   
  

 
  

 م:٢٠١٤الحالیین وتغیرھا خالل العام ) بیان بمصلحة أعضاء مجلس اإلدارة ٤-أ

  
م، ٢٠١٤أرباح أعضاء مجلس اإلدارة تتضمن األرباح النقدیة التي تم توزیعھا عن الربع األول والثاني والثالث من العام  ملحوظة:

م والتي سیتم توزیعھا بعد اعتمادھا من قبل الجمعیة ٢٠١٤وال تتضمن األرباح المقترح توزیعھا على المساھمین عن الربع الرابع 
  یة المحدد لھا.  وثبوت ملكیتھا في تاریخ األحق

   

 م
  اسم العضو

 (جمیعھم سعودیین)

عدد األسھم في 
 بدایة عام 
  م٢٠١٤

عدد األسھم في 
  نھایة عام

 م٢٠١٤

صافي التغیر 
في عدد األسھم 

 خالل العام

األرباح النقدیة 
  الموزعة عن فترة 

أشھر األولى من  ٩الـ 
  م  (باللایر )٢٠١٤

ملكیة األقرباء 
واألوالد  (الزوجة

 القصر) وتغیرھا

 ال یوجد  ١٬٧٥٠ ٠ ١٬٠٠٠ ١٬٠٠٠ أ. سلیمان عبد القادر المھیدب.١

  ال یوجد  ١٬٧٥٠ ٠ ١٬٠٠٠ ١٬٠٠٠  د. عبد الرؤوف محمد مناع.٢

 ال یوجد  ٥٬٢٥٠ ٠  ٣٬٠٠٠  ٣٬٠٠٠ أ. إبراھـیم محمد العیسى.٣

 ال یوجد  ٢٨٬٧١٤٬٨١٣ ١٫٣٢٩٫٠٩٥ - ١٥٫٦٤٢٫٨٧١ ١٦٫٩٧١٫٩٦٦  أ. أمین محمد أمین شاكر.٤

  ال یوجد  ١٫٧٩٣  ٠  ١٬٠٢٥  ١٬٠٢٥  أ. بدر بن عبد هللا العیسى.٥

  ال یوجد  ٢٬٦٢٥  ٠ ١٬٥٠٠ ١٬٥٠٠  م. عبد هللا محمد نور رحیمي.٦

 ال یوجد  ٣١٬٥٠٠ ٠  ١٨٬٠٠٠  ١٨٬٠٠٠  عبد الكریم أسعد أبو النصرأ. .٧

 ال یوجد  ١٬٧٥٠ ٠ ١٬٠٠٠ ١٬٠٠٠ أ. عبد العزیز بن خالد الغفیلي.٨

 ال یوجد  ٤٬٣٧٥ ٠  ٢٬٥٠٠ ٢٫٥٠٠  أ. عصام عبد القادر المھیدب  .٩

  مضمن  ١١٬٠٣٢  ٠  ٦٫٣٠٤  ٦٬٣٠٤ أ. محمد عبد القادر الفضل.١٠

 ال یوجد  ٣٬٥٠٠ ٠  ٢٬٠٠٠ ٢٫٠٠٠  أ. فھد عبد هللا القاسم.١١



٤٣ 
 

  
 م:٢٠١٤) بیان بمصلحة كبار التنفیذیین بالمجموعة وتغیرھا خالل العام ٥-أ

 اسم العضو م

عدد األسھم في 
بدایة العام 

 م٢٠١٤

عدد األسھم 
 في نھایة العام

 م٢٠١٤

صافي التغیر في 
عدد األسھم خالل 

 العام

األرباح النقدیة 
 ٩الموزعة لفترة الـ

اشھر األولى من 

  )م  (باللایر٢٠١٤

ملكیة األقرباء 
(الزوجة واألوالد 
 القصر) وتغیرھا

١.
  م. عبد هللا محمد نور رحیمي

   تم ذكر ملكیتھ وتغیرھا خالل العام ضمن أعضاء مجلس اإلدارة أعاله

  م)١/١/٢٠١٥(تم تعیینھ عضواً منتدباً ورئیساً تنفیذیاً اعتباراً من 
  ال یوجد

  ال یوجد ٠ ٠ ٠ ٠  أ. بدر حامد العوجان.٢

  ال یوجد  ١٬٧٥٠ ٠ ١٬٠٠٠  ١٬٠٠٠ أ. موفق منصور جمال.٣

 ال یوجد  ٠  ٠  ٠  ٠ م. ازھر محي الدین كنجي.٤

  ال یوجد ٠ ٠ ٠ ٠  أ. فیصل حسین بدران.٥
  نعمان فرخ محمد أ..٦

  (المدیر المالي الحالي)
 ال یوجد ٠ ٠ ٠ ٠

  أ. طارق محمد إسماعیل.٧
  (أمین مجلس اإلدارة)

  یوجدال   ١٧  ١٠  ١٠  ٠

م، وال ٢٠١٤أرباح كبار التنفیذیین المبینة أعاله تتضمن األرباح النقدیة التي تم توزیعھا عن الربع األول والثاني والثالث من العام  ملحوظة:
م والتي سیتم توزیعھا بعد اعتمادھا من قبل الجمعیة وثبوت ملكیتھا في ٢٠١٤تتضمن األرباح المقترح توزیعھا على المساھمین عن الربع الرابع 

 تاریخ األحقیة المحدد لھا.  

 ) معامالت مع أطراف ذات عالقة: ٦-أ
بع تَّ عالقة، وفي مثل ھذه المعامالت تَ  ذاتم بالدخول في معامالت مع أطراف ٢٠١٤قامت الشركة خالل عام 
، وتشمل األطراف ذات العالقة ودون أي فضیالت المتبعة مع الغیرالتجاریة واألسس المجموعة نفس الشروط 

یرھم وغبالمجموعة أعضاء مجلس اإلدارة وكبار المساھمین وكبار التنفیذیین أو أي من أقربائھم من الدرجة األولى 
ً ألنظمة ھیئة السوق المالیة ووزارة التجارة والصناعة  في ھذا الخصوص، وحیث إن ھذه ودلیل الحوكمة وفقا

التعامالت، وأخذ مصادقة الجمعیة على المعامالت التي تتعلق بأعضاء ل ھذه األنظمة تقتضي اإلفصاح عن مث
فیما یلي ملخص لتلك المعامالت التي تمت مع أطراف (مباشرة أو غیر مباشرة) لھم، ومجلس اإلدارة وفیھا مصلحة 

ك كما وذلل حالة) وتجدیدھا لعام قادم (وفقاً لمقتضیات كیوصى مجلس اإلدارة بالمصادقة علیھا  التيذات عالقة و
  یلي: 

عة  العالقة  العالقة ذو الطرف وصف  م   المعاملة طب
 بنسبة المملوكة المراعي شركة  )١

افوال لمجموعة %٣٦٬٥٢  ص
وی في ثالث ممثلین ولھا  ةعض

 كذلك  ھم والذین إدارتھا مجلس
اء  إدارة مجلس في أعض
ة افوال مجموع وھم:  .  ص

سلیمان عبد القادر المھیدب  (أ. 
اع  د من د الرؤوف محم ود. عب

یة العام  م وحتى ٢٠١٤منذ بدا
بتمبر  ندس  م ٢٠١٤س والمھ

اراً من  د هللا رحیمي اعتب عب
بتمبر  ٢٢ وحتى  م٢٠١٤س

ة  عضو
 مجلس
إدارة، 
ة  وملك
سة    رئ

تجاوزت 
٥%  

 يف( صافوال لمجموعة التابعة الشركات بعض قامت
خالل عام ) والبالستیك والتجزئة األغذیة قطاع

 لمواد تورید عادیة وعقود تجاریة م بتعامالت٢٠١٤
 بقیمة وذلك المراعي شركة مع واستھالكیة غذائیة
لایر وذلك في سیاق  ملیون ٦٤١٫٢٢قدرھا  إجمالیة

بالمصادقة  المجلس حیث یوصي األعمال العادیة،
 باستمرار ھذه التعامالت وتجدیدھا علیھا والترخیص

   قادم وفیما یلي تفاصیلھا: لعام



٤٤ 
 

عة  العالقة  العالقة ذو الطرف وصف  م   المعاملة طب
د  ھ، وأ. إبراھیم محم اریخ ت
اً  لذین ھم أیض ى) وا العیس
مجلس إدارة  في  اء  أعض

  مجموعة صافوال.

  مجموعة شركات إحدى(بندة للتجزئة شركة 
عبارة عن شراء مواد غذائیة استھالكیة  )صافوال

 لایر. ملیون ٣٧٩٬٣٩بقیمة اجمالیة قدرھا 

 ظمة التغلیف وشركة الشرق شركة صافوال ألن
للبالستیك (قطاع صافوال للبالستیك)، بتعامالت 
تجاریة (تورید منتجات/عبوات بالستیكیة) لشركة 

 ١٧٢٫٨٨المراعي، حیث بلغ إجمالي قیمة العقود 
 ملیون لایر. 

 قطاع صافوال لألغذیة( الشركة المتحدة للسكر( 
 إجمالیة بقیمة مبیعات منتجات سكر عن عبارة
  .لایر ملیون ٨٨٬٩٥ قدرھا

ة  )٢ رك د ش ادر عب دب الق  المھی
بة المالكة  وأوالده  %٨٬٥ لنس

ة  ركة المھیدب القابض وش
ة  ب ة لنس الك  من %٦٬٣والم

 یترأس والتي صافوال مجموعة
س جل ا م م ھ ادة إدارت ع  س

لیمان  عبد القادر المھیدب أ.س
ذي ك مجلس یترأس وال ذل  ك

افوال مجموعة إدارة .  كما ص
ام عبد القادر أن  تاذ عص األس

و المجلس ھو  -المھیدب   عض
ة  ذي لمجموع الرئیس التنفی

  المھیدب)

 رئیس
 مجلس
  إدارة،

ة  وملك
سة    رئ

تجاوزت 
٥%  

  

 يف( صافوال لمجموعة التابعة الشركات بعض قامت
ع م تجاریة وعقود بمعامالت) والتجزئة األغذیة قطاع

 القادر شركة المھیدب لألغذیة (إحدى شركات عبد
 ٢٠٢٬٧٦وذلك بقیمة إجمالیة قدرھا وأوالده)  المھیدب

 علیھ ، وذلك في سیاق األعمال العادیة،ملیون لایر
 دیدھابتج بالمصادقة علیھا والترخیص المجلس یوصي

  :قادم، حسب التفصیل أدناه لعام

 بشراء منتجات غذائیة التجزئة  بنده قامت شركة
 تورید، عقود من شركة المھیدب لألغذیة بموجب

 حوالي المنفذة العقود قیمة إجمالي بلغ حیث
 .٢٠١٤ العام لایر خالل ملیون ١٩٣٬٦١

 إلى  كرالس قامت الشركة المتحدة للسكر ببیع سلعة
 تورید، عقود شركة المھیدب لألغذیة بموجب

 ٩٬١٥ حوالي المنفذة العقود قیمة إجمالي بلغ حیث
 م. ٢٠١٤ العام لایر خالل ملیون

  

ركة   )٣ كنان للتطویر العقاري ش
بة   %٢٩٬٩٩والمملوكة بنس

 ىیتول لمجموعة صافوال والتي
ویة  ثالثة إدارتھا مجلس عض

اء ة ممثلین أعض  لمجموع
افوال اً  ص لذین ھم أیض وا
اء س أعض ل ج م  إدارة ب

د  د عب ة. وھم (أ.محم المجموع
تاذ أمین  ل، واألس القادر الفض

ة  عضو
 مجلس
إدارة، 
ة  وملك
سة    رئ

تجاوزت 
٥%  

 لھا التابعة الشركات وبعض صافوال مجموعة قامت
مع  تجاریة وعقود بمعامالت) التجزئة قطاع في(

وذلك بقیمة إجمالیة  شركة كنان للتطویر العقاري
، وذلك حسب التفصیل ملیون لایر ٦٣٥٫٣قدرھا 

  :أدناه

 بارة ع تجاریة بتعامالت بنده للتجزئةشركة  قامت
عن إیجار محالت تجاریة بقیمة إجمالیة قدرھا 

م وذلك في ٢٠١٤لایر خالل عام  ملیون ٤١٫٧٨
 المجلس یوصي علیھ سیاق األعمال العادیة،

 ادم.ق لعام بتجدیدھا بالمصادقة علیھا والترخیص



٤٥ 
 

عة  العالقة  العالقة ذو الطرف وصف  م   المعاملة طب
محمد أمین شاكر واألستاذ بدر 

  . عبد هللا العیسى)
 ببیع كامل حصة مجموعة  قامت مجموعة صافوال

 الذي یعمل في -صافوال في مشروع مشارف 
لى إ -نشاط التطویر العقاري والكائن بمدینة جدة 

الن اإلع وتمشركة كنان الدولیة للتطویر العقاري 
عن تفاصیلھ عبر موقع السوق المالیة السعودیة 

م، حیث تمثل ١٤/٠٩/٢٠١٤(تداول) بتاریخ 
 -الحصة المباعة كامل ملكیة مجموعة صافوال 

في مشروع مشارف  -المباشرة وغیر المباشرة 
، وذلك بقیمة إجمالیة قدرھا %٣٠٫٤لبالغة وا

  .ملیون لایر ٥٩٣٫٥

ركة  )٤  الغذائیة للخدمات ھرفي ش
ة وك ل م م ة ال ب نس  %٤٩ ب
ة افوال لمجموع ة( ص  ملكی

رة رة وغیر مباش  والتي) مباش
ویة  إدارتھا مجلس یتولى عض

 لمجموعة ممثلین أعضاء أربعة
افوال ام  والذین  ص ھم (أ. عص

دب  ادر المھی د الق رئیس  –عب
د مجلس إدارة ھرفي،  وأ. عب

ذین  د الغفیلي وال ال العزیز خ
اء في مجلس  اً أعض ھما أیض
وال  اف ة ص وع إدارة مجم
ویة كل من  افة إلى عض باإلض

ین جمیل   ل حس تاذ فیص األس
تاذ موفق منصور  بدران واألس
ار  ا من كب ال (وكالھم جم

  التنفیذیین بالمجموعة).

ة  عضو
 مجلس
إدارة، 
ة  وملك
سة    رئ

اوزت تج
٥%  

  

 يف( صافوال لمجموعة التابعة الشركات بعض قامت
خالل عام ) والبالستیك والتجزئة األغذیة قطاع

 ھرفي شركة مع تجاریة وعقود م بمعامالت٢٠١٤
 ملیون ٣٥٬٤قدرھا  إجمالیة بقیمة الغذائیة للخدمات

 یوصي علیھ لایر وذلك في سیاق األعمال العادیة،
 عامل بتجدیدھا والترخیصبالمصادقة علیھا  المجلس

  :قادم، حسب التفصیل أدناه

 مجموعة شركات إحدى( للتجزئة بنده شركة 
 تجاریة محالت إیجار( عن عبارة) صافوال

 درھاق إجمالیة بقیمة) غذائیة لمواد تجزئة ومبیعات
 .لایر ملیون ٣٣٫٢٨

 مجموعة شركات إحدى( العالمیة عافیة شركة 
 زیوت(مبیعات منتجات  عن عبارة) صافوال

 .لایر ملیون ١٬٦٥  قدرھا إجمالیة بقیمة) طعام

 إحدى( البالستیكیة للصناعات الشرق شركة 
 منتجات عن عبارة) قطاع البالستیك شركات
 ٤٦٨٫٧٩ قدرھا إجمالیة بقیمة بالستیكیة عبوات

  .ألف لایر
  

   



٤٦ 
 

  م:٢٠١٤للعام ) إقرارات مجلس اإلدارة وفقاً ألنظمة ھیئة السوق المالیة ٧-أ
) من قواعد التسجیل واإلدراج والتي تلزم الشركة باإلفصاح عما ورد بھذه المادة ٤٣انطالقا من مبدأ االلتزام بمتطلبات المادة (

من متطلبات في تقریرھا السنوي لمجلس اإلدارة بجانب تقدیم إقرارات من المجلس حول ما ال ینطبق علیھا أو اإلقرارات 
  ) من ذات المادة من الشركة المساھمة المدرجة، علیھ یقر المجلس بما یلي:  ٢٣بھا الفقرة (األخرى التي تتطل

  ) من قواعد التسجیل واإلدراج: ٤٣) اإلقرارات ذات العالقة بالمادة (١-٧-أ
  اإلقرار/التأكید  ) من قواعد التسجیل واإلدراج٤٣الفقرة وفقاً للمادة (  م

١.
  

 أعضاء عدا( ألشخاص تعود التصویت في األحقیة ذات األسھم فئة في مصلحة ألي وصف
 المادة بموجب الحقوق بتلك المصدر أبلغوا) وأقرباءھم التنفیذیین وكبار المصدر إدارة مجلس

  .األخیرة المالیة السنة خالل الحقوق تلك في تغییر وأي القواعد، ھذه من) ٤٥(

  ال توجد

 المصدر إدارة مجلس ألعضاء تعود اكتتاب وحقوق تعاقدیة مالیة وأوراق مصلحة ألي وصف.٢
 أيو التابعة، شركاتھ من أي أو المصدر دین أدوات أو أسھم في وأقربائھم التنفیذیین وكبار
  .األخیرة المالیة السنة خالل الحقوق تلك أو المصلحة تلك في تغییر

(عدا ما تم ذكره بخصوص المعامالت مع أطراف ذات عالقة وملكیة األسھم وأرباحھا  مالحظة:
  والتي سبق اإلشارة إلیھا في ھذا التقریر)

  ال توجد
  

 حق مذكرات أو تعاقدیة مالیة أوراق وأي للتحویل قابلة دین أدوات أي وأعداد لفئات وصف.٣
 عوض أي إیضاح مع المالیة السنة خالل المصدر منحھا أو أصدرھا مشابھة حقوق أو اكتتاب
  .ذلك مقابل المصدر علیھ حصل

  ال توجد

 اقدیةتع مالیة أوراق أو للتحویل قابلة دین أدوات بموجب اكتتاب أو تحویل حقوق ألي وصف.٤
  .المصدر منحھا أو أصدرھا مشابھة حقوق أو اكتتاب، حق مذكرات أو

  ال توجد

جانب الُمصدر ألي أدوات دین قابلة لالسترداد، وصف ألي استرداد أو شراء أو إلغاء من .٥
وقیمة األوراق المالیة المتبقیة، مع التمییز بین األوراق المالیة المدرجة التي اشتراھا الُمصدر 

  وتلك التي اشترتھا شركاتھ التابعة.

  ال یوجد

كبار بیان ألي ترتیبات أو اتفاق تنازل بموجبھ أحد أعضاء مجلس إدارة الُمصدر أو أحد .٦
  التنفیذیین عن أي راتب أو تعویض:

  

 أ) أحد أعضاء مجلس اإلدارة: 
مجلس إدارة المجموعة قد تنازل عن مكافأتھ السنویة عن عضویتھ في مجلس "إن سعادة رئیس 

م وتبرع بھا لدعم صندوق تكافل ٢٠١٤الجلسات للعام المالي إدارة المجموعة وبدل حضور 
  موظفي المجموعة".

  
  توجد

  ال توجد  ب) أحد كبار التنفیذیین. 

  ال توجد  .ر عن أي حقوق في األرباحدِ بیان ألي ترتیبات أو اتفاق تنازل بموجبھ أحد مساھمي الُمصْ .٧

  ال توجد  تفاصیل األسھم وأدوات الدین الصادرة لكل شركة تابعة..٨

 یقر مجلس اإلدارة بما یلي:.٩
  ر) أُعدّت بالشكل الصحیح.دِ صْ (أ) إن سجالت حسابات مجموعة صافوال (المُ 

  (ب) إن نظام الرقابة الداخلیة في مجموعة صافوال أُعد على أسس سلیمة ونُفّذ بفعالیة.
  (ج) أنھ ال یوجد أي شك یذكر في قدرة مجموعة صافوال على مواصلة نشاطھا.

ملیار لایر كإصدار  ١٬٥تثمرین بمقدار م بإصدار صكوك لعدد من المس٢٠١٣تؤكد الشركة بأنھا قد قامت خالل شھر ینایر  ملحوظة:
أول من إجمالي قیمة صكوك مساویة لرأسمال الشركة، سیتم طرحھا على مراحل، حیث سبق أن وافقت الجمعیة العامة للمساھمین 

  . م٥/١٢/٢٠١٢ في اجتماعھا المنعقد بتاریخ 

   



٤٧ 
 

 : الخاص بالتوافق مع الحوكمة) ٨(حسب نموذج  م٢٠١٤للعام  الشركات حوكمة) اإلقرارات ذات العالقة بالئحة ٢-٧-أ

  اإلقرار/ أو التأكید   م

وجد أي ، كما ال تنال توجد أي اختالفات عن معاییر المحاسبة الصادرة عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیی.١
ً لتقریره عن العام  ویلتزم مجلس  م،٢٠١٤تحفظات من المحاسب القانوني على القوائم المالیة للمجموعة وفقا

اإلدارة بتزوید ھیئة السوق المالیة بأي معلومات إضافیة تطلبھا في أي وقت في حالة إبداء المراجع ألي تحفظات 
  حول القوائم المالیة السنویة.

م تعیین ، حیث تأجلھا من نالمعیَّ  الفترةلم یوص مجلس اإلدارة خالل العام باستبدال المحاسب القانوني قبل انتھاء .٢
  م ولم یتم استبدالھ خالل العام. ٢٠١٤) لمراجعة حسابات الشركة للعام PWCمكتب برایس ووتر ھاوس (

م بتقدیم أي خدمات ذات طبیعة استشاریة للشركة ولم یتلق ٢٠١٤لم یقم المراجع الخارجي للمجموعة خالل العام .٣
  أي أتعاب في ھذا الخصوص.

لم یحدث أن تسلمت الشركة من المحاسب القانوني للشركة طلباً بانعقاد الجمعیة العامة خالل السنة المالیة المنتھیة .٤
  ولم یتم انعقادھا. 

لم تقدم الشركة أي قرض نقدي من أي نوع ألعضاء مجلس إدارتھا، كما لم تضمن أي قرض یعقده واحد منھم .٥
  مع الغیر. 

الفقرة (ب) من المادة األربعین من قواعد أصدرت ھیئة السوق المالیة غرامة مالیة على المجموعة لمخالفتھا .٦
 توزیع أرباح على مساھمیھاقرار المجلس بنشر اإلعالن المتعلق بموعد  تأخروذلك بسبب ، واإلدراجالتسجیل 

ل أقل من ساعتین من بدایة فترة بصباحاً (أي قإلى ما بعد الساعة التاسعة  م٢٠١٣عن الربع الثالث من العام 
  . )م٢٤/١٠/٢٠١٣ یومتداول 

 حدوث للحیلولة دون الالزمةجراءات إلاتخذ اومناقشة موضوع المخالفة بمجلس اإلدارة قام وفي ھذا الخصوص 
  .ن.المالیة بالتدابیر التي تم اتخذاھا في ھذا الشأوتم إحاطة ھیئة السوق  ذلك مستقبالً 

  قد یؤدي إلى إعاقة استخدام المساھم لحقھ في التصویت.أو قید لم تضع أي إجراء تؤكد الشركة بأنھا .٧
من رأس المال أو أكثر طلباً بانعقاد الجمعیة  %٥تؤكد الشركة أنھ لم یحدث أن  تسلمت من مساھمین یملكون .٨

  ام ولم یتم انعقادھا. العامة أو إضافة بند إلى جدول أعمالھا أو أكثر عند إعداده خالل الع
  .إن النظام األساس للشركة ال یتضمن إعطاء أي شخصیة اعتباریة الحق في تعیین ممثلین لھا في عضویة المجلس.٩

ال یتضمن النظام األساسي للمجموعة، أسلوب التصویت التراكمي كأسلوب الختیار أعضاء مجلس اإلدارة في .١٠
الجمعیة العامة، حیث تم عرضھ على الجمعیة العامة للمساھمین مرتین سابقا إال أنھا لم توافق على تطبیقھ وبالتالي 

  یتعلق بھ في النظام األساسي للشركة. لم یتبع كأسلوب تصویت النتخاب أعضاء المجلس، ولم یدرج نص 
م، حیث إن الدورة الحالیة تنتھي في ٢٠١٤فضالً عن أن المجموعة لم تعقد انتخابات لمجلس إدارتھا خالل العام 

  م.  ٣٠/٦/٢٠١٦
ھا متى ما ، وسیتم اإلفصاح عنال تقوم حالیاً بتطبیق خطط لحقوق خیار تملك األسھم للموظفینتؤكد الشركة بأنھا .١١

  تم تبنیھا من قبل الشركة. 
لم یتلق رئیس مجلس اإلدارة أي طلب مكتوب بعقد اجتماعات طارئة من اثنین من األعضاء أو أكثر خالل السنة .١٢

  م. ٢٠١٤المالیة المنتھیة 
  م.٢٠١٤الشركة من التزاماتھم خالل العام مدیني أي من اإلدارة بإبراء لم یقم مجلس .١٣

    



٤٨ 
 

  ) ما تم تطبیقھ من أحكام الئحة الحوكمة الصادرة من ھیئة السوق المالیة واألحكام التي لم تطبق وأسباب عدم التطبیق: ٨-أ

م بتطبیق كافة بنود الئحة حوكمة الشركات الصادرة من ھیئة ٢٠١٤یقر المجلس بأن المجموعة قد قامت خالل العام 
) الخاص بمدى ٨السوق المالیة السعودیة، عدا البنود االسترشادیة (غیر اإللزامیة) التالیة وذلك استناداً على نموذج (

  الشركات الصادرة من ھیئة السوق المالیة السعودیة:  توافق الشركة المساھمة المدرجة مع الئحة حوكمة

  الفقرة/المادة
حسب الئحة 

  الحوكمة

السؤال حسب نموذج 
)٨(  

  شرح عدم التوافق/ وتبریره

الفقرة (ب) من 
المادة السادسة 

(التصویت 
  التراكمي)

ھل یشیر النظام األساس   -
للشركة باستخدام طریقة 

 التصویت التراكمي؟.
 

في حال أن النظام    -
األساس للشركة یشیر إلى 
استخدام طریقة التصویت 
التراكمي، ھل تم استخدامھ 
عند التصویت على اختیار 
أعضاء مجلس اإلدارة 
الحالیین في الجمعیة العامة 

  التي تم انتخابھم فیھا؟

لم یتم التوافق مع ھذه الفقرة المتعلقة بالتصویت  الشرح:
نظراً لعدم موافقة الجمعیة وذلك التراكمي والمشار إلیھا، 

طریقة التصویت التراكمي، على استخدام للمساھمین العامة 
   .كآلیة النتخاب المجلس

    التبریر:
  لم تطبق المجموعة ھذه الفقرة نظراً لعدم موافقة الجمعیة

ً على اتباع أسلوب التصویت العامة للمسا ھمین سابقا
التراكمي كآلیة النتخاب المجلس. حیث تقدم مجلس إدارة 
المجموعة مرتین بتوصیة للجمعیة العامة لتبني طریقة 
التصویت التراكمي كآلیة النتخاب المجلس، إال أن الجمعیة 

  .العامة لم توافق على تطبیقھ
 
  فضالً عن أن المجموعة لم تعقد انتخابات لمجلس إدارتھا

للمجلس م، حیث إن الدورة الحالیة ٢٠١٤خالل العام 
، وبناء علیھ لم یدرج نص یتعلق م٣٠/٦/٢٠١٦تنتھي في 

  بھ في النظام األساس للشركة. 
  

  ) اإلجراءات التي ُوضعتھا المجموعة لإلشراف العام على نظام الحوكمة ومراقبة مدى فاعلیتھ وتعدیلھ عند الحاجة: ٩-أ
 ) یوجد لدى المجموعة دلیل للحوكمةCorporate Governance Manual تم تطویره وإقراراه ألول مرة عام (

كمة الصادرة من ھیئة السوق المالیة السعودیة م، ویتم تطویره بشكل مستمر وبما ینسجم مع الئحة الحو٢٠٠٤
ن قبل مبإیداع النسخة المحدثة والمعتمدة صافوال وأفضل الممارسات الدولیة في مجال الحوكمة والشفافیة، وقامت 

  ھیئة السوق المالیة السعودیة.  إدارة الحوكمة بلدى المجلس 
  

 ت والترشیحات والحوكمة" من بین مھامھا اإلشراف على توجد لجنة منبثقة عن مجلس اإلدارة  تسمى "لجنة المكافآ
والشفافیة، كذلك یوجد ضابط للحوكمة وااللتزام وفریق داخلي على مستوى   تطبیق آلیات ومعاییر الحوكمة

المجموعة لمتابعة تطبیق نظام الحوكمة بالمجموعة والقرارات التي تصدرھا اللجنة بخصوص الحوكمة ورفع 
، باإلضافة لإلشراف العام من قبل مجلس حول مستوى توافق المجموعة مع متطلبات الحوكمة تقاریر دوریة للجنة

  للمجموعة على تطویر وتطبیق نظام الحوكمة بشكل عام. والرئیس التنفیذي اإلدارة والعضو المنتدب 
  

   مع جھة استشاریة (متخصصة) ومستقلة للتأكد من االلتزام ومدى توافق ً كما تقوم المجموعة بالتعاقد سنویا
المجموعة مع الئحة الحوكمة الصادرة من ھیئة السوق المالیة وأفضل الممارسات التي یتضمنھا نظام الحوكمة، 

ذا ، وقد تعاقدت المجموعة ھترشیحات والحوكمةوال تالمكافآورفع تقریرھا عن نتائج التوافق أو التطابق للجنة 
وصیاتھ وتالمكافآت والترشیحات والحوكمة للجنة والذي یقدم نتائج تقییمھ ) E&Yالعام مع مكتب أیرنست آند یونغ (

 في ھذا الخصوص. 
 



٤٩ 
 

 ً   ) برامج الموارد البشریة والبرامج واالحتیاطات التي أنشئت لمصلحة الموظفین:  ثامنا
  البشریة وبرامج التوطین:أ) الموارد 

تمر على توظیف وتطویر  كل مس ریة فیھا، بحیث تعمل بش ة فیما یتعلق بالموارد البش افوال أھمیة خاص تولي ص
عودیة. وقد بلغ العدد الكلي للقوى العاملة في أعمال المجموعة المحلیة والدولیة  موظفاً  ٢٩٬٢١٦الكوادر الوطنیة الس

موظفاً في عملیات المجموعة بالمملكة. ومن ضمن خطط الشركة الموضوعة لعام  ٢٣٬٢٧٣وموظفة، منھم أكثر من 
من مختلف فرق عملھا. والجدیر بالذكر أن ٢٠١٥ عودیین ض ابات الس باب والش م، توظیف وتأھیل المزید من الش

  غالبیة الوظائف القیادیة والتنفیذیة في المجموعة تشغلھا كفاءات وكوادر سعودیة مؤھلة بحمد هللا. 
  

ركاتھا  التابعة بالمملكة متوافقة مع نظام نطاقات الذي اطلقتھ  ارة إلى أن اإلدارة العامة للمجموعة وش تجدر اإلش
  وزارة العمل مؤخراً، وفیما یلي جدول یوضح موقف المجموعة من برنامج نطاقات:  

  

  تصنیف 
 نطاقات 

  نسبة التوطین
 -( حسب نطاقات 

 متوسط)

  العدد الكلي 
 للموظفین 

القطاع/الشركة

القوى العاملة بالمملكة   ١-  

 اإلدارة العامـــــة  - ١٣١ %٥٥٬١ بالتیني

  شركة عافیة العالمیة (قطاع األغذیة)  ٦٧٢  %٤٢٫٦٩  بالتیني
  (قطاع األغذیة) الشركة المتحدة للسكر  ٤٤٣  %٤٩٫٤٠  بالتیني
 شركة بنده للتجزئة (قطاع التجزئة) -  ٢١٬٣٤٩  %٣١ أخضر 

افوال ألنظمة  -  ٦٧٨  %٢١٫٦٥ أخضر ركة ص تیك (ش قطاع البالس
 التغلیف وشركة الشرق للبالستیك)

 

-  -  مجموع القوى العاملة بالمملكة  ٢٣٬٢٧٣

-  -  ٥٬٩٤٣ (العملیات الدولیة)القوى العاملة خارج المملكة  -٢

    ٢٩٬٢١٦   إجمالي القوى العاملة بالمملكة وخارجھا 

  
  ب) برنامج توظیف الشباب حدیثي التخرج: 

 إعداد المدیرین وتأھیل جیل جدید منوتعزیزاً لتطبیق توجھھا االستراتیجي الرامي إلى توطین الكوادر البشریة 
 ٦١م بتوظیف ٢٠١٤ العامقادة المستقبل إلدارة عملیات المجموعة وشركاتھا الفرعیة،  قامت المجموعة خالل 

وإلحاقھم للعمل باإلدارة العامة م ٢٠١٣متدرباً سعودیاً خالل عام  ٤٠الخریجین الجدد مقارنة مع من متدرباً سعودیاً 
وتدریبھم بشكل یؤھلھم تبوء المراكز االداریة تأھیلھم مع الحرص على   للمجموعة وشركاتھا الفرعیة بالمملكة

اعات یبیة وورش العمل لمنسوبیھا في جمیع قطوالقیادیة مستقبالً. كما قامت الشركة بتنظیم العدید من الدورات التدر
  أنشطتھا.

  
  
  
  
  



٥٠ 
 

  ج) االحتیاطات والبرامج التي أنشئت لمصلحة الموظفین:  
انطالقا من مبدأ البر الذي تتبناه مجموعة صافوال ضمن لوائح قیمھا المؤسسیة، تقوم المجموعة بتبني عدد من البرامج 
التكافلیة التي تھدف إلى تعزیز عالقاتھا االجتماعیة مع موظفیھا وتوفیر بیئة عملیة محفزة للتمیز في األداء وشعور 

  :أبرز ھذه البرامج. ومن جموعة وشركاتھا الفرعیةاالنتماء للم
  

  ) برنامج قروض مساكن الموظفین: ١-ج
راتباً  ٥٠لتقدم من خالل ھذا البرنامج قرض حسن یوازي  م،١٩٩٢في عام  صافوال بإطالق ھذه المبادرة قامت

الذین یستوفون الشروط المعتمدة لالستفادة من للموظفین  ، وذلكللموظفملیون لایر  ٢٬٥أساسیاً وبما ال یزید على 
ھذا البرنامج یعمل تحت إدارة لجنة إلشارة إلى أن اتجدر ، شھراً  ١٢٠ھذا القرض، وبفترات سداد مرنة تمتد إلى 

جنة ئحة تنفیذیة تنظم عمل اللوفقاً للسیاسة المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة، كما توجد ال مساكن الموظفینقروض 
 راتھا.اروق
  
   ) برنامج التكافل التعاوني للموظفین:٢-ج

م تطبیق برنامج التكافل التعاوني للموظفین وفقاً لالتفاق المبرم مع أحد البنوك ٢٠١٤واصلت المجموعة خالل عام 
المحلیة بھدف دعم عائالت الموظفین في حال تعرض أي منھم لحوادث مؤسفة قد تؤدي إلى الوفاة أو العجز الكلي 

راتباً أساسیاً في مثل  ٢٤ویض مالي للموظف یصل إلى أو الجزئي أو الدائم، حیث یتم عبر ھذا البرنامج دفع تع
  ھذه الحاالت.. 

  
   :الموظفین صندوق تكافل) ٣-ج

الموظفین في الدرجات الوظیفیة األقل (من غیر فئة المدیرین) حین مواجھتھم مساعدة  یھدف ھذا البرنامج إلى
یعتمد ھذا و االجتماعیة أو الصعوبات المالیة الطارئة تجعلھم بحاجة ماسة إلى مساعدة مالیة. بعض الظروف 

الراغبین  نالذاتیة التطوعیة الرمزیة التي یتم استقطاعھا شھریاً من الموظفیمساھمات الفي تمویلھ على البرنامج 
األستاذ  –سعادة رئیس مجلس اإلدارة  بالمشاركة، ومساھمة المجموعة بمبالغ مماثلة. ھذا باإلضافة إلى تبرع

سلیمان عبد القادر المھیدب بمكافأتھ السنویة عن عضویتھ وبدالتھ في مجلس إدارة صافوال لدعم میزانیة ھذا 
م، قام الصندوق بدعم كافة الحاالت التي تقدمت لھ واستوفت الشروط الشكلیة ٢٠١٤الصندوق.  وخالل عام 

 ٣٤١٬٩٧٥بلغت قیمة التبرعات لھذا العام ، حیث حسب سیاسة الصندوق وتحت إشراف لجنة مختصة والموضوعیة
  ألف ریاالً.    

  
اح عنھا ، وسیتم اإلفصال تقوم حالیاً بتطبیق خطط لحقوق خیار تملك األسھم للموظفینتؤكد الشركة بأنھا    إقرار:

  متى ما تم تبنیھا من قبل الشركة. 
  

  لجدید: د) مقر المجموعة ا
طابقاً لیكون مقراً رئیساً  ١٦سبق أن أعلنت المجموعة خالل العام الماضي عن شرائھا لمبنى جدید یتكون من 

وقامت بإنجاز مرحلة البناء األساسیة خالل عام  مدینة جدةالعامة وشركاتھا الفرعیة بحي الشاطئ ب اإلدارتھ
م في حین یتم حالیاً العمل على  استكمال التشطیبات والتقسیمات الداخلیة وأعمال السباكة والتوصیالت ٢٠١٣

الكھربائیة والمصاعد الكھربائیة والبنیة التحتیة لتقنیة المعلومات. ومن المخطط أن یتم انجازه واالنتقال الیھ 
  م.٢٠١٥عام خالل ال
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 ً   واالستدامة والتواصل مع الموظفین:  ة) برامج المسئولیة االجتماعیتاسعا
 المصالح أصحاب كافةتمتد ل بل ال تقتصر توجھات المسؤولیة االجتماعیة للمجموعة تجاه عمالئنا فحسب، 

 موظفینا أن نؤمن ة. فنحن المجموع لدى المتبع المسؤولیة االجتماعیة نھج جوھر ھو وھذا معنا المتعاملین
 نبذل أن یستحقون ،فیھ نعمل الذي المجتمع وأفراد المشرعة والجھات والموردین العمل في وشركائنا ومساھمینا

وانسجاماً مع ھذه التوجھات، ال  ،فیھ نعمل الذي المجتمع وتنمیة البیئة تحسین في المساھمة أجل من جھدنا قصارى
 شراكات في الموردین وإشراك وتمكین داعمة مؤسساتیة ثقافة وبناء الموارد، على الحفاظنألو جھداً في سبیل 

ً نتائج تحقق حقیقیة  .للجمیع مفیدة ا
  

  : على مستوى المجموعة برامج صافوال للمسؤولیة االجتماعیة أ)

ً مع  االجتماعیة المستدامة، قام مجلس إدارة تحفیز التنمیة بدورھا الحیوي في مجموعة التزام الانسجاما
من قطاعاتھا السنویة المتحققة التشغیلیة المجموعة  أرباحمن قیمة صافي  %١نسبة المجموعة بتخصیص 

ة األخرى التي تقوم بھا شركاتھا الفرعییة. ھذا باإلضافة إلى البرامج الرئیسة لدعم برامج المسؤولیة االجتماع
  داخل المملكة وخارجھا في مجال المسئولیة االجتماعیة وتتصدرھا شركة بنده للتجزئة. 

  
  وفیما یلي ملخص إلنجازات المجموعة في مجال المسئولیة االجتماعیة: 

  "مكین": اإلعاقة صافوال لتدریب وتوظیف األشخاص ذوي  مبادرة) ١-أ
على مھام تتناسب وطبیعة  ھمتدریبو االحتیاجات الخاصةبھدف توظیف األشخاص ذوي مكین  مبادرة إطالقتم 

 م٢٠١٤خالل العام  حیث تم ،في المجموعة وشركاتھا الفرعیة التابعة ومؤسسات القطاع الخاص األخرىإمكاناتھم 
لیرتفع بذلك  تالمؤسسا االحتیاجات الخاصة توزعوا على مختلف ھذه يمن األشخاص ذو ١٤٥تدریب  و توظیف

ذوي شخصاً من  ٥٩٠إجمالي ما تم توظیفھ وتدریبھ منذ إطالق مبادرة "مكین" وعلى مدى  األربع أعوام ماضیة 
  االحتیاجات الخاصة. 

  

وضمن مبادرات مكین، قامت المجموعة بنشر مفھوم "المرشد والزمیل" الذي  یھدف الى توفیر بیئة عمل تشعر 
الخاصة بالراحة واالنتماء، بجانب جھود المجموعة  الستكمال مشروع صافوال لسھولة أصحاب االحتیاجات 

  الوصول الذي یھدف إلى تھیئة مرافق بیئة العمل لتكون صدیقة لألشخاص ذوي االحتیاجات الخاصة.
  

  ) برنامج إنجاز السعودیة: ٢-أ
) وھي مؤسسة Junior Achievement Worldwideامتداد لمؤسسة إنجاز العالمیة (ھو برنامج إنجاز السعودیة 

وق العمل لسوالجامعیة  المراحل االعدادیة والتكمیلیة والثانویة عالمیة غیر ھادفة للربح متخصصة في تأھیل طالب
وإطالق المشاریع الخاصة والمعرفة المالیة من خالل البرامج التي تقوم على التجربة ونقل الخبرات العلمیة من قبل 

  .قطاع الخاصال ن منمتطوعی

الفعالیات التي ینظمھا إلى تكریس الریادة وحب العمل الحر والنھوض  خاللویطمح برنامج إنجاز السعودیة من  
للمساھمة في تأھیلھم للنجاح في بیئة االقتصاد المعرفي العالمي الذي  بالمھارات العلمیة والحیاتیة للشباب السعودي

على مستوى المملكة مع حلول طالب وطالبة ألف  ٢٥٠تقدیم برامج رائدة لـ یسود عالمنا الیوم. ویسعى البرنامج إلى 
كونھا إحدى  ن عدا عوتُعد صافوال إحدى الشركات المؤسسة لمجلس إدارة برنامج إنجاز السعودیة، . م٢٠١٨عام 

 ةي حملفللعمل   تطوع عدد كبیر من منسوبي المجموعة أكبر الشركاء الداعمین لبرامج إنجاز السعودیة، فضالً عن
  .م ٢٠١٤طالب وطالبة خالل العام  ٣٣٦ساعة تطوعیة لتدریب  ١٦٠بمعدل الخامسة إنجاز الصافولیین 
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  شراكات صافوال مع المؤسسات المجتمعیة: ) ٣-أ
  ) دعم عدد من مؤسسات المجتمع للقیام بدورھا: ١-٣-أ

تقدیم دعمھا ورعایتھا على الصعیدین المالي والتقني لعدد من البرامج والجمعیات صافوال مجموعة واصلت 
  الخیریة،  ومن أبرز ھذه المبادرات: :

  م. ٢٠١٤خالل العام  »قادرون«األعمال واإلعاقة أصحاب شبكة برامج مالي إلى دعم تقدیم  
  ومركز تأھیلي متخصص من خالل التبرع بمنتجات الشركةجمعیة خیریة  ٢١ عیني إلى دعمتقدیم 

   . ھـ١٤٣٥ رمضان المباركخالل شھر  سكروالطعام الزیوت  من
 اللخرعایة مرشدات المملكة العربیة السعودیة بمناسبة االحتفال بیوم المرشدة العالمي تقدیم دعم مالي ل 

 م  ٢٠١٤فبرایر 
  

  ب) برامج المسئولیة االجتماعیة ألسواق بنده: 
العدید من برامج من خالل تبنیھا  ھا في مجال المسئولیة االجتماعیةاتم نشاط٢٠١٤بنده منذ بدایة العام  كثفت

  المسؤولیة االجتماعیة، وفیما یلي ملخص لھا: 
  

"بنده" في نشاط مبادرتھا ، ركزت ٢٠١٣عام بنده التي أطلقتھا ھذه المبادرة امتداداً ل مشروع "بیئتي صدیقتي":
نشر ثقافة ل  استراتیجیة مع شركة المیاه الوطنیة، حیث قامت بتوقیع اتفاقیة شراكة ھذا العام على ملف ترشید المیاه

أدوات ب متجراً من أسواق "بنده" في المملكة  ٧٩في متاجر الشركة. ولغایة الیوم، قامت الشركة بتزوید  ترشید المیاه
ً سوق ٤٧ھایبربنده ) في الریاض، و-سوقاً ( بنده  ٣٢ توزعت على  ترشید المیاهل بندتي) في -ھایبر بنده  -(بنده  ا

  جدة. 

التواصل واالطالع على التجارب الدولیة المتقدمة م، ٢٠١٤عام  خالل كما شملت النشاطات البیئة لشركة "بنده" 
ة لحد من التلوث والحفاظ على الموارد الطبیعیللمجتمع السعودي بھدف افي مجال الحفاظ على البیئة ونقل المعرفة 

  حمایة البیئة وصحة االنسان في المملكة.ل

  وعلى الصعید ذاتھ، طبقت بنده ھذا العام عدداً من التقنیات التكنولوجیة التي تتیح رصد كافة اإلجراءات
ي ف استھالك األوراق ترشیدالمتعلقة بطباعة األوراق الداخلیة المستخدمة في المعامالت اإلداریة، بھدف 

روع والذي أطلقتھ بنده خالل عام یھدف ھذا المش مشروع "كن صحي": الحاالت التي یمكن االستغناء عنھا.
 ونمط العیش الصحي. العادات الغذائیة السلیمةحول أفراد المجتمع تعزیز الوعي لدى جمیع م إلى ٢٠١٣

نصیحة غذائیة من  ١٣٣العدید من الفعالیات المتعلقة بھذا المشروع كان أبرزھا تقدیم  م٢٠١٤العام  تخلل و
 انستجرام) –تویتر  –ل التواصل االجتماعي (فیسبوك خالل شخصیة "صحصوح" تم نشرھا في وسائ

وصفة  ٤٠إضافة إلى تقدیم وصفات الوجبات الصحیة، حیث تم طرح والمحطات التلفزیونیة والصحف، 
 عبر قنوات إعالمیة واتصالیة متعددة، تأتي في مقدمتھا وسائل التواصل االجتماعي. عرضھاوصحیة 

 

المرحلة األولى من برنامج "سفراء الصحة"، م ٢٠١٤مع بدایة العام  وفي إطار المشروع ذاتھ، أطلقت بنده
والتي تضمنت تقدیم عدد من الدورات التوعویة والتثقیفیة المتتابعة، استمرت أربعة أسابیع وشارك فیھا حوالي 

ل التعتزم الشركة خ. وطالب وطالبة من مدارس دار الذكر للبنین ومدارس الحمراء للبنات في مدینة جدة ١٠٠
 إقامة دورات مماثلة بالتنسیق مع عدد من المدارس األھلیة في المدن الرئیسة في المملكة. م ٢٠١٥العام 
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مبادرة إیقاف بیع مشروبات الطاقة في م ٢٠١٤وضمن مسؤولیتھا االجتماعیة والوطنیة، أطلقت بنده في العام 
فة شرائح المجتمع بما قد تسببھ مثل ھذه بھدف توعیة المالیین من عمالئھا من كاة  جمیع أسواقھا بالمملك

  المشروبات من أضرار صحیة. 

 :"م، ٢٠٠٦في عامھ الثامن، حقق برنامج "دع الباقي لھم" الذي أطلقتھ بنده عام   برنامج "دع الباقي لھم
م ما ٢٠١٤حیث بلغ ریع البرنامج في العام  م٢٠١٣بالمقارنة مع العام  %١١ ة نسبم ب٢٠١٤نمواً في عام 

مدى تفاعل عمالء بنده مع فكرة البرنامج ودعمھم المتزاید . ویعكس ھذا النمو ملیون لایر ١١٬٣موعھ مج
یمة من الھلالت المتبقیة من قاالختیاریة في جمع التبرعات . ویتمثل البرنامج ألھدافھ اإلنسانیة واالجتماعیة

 مختلف أنحاء المملكة. زبائنھا الكرام وعبر كافة أسواق ومنافذ بنده المنتشرة في مشتریات
وهلل  ملیون لایر ٤٥أكثر من  م٢٠١٤وحتى نھایة العام  ٢٠٠٦وقد بلغ إجمالي ریع البرنامج منذ إنشائھ في 

، واللجنة الوطنیة لرعایة السجناء والمفرج ذوي االحتیاجات الخاصة، یستفید منھا كل من جمعیة األطفال الحمد
    " .تراحم " عنھم وأسرھم

 تكریس قیم بللعام الرابع عشر على التوالي، یستمر ھذا المشروع في تحقیق ھدفھ  بنده الخیریة: قافلة مشروع
ن خالل تبرعات مال، حیث بلغت حصیلة موردیھا بنده ووعمالء التكافل ومساعدة اآلخرین في نفوس منسوبي 

المبارك على مئات لایر، تم توزیعھا مع حلول شھر رمضان  ٤٤٧٬٠٠٠م حوالي ٢٠١٤ھذا المشروع للعام 
 األسر المحتاجة بالتنسیق مع عدد من الجمعیات الخیریة.

  
  عاشراً) برامج التواصل مع الموظفین وشھادات التقدیر والجوائز: 

 أ) المؤتمر السنوي لمدیري المجموعة: 
لقیاداتھا م، بعقد المؤتمر السنوي ٢٠١٤) قامت المجموعة خالل شھر مارس Pushing Boundariesتحت شعار (

، تم خاللھ عرض ومناقشة أداء الشركة والدروس المستفادة  من العام ة ومدیریھا داخل المملكة وخارجھاالتنفیذی
عرضت  ،روفي ختام المؤتم. العام الماضيالماضي. كما تم تكریم فرق العمل التي حققت نتائجا أداء متمیز خالل 

نصیب  حیث جاء الفوز من الحاضرون إلكترونیاً للفائز صوت الترشیحات لجائزة العضو المنتدب لصافوال، حیث
ونمو عدد أسواقھا التي تجاوزت  ألدائھا المتمیز كثمرةم ٢٠١٣للعام ” العضو المنتدب“شركة بنده للتجزئة بجائزة 

١٨٠  ً   مع نھایة العام نفسھ. .على مستوى المملكة  سوقاً أو مركزاً تجاریا

النصف خالل  ٢٠١٥م وخطط العام ٢٠١٤وتخطط المجموعة لعقد اجتماعھا السنوي القادم لمناقشة أداء العام 
  بإذن هللا.  م ٢٠١٥لعام األول من ا

  ج) شھادات التقدیر والجوائز: 

نظراً لمساھمتھا في خدمة المجتمع وتمیزھا في األداء، فقد حصلت مجموعة صافوال وبعض شركاتھا الفرعیة على 
  عدد من شھادات التقدیر والجوائز. وفیما یلي ملخص لھا: 

 صافوال:  مجموعة) ١-ج

ھر أكتوبر  .١ ر المنعقد خالل ش من فعالیات مؤتمر لندن الدولي الرابع عش لت م، ٢٠١٤ض مجموعة حص
افوال  ركات (الجائزة على ص ات حوكمة الش  Golden Peacockالذھبیة العالمیة للتمیز في ممارس

Global Award for Excellence in Corporate Governance(  ا إدارة ت بھ دم والتي تق
 الجوائز العالمیة في مجال حوكمة الشركات.

لت  .٢ افوال حص ؤولیعلى ص ؤولیة  خالل ة االجتماعیةجائزة القیادة العالمیة في المس المؤتمر العالمي للمس
 دولة في العالم. ٦٤م بمشاركة شركات من ٢٠١٤فبرایر في مدینة مومباي خالل  االجتماعیة الذي انعقد
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في ھذا العام والذي تم اعتماده من قبل مبادرة التقاریر  GRI-G4أصدرت مجموعة صافوال تقریر االستدامة  .٣
رائدة في مجال االستدامة تشجع الشركات على تقدیم تقاریر االستدامة كوسیلة  ) وھي منظمةGRI( العالمیة

  لإلسھام في التنمیة المستدامة.  

ویعتبر اصدار ھذا التقریر إنجازاً كبیراً على الصعیدین المحلي والدولي على حد سواء، لتصبح بذلك صافوال  .٤
ن (األغذیة والتجزئة) وكأول شركة تصدره على أول شركة في العالم تصدر ھذا التقریر لقطاعیھا الرئیسیی

  مستوى المملكة العربیة السعودیة في جمیع القطاعات.

من  لالمركز االوببفوزھا عافیة العالمیة على تقییم عالي المستوى مجموعة صافوال ممثلةً بشركة حصلت  .٥
 خاصةواالحتیاجات الاألعمال أصحاب بین الشركات المشاركة في المرحلة االولى للتقییم والذي اجرتھ شبكة 

والتي تعنى بتطویر نموذج ومؤشر بیئة العمل المساندة لتوظیف األشخاص ذوي االحتیاجات  »قادرون«
 . )Disability Confidence index applicationالخاصة (

  :) شركة بنده للتجزئة٢-ج
  أبرزھا :كان ،  تحقیق عدد من الجوائز ٢٠١٤استطاعت بنده في العام من جھتھا، 

  شركة بیت الخبرة االستشاریة العالمیة -، م٢٠١٤القطاع الغذائي  للعام جائزة التمیز في.  
  ف" في الشرق األوسط وشمال أفریقیا للعام   Aon Hewittأیون ھیویت  -م ٢٠١٤جائزة " أفضل موّظِ
 الممنوحة من قبل م٢٠١٤ جائزة "امتیاز العالمة التجاریة في قطاع التجزئة "CMO   في أسیا 
 المركز السادس على مستوى كافة المنشآت  -جائزة أفضل بیئة عمل سعودیة في قائمة جریدة االقتصادیة  

 .م٢٠١٤عام ل
  

 شكر وتقدیر: 
لص الشكر بخالحكومتنا الرشیدة لفرصة لیتقدم ھذه اینتھز یطیب لمجلس إدارة المجموعة أن في ختام ھذا التقریر، 

المستمرة لشركات على دعمھا ورعایتھا و الوطنلتحقیق رفاھیة وأمن ھذا جھود حثیثة  قدمھ منتوالتقدیر لما 
   القطاع الخاص.

  
عمالء المجموعة ومستھلكي منتجاتھا على ثقتھم ودعمھم، وینتھز ھذه المناسبة  یتقدم المجلس بشكره إلى جمیعو

دعمھم، داعین هللا عز وجل أن یتَوج ھذه كریم على ثقتھم والمجموعة لمساھمي لیعرب عن خالص شكره وامتنانھ 
ة المجموعالتنفیذیة بإلدارة الشكر ل الثقة والدعم بمزید من التطور واالزدھار للمجموعة. وكذلك یقدم المجلس

م، كما یتطلع مجلس اإلدارة ٢٠١٤لجھودھم المخلصة وأدائھم المتمیز خالل العام الفرعیة ومنسوبیھا  ھاوشركات
  م.        ٢٠١٥نجازات والتمیز خالل العام إلى المزید من اإل

   
  وهللا ولي التوفیق ،،،

  مجلس إدارة مجموعة صافوال
  م ٢٠١٥فبرایر 
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