مقدمة
تمار� ��س مجموع ��ة �ص ��افوال ن�ش ��اطها الرئي� ��س من خ�ل�ال قطاعاتها الرئي�س ��ة( :الأغذية الأ�سا�س ��ية والتي ت�ش ��مل
زيوت الطعام وال�س ��كر ب�ش ��كل �أ�س ��ا�س ،والتجزئة ،والبال�س ��تيك) ،وتنت�ش ��ر عملياتها ب�ش ��كل وا�س ��ع في عدد من دول
ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا و�آ�سيا الو�سطى ،كما تملك ا�ستثمارات �إ�ستراتيجية في عدد من ال�شركات الرائدة
وال�ص ��ناديق اال�س ��تثمارية والأن�ش ��طة واال�س ��تثمارات العقارية ،و�س ��تجدون في ه ��ذا التقرير  -ال ��ذي بين يديكم -
تفا�صي ��ل ح ��ول �أداء �أن�شطته ��ا الرئي�س ��ة واال�ستثماري ��ة مت�ضمن� �اً حجم ه ��ذه الأن�شط ��ة وطبيعة �أعماله ��ا وت�أثيرها
وم�ساهمتها في �أعمال المجموعة.

في هذا التقرير
جدول �أعمال الجمعية العامة للم�ساهمين
ملخ�ص الأداء الكلي للمجموعة والتحليالت المالية للعام 2010م
نتائج �أداء قطاعات المجموعة
الم�س�ؤولية االجتماعية
�آليات حوكمة ال�شركات وال�شفافية
تقرير مراجعي الح�سابات والقوائم المالية

التقرير السنوي لمجموعة صافوال للعام 2010
�أهم م�ؤ�شرات عام 2010
افتتاحية مجل�س الإدارة
كلمة رئي�س مجل�س الإدارة
كلمة الع�ضو المنتدب لمجل�س الإدارة
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أهم مؤشرات عام 2010
إﻳﺮادات ﺻﺎﻓﻮﻻ ﻟﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮات )ﺑﻤﻼﻳﻴﻦ اﻟﺮﻳﺎﻻت(

ﺻﺎﻓﻲ ارﺑﺎح ﻟﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮات )ﺑﻤﻼﻳﻴﻦ اﻟﺮﻳﺎﻻت(

ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ )ﺑﻤﻼﻳﻴﻦ اﻟﺮﻳﺎﻻت(

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻮﺟﻮدات )ﺑﻤﻼﻳﻴﻦ اﻟﺮﻳﺎﻻت(

إﺳﻬﺎم اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻠﻌﺎم  ٢٠١٠م
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21^029

ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل

ﺻﺎﻓﻲ اﻳﺮادات

887

ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل

ﺻﺎﻓﻲ ارﺑﺎح

17^782

ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻮﺟﻮذات
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�صافوال2010
�صافوال للعام
لمجموعة
التقريرال�سنوي
التقرير
للعام 2010
لمجموعة
ال�سنوي

افتتاحية مجلس اإلدارة
ال�سـادة م�ســاهمي مجمـوعة �صـافوال		

الموقرين

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،
ي�سرن ��ا �أن ن�ض ��ع بين �أيديكم التقري ��ر ال�سنوي لمجموعتكم للعام المالي المنته ��ي في 2010/12/31م ،والذي يت�ضمن كلمة �سع ��ادة رئي�س المجل�س وكلمة
�س ��عادة الع�ض ��و المنتدب للمجموعة واللتان تناولتا ملخ�ص ًا لأداء المجموعة وتوجهها اال�س ��تراتيجي ،بالإ�ضافة �إلى ذلك ي�شتمل التقرير على جدول �أعمال
الجمعية العامة المقرر لها  28مار�س 2011م ،وخال�ص ��ة وافية عن الأداء الإجمالي للمجموعة والتحليالت المالية والأداء التف�ص ��يلي لقطاعاتها الرئي�س ��ة
وعملياتها وا�س ��تثماراتها داخل المملكة وخارجها .كما ي�ش ��تمل على البرامج التي تم تطويرها ل�ص ��الح الموظفين وبرامج الم�س ��ئولية االجتماعية ،بجانب
ذلك ف�إن التقرير يحتوي على ملخ�ص واف حول �آليات حوكمة ال�شركات واالف�صاحات ذات العالقة بمجل�س الإدارة ولجانه وكبار التنفيذيين والمعامالت
مع �أطراف ذات عالقة ،كما يت�ضمن التقرير �إقرارات المجل�س ومدى توافق المجموعة مع الئحة حوكمة ال�شركات ال�صادرة من هيئة ال�سوق المالية ،كما
ي�شتمل في الخاتمة على ال�شكر والتقدير لوالة الأمر والم�ساهمين وكافة من�سوبي المجموعة داخل المملكة وخارجها.
ويتطلع المجل�س ويحر�ص جاهد ًا �أن ي�أتي هذا التقرير متوافق ًا مع الئحة حوكمة ال�شركات ال�صادرة من هيئة ال�سوق المالية في نوفمبر 2006م ،ومتطلبات
الإف�ص ��اح وال�ش ��فافية الواردة في المادة ( )27من قواعد الت�س ��جيل والإدراج ال�ص ��ادرة من الهيئة الموقرة ونظام ال�شركات ال�س ��عودي ،وذلك �إدراك ًا من
المجل�س ب�أهمية ال�ش ��فافية والإف�ص ��اح والتوافق مع الأنظمة ال�ص ��ادرة من الجهات المخت�صة الأخرى ذات العالقة والممار�سات العالمية في هذا المجال،
مما ي�ساهم في تعزيز التوا�صل بين ال�شركة وم�ساهميها.
من جانب �آخر ،ي�صاحب هذا التقرير الح�سابات الختامية المدققة والإي�ضاحات الم�صاحبة لها وتقرير المراجع الخارجي عن العام المالي المنتهي في
2010/12/31م.
�آملي ��ن �أن يعك� ��س هذا التقرير �أداء مجموعتكم وتطورات �أعمالها ،كما نت�ش ��رف بالرد على ا�ستف�س ��اراتكم حول محتويات ه ��ذا التقرير من خالل اجتماع
الجمعية العامة الم�شار �إليها.
مجل�س �إدارة مجموعة �صافوال
 21فبراير 2011م
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مجلس اإلدارة
د .سامي محسن باروم

الع�ضو المنتدب

د .عبد الرؤوف محمد مناع

أ  .عمار عبد الواحد الخضيري

أ .موسى عمران العمران

م .عبد اهلل محمد نور رحيمي

أ .عبد العزيز خالد الغفيلي
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د .غسان أحمد السليمان

رئي�س مجل�س الإدارة

أ .سليمان عبد القادر المهيدب

أ .إبراهيم محمد العيسى

أ .يوسف محمد على رضا

أ .محمد عبد القادر الفضل
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د .عبد الرؤوف محمد مناع

أ  .عمار عبد الواحد الخضيري

أ .موسى عمران العمران

م .عبد اهلل محمد نور رحيمي

أ .عبد العزيز خالد الغفيلي
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
ال�سادة م�ساهمي وم�ساهمات مجموعة �صافوال

المحترمين

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
�أنه لمن دواعي �سروري �أن �أرحب بكم عبر التقرير ال�سنوي لمجل�س الإدارة للعام 2010م ،وفي البدء �أود �أن �أتقدم نيابة عنكم وعن زمالئي �أع�ضاء مجل�س
الإدارة بخال�ص ال�ش ��كر والتقدير لمعالي المهند�س عادل محمد فقيه (رئي�س مجل�س الإدارة ال�س ��ابق) – وزير العمل للجهود الكبيرة والمتميزة التي قام
بها معاليه منذ ت�أ�سي�س ال�شركة وحتى �صدور المر�سوم الملكي الكريم بتعيين معاليه وزير ًا للعمل في �أغ�سط�س 2010م ،حيث حققت مجموعة �صافوال تحت
قيادته نجاح ًا كبير ًا في �أدائها ،كما تو�س ��عت المجموعة في �أن�ش ��طتها محلي ًا ودولي ًا وقفزت �أرباحها من  60مليون ريال في بداية الت�س ��عينيات �إلى حوالي
مليار ريال في عام 2009م ،وكذلك لموا�ص ��لته خدمة المجموعة ،حيث ا�س ��تمر معاليه في رئا�س ��ة مجل�س الإدارة و�إعطاء المجموعة جزء ًا مقدر ًا من وقته
الخا�ص لمتابعة �أعمال المجموعة و�أن�شطتها المختلفة رغم �إن�شغاله وم�سئولياته الكبيرة بعد تعيينه �أمين ًا لمحافظة جدة في مار�س 2005م ممث ًال ل�صندوق
اال�ستثمارات العامة .متمنين له دوام التوفيق والنجاح في مهامه وم�سئولياته في خدمة هذا الوطن ومواطنيه.
كما �أود �أن �أ�ش ��ير �إلى �أن مجموعتكم تتمتع – بف�ض ��ل اهلل  -بو�ض ��ع تناف�س ��ي قوي وقدرات ب�ش ��رية متميزة وثقافة وقيم �إخالقية را�س ��خة ،بالإ�ض ��افة �إلى
ذلك ف�إنها تتمتع بمركز مالي قوي م ّكنها و�س ��يمكنها في الم�س ��تقبل ب�إذن اهلل من تمويل عملياتها و�أن�ش ��طتها القائمة وخططها اال�س ��تثمارية وم�ش ��اريعها
التو�سعية الم�ستقبلية .ونتيجة لجهود القائمين عليها ثم توفيق اهلل �سبحانه وتعالى قد حققت المجموعة �أرباح ًا �صافية للعام 2010م بلغت  887مليون ريال
وبانخفا� ��ض قدره  %6.8مقارنة بالعام الما�ض ��ي ،ويعزى هذا االنخفا�ض �إلى المخ�ص�ص ��ات المالية التي ت ��م تكوينها خالل الربع الرابع من العام 2010م
والتي �سيتم تناولها في هذا التقرير .ومما يزيد المجموعة فخر ًا ا�ستمرارها في تحقيق عوائد وقيمة م�ضافة ال�ستثمارات م�ساهميها الذين يتجاوز عددهم
� 160ألف م�س ��اهم ًا ،وتعزيز ًا لذلك فقد وا�ص ��لت المجموعة �سيا�س ��تها المتبعة في توزيع �أرباح نقدية على م�ساهميها وب�صفة دورية ،ونتيجة لهذه ال�سيا�سة،
فقد بلغ �إجمالي ما تم توزيعه وما �س ��يتم توزيعه عن عام 2010م مبلغ  625مليون ريال .كما تفخر �ص ��افوال كذلك بتوظيفها لحوالي � 5.500س ��عودي ًا �ضمن
كادره ��ا العامل وبن�س ��بة توطين تزي ��د على  %40من �إجمالي الق ��وى العاملة بالمملكة ،كما �أن �أغلبي ��ة الإدارة التنفيذية للمجموعة م ��ن الكفاءات الوطنية
الماهرة والمخل�صة.
وتعزيز ًا لأف�ض ��ل الممار�س ��ات في مجال الحوكمة وال�شفافية التى تتبناها المجموعة مع كافة م�ساهميها و�أ�صحاب الم�صالح ،فقد �أف�صحت المجموعة عن
توقعاتها المالية الموحدة للعام 2011م ،حيث تتوقع تحقيق �أرباح �ص ��افية قدرها واحد مليار ريال بنهاية العام ،و�ص ��افي ربح ت�شغيلي في حدود  160مليون
ريال للربع الأول من العام 2011م بم�شيئة اهلل تعالى .نتيجة لجهود المجموعة في ممار�سات الحوكمة ،فقد حققت المجموعة المركز الثاني عربي ًا في هذا
الجانب وذلك وفق ًا للدرا�س ��ة التي قام بها معهد حوكمة الإقليمي وا�س ��تاندرد �آند بور وم�ؤ�س�س�سة التمويل الدولية ،مما يلقي مزيد ًا من التحدي على مجل�س
�إدارة المجموعة وقيادتها التنفيذية لموا�صلة الريادة في هذا المجال الهام لل�شركات الم�ساهمة المدرجة في الأ�سواق المالية.
ونحن �إذ نحمد اهلل تعالى على ما حققته مجموعتكم من �أداء ونتائج متميزة عن عام 2010م ،والتي �س ��تجدون تفا�ص ��يلها �ض ��من الأجزاء المختلفة لهذا
التقرير والذي ن�أمل �أن نكون قد قدمنا لكم فيه �ص ��ورة وافية وكافية ،بما ي�س ��اعدكم في اتخاذ قراراتكم اال�ستثمارية بالكيفية المثلى وفهم وا�ضح لعمليات
�صافوال وتوجهها اال�ستراتيجي� ،سائلين اهلل عز وجل �أن يوفقنا للعمل ال�صادق والمخل�ص لتحقيق مزيد من ال�سبق والتميز و�صو ًال لأهداف المجموعة وبما
يكفل ا�ستمرارية نهجها في تحقيق �أعلى عائد ربحي لم�ساهميها وخدمة اقت�صادنا الوطني وتنمية المجتمع.
�إن كل هذه الم�ساعي ،مقرونة بتوفيق اهلل �سبحانه وتعالى ومن ثم دعم حكومتنا الر�شيدة وم�ساندتكم الدائمة لنا ،تجعلنا �أكثر اطمئنان ًا ويقين ًا على
اال�ستمرار في الأداء المتميز وتحقيق ما وعدناكم به ب�إذن اهلل وتوفيقه.
واهلل ولي التوفيق والنجاح،،
�سليمان عبد القادر المهيدب
رئي�س مجل�س الإدارة
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كلمة العضو المنتدب
�إخواني و�أخواتي م�ساهمي مجموعة �صافوال		

المحترمين

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،
ي�س ��رني �أن �أرحب بكم عبر التقرير ال�س ��نوي للعام المالي  ،2010كما ي�سرني
ف ��ي البدء �أن �أتقدم بال�ش ��كر كذلك لأخي معال ��ي المهند�س عادل محمد فقيه
– وزير العمل (رئي�س مجل�س الإدارة ال�س ��ابق) وحادي ركب هذه المجموعة
لقيادته للمجموعة بتجرد واقتدار ،حيث �س ��اهمت جهوده المميزة في تو�س ��يع
�أعمال المجموعة منذ ت�أ�س�سي�س ��ها بفعالية في تح ��ول المجموعة من المحلية
�إلى الإقليمية ،فبعد �أن كانت “�صافوال” �شركة �صغيرة تعمل في مجال الزيوت
وال�سمن النباتي في ال�سوق المحلي بالمملكة �أ�صبحت مجموعة رائدة وقيادية،
حي ��ث انطلقت �أعمالها و�أن�ش ��طتها في عدة مجاالت (زيوت الطعام ،ال�س ��كر،
تج ��ارة التجزئة ،البال�س ��تيك ،والتطوي ��ر العقاري) ودخولها في ا�س ��تثمارات
ا�ستراتيجية متنوعة وواعدة ،ف�ض ًال عن انت�شار عالماتها التجارية ومنتجاتها
عالية الجودة �إلى عدد من دول ال�ش ��رق الأو�س ��ط و�ش ��مال �إفريقيا ،وت�ص ��دير
منتجاتها �إلى عدد كبير من دول العالم بما في ذلك الدول الغربية وهلل الحمد
والمن ��ة .آ�م�ل ً�ا �أن يتقبل اهلل منه هذه الجهود والعط ��اء و�أن يجعلها في ميزان
ح�سناته ،كما نتمنى له التوفيق في خدمة هذا الوطن الغالي.
كما �أود م�ش ��اركتكم نتائج الأداء الجيدة التي حققتها مجموعتكم بف�ضل اهلل
ومن ثم دعمكم المتوا�صل وجهود القائمين عليها ،حيث تجاوزت المبيعات 21
مليار ريال لعام 2010م ،وبارتفاع و�ص ��ل �إلى  .%17.3كما ي�سرني م�شاركتكم
النتائ ��ج الموحدة للأداء الكلي ال ��ذي حققته المجموعة خالل العام 2010م،
حي ��ث تم ّكنت �ص ��افوال بتوفيق اهلل من تحقيق �ص ��افي �أرباح ت�ش ��غيلية قدرها
 933مليون ريال �س ��عودي مقابل  855مليون ريال للعام الما�ضي و  920مليون
ريال �صافي �أرباح كان متوقع تحقيقها للعام 2010م .كما حافظت المجموعة
على و�ض ��عها الريادي والمتنامي محلي ًا و�أقليمي ًا م�س ��تفيدة من �إ�ستراتيجيتها
الرامية �إلى التركيز على �أن�ش ��طتها الرئي�س ��ة في مجال الأغذية الأ�سا�س ��ية،
والتجزئة والبال�س ��تيك والتطوير العقاري وبع�ض اال�ستثمارات اال�ستراتيجية
الواعدة ،م�س ��تفيدة من القدرات التناف�سية والإدارة المثلى لل�سيولة المتوفرة
لديها .كما �ستوا�ص ��ل المجموع ��ة جهودها الرامية �إلى التح ��ول تدريجي ًا �إلى
�ش ��ركة ا�ستثمارية قاب�ضة ،و�إعطاء مزيد من اال�ستقاللية لل�شركات التي تقود
قطاعاتها الرئي�سة.
وذل ��ك بجانب نتائج الأداء والنتائج المالية الجي ��دة التي حققتها مجموعتكم
والتي تم ا�ستعرا�ضها بالتف�صيل في هذا التقرير والقوائم المالية الم�صاحبة
له ،كما �أود �أن �أ�شير �إلى �أن مجموعتكم تعكف حالي ًا على مراجعة ا�ستراتيجيتها
لتكون �أكثر تركيز ًا على �أن�شطتها الرئي�سة والأ�سواق التي �أثبتت نجاحها داخل
المملك ��ة وخارجها ،م�س ��تفيدة م ��ن خبراتها المتراكمة وم ��ن تواجدها القوي

محلي� � ًا وفي ع ��دد من دول الإقليم من خالل عملياتها القائمة وعبر �أن�ش ��طتها
الت�صديرية لعدد من الدول التي تفوق ثالثين دولة بف�ضل اهلل.
�إخواني و�أخواتي ي�أتي هذا التقرير وقطاع الأغذية بالمجموعة يوا�صل تركيزه
وتو�سعه في عملياته الناجحة داخل وخارج المملكة م�سج ًال ريادة وا�ضحة في
�أن�شطته في مجال زيوت الطعام وال�سمن النباتي وال�سكر محلي ًا و�أقليمي ًا ،كما
يدخل القطاع لأول مرة في ن�ش ��اط المحليات عبر ال�ش ��ركة المتحدة لل�س ��كر،
كم ��ا قام قط ��اع الأغذية بمراجعة �إ�س ��تراتيجيته للخروج م ��ن بع�ض العمليات
خ ��ارج المملكة والتي لم تحقق العائد المجزي الذي تطمح له المجموعة رغم
الجه ��ود المبذولة ،كما ي�أتي هذا التقرير و�ش ��ركة العزيزية بنده المتحدة قد
ا�س ��تطاعت رفع ع ��دد مراكزها التجارية (هايبر ماركت و�س ��وبرماركت) �إلى
 161فرع ًا منها  124فرع ًا داخل المملكة ،كما �أن قطاع البال�س ��تيك قد حقق
نجاح� � ًا ونقلة نوعية ف ��ي حجم مبيعات ��ه وربحيته وتنوع منتجاته وا�س ��تقطاب
عمالء جدد محلي ًا و�إقليمي ًا ،و�ستجدون مزيد ًا من التفا�صيل حول نتائج �أعمال
القطاعات واال�ستثمارات اال�ستراتيجية للمجموعة في ثنايا هذا التقرير.
وتعزي ��ز ًا لمب ��د�أ الم�س� ��ؤولية الإجتماعي ��ة و�إيمان� � ًا منه ��ا بدوره ��ا ف ��ي المجتمع
فق ��د وا�ص ��لت المجموع ��ة مبادرتها الرامي ��ة لتدريب وتوظيف الأ�ش ��خا�ص ذوي
االحتياج ��ات الخا�ص ��ة م ��ن خالل مرك ��ز �ص ��افوال لتمكينهم من العمل وك�س ��ب
قوته ��م ،حيث قامت ب�إط�ل�اق المرحل ��ة التجريبية الأولى والتي ت ��م من خاللها
تدريب وتوظيف حوالي � 100شخ�ص� � ًا معاق ًا بالمجموعة و�شركاتها الفرعية ،كما
تطمح المجموعة للموا�صلة في تطبيق هذه المبادرة م�ستهدفة �أعداد �أكبر خالل
الدفعة الثانية من هذه الفئة الغالية على الجميع .كما وا�صل برنامج (دع الباقي
لهم) �إ�س ��تقطاب م�س ��اهمات زبائن بنده ،حيث و�ص ��ل �إجمالي قيمة الم�شاركات
منذ ت�أ�س ��ي�س البرنامج قبل ثالث �س ��نوات �إلى  9مليون ريال تم ت�سليمها لجمعية
الأطفال المعاقين بالمملكة وغيرها من البرامج التي تهدف �إلى الم�س ��اهمة في
تنمية المجتمع والتي �ستجدون تفا�صيلها الحق ًا في هذا التقرير.
وف ��ي الخت ��ام ال يفوتن ��ي �أن �أتق ��دم �أ�ص ��الة ع ��ن نف�س ��ي ونيابة ع ��ن �إخواني
رئي�س و�أع�ض ��اء مجل� ��س الإدارة الموقرين بخال�ص ال�ش ��كر والتقدير لثقتكم
وم�س ��اندتكم ،وال�ش ��كر مو�ص ��ول كذل ��ك لإدارة المجموعة ومن�س ��وبيها داخل
وخ ��ارج المملكة على جهوده ��م الكبيرة ،متطلعين �إلى مزي ��د من الإنجازات
خالل الع ��ام المالي 2011م� ،آم�ل ً�ا �أن �ألتقي بكم في �إجتماعات ومنا�س ��بات
قادمة ومجموعتكم قد حققت �أهدافها المرجوة ب�إذن اهلل تعالى.
د .عبد الر�ؤوف محمد مناع
ع�ضو مجل�س الإدارة المنتدب
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المجلس التنفيذي

الرئي�س التنفيذي لقطاع التجزئة

أ .موفق منصور جمال

الرئي�س التنفيذي لقطاع البال�ستيك

م .أزهر محي الدين كنجي

المدير المالي للمجموعة

أ .نعمان فروخ محمد

نائب الرئي�س الأول لل�شئون العامة و�أمين مجل�س الإدارة

أ .محمود منصور عبد الغفار

التقرير ال�سنوي لمجموعة �صافوال للعام 2010

نائب رئي�س �أول التخطيط اال�ستراتيجي
وتطوير الموارد الب�شرية

د .أيمن عرب هاشم

الرئي�س التنفيذي لقطاع ال�سكر

م .محمد حامد الكليبي

نائب الرئي�س الأول – قطاع زيوت الطعام

أ .عبد الرحيم أمعرف

الع�ضو المنتدب

د .عبد الرؤوف محمد مناع

تقرير مجلس اإلدارة
�أو ًال :جدول �أعمال الجمعية العامة للم�ساهمين
ثانياً :ملخ�ص الأداء الكلي للمجموعة والتحليالت المالية للعام 2010م
ثالثاً :نتائج �أداء قطاعات المجموعة
رابعاً :الم�س�ؤولية االجتماعية
خام�ساً� :آليات حوكمة ال�شركات وال�شفافية

جدول �أعمال الجمعية العامة للم�ساهمين

أو ًال :جدول أعمال الجمعية العامة للمساهمين
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وفيما يلي نستعرض معكم جدول أعمال الجمعية العامة العادية في اجتماعها الرابع
والثالثين العادي للعام 2010م المنعقد في يوم اإلثنين  28مارس  2011م:

)1

مناق�شة التقرير ال�سنوي لمجل�س الإدارة عن ال�سنة المالية المنتهية في  2010/12/31م والموافقة عليه.

)2

الم�صادقة على الح�سابات الختامية (المدققة) عن ال�سنة المالية المنتهية في 2010/12/ 31م والمرفقة مع هذا التقرير والموافقة عليها.

)3

الموافقة على اقتراح مجل�س الإدارة بتوزيع �أرباح عن الربع الرابع من العام المالي 2010م قدرها ( 125مليون ريال)� ،أي بواقع ربع0.25 /
ريال لل�سهم الواحد� ،إ�ضافة �إلى الم�صادقة على ما تم توزيعه من �أرباح عن الثالثة �أرباع الأولى من العام المالي 2010م بمبلغ وقدره واحد
ريال لل�سهم الواحد ( 500مليون ريال) بحيث ي�صبح �إجمالي الربح الموزع ( )1.25ريال �سعودي لل�سهم الواحد وي�صبح �إجمالي المبلغ الذي
�سيتم توزيعه ( 625مليون ريال) عن �سنة 2010م وهو ما يعادل  %12.5من ر�أ�سمال ال�شركة ،علم ًا ب�أن تاريخ �أحقية �أرباح الربع الرابع 2010م
�ستكون بنهاية تداول يوم اجتماع الجمعية العامة المقرر له يوم الأثنين 2011/03/28م ب�إذن اهلل.

)4

�إبراء ذمة �أع�ضاء مجل�س الإدارة من م�سئولية �إدارة ال�شركة عن العام المالي المنتهي في 2010/12/ 31م.

)5

تعيين المراجع الخارجي لح�سابات ال�شركة المر�شح من قبل لجنة المراجعة لتدقيق ح�سابات ال�شركة ربع ال�سنوية والح�سابات الختامية للعام
المالي 2011م وتحديد �أتعابه.

)6

الم�صادقة على قرار مجل�س الإدارة بتعيين معالي المهند�س عبد اهلل بن محمد نور رحيمي  -ع�ضو ًا بمجل�س �إدارة مجموعة �صافوال اعتبار ًا
من � 21سبتمبر 2010م وحتى نهاية الدورة الحالية  -ممث ًال ل�صندوق اال�ستثمارات العامة في المكان الذي �شغر بعد ا�ستقالة معالي المهند�س
عادل بن محمد فقيه (الممثل ال�سابق ل�صندوق اال�ستثمارات العامة من ع�ضوية المجل�س) وذلك بعد �صدور المر�سوم الملكي الكريم بتعيين
معاليه وزير ًا للعمل في �أغ�سط�س 2010م.
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ثانيًا :ملخص األداء الكلي للمجموعة والتحليالت المالية للعام 2010م
ابرز الم�ؤ�شرات والتحليالت المالية للأداء
ملخ�ص النتائج المالية للعام 2010م و�أرقام المقارنة
تفا�صيل القرو�ض طويلة وق�صيرة الأجل
المدفوعات النظامية الم�ستحقة لجهات حكومية
�سيا�سة توزيع الأرباح
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أ .أبرز إلمؤشرات والتحليالت المالية لألداء:

�أ� )1-أبرز نتائج الأداء للعام 2010م:
•نمت مبيعات � /إيرادات المجموعة الموحدة بن�سبة  %18لت�صل �إلى  21.1مليار ريال.
•بلغ �ص ��افي الأرباح الت�ش ��غيلية  933مليون ريال ،حيث تجاوزت التوقعات التي �أعلنت عنها المجموعة في بداية العام 2010م والبالغ قدرها  920مليون
ريال ومقابل  855مليون ريال تم تحقيقها عن العام 2009م.
•بلغ �صافي الربح الموحد للمجموعة  887مليون ريال مقابل  951مليون ريال للعام الما�ضي.
•و�صل الربح الت�شغيلي للعام 2010م �إلى  1.50مليار ريال ،مقابل  1.38مليار ريال للعام الما�ضي وذلك بارتفاع قدره .%8.7
•بلغ �إجمالي الربح للعام 2010م مبلغ  3.4مليار ريال بزيادة قدرها  %9.7مقارنة بمبلغ  3.1مليار ريال للعام ال�سابق.
•و�صلت الأرباح النقدية التي تم توزيعها والأرباح التي �سيتم توزيعها عن العام 2010م �إلى  625مليون ريال.
•حققت مجموعة �صافوال المركز الثاني عربي ًا في مجال الحوكمة وال�شفافية وفق ًا لت�صنيف �ستاندرد �آند بور ومعهد حوكمة الإقليمي وم�ؤ�س�سة التمويل
الدولية الذي ن�شرت نتائجه في مطلع فبراير 2011م.
•وا�صلت المجموعة تنفيذ عدد من برامج الم�سئولية الإجتماعية التي تهدف �إلى الم�ساهمة في تنمية المجتمع.

�أ )2-توقعات المجموعة للعام 2011م:
تتوق ��ع المجموع ��ة بم�ش ��يئة اهلل تحقيق �أرباح �ص ��افية موح ��دة (قبل الأرباح الر�أ�س ��مالية) قدرها مليار ريال �س ��عودي بنهاية ال�س ��نة المالي ��ة المنتهية في
2011/12/31م مقاب ��ل  933ملي ��ون ري ��ال تم تحقيقها عن الع ��ام 2010م .كما يتوقع �أن يتم تحقيق هذه النتائج من الأن�ش ��طة الرئي�س ��ة للمجموعة داخل
المملكة وخارجها وا�س ��تثماراتها اال�س ��تراتيجية .كذلك تتوقع المجموعة �أن تحقق �أرباح ًا �ص ��افية (قبل الأرباح الر�أ�س ��مالية) ت�ص ��ل �إلى  160مليون ريال
بنهاية الربع الأول المنتهي في  31مار�س 2011م بم�ش ��يئة اهلل .هذا و�س ��تعلن المجموعة توقعاتها لكل ربع على حده �ض ��من الإعالن الخا�ص بنتائج كل ربع
مع مقارنة بما تحقق للفترة المعينة ب�إذن اهلل.

�أ )3-ملخ�ص التحليالت المالية:
بالإ�شارة �إلى �أداء مجموعة �صافوال للعام المالي 2010م ،يفيد مجل�س الإدارة �إلى �أن الإنخفا�ض في �صافي ربحية المجموعة (من  951مليون ريال �صافي
الربح لعام 2009م،الى  887مليون ريال للعام  ،)2010يعزى ب�ش ��كل رئي�س �إلى قيام المجموعة بمراجعة �إ�س ��تراتيجيتها في قطاع الأغذية التي تهدف �إلى
التركيز على الأن�ش ��طة الرئي�س ��ة التي �أثبتت نجاحها بتحقيق نمو وربحية جيدة ومراجعة بع�ض عملياتها في قطاع الأغذية التي لم تثبت نجاحها من خالل
ت�س ��جيلها لخ�س ��ائر متراكمة ،وتم�شي ًا مع هذه الإ�ستراتيجية ،فقد خ�ص�ص ��ت المجموعة خالل العام 2010م مبلغ  115مليون ريال لإطفاء خ�سائر متراكمة
و�ش ��طب بع�ض الأ�ص ��ول الخا�ص ��ة ببع�ض �ش ��ركاتها خارج المملكة في قطاع الأغذية خالل العام 2010م ،بالإ�ض ��افة �إلى تخ�ص ��ي�ص مبلغ  168مليون ريال
لمقابلة االنخفا�ض الذي طر�أ على القيمة ال�س ��وقية لح�ص ��ة المجموعة في �شركة �إعمار المدينة الإقت�صادية و�إطفاء جزء من بند ال�شهرة لعملياتها بتركيا
وبع�ض م�ص ��روفات الم�ش ��اريع الأخرى ،ورغم هذه المخ�ص�صات ،فقد حققت المجموعة للعام 2010م �أرباح ًا �صافية قدرها  933مليون ريال (قبل الأرباح
الر�أ�سمالية والبنود اال�ستثنائية) مقابل  920مليون ريال �صافي �أرباح كان متوقع تحقيقها (قبل الأرباح الر�أ�سمالية والبنود اال�ستثنائية) للعام 2010م.
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ب .ملخص النتائج المالية للعام 2010م مقارنة بالعام السابق:

ب )1-جدول مقارنة قائمة الدخل لفترة خم�س �سنوات من (� 2006إلى 2010م):
قائمة الدخل (ب�آالف) بالريال ال�سعودي

الإيرادات -بال�صافي
تكلفة الإيرادات
مجمل الربح
�صافي ايرادات �إ�ستثمار
�إيرادات �أخرى – بال�صافي
مجمل الدخل
م�صروفات بيع وت�سويق
م�صروفات عمومية و�إدارية
اجمالي الم�صروفات
الربح (الخ�سارة) من الت�شغيل
الربح (الخ�سارة) من بيع ا�ستثمارات
انخفا�ض موجودات وتكاليف م�شاريع م�ستنفدة
م�صاريف تمويل – بال�صافي
الدخل (الخ�سارة) قبل الزكاة و�ضريبة الدخل
وحقوق الأقلية
الزكاة و�ضريبة الدخل
�صافي الدخل قبل حقوق الأقلية
ح�صة حقوق الأقلية

2010م

2009م

2008م

2007م

()140.146
1.025.743
()139.041

()63.323
1.183.494
()231.929

()53.387
170.028
32.330

()115.463
1.337.882
()107.858

()45.677
1.301.026
()152.438

�صافي الربح

886.702

951.565

202.358

1.230.024

1.148.588

10.409.530
13.821.377
17.917.202
21.029.472
()8.705.859( )12.007.054( )14.809.887( )17.614.233
1.703.671
1.814.323
3.107.315
3.415.239
243.753
335.174
352.799
459.522
82.057
110.526
79.877
97.340
2.029.481
2.260.023
3.539.991
3.972.101
()839.516( )1.123.033( )1.533.574( )1.870.153
()456.794
()465.491
()628.783
()603.138
()1.296.310( )1.588.524( )2.162.357( )2.473.291
733.171
671.499
1.377.634
1.498.810
863.982
147.980
318.116
195.055
()110.482
()442.406
()221.596
()283.716
()33.326
()153.658
()227.337
()244.260
1.453.345
223.415
1.246.817
1.165.889

2006م

9.096.687
()7.553.330
1.543.357
181.607
97.824
1.822.788
()719.220
()345.166
()1.064.386
758.402
659.755
()71.454
1.346.703

ب )2-ر�سوم بيانية تو�ضح نمو �صافي المبيعات و�صافي الأرباح (بناء على الجدول ب:)1-

المبيعات�/إيرادات �صافوال لخم�س �سنوات (2010 -2006م)
(بماليين الرياالت)
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(بماليين الرياالت)
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ب )3-جدول يعك�س التغير في قائمة الدخل للعام 2010م مقارنة بالعام الما�ضي:
البيان (ب�آالف الرياالت)

2010م

�صافي الربح

886.702

21.029.472
الإيرادات – بال�صافي
()17.614.233
تكلفة الإيرادات
3.415.239
مجمل الربح
�صافي ح�صة �أرباح ال�شركاء وال�شركات الزميلة وتوزيعات 459.522
الأرباح
97.340
�إيرادات �أخرى – بال�صافي
3.972.101
مجمل الدخل
()1.870.153
م�صروفات بيع وت�سويق
()603.138
م�صروفات عمومية و�إدارية
()2.473.291
مجموع الم�صروفات
1.498.810
الربح(الخ�سارة) الت�شغيلي
195.055
الربح(الخ�سارة) من بيع ا�ستثمارات
()283.716
انخفا�ض موجودات وتكاليف م�شاريع م�ستنفدة
()244.260
م�صاريف تمويل – بال�صافي
1.165.889
الربح (الخ�سارة) قبل الزكاة و�ضريبة الدخل وحقوق
الأقلية
()140.146
الزكاة و�ضريبة الدخل
1.025.743
�صافي الربح قبل حقوق الأقلية
()139.041
حقوق الأقلية

2009م

التغيرات � +أو ()-

ن�سبة التغير٪

17.917.202
()14.809.887
3.107.315
352.799

3.112.270
()2.804.346
307.924
106.723

%17.4
%18.9
%9.9
%30.3

79.877
3.539.991
()1.533.574
()628.783
()2.162.357
1.377.634
318.116
()221.596
()227.337
1.246.817

17.463
432.110
()336.579
25.645
()310.934
121.176
()123.061
()62.120
()16.923
()80.928

%21.9
%12.2
%21.9
%4.1%14.4
%8.8
%38.7%28
%7.4
% 6.5-

()63.323
1.183.494
()231.929

()76.823
()157.751
92.888

%121.3
% 13.3%40.1-

951.565

()64.863

%6.8-

ويالحظ �أن هناك نمو ًا م�ض ��طرد ًا في المبيعات الذي عك�س ��ه الجدول رقم (ب )1-والر�سم البياني (ب )2-ويعزى ذلك للأداء الجيد لعمليات المجموعة
داخل المملكة وخارجها والذي يعك�س ��ه الجدول رقم (ب� )3-أدناه مدى �إ�س ��هامات القطاعات في الإيرادات الكلية للمجموعة ،كما �أن هناك �إنخفا�ض في
ربحية ال�شركة للعام 2010م مقارنة بالعام الما�ضي ويعزي ذلك �إلى المخ�ص�صات التي تم تكوينها خالل العام 2010م والتي بلغت  283مليون ريال والتي
�سبق الإ�شارة �إليها في هذا التقرير.
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ب )4-تحليل جغرافي لإجمالي �إيرادات/مبيعات المجموعة و�شركاتها التابعة داخل المملكة وخارجها وفقاً للدولة والمنتجات
ومدى �إ�سهام تلك الأعمال في المبيعات الموحدة للمجموعة للعام 2010م مقارنة بالعام الما�ضي( :ب�آالف الرياالت):
الدول  /الن�شاط

مبيعات منتجات زيوت الطعام
 المملكة العربية ال�سعودية والخليج واليمن �إيران م�صر كازاخ�ستان ال�سودان المغرب تركيا الجزائر -عائدات ا�ستثمار موحدة

المنتجات /و�أ�سماء العالمات التجارية

عافية ،العربي� ،أواليت ،المائدة� ،شم�س� ،صن جلو
الدان ،افتاب ،بهار ،عافية
روابى ،عافية ،جنة� ،ساليت ،حلوة
ليتو ،خزايو�شكا
الطيب� ،صباح� ،سوداني
عافية ،هالة
يودوم� ،سيرما
عافية
-

�إجمالي مبيعات منتجات ن�شاط زيوت الطعام

مبيعات منتجات ال�سكر
 المملكة العربية ال�سعودية ودول الخليج واليمن -م�صر (ال�شركة الم�صرية المتحدة لل�سكر)

�سكر الأ�سرة و�سكر زيادة� ،صفاء ،نهار ،حال
�سكر الأ�سرة

مبيعات قطاع التجزئة (�أ�سواق بندة)
 المملكة العربية ال�سعودية الإمارات العربية المتحدة  -دبي الجمهور ّية اللبنان ّية مبيعات منتجات �شركة هرفي-مبيعات العقارات (ال�سعودية)

�أ�سواق بنده ،والعزيزية
هايبر بنده
�سوبرماركت
منتجات و�سل�سلة مطاعم (هرفي)*
ت�أجير مراكز +ومجمعات (�شركة المتون)

�إجمالي مبيعات منتجات ن�شاط ال�سكر

�إجمالي �إيرادات قطاع التجزئة

مبيعات قطاع البال�ستيك
 المملكة العربية ال�سعودية « م�صانع جدةوالريا�ض»
 -م�صر (نيومارينا)

يقوم القطاع بت�صنيع العبوات ح�سب طلب العمالء بالمملكة
وخارجها
يقوم القطاع بت�صنيع العبوات ح�سب طلب العمالء بم�صر
وخارجها

2010

2009

ب�آالف الرياالت
1.826.113
2.609.836
847.388
182.164
366.278
264.485
595.672
358.659
()47.057

ب�آالف الرياالت
1.512.748
1.804.629
893.005
158.370
211.388
378.656
583.453
221.724
()42.594

7.003.537

5.721.379

3.540.807
1.482.188

2.506.785
1.108.820

5.022.995

3.615.605

7.590.188
286.331
306.153
110.172

6.733.809
328.748
293.870
517.594
97.749

8.292.844

7.971.770

762.223

644.332

121.753

105.110

�إجمالي مبيعات ن�شاط البال�ستيك

883.976

�صافي الإيرادات

21.029.472

مبيعات ن�شاط االمتياز بالمملكة العربية ال�سعودية (بونيا  ،Boniaجاكلين ريو � ،Riu Jacquelineإيف رو�شيه 44.416
 YvesRocherوتوم تيلور )Tom Tailor
21.247.768
�إجمالي الإيرادات
()218.296
ا�ستبعاد �إيرادات بين ال�شركات الفرعية

749.442

43.623
18.101.819
()184.617
17.917.202

ملحوظة :نظر ًا لطرح �ش ��ركة هرفي لالكتتاب العام وانخفا�ض ن�س ��بة ملكية مجموعة �ص ��افوال من � %70إلى  %49لم يتم توحيد ح�س ��اباتها �ضمن ح�سابات
�صافوال للعام 2010م وفق ًا للمعايير المحا�سبية المتبعة في هذا ال�صدد.
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ب )5-ر�سم بياني يو�ضح �إ�سهام القطاعات الرئي�سة في مبيعات المجموعة للعام 2010م (ح�سب القطاع):

ب )6-جدول مقارنة قائمة المركز المالي للمجموعة لفترة خم�س �سنوات من (2006م �إلى 2010م):
البيــان

قائمة المركز المالي بالآالف
موجودات متداولة (�أ)
مطلوبات متداولة (ب)
ر�أ�س المال العامل ( أ�  -ب)
موجودات متداولة
الأ�صول الأخرى طويلة الأجل
ممتلكات� ،آالت ومعدات
�إجمالي الموجودات
المطلوبات المتداولة
قرو�ض طويلة الأجل
المطلوبات الأخرى
�إجمالي المطلوبات

2010م

ريال �سعودي
5.910.643
6.724.128
()813.485
5.910.643
7.132.076
4.739.217
17.781.936
6.724.128
2.394.807
448.133
9.567.068

2009م

ريال �سعودي
5.633.507
6.313.432
()679.925
5.633.507
6.086.256
5.536.761
17.256.524
6.313.432
1.996.202
418.979
8.728.613

2008

ريال �سعودي
4.764.430
6.001.606
()1.237.176
4.764.430
5.525.059
4.250.663
14.540.152
6.001.606
1.117.136
284.730
7.403.472

2007م

ريال �سعودي
3.711.339
3.138.566
572.773
3.711.339
4.364.864
3.513.801
11.590.004
3.138.566
456.540
222.221
3.817.327

2006م

ريال �سعودي
5.854.016
3.629.595
2.224.421
5.854.016
2.436.585
2.984.402
11.275.003
3.629.595
560.051
210.275
4.399.921

ر�أ�س المال المدفوع
االحتياطات والأرباح المدورة
حقوق الم�ساهمين
حقوق الأقلية

5.000.000
2.020.037
7.020.037
1.194.831

5.000.000
1.960.628
6.960.628
1.567.283

5.000.000
1.389.165
6.389.165
747.515

3.750.000
3.406.901
7.156.901
615.776

3.750.000
2.333.549
6.083.549
791.533

�إجمالي المطلوبات وحقوق الم�ساهمين

17.781.936

17.256.524

14.540.152

11.590.004

11.275.003
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ب )7-ر�سوم بيانية تو�ضح التغير في حقوق الم�ساهمين وموجودات ال�شركة (بناء على الجدول ب:)6-

ر�سم بياني يو�ضح التغير في حقوق الم�ساهمين
للأعوام 2006م �إلى 2010م
(بماليين الرياالت)

ر�سم بياني يو�ضح التغير في موجودات�/أ�صول ال�شركة
للأعوام (2010 -2006م)
(بماليين الرياالت)

ج .تفاصيل القروض طويلة وقصيرة األجل للمجموعة وشركاتها الفرعية والمبالغ
المستحقة لجهات حكومية:
تتحرى �إدارة مجموعة �ص ��افوال دائم ًا �أن تتم معامالتها المالية وفق ًا لل�ص ��يغ الإ�س�ل�امية المتعارف عليها في عملية التمويل ،خا�ص ��ة فيما يتعلق ب�سيا�س ��ة
القرو�ض .ونتيجة لهذا التوجه ف�إن الت�سهيالت التي تتح�صل عليها المجموعة داخل المملكة متوافقة مع ال�شريعة الإ�سالمية بحمد اهلل .وفيما يلي تفا�صيل
القرو�ض طويلة وق�صيرة الأجل القائمة مع نهاية عام 2010م:
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ج )1-قرو�ض طويلة الأجل :تتكون القرو�ض طويلة الأجل كما في  31دي�سمبر 2010م من الآتي:
قرو�ض طويلة الأجل (ب�آالف الرياالت ال�سعودية)

�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي
�شركة هرفي للخدمات الغذائية
 �شركة �صافوال لأنظمة التغليفالمجموع (�أ)
بنوك تجارية
 مجموعة �صافوال �شركة العزيزية بنده المتحدة �شركة عافية العالمية �شركة �صافوال للأ�سواق النا�شئة�شركة هرفي للخدمات الغذائية
 -ال�شركة المتحدة لل�سكر

 �شركة �صافوال لأنظمة التغليفالمجموع (ب)
مجموع القرو�ض طويلة الأجل ( أ�  +ب)
 ناق�ص ًا الجزء المتداول: �صندوق التنمية بنوك تجاريةقرو�ض طويلة الأجل

ا�سم البنك/الجهة المقر�ضة

2010م

2009م

�صندوق التنمية ال�صناعية
�صندوق التنمية ال�صناعية

27.029
27.029

10.639
10.495
21.134

�سامبا ،ال�سعودي الفرن�سي،
ال�سعودي لال�ستثمار
الأهلي التجاري ،البنك ال�سعودي
البريطاني
الأهلي التجاري� ،سامبا ،وبنوك
تركية وم�صرية
بنوك جزائرية و�أوروبية
ال�سعودي البريطاني� ،سامبا،
التجاري الدولي بم�صر
ال�سعودي البريطاني

1.756.250

1.131.250

450.000

240.000

419.069

852.566

43.567
367.334

40.774
7.500
494.343

40.815
3.077.035
3.104.064

3.723
2.770.157
2.791.291

()3.200
()706.057
2.394.806

()6.250
()788.839
1.996.202

ج )2-جدول �سداد �إجمالي القرو�ض طويلة الأجل القائمة كما في 2010/12/31م (ب�آالف الرياالت):
ال�سنة المالية مجموعة �صافوال عافية
العالمية

 2011م
2012م
2013م
2014م
2015م
2016
المجموع

0
410.224
358.974
358.974
223.078
0
1.351.250

0
154.848
99.612
46.154
0
0
300.614

العزيزية بنده

0
107.778
151.111
111.111
0
0
370.000

�صافوال لأنظمة
التغليف

0
8.584
22.838
23.598
5.609
3.200
63.829

�صافوال للأ�سواق �إجمالي 2010م
ال�شركة
المتحدة لل�سكر النا�شئة

0
156.146
72.479
36.922
0
0
265.547

0
12.650
12.911
11.925
3.966
2.115
43.567

0
850.230
717.925
588.683
232.653
5.315
2.394.806

�إجمالي 2009م

1.456.036
267.735
219.306
50.290
2.835
0
1.996.202
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ج )3-قرو�ض ق�صيرة الأجل مع بنوك تجارية وجهات �أخرى والتي يتم �سدادها خالل فترة �سنة (ب�آالف الرياالت):
ال�شركة

مجموعة �صافوال
�شركة عافية العالمية
�شركة �صافوال للأغذية النا�شئة
ال�شركة المتحدة لل�سكر
�شركة العزيزية بنده المتحدة
�شركة �صافوال لأنظمة التغليف
�شركة البتول العالمية (االمتياز)
�إجمالي القرو�ض ق�صيرة الأجل

ا�سم البنك /الجهة المقر�ضة

2010م

236.430

الراجحي ،الأهلي التجاري ،ال�سعودي البريطاني،
ال�سعودي لال�ستثمار� ،سامبا
ال�سعودي البريطاني ،الأهلي التجاري� ،سامبا( ،بنوك 989.905
�أوربية ،م�صرية ،وايرانية وتركية)
125.262
بنوك �سودانية وجزائرية و�أوربية
502.903
ال�سعودي البريطاني ،الأهلي التجاري ،التجاري
العالمي بم�صر
35.000
149.034
ال�سعودي البريطاني ،و�سامبا
31.000
ال�سعودي البريطاني
2.069.534

2009م

615.191
670.326
196.956
407.129
0
302.580
34.999
2.227.181

د .المدفوعات النظامية المستحقة لجهات حكومية:
الج ��دول �أدن ��اه يو�ض ��ح مقارنة بقيم ��ة المدفوعات النظامية الم�س ��تحقة عل ��ى المجموعة و�ش ��ركاتها الفرعية لجه ��ات حكومية نظامي ��ة �أو رقابية كما في
2010/12/31م:
البيان (ب�آالف الرياالت)

الر�سوم الجمركية
الزكاة وال�ضريبة
الم�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية و�أخرى
تكاليف ت�أ�شيرات ور�سوم حكومية
�أخرى
الإجمالي
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2010م

184.092
109.677
68.940
11.485
15.165
389.359

2009م

171.706
58.984
80.732
18.348
97.440
427.210
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هـ .سياسة توزيع األرباح:
وفق ًا للنظام الأ�سا�سي لل�شركة ف�إن �سيا�سة توزيع الأرباح لمجموعة �صافوال تتمثل فيما يلي:
•تجنيب  %10من الأرباح ال�صافية لتكوين احتياطي نظامي ،علم ًا ب�أنه يجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى ما بلغ االحتياطي المذكور
ن�صف ر�أ�س المال.
•يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة �أولى للم�ساهمين تعادل  %5من ر�أ�س المال المدفوع.
•يخ�ص�ص بعد ما تقدم  %7.5من الباقي لمكاف�أة �أع�ضاء مجل�س الإدارة.
•يوزع الباقي بعد ذلك للم�ساهمين كح�صة �إ�ضافية في الأرباح.
وان�س ��جام ًا مع ما ورد في النظام الأ�سا�س ��ي لل�ش ��ركة �أعاله ،ف�إن المجموعة تقوم بتوزيع �أرباح نقدية ربع �س ��نوية على م�ساهميها بواقع %10من ر�أ�س المال
�س ��نويا .وكتطبيق عملي لهذه ال�سيا�س ��ة بلغ ما تم توزيعه وما �سيتم توزيعه خالل العام 2010م مبلغ ( )625مليون ريال �أرباح على م�ساهمي ال�شركة وبواقع
( 1.25ريال) لل�س ��هم الواحد وهو ما يزيد عن  %10من ر�أ�س ��مال المجموعة .هذا و�ست�س ��تمر ال�ش ��ركة في تطبيق هذه ال�سيا�سة خالل عام 2011م ،ما لم
يحدث �أي تغيير جوهري في التوقعات المالية للمجموعة .علم ًا ب�أن مجل�س الإدارة يقوم بتحديد تاريخ �أحقية هذه الأرباح والإعالن عنها عبر �شا�شة موقع
ال�سوق المالية ال�سعودية (تداول) وال�صحف المحلية وفق ًا للنظام.
وفيما يتعلق بالمكاف�أة ال�سنوية لع�ضوية مجل�س الإدارة المو�ضحة في النظام الأ�سا�سي والم�شار �إليها �أعاله ،ف�إن ال�شركة تلتزم بالقرار الوزاري رقم 1071
بتاريخ 1412هـ والذي ُحدد بموجبه الحد الأق�ص ��ى للمكاف�أة ال�س ��نوية لع�ض ��و مجل�س الإدارة والتي ال تتجاوز مبلغ (� )200.000ألف ريال �س ��عودي للع�ض ��و
الواحد.
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ثالثًا :نتائج أداء قطاعات المجموعة
قطاع الأغذية  -زيوت الطعام وال�سكر
قطاع التجزئة � -أ�سواق بندة
قطاع البال�ستيك
االمتياز � -شركة البتول
قطاع اال�ستثمارات التي ال تديرها المجموعة
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تمار�س مجموعة �ص ��افوال ن�ش ��اطها الرئي�س من خالل قطاعاتها الرئي�سة – (الأغذية الأ�سا�سية التي ت�شمل زيوت الطعام وال�سكر ب�شكل �أ�سا�س ،والتجزئة،
والبال�س ��تيك) ،وتنت�ش ��ر عملياتها ب�شكل وا�سع في عدد من دول ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا و�آ�سيا الو�سطى ،كما تملك ا�ستثمارات �إ�ستراتيجية في عدد
من ال�شركات الرائدة وال�صناديق اال�ستثمارية والأن�شطة واال�ستثمارات العقارية ،وفيما يلي تقرير مف�صل عن �أداء �أن�شطتها الرئي�سة واال�ستثمارية مت�ضمن ًا
حجم هذه الأن�ش ��طة وطبيعة �أعمالها وت�أثيرها وم�س ��اهمتها في �أعمال المجموعة ،حيث تدير المجموعة هذه القطاعات من خالل �ش ��ركاتها الفرعية التي
تملك فيها ح�صة ال�سيطرة ،بينما ال تدير البع�ض الآخر� ،إال �أنها تملك فيها ح�ص�ص رئي�سة:
بيان بال�شركات التابعة وال�شقيقة للمجموعة داخل المملكة وخارجها و�أن�شطتها الرئي�سة وبلد الت�أ�سي�س:
م

�إ�سم ال�شركة

�أو ًال :قطاع الأغذية
� .1صافوال للأغذية*
 .2عافية العالمية*
.3

�صافوال لأ�سواق الأغذية النا�شئة*

.4

ال�شركة المتحدة لل�سكر*

دولة التا�سي�س نوع الن�شاط الرئي�س

ال�سعودية
ال�سعودية

الجذر
البرياطانية
العذراء
ال�سعودية مكعبات ال�سكر� ،سكر
البنجر ،والمحليات

ثاني ًا :قطاع التجزئة:
 .5العزيزية بنده المتحده

ال�سعودية

ثالث ًا :قطاع البال�ستيك:
� .6صافوال لأنظمة التغليف

ال�سعودية

� .7شركة نيومارينا
 .8ال�شرق لل�صناعات البال�ستيكية
رابع ًا :قطاع اال�ستثمار (التديره المجموعة):
 .9هرفي للخدمات الغذائية
 .10المراعي
 .11كنان الدولية
 .12مدينة المعرفة االقت�صادية
� .13شركة تعمير الأردنية

الأغذية الأ�سا�سية
زيوت الطعام والزيوت
النباتية والمكرونة
زيوت الطعام

الدولة التي تمار�س فيها ن�شاطها

ن�سبة الملكية
(مبا�شرة وغير
مبا�شرة)

كما هو مو�ضح في العمود (%90 )4.3.2
ال�سعودية .دول الخليج ،اليمن،
%95.2
م�صر� ،إيران ،تركيا ،كازاخ�ستان
%95.4
الجزائر ،ال�سودان ،والمغرب
ال�سعودية ،وم�صر

التجزئة (الهايبر ماركت ال�سعودية ،دبي ،لبنان ،وقطر
وال�سوبر ماركت ،واال�سواق
ال�صغيرة)

م�صر
ال�سعودية

البال�ستيك (المرن
وال�صلب)
البال�ستيك
البال�ستيك

م�صر  /اال�سكندرية
ال�سعودية /الريا�ض

ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
الأردن

الأغذية والمطاعم
الأطعمة الطازجة
التطوير العقاري
التطوير العقاري
التطوير العقاري

ال�سعودية وبع�ض دول الخليج
ال�سعودية وعدد من دول االقليم
ال�سعودية
ال�سعودية
الأردن

%75
%74.4

ر�أ�س المال
(مليون ريال)

500
500
130
395
653

ال�سعودية ،وم�صر

%100

342

%100
%100

30
61.6

%49
%29.9
%30
%11.5
%5

270
2.300
1.694
3.390
 260دينار
�أردني

*ملحوظة :لل�ش ��ركات الرئي�س ��ة المذكورة �أعاله خا�صة التي تديرها المجموعة� ،شركات فرعية منت�شرة في عدد من دول ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا
و�آ�سيا الو�سطى� ،سيتم التطرق لأدائها ون�سبة ملكية �صافوال فيها كل على حدة الحق ًا .كما توجد في ثنايا هذا التقرير تفا�صيل �أوفى حول ال�شركات الفرعية
وال�ش ��قيقة للمجموعة وال�صناديق اال�س ��تثمارية التي ال تديرها ،بالإ�ضافة �إلى الإي�ضاحات الم�صاحبة للقوائم المالية ،بما في ذلك ال�شركات الأخرى التي
تم ت�أ�سي�سها من قبل المجموعة لأغرا�ض خا�صة والتدير عمليات فعلية (.)SPVs
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ُت�صدِّر �صافوال منتجاتها لأكثر من

 30دولة حول العالم
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 .1قطاع األغذية  -شركة صافوال لألغذية:
تدير وتملك �ش ��ركة �ص ��افوال للأغذية كافة عمليات قط ��اع الأغذية داخل
وخ ��ارج المملكة والتي تنت�ش ��ر في �أكثر من ع�ش ��ر دول في منطقة ال�ش ��رق
الأو�س ��ط و�ش ��مال �إفريقيا ،كما تبيع منتجاتها من زيوت الطعام وال�س ��من
النباتي وال�سكر ،كما ت�صدر منتجاتها عالية الجودة �إلى �أكثر من  30دولة
حول العالم .حيث تدير المجموعة هذه ال�شركة بالكامل ،كما تقوم بتعيين
مجل�س �إدارتها .حققت ال�ش ��ركة خالل عام 2010م �ص ��افي �أرباح موحدة
قدرها  234مليون ريال مقابل  401مليون ريال للعام الما�ضي .ويعزى هذا
الإنخفا�ض في �ص ��افي الربحية �إلى قيام ال�ش ��ركة بمراجعة �إ�ستراتيجيتها
ف ��ي قطاع الأغذي ��ة التي تهدف �إلى التركيز على الأن�ش ��طة الرئي�س ��ة التي
�أثبت ��ت نجاحه ��ا بتحقيق نمو وربحي ��ة جيدة ومراجعة بع� ��ض عملياتها في
هذا القطاع التي لم تثبت نجاحها من خالل ت�س ��جيلها لخ�سائر متراكمة،
وتم�ش ��ي ًا مع هذه الإ�ستراتيجية ،فقد خ�ص�صت ال�شركة خالل الربع الرابع
2010م مبل ��غ  165ملي ��ون ري ��ال لإطفاء خ�س ��ائر متراكمة و�ش ��طب بع�ض
الأ�ص ��ول الخا�ص ��ة ببع�ض �ش ��ركاتها خارج المملكة و�إطف ��اء جزء من بند
ال�ش ��هرة لعملياتها بتركيا .وفيما يلي نتائج �أداء ال�شركات الفرعية التابعة
ل�شركة �صافوال للأغذية:

�أ .ن�شاط زيوت الطعام وال�سمن النباتي:
�أ� )1-شركة عافية العالمية:
�ش ��ركة عافية العالمية (�ش ��ركة م�س ��اهمة مقفلة) مملوكة بن�سبة %95.2
ل�ش ��ركة �صافوال للأغذية (�شركة ذات م�س ��ئولية محدودة) ،وتملك �شركة
عافي ��ة العالمي ��ة عملي ��ات القط ��اع في مج ��ال زي ��وت الطعام ف ��ي كل من
(المملكة ،و�إيران ،وم�ص ��ر ،وتركيا ،وكازاخ�س ��تان .)،وفيما يلي تفا�صيل
�أداء ال�ش ��ركات التابعة ل�ش ��ركة عافية العالمية والتي تعمل في مجال زيوت
الطعام وال�سمن النباتي:

المملكة العربية ال�س ��عودية  196مليون ري ��ال مقابل  199مليون ريال للعام
ال�سابق .كما حققت ال�شركة من عملياتها في دول الخليج و�شرق المتو�سـط
�أرباح� � ًا بلغت  28مليون ريال بزيادة قدرها  6مليون ريال عن 2009م ،في
حين بلغت �أرباح عافية في دول �ش ��رق المتو�سط  6مليون ريال مقابل 5.4
ملي ��ون ريال عن العام الما�ض ��ي .من جانب �آخر ،ت ��م خالل العام 2010م
دعم العالمات التجارية الرئي�س ��ة لل�ش ��ركة منها «عافي ��ة» و»العربي» بقـوة
لتعزيز مزيد من الإنت�ش ��ار والحفاظ على الربحية العالية لهذه العالمات،
بالإ�ض ��افة لدعم العالمة «�شم�س» ونمو ح�صتها ال�سوقيـة بن�سبة  ،%50كما
تم خالل هذا العام �إطالق العالمة «�صن جلـو» في الخليج وهو زيت خليط
لتعزيز الح�صة ال�سوقية في هذا القطاع النامى هناك .كما تم االنتهاء في
2010م من عمل درا�سات م�ستفي�ضة على الم�ستهلكين في ال�سوق ال�سعودي
وتق�س ��يمهم �إلى �شرائح ا�ستهالكية ح�س ��ب احتياجاتهم ،مما �سي�ساعد في
تطوي ��ر الحمالت الإعالنية لكل عالماتنا ح�س ��ب المجموعة الم�س ��تهدفة
من الم�س ��تهلكين التي تم التعرف عليها من خالل الدرا�س ��ات مما �سيكون
له ت�أثير �أف�ض ��ل على الم�س ��تهلكين الم�ستهدفين ونمو مبيعات �شركة عافية
العالمية في المملكة العربية ال�سعودية.
و�ض ��من الخطط الم�ستقبلية ،فقد تم التح�ض ��ير لإطالق منتجات جديدة
خالل عام 2011م ،حيث �س ��تكون له ��ذه المنتجات الجديدة دور ًا هام ًا في
نمو الح�ص ��ة ال�س ��وقية لل�شركة في الأ�س ��واق المحلية والإقليمية التي تعمل
فيها خالل عام 2011م وال�سنوات القادمة ب�إذن اهلل.

�أ )1-1-ن�شاط عافية بالمملكة ودول الخليج واليمن وال�شام:
يقوم م�صنع عافية في جدة بتزويد �أ�سواق كل من المملكة العربية ال�سعودية
ودول الخليج العربي واليمن ودول �شرق البحر الأبي�ض المتو�سط بمنتجات
زي ��وت الطعام عالية الج ��ودة .حيث بلغت مبيعات ال�ش ��ركة لهذه المنطقة
 1.8مليار ريال �س ��عودي ع ��ام 2010م ،بزيادة مقدارها  %21عن ال�س ��نة
الما�ضية في حين زاد حجم المبيعات بن�سبة  .%14وبلغ �صافي الأرباح في

�أ� )2-1-شركة �صافوال به�شهر (�إيران):
تمتلك �ش ��ركة عافية العالمية بال�س ��عودية ن�س ��بة  %80من �ش ��ركة �صافوال
به�ش ��هر التي تعمل في مجال زيوت الطعام ،وتمتلك �شركة �صافوال به�شهر
ثالث م�ص ��انع لزيوت الطعام في جمهورية �إيران الإ�س�ل�امية هي (�شركة
به�شهر ال�ص ��ناعية و�شركة مارجارين للت�صنيع و�ش ��ركة به�شهر �أرفاند).
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ا�س ��تطاعت ال�ش ��ركة خالل العام 2010م تحقيق مبيعات بلغت  2.6مليار
ري ��ال مقاب ��ل  1.8ملي ��ار ري ��ال للع ��ام 2009م .وتع ��زى هذه الزي ��ادة في
المبيع ��ات والبالغة � ٪9إلى وقف عملية دعم الأ�س ��عار وتحريرها ،مما �أدى
�إلى ارتفاعها ب�ش ��كل وا�ضح خا�ص ��ة خالل الربع الرابع للعام 2010م ،مما
�س ��اهم في تعوي�ض الأثر ال�سلبي النخفا�ض حجم المبيعات وحرب الأ�سعار
الت ��ي ا�ش ��تعلت خالل الع ��ام .ونتيجة لتلك الجهود ،فقد �س ��جلت ال�ش ��ركة
�ص ��افي رب ��ح بل ��غ  201مليون ري ��ال في الع ��ام 2010م مقارن ��ة بمبلغ 276
مليون ريال للعام ال�س ��ابق ،هذا وتعود �أ�سباب االنخفا�ض في �صافي الربح
�إل ��ى تدني هوام�ش الربحية ب�س ��بب حرب الأ�س ��عار ،بالإ�ض ��افة �إلى ارتفاع
تكلفة التوزيع والر�س ��وم ال�ض ��ريبية خ�ل�ال العام 2010م .ونظ ��ر ًا لفاعلية
الخطط الرئي�س ��ية و�شبكة التوزيع ،فقد وا�صلت ال�شركة ريادتها من خالل
تغطي ��ة  %40من حجم �س ��وق الزيوت الإيرانية وذل ��ك من خالل عالمتيها
الرئي�سيتين “الدان” و”افتاب”.
�أ� )3-1-شركة عافية العالمية – م�صر:
هذه ال�شركة مملوكة بن�سبة  %99.8ل�شركة عافية العالمية بالمملكة وتعمل
في مجال الزيوت وال�سمن النباتي ،وتت�صدر ال�شركة �سوق التجزئة لزيوت
الطعام في م�صر با�ستحواذها على ن�سبة  %42من ال�سوق بقيادة عالماتها
التجاري ��ة الرائدة «رواب ��ي ،وعافية ،وجنة ،وحل ��وة» .وخالل عام 2009م،
تم �إطالق عبوات جديدة لمنتجات ال�س ��منة – على �ش ��كل �أكيا�س خا�ص ��ة
ب�أحجام م�ص ��ممة لتنا�س ��ب الم�س ��تهلكين ذوي الدخ ��ل المحدود – بحيث
توف ��ر جودة منتجات «روابي» و»جنة» بنف�س �س ��عر ال�س ��منة غي ��ر المعب�أة.
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وكان لل�شركة قدم ال�سبق في هذا الإبداع الت�سويقي الذي يوفر قيمة عالية
وال ��ذي لقي ا�ستح�س ��ان ًا كبير ًا من قبل الم�س ��تهلكين .كما قامت ال�ش ��ركة
�أي�ض� � ًا ب�إطالق بديل لزبدة الكاكاو خالل العام ،وهو عبارة عن نوع خا�ص
من الدهن لال�س ��تخدام في �ص ��ناعة الحلوي ��ات والب�س ��كويت والمثلجات.
وبلغ �ص ��افي �أرباح �شركة عافية م�ص ��ر بتوفيق اهلل وجهود القائمين عليها
 56,8ملي ��ون ريال للعام المالي 2010م مقارنة بمبلغ  25مليون ريال للعام
ال�س ��ابق ،كما �سجلت ال�شركة  -بف�ض ��ل اهلل  -مبيعات خالل العام المالي
2010م بلغت  847مليون ريال مقابل  893مليون ريال للعام ال�سابق.
�أ� )4-1-شركة يودوم التركية لزيوت الطعام:
تدير �ش ��ركة يودوم التركي ��ة (المملوكة بالكامل ل�ش ��ركة عافية العالمية)
م�ص ��نع ًا لت�ص ��نيع زي ��وت الطعام ف ��ي �أيفالي ��ك بتركيا ،حيث تزود �س ��وق
الم�س ��تهلك الترك ��ي بمنتجاتها م ��ن زيوت الطع ��ام عن طري ��ق عالمتيها
التجاريتين الرئي�س ��يتين وهما «يودوم» (بح�صة �س ��وقية قدرها )%12.6
و»�س ��يرما» (بح�صة �س ��وقية قدرها  )%2.6بمنتجات من �أ�صناف متعددة
م ��ن زيوت الطعام مثل (زهرة دوار ال�ش ��م�س ،وال ��ذرة ،والكانوال ،والبندق
وزيت الزيتون)� .إن ال�ش ��ركة بالإ�ض ��افة �إلى عمليات ت�صدير زيت الزيتون
المنتظمة �إلى ال�شرق الأق�صى ،وتو�سيع مظلة عالمتها التجارية في ال�سوق
التركي ��ة ،فق ��د �أدخلت منت ��ج زيت الزيتون خ�ل�ال الربع الراب ��ع من العام
2010م ،كما تو�س ��عت العالمة التجارية «�س ��يرما» لت�شمل الق�سم المتزايد
النمو  -زيت البندق  -حيث �س ��رعان ما احتلت المركز الثاني في ال�س ��وق
التركية في هذا الن�شاط .من جهة �أخرى ،وحتى تتمكن ال�شركة من اغتنام
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فر�ص النمو� ،أطلقت ال�ش ��ركة منذ �ش ��هر مار�س من العام 2010م عمليات
مبيعات �إلى قطاع ال�ص ��ناعيين الذي ي�ش ��مل على �سبيل المثال المطاعم،
الفنادق وغيرها ،والتي ت�ش ��مل كامل �أنواع الزيوت ،ويعتبر حجم المبيعات
له ��ذا القطاع واعد ًا حيث و�ص ��ل �إلى حوالي  %7م ��ن كامل حجم المبيعات
في تركيا� .س ��جلت ال�شركة مبيعات في عام 2010م بلغت  595مليون ريال
�سعودي مقابل  583مليون ريال للعام 2009م وبحجم مبيعات بلغ 91.401
طن متري ،وحققت خاللها �أرباح ًا بلغت  1.5مليون ريال مقابل  6ماليين
ريال �أرباح ًا عن العام 2009م ،حيث يعزى �س ��بب انخفا�ض الأرباح ب�ش ��كل
�أ�س ��ا�س إ�ل ��ى االنخفا�ض في الربحي ��ة والحجم نتيج ��ة النخفا�ض فئة زيت
ال ��ذرة بالإ�ض ��افة �إل ��ى الإنخفا�ض في التقيي ��م المميز للأ�س ��عار الذي تم
تعوي�ض ��ه جزئي� � ًا من خالل �إطالق زيت البندق من ماركة «�س ��يرما» وزيت
الزيتون من يودوم والعمليات التجارية مع تجار الجملة.

مقابل خ�س ��ارة قدرها  20مليون ريال العام الما�ض ��ي� ،إال �أنه وبالرغم من
هذه النجاحات ،ال تزال تعاني ال�ش ��ركة من الإغراق وحرب الأ�س ��عار التي
ا�ش ��تعلت في �س ��وق زيوت الطعام في كازاخ�س ��تان .عليه ونتيجة ل�سيا�س ��ة
الإغراق التي تعر�ضت لها ال�شركة خالل الأعوام الما�ضية ،ف�إن المجموعة
تراجع ا�ستراتيجيتها بخ�ص ��و�ص هذه ال�شركة وم�ستقبل عملياتها في هذا
البلد.

ب) �شركة �صافوال للأ�سواق النا�شئة:
تملك �ش ��ركة �ص ��افوال للأ�سواق النا�شئة (�ش ��ركة ذات م�سئولية محدودة)
عمليات و�أن�شطة زيوت الطعام في كل من (الجزائر ،ال�سودان ،والمغرب)،
وفيما يلي تفا�صيل �أداء ال�شركات التابعة ل�شركة �صافوال للأ�سواق النا�شئة
والتي تعمل جميعها في مجال زيوت الطعام:

�أ� )5 -1-صافوال كازاخ�ستان:
هذه ال�ش ��ركة مملوكة بن�سبة  %90من قبل �شركة عافية العالمية ،وهي تعد
ال�ش ��ركة الثانية في �سوق كازاخ�س ��تان لزيوت الطعام ،حيث ت�ستحوذ على
ن�س ��بة  %19من حجم ال�سوق (�أقل بحوالي  %2من �أكبر �شركة زيوت طعام
في ال�س ��وق) .حققت ال�ش ��ركة زيادة في حجم مبيعاته ��ا في العام 2010م
بن�س ��بة  %25بلغ ��ت  31.900طن من خ�ل�ال عالمتها التجارية الرئي�س ��ة
( )Letoوالتي مثلت  %50من �إجمالي حجم المبيعات ،وب�ص ��افي مبيعات
بلغت  182مليون ريال لعام 2010م� .إن �إنخفا�ض تدفق المنتجات الرو�سية
�إلى ال�سوق الكازاخ�ستانية �أدى �إلى تح�سين ظروف ال�سوق الكازاخ�ستانية،
الأمر الذي �س ��اهم في تحقيق ال�ش ��ركة لنقطة التعادل ف ��ي العام 2010م

ب� )1-شركة عافية الجزائر:
تابع ��ت �ش ��ركة عافي ��ة العالمي ��ة بالجزائ ��ر ،التي تملكها �ش ��ركة �ص ��افوال
للأ�س ��واق النا�شئة بالكامل �أعمالها في العام 2010م ،حيث بلغت مبيعاتها
حوال ��ي  359مليون ريال مقاب ��ل  222مليون ريال ف ��ي 2009م� ،أي بزيادة
قدرها .%37.5كما ارتفعت ح�ص ��تها ال�سوقية من  %27بنهاية 2009م �إلى
 %34بنهاية 2010م .غير �أنها �س ��جلت خ�س ��ائر و�ص ��لت إ�ل ��ى  37.5مليون
ري ��ال لع ��ام 2010م مقابل  29مليون ريال لعام 2009م ويعود ال�س ��بب في
ذلك ب�شكل رئي�س �إلى تو�سيع رقعة اال�ستثمار في توزيع المنتج من  12والية
لعام 2009م �إلى  28والية لعام 2010م والتي تمثل حوالي  %90من التواجد
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ال�سكاني بالجزائر والتي �ستثمر نتائجها خالل عام 2011م ب�إذن اهلل� .أما
ال�سبب الآخر فيكمن في االرتفاع الكبير الذي �شهدته �أ�سعار الزيت الخام
في الأ�سواق العالمية خالل العام والذي �أ ّثر �سلبا على هام�ش ربحية المنتج
وذلك لعدم �إمكانية زيادة �سعر المبيع مبا�شرة في ال�سوق الجزائري.
ب� )2-شركة �صافوال (ال�سودان):
دخلت �ش ��ركة �صافوال لزيوت الطعام بال�سودان ،المملوكة بالكامل من قبل
�ش ��ركة �صافوال للأ�سواق النا�ش ��ئة ،عامها الخام�س م�سجل ًه نمو ًا كبير ًا في
حج ��م مبيعاتها بمقدار  %39لي�ص ��ل �إلى � 49ألف ط ��ن متري لعام 2010م
مقارنة بـ � 35ألف طن متري لعام  2009و� 29ألف طن متري لعام 2008م،
حيث نتجت عنه ��ا مبيعات بلغت  366مليون ريال لعام 2010م مقابل 211
مليون ريال للعام الما�ض ��ي ،كما نمت �أرباح ال�شركة بمقدار قيا�سى ،حيث
بلغت  18.7مليون ريال مقابل  6ماليين ريال فى عام 2009م� ،أي بارتفاع
ق ��دره  .%292تحقق هذا النمو بف�ض ��ل اهلل ونجاح ا�س ��تراتيجية ال�ش ��ركة
المرتكزة على تغيير �سلوك الم�ستهلك المحلى من �شراء وا�ستخدام الزيت
الخ ��ام المباع دون عالم ��ة تجارية �إلى �ش ��راء وا�س ��تخدام الزيت المنقى
والمعب�أ في عبوات ذات عالمة تجارية مما م ٌكن ال�شركة من تحقيق ح�صة
ت�ص ��ل �إلى  %30من حجم ال�س ��وق الإجمالية و %70من �س ��وق الزيوت ذات
العالمة التجارية وذلك عن طريق منتجها «�ص ��باح» الذى هو الزيت الأول
فى ال�سودان المعب�أ فى عبوات �شفافة والمنتج محلي ًا .وقد دعم هذا النمو
اال�ستثنائي للمبيعات والأرباح �أف�ضل �شبكة توزيع لزيوت الطعام بال�سودان
تغط ��ى مختل ��ف بق ��اع ال�س ��ودان (عدا جن ��وب ال�س ��ودان) م ��ن خالل 32
وكي ًال وتم ّكن هذه ال�ش ��بكة �صافوال ال�س ��ودان من توزيع  %40من منتجاتها
مبا�ش ��رة �إلى تجار التجزئة و %60عن طريق �أكثر من  600تاجر ًا للجملة.
وتقوم ال�ش ��ركة حالي ًا ب�إبرام عدة اتفاقيات مع القطاع الخا�ص ال�س ��ودانى
با�ستحداث الخبرة الزراعية العالمية وذلك النتاج البذور المطلوبة لإنتاج
الزيوت محلي ًا وحتى ال يت�أثر �أداء ال�ش ��ركة بتغيرات �س ��عر ال�صرف للعملة
المحلية.
ب� )3-صافوال المغرب:
هذه ال�ش ��ركة مملوكة بن�س ��بة  %100ل�ش ��ركة �ص ��افوال للأ�س ��واق النا�شئة.
وفي البدء نود الإ�ش ��ارة �إلى �أن �س ��وق زيوت الطعام المغربية قد ت�أثر �سلب ًا
ب�إنخفا�ض حجم مبيعات زيوت الطعام بن�س ��بة ت�ص ��ل �إلى  ،%4تزامن هذا
الإنخفا�ض مع معرو�ض قيا�س ��ي من مح�صول زيت الزيتون ،بالإ�ضافة �إلى
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تدني كبير في �أ�س ��عار بيع الزيوت رغم ارتفاع �أ�سعار الزيت الخام عالمي ًا،
مما ي�ش ��ير �إلى �إندالع حرب �أ�سعار وا�ضحة في هذا ال�سوق .بذلت ال�شركة
خ�ل�ال العام جه ��ود ًا حثيثة من �أجل اال�س ��تمرار في التركيز على �ش ��رائح
الم�س ��تهلكين الذين ثبت وال�ؤهم لمنتجات ال�ش ��ركة في ال�س ��وق المغربية،
رغم حرب الأ�س ��عار مما �ساهم في تحقيق هوام�ش ربحية جيدة ،وفي هذا
الخ�ص ��و�ص ،فقد تمكنت ال�شركة من تحقيق حجم مبيعات بلغ  56.9طن
متري لعام 2010م ،مقابل  82.7طن متري في عام 2009م� ،إال �أن �صافي
مبيعاتها قد انخف�ض بن�س ��بة  %31مقارنة بالعام الما�ض ��ي ،حيث بلغ 264
ملي ��ون ريال لعام 2010م .ونتيجة لأو�ض ��اع المناف�س ��ة بال�س ��وق المغربية،
فقد �س ��جلت ال�شركة �ص ��افي خ�س ��ارة بلغ  22.4مليون ريال مقابل �صافي
�أرباح قدرها  16مليون ريال للعام 2009م .وقد بذلت ال�شركة خالل العام
2010م ومازال ��ت جهود ًا م�س ��تمرة من �أجل تخفي�ض كاف ��ة �أنواع التكاليف
وذلك من خالل �إعادة التفاو�ض بخ�ص ��و�ص خف�ض تكاليف عملية التوزيع
و�إع ��ادة هيكلة �إدارة ال�ش ��ركة والتي يتوقع �أن يكون له ��ا �أثر �إيجابي خالل
عام 2011م.

ج) ن�شاط ال�سكر:
ج )1-ال�شركة المتحدة لل�سكر:
تقوم ال�ش ��ركة المتحدة لل�سكر(�ش ��ركة ذات م�س� ��ؤولية مح ��دودة) بتنفيذ
عملياته ��ا م ��ن ميناء جدة الإ�س�ل�امي وتعود ملكيتها بن�س ��بة  %75ل�ش ��ركة
�ص ��افوال لال�س ��تثمارات ال�ص ��ناعية المملوكة بن�سبة  %95ل�ش ��ركة �صافوال
للأغذية .وتملك وت�شغل ال�شركة المتحدة لل�سكر ثالث �أكبر م�صفاة لتكرير
ال�س ��كر في العالم بطاقة �إنتاجية ت�ص ��ل �إلى حوالي  1.3مليون طن متري
�س ��نوي ًا .و�أ�س�ست ال�شركة في ال�شرق الأو�سط قاعدة ت�سويق قوية لمنتجات
عالماته ��ا التجاري ��ة الرئي�س ��ية وه ��ي «الأ�س ��رة» و»زي ��ادة» ،حي ��ث حققت
ح�ص ��ة �إجمالي ��ة بلغت  %77في �س ��وق المملكة العربية ال�س ��عودية .وخالل
عام 2010م تم طرح المنتج الجديد لل�ش ��ركة «ح�ل�ا» في المملكة العربية
ال�سعودية والمبتكر خ�صي�صا للحلويات .وبلغ حجم مبيعات ال�شركة 1.32
ملي ��ون طن متري ع ��ام 2010م ،مثلت ال�ص ��ادرات منه ��ا  0.4مليون طن
متري .كما بلغت المبيعات ال�ص ��افية الموح ��دة  5مليار ريال مقارنة 3.6
ملي ��ار ريال للع ��ام 2009م منها مبلغ  3.5مليار مبيعات حققتها ال�ش ��ركة
المتحدة لل�س ��كر بال�س ��عودية مقابل  2.5مليار ريال للع ��ام 2009م .بينما
بلغ �ص ��افي �أرباح ال�ش ��ركة الموحدة  191مليون ريال �س ��عودي مقابل 255
مليون ريال للعام الما�ض ��ي ،علم ًا ب�أن �أرباح عام 2009م كانت قد ت�ضمنت
رد المخ�ص�صات التي اتخذتها ال�شركة مقابل تذبذب �أ�سعار المواد الخام
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مقدار طاقة �إنتاج ال�سكر �سنوياً
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لل�س ��كر وفق ًا للأ�س ��عار العالمية والتي ت�أثرت ب إ�ف ��رازات الأزمة المالية في
عام 2008م وكذلك ت�ضمنت �صافي �أرباح ال�شركة الموحدة نتائج ال�شركة
الم�صرية المتحدة لل�سكر ،والتي تملك ال�شركة المتحدة لل�سكر فيها ن�سبة
.%56.75
من جانب �آخر وتم�ش ��ي ًا مع �إ�ستراتيجية مجموعة �ص ��افوال المعلنة لتركيز
عملياتها في قطاعاتها الرئي�سة ورفع ملكيتها في �شركاتها الفرعية الحالية
داخ ��ل المملك ��ة وخارجها ،ف�إن ال�ش ��ركة حالي ًا ب�ص ��دد �إنه ��اء الإجراءات
الخا�صة ب�ش ��راء ح�صة �شركة تيت �آند اليل Tate & Lyleالبريطانية
(ال�ش ��ريك الأجنبي) في كل من ال�شركة المتحدة لل�سكر والبالغة %9.68
وال�ش ��ركة الم�ص ��رية المتحدة لل�س ��كر بم�ص ��ر والبالغة ( ،)%2.58والتي
�سبق الإعالن عن تفا�صيلها في موقع ال�سوق المالية (تداول).
ج )2-ال�شركة الم�صرية المتحدة لل�سكر:
هذه ال�شركة مملوكة بن�س ��بة  %56.75لل�شركة المتحدة لل�سكر .بالإ�ضافة
�إلى ذلك ف�إن لمجموعة �ص ��افوال ح�ص ��ة ملكية مبا�ش ��رة تبلغ  %19في هذه
ال�ش ��ركة .بد�أت ال�ش ��ركة عملياتها عام 2008م من خالل م�ص ��فاة تكرير
ال�س ��كر الجدي ��دة التابعة لها في ميناء عين ال�س ��خنة بطاق ��ة �إنتاجية تبلغ
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 750أ�ل ��ف ط ��ن متري ،وق ��د تم زيادة ه ��ذه الطاقة الإنتاجي ��ة بنهاية عام
2010م لت�ص ��ل �إل ��ي � 800ألف طن �س ��كر �أبي�ض ،كما زاد حج ��م مبيعاتها
 %4مقارن ��ة بع ��ام 2009م لي�ص ��ل �إلى � 600ألف طن لع ��ام 2010م .وبلغت
�ص ��افي مبيعاتها خالل العام  1.5مليار ريال مقابل  1.1مليار ريال للعام
الما�ض ��ي ،كما �أظهرت نتائج ال�ش ��ركة �ص ��افي خ�س ��ائر بلغ ��ت  106مليون
ري ��ال مقابل �أرباح قدره ��ا  38مليون ريال العام الما�ض ��ي ويعود اختالف
الربحية عن العام الما�ض ��ي �إلي �أنه في عام 2009م تم رد المخ�ص�ص ��ات
الت ��ي اتخذتها ال�ش ��ركة مقاب ��ل تذبذب �أ�س ��عار المواد الخام لل�س ��كر وفق ًا
للأ�س ��عار العالمية والتي ت�أثرت ب�إفرازات الأزمة المالية في عام 2009م،
بالإ�ض ��افة �إل ��ي تكلفة المحافظة علي واردات ال�س ��كر الخام �ض ��د تقلبات
الأ�س ��عار في الأ�سواق العالمية وتثبيت �س ��عر بيع ال�سكر في ال�سوق المحلي
في عام 2010م .وخالل الربع الثالث من هذا العام 2010م قامت ال�شركة
بالتركيز علي �إ�ستراتيجية البيع الخارجي والذي بلغت حجم مبيعاته 236
�أل ��ف ط ��ن بزيادة  %32مقارنة بعام 2009م و�س ��وف ت�س ��تمر ال�ش ��ركة في
تطبيق تلك الإ�ستراتيجية خالل عام 2011م لمواجهة التقلبات الحادة في
�أ�سعار ال�سكر العالمية بم�شيئة اهلل.
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ج� )3-شركة الإ�سكندرية لل�سكر:
بد�أت �شركة الإ�سكندرية لل�سكر  -المملوكة بن�سبة رئي�سة من قبل عدد من
ال�ش ��ركات الفرعية التابعة للمجموعة  -المرحلة الت�أ�سي�س ��ية عام 2008م
وتم �ش ��راء الأر�ض التي �سيقام عليها الم�صنع .وتعتبر ال�شركة �أول م�شروع
ل�صافوال لإنتاج ال�سكر من البنجر الذي يتم زراعته محلي ًا لإنتاج � 180ألف
طن �سكر و� 60ألف طن موال�س و� 60ألف طن علف وهي الطاقة الم�ستهدفة
عن طريق زراعة � 60ألف فدان وترجع �إ�ستراتيجية اختيار هذا المجال في
تجنب التذبذب في الأ�س ��عار العالمية لل�س ��كر الخام ،مما ي�ؤثر علي �أ�سعار
ال�س ��كر المحل ��ي والذي يعتبر �س ��لعة �أ�سا�س ��ية ،بجانب العمل في �ص ��ناعة
تعتم ��د على توافر الم ��واد الأولية و�إدارتها محلي ًا ع ��ن طريق �إدارة زراعية
تعم ��ل علي التعاقد علي توفي ��ر البنجر عن طريق التعاق ��د مع المزارعين
المحليي ��ن لتوفير  1.300مليون طن بنجر �س ��نويا .قامت ال�ش ��ركة خالل
ع ��ام 2008م2009/م بزراعة �ألف فدان كم�س ��احة تجريبية زادت �إلي 15
�ألف فدان عام ��ي  2010/2009و�أدخلت نظام الزراعة الآلية وا�س ��تخدام
�أنواع جديدة من البذور “ وحيدة الأجنة” ،حيث قامت با�س ��تيراد معدات

الزراعة والح�صاد الآلي لزراعة الأرا�ضي الم�ست�صلحة حديث ًا .حيث ي�ؤدي
ه ��ذا �إلي زيادة �إنتاجية الف ��دان وتقليل الم�س ��احات المزروعة ،مما ي�ؤدي
إ�ل ��ى زيادة �أيام الت�ش ��غيل و بالتالي زيادة الكمية المنتجة �س ��نوي ًا .وقد تم
اال�ستفادة في العام الما�ض ��ي من �إجراء تجربة ناجحة عن طريق ت�صنيع
� 30أل ��ف طن بنجر لدي الغير وذلك لال�س ��تفادة م ��ن البنجر المزروع عن
طري ��ق ال�ش ��ركة بد ًال م ��ن بيعه لل�ش ��ركات الأخرى ،حيث ت ��م �إنتاج حوالي
� 4أل ��ف طن �س ��كر �أبي�ض وحقق ��ت العملية �أرباح تقدر ب� �ـ  1.3مليون جنية
م�ص ��ري .هذا وقد تم ا�س ��تيفاء جميع الموافق ��ات الحكومية من الجهات
ذات االخت�صا�ص لإن�ش ��اء الم�شروع ،كما تم البدء مع �شركات متخ�ص�صة
لإنهاء الأعمال المدنية والإن�شائية وتم التعاقد لجلب المعدات والماكينات
الأ�سا�س ��ية وجاري ا�س ��تكمال باقي المعدات ،كما تم تو�صيل الكهرباء �إلى
الموق ��ع �إلى جان ��ب توقيع عقد توري ��د وتركيب الغاز مع �إحدى ال�ش ��ركات
المحلية المتخ�ص�ص ��ة .هذا ومن المتوقع �أن يت ��م بدء الإنتاج خالل الربع
الأول من عام  2012ب�إذن اهلل.

مبنى معالي المهند�س /عادل محمد فقيه
مقر الإدارة العامة لل�شركة المتحدة لل�سكر بجدة
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 .2قطاع التجزئة (أسواق بنده)
تدير مجموعة �ص ��افوال قطاع التجزئة من خالل �ش ��ركتها الفرعية �شركة
العزيزية بنده المتحدة (�ش ��ركة م�س ��اهمة مقفلة) ،تدير بنده حالي ًا 161
�سوق ًا منها � 124س ��وق ًا (�سوبرماركت وهايبرماركت) في المملكة العربية
ال�س ��عودية و�سوق ًا واحد ًا في دبي و� 36س ��وق ًا في لبنان مما يجعلها ال�شركة
الرائ ��دة ف ��ي المنطقة في مجال تجارة التجزئة ،وتع ��زى الزيادة في عدد
الأ�س ��واق �إلى ا�ستحواذ بنده على �سل�سلة متاجر جيان ال�سعودية والمخازن
الكبرى خالل العامين الما�ضيين ،مما يجعلها ال�شركة الرائدة في المنطقة
في مج ��ال تجارة التجزئة .خ�ل�ال العام 2010م تحولت �ش ��ركة العزيزية
بنده المتحدة من (�ش ��ركة ذات م�س ��ئولية محدودة) �إلى �شركة (م�ساهمة
مقفلة) ،تملك مجموعة �ص ��افوال حالي ًا  %74.4من ر�أ�سمال ال�شركة بينما
تملك �شركة المهيدب القاب�ض ��ة  %18.6و�شركة جيان ال�سعودية  ،%7وقد
تم توقيع مذكرة تفاهم مبدئية من قبل مجموعة �صافوال لال�ستحواذ على
كامل ح�ص ���ص ال�ش ��ركين المذكورين مقابل �إ�صدار �أ�س ��هم �أولوية جديدة
في ر�أ�س ��مال مجموعة �صافوال تبلغ (� )37.634.408سهم ًا ل�صالح �شركة
المهيدب و(� )8.705.881س ��هم ًا ل�ص ��الح لمجموعة الحكي ��ر ،علم ًا ب�أن
هذه العملية تخ�ضع لموافقة الجهات النظامية المخت�صة والجمعية العامة
غير العادية لم�س ��اهمي مجموعة �ص ��افوال وفق ًا للنظ ��ام .وعند �إتمام هذه
العملية �س ��تكون �ش ��ركة العزيزي ��ة بنده مملوك ��ة بن�س ��بة  %100لمجموعة
�صافوال وعبر �شركاتها الفرعية ،وقد تم ن�شر تفا�صيل هذه العملية م�سبق ًا
على موقع ال�سوق المالية «تداول».
خالل عام 2010م تم ّكنت بنده  -بف�ضل اهلل  -من تحقيق نمو ًا مقدر ًا في
المبيعات و�صل �إلى  ،%12حيث بلغت  8.2مليار ريال �سعودي للعام 2010م
مقارن ��ة بمبيعات قدرها  7.3مليار ريال �س ��عودي للعام ال�س ��ابق ،معتمدة
بعد اهلل �س ��بحانه تعالى على تاريخها ال ��ذي �أمتد �إلى اثنين وثالثين عام ًا
من النجاح والخبرة في قطاع التجزئة ،كما حققت ال�شركة �أرباح ًا �صافية
للع ��ام 2010م بلغ ��ت  66.4مليون ري ��ال مقابل  28.7مليون ريال �ص ��افي
�أرباح للعام 2009م ،وذلك بعد ح�سم مبلغ المخ�ص�صات المالية التي قرر
المجل�س تكوينها خالل العام والتي بلغت قيمتها  61مليون ريال وهي عباره
ع ��ن تكالي ��ف م�ش ��روع �إدارة الأ�ص ��ناف ()Category Management
و�ش ��طب تكاليف مخزون تجاوز الم ��دة خالل عام 2010م بالإ�ض ��افة �إلى
تكاليف مبادرات �إ�س ��تراتيجية �أخرى لل�ش ��ركة ،من �أهمها �إقامة م�ش ��روع
مراكز التجزئة ال�ص ��غيرة داخل الأحياء ال�س ��كنية ،حي ��ث تم خالل العام
2010م �إفتتاح � 6أ�س ��واق كمرحلة تجريبية ،يتم تو�س ��يعها بعد تقييم نتائج
المرحلة التجريبية ،كما ت�ض ��منت هذه التكاليف الم�ص ��روفات الخا�ص ��ة
بالمعه ��د ال�س ��عودي للبي ��ع بالتجزئ ��ة الذي يه ��دف �إلى تدري ��ب وتوظيف
ال�شباب ال�سعودي وتهيئتهم للعمل في قطاع التجزئة.
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م ��ن جانب �آخر ،فقد تم ّكن ��ت بنده من زيادة الم�س ��احة البيعية الإجمالية
لأ�س ��واقها لت�ص ��ل �إل ��ى  475.000مت ��ر ًا مربع� � ًا� ،أي بن�س ��بة  %12مقارنة
م ��ع العام ال�س ��ابق ،وذلك بف�ض ��ل افتت ��اح � 11س ��وق ًا تجاري ًا جدي ��د ًا منها
( 6هايبرماركت و� 5سوبرماركت) ،وقد واكب ذلك زيادة في عدد �أ�سواق
بن ��ده خالل عام 2010م بن�س ��بة  %12لي�ص ��ل إ�ل ��ى  86ملي ��ون عميل .كما
ح�ص ��لت بنده عل ��ى المرتبة الأولى ف ��ي كل مدينة تعمل فيها وفق ًا للم�س ��ح
ال ��ذي تم للعمالء في مجال الجودة ونوعية الخدمة المقدمة لهم �إ�ض ��افة
�إلى الأ�س ��عار ب�صفة عامة .هذا وقد بلغت الح�صة ال�سوقية لبنده حالي ًا في
�سوق التجزئة ال�س ��عودي لل�سلع الغذائية والإ�ستهالكية  ،%7.7مما يجعلها
�أكبر �ش ��ركة في قطاع التجزئة في المملكة .وتطمح بنده في رفع ح�ص ��تها
ال�س ��وقية لت�ص ��ل �إلى  %8بنهاية عام 2011م وذلك من خالل تح�سين �أداء
�أ�سواقها الحالية وافتتاح عدد من �أ�سواق الهايبر وال�سوبر ماركت الجديدة
خالل عام 2011م.
تركز �أحد محاور �إ�س ��تراتيجية بنده للنمو عل ��ى التركيز لتطوير منتجاتها
الخا�ص ��ة الت ��ي تحمل عالماته ��ا التجارية “ بنده” .وقد تم تو�س ��يع دائرة
منتجاتها الخا�ص ��ة خالل العام 2010م لت�ش ��مل �أ�صناف ًا جديدة من ال�سلع
الغذائي ��ة وغي ��ر الغذائية ،كما ا�س ��تمر العمل لل�س ��نة الثانية عل ��ى التوالي
لتح�س ��ين الإمكان ��ات اللوج�س ��تية وذلك با�ض ��افة م�س ��احة تخزي ��ن بلغت
 3.700متر مربع لم�س ��تودع مدينة جده لتخزين الخ�ضار والفواكة لت�صل
ب�ش ��كل �أف�ض ��ل �إلى فروع بنده في المنطقة الغربية ،كما تم افتتاح م�ستودع
جدي ��د بمدينة الدمام بم�س ��احة تقدر بحوال ��ى  36.000متر مربع وذلك
لخدم ��ة �أ�س ��واق المنطقة ال�ش ��رقية والت ��ى تمثل حوالى  %30م ��ن �إجمالي
عدد �أ�س ��واق بنده وهايبر بنده ،الجدير بالذكر �أن ال�ش ��ركة زادت م�ساحة
الم�ستودع المركزي في مدينة الريا�ض بمقدار  20.000متر مربع لت�صبح
م�س ��احته الإجمالية  92.500متر مربع ،مما يجعله �أحد �أكبر م�ستودعات
التجزئ ��ة بال�ش ��رق الأو�س ��ط� .إ�ض ��افة �إلى ذل ��ك فقد زادت ال�ش ��ركة عدد
ناقالتها من خالل �إ�ض ��افة عدد � 24ش ��احنة �أخرى وذلك لدعم اال�سطول
البري لل�شركة الذي ي�ضم �أكثر من � 300شاحنة تقوم ب�شكل يومي بتو�صيل
المنتج ��ات الغذائي ��ة الطازج ��ة والجاف ��ة والمب ��رده لجمي ��ع �أ�س ��واق بنده
المنت�ش ��رة بالمملكة .هذا وت�سعى ال�ش ��ركة خالل العام 2011م من خالل
�إ�ستراتيجيتها التو�سعية على ا�ستمرار النمو في حجم المبيعات وزيادة عدد
العم�ل�اء لتعزيز موقعها الريادي الذي تتمتع به في مجال تجارة التجزئة،
وتحقيق وفورات من اقت�ص ��اديات الحجم الكبير لتح�س ��ين هوام�ش الربح
من خالل التفاو�ض على �شروط �أف�ضل مع الموردين ،وتحويل تلك المزايا
�إلى قيمة �أف�ضل لعمالئها.
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سوقًا

ل�شركة العزيزية بندة المتحدة

43

نتائج �أداء قطاعات المجموعة

112

ألف طن
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 .3قطاع البالستيك:
�شركة �صافوال لأنظمة التغليف هي �شركة ذات م�س�ؤولية محدودة – مقرها
الرئي�س بمدينة جدة ومملوكة بالكامل لمجموعة �ص ��افوال .وتعتبر ال�ش ��ركة
م ��ن �أحد كبار المنتجين لمواد التغليف البال�س ��تيكية ال�ص ��لبة والمرنة في
المملكة .وقد قامت ال�ش ��ركة م�ؤخر ًا برفع ن�س ��بة ملكيتها في �شركة ال�شرق
لل�ص ��ناعات البال�س ��تيكية والتي يقع مركزها الرئي�س بمدينة الريا�ض �إلى
 %100وذلك بعد �ش ��راء ال�شركة لح�صة ال�شريك ال�سيد /وليد ال�شهري في
ر�أ�سمال �شركة ال�شرق والبالغة ( %7علم ًا ب�أن �شركة �صافوال لأنظمة التغليف
كانت تمتلك  %93حتى تاريخ 2010/12/31م) ،كما تملك ال�ش ��ركة كذلك
 %100من ر�أ�س ��مال �ش ��ركة نيومارينا بال�س ��ت بمدينة الإ�سكندرية بم�صر.
وتقوم ال�شركة ب�إدارة وت�شغيل عدد  6م�صانع مملوكة لها (م�صنع واحد في
جدة ،وثالث م�صانع في الريا�ض وم�صنعان في الإ�سكندرية).
وتعتبر حالي ًا �شركة �صافوال لأنظمة التغليف من الرواد في ت�صنيع منتجات
م ��ادة ال� �ـ  PETفي دول مجل� ��س التع ��اون الخليجي ،بجانب قيام ال�ش ��ركة
بت�ص ��دير منتجاتها لخم�س ��ة ع�شرة دولة .وتقوم ال�ش ��ركة بت�صنيع العبوات
وم ��واد التغلي ��ف للمي ��اه والم�ش ��روبات الغازي ��ة وزي ��وت الطع ��ام ومنتجات
الرعاية ال�ص ��حية والعناية ال�شخ�ص ��ية وم ��واد التنظيف ومواد الت�ش ��حيم
وغيرها .كما قامت ال�ش ��ركة بتو�سيع نطاق منتجاتها في مجال البال�ستيك
ب�إ�ض ��افة مختلف الأحجام للعبوات البال�س ��تيكية ذات الجودة العالية ،كما
تمتلك القدرة على الطباعة بثمانية �ألوان على منتجات الفلم البال�س ��تيكي
ح�س ��ب متطلب ��ات ال�ش ��ركات العالمية متع ��ددة الجن�س ��ية .بالإ�ض ��افة �إلى
مب ��ادرات ال�ش ��ركة وجهودها خالل الع ��ام في تطوير قدراته ��ا للدخول في
�شرائح جديدة من المنتجات.
�سجلت ال�ش ��ركة نتائج متميزة في عام 2010م بالرغم من االرتفاع الكبير
في �أ�س ��عار المواد الخـام والـذي تجـاوز ن�سبـة  ٪20والذي ت�سبب في خف�ض
هام�ش الربح .وكانت �إ�س ��تراتيجية ال�ش ��ركة في عام 2010م موجهة ب�شكل
مركز للمحافظة على معدالت نمو طموحة ،حيث تم  -بحمد اهلل  -تحقيق
نم ��و ًا مق ��در ًا في حجم المبيع ��ات بلغ  ٪10بالمقارنة مع ال�س ��نة الما�ض ��ية
لت�ص ��ل مبيعات ال�ش ��ركة �إل ��ى � 112ألف طن للع ��ام2010م .كما بلغت قيمة
المبيعات  883مليون ريال بمعدل نمو  ٪18عن العام ال�سابق.

ورغم ارتفاع �أ�س ��عار المواد الخام خ�ل�ال العام 2010م �إال �أن القطاع حقق
�أرباح ًا �ص ��افية موحدة بلغت  100مليون ريال مقابل  103مليون ريال للعام
الما�ض ��ي .وفيما يتعلق بالنتائج التف�ص ��يلية ل�ش ��ركات القطاع ،فقد حققت
�شركة �صافوال لأنظمة التغليف بجدة �صافي �أرباح قدرها  77.5مليون ريال
مقابل  79مليون ريال للعام الما�ضي .كما حققت �شركة ال�شرق لل�صناعات
البال�س ��تيكية بالريا� ��ض �أرباح �ص ��افية بلغت  20.9مليون ري ��ال مقابل 27
مليون ريال للعام الما�ض ��ي ،بينما بلغت الأرباح ال�صافية ل�شركة نيو مارينا
بجمهورية م�صر  10.2مليون ريال مقابل  5مليون ريال للعام الما�ضي.
خ�ل�ال الع ��ام 2010م بد�أت ال�ش ��ركة بتنفيذ بع�ض المب ��ادرات مثل مبادرة
(الح ��رب عل ��ى الفاق ��د في الإنت ��اج) ،كما ت ��م تحديث العديد م ��ن �أنظمة
تكنولوجيا المعلومات .وا�س ��تمر التركيز على تنمية الموظفين وتطويرهم،
حي ��ث تم في هذا ال�ص ��دد منح مكاف�آت عن الأداء اال�س ��تثنائي للموظفين،
كم ��ا �أقيم ��ت مب ��ادرة با�س ��م “تعل ��م” وعق ��دت  22دورة تدريبي ��ة مختلفة
ح�ضرها  208موظفا .كما �شارك قطاع البال�ستيك في العديد من معار�ض
البال�س ��تيك العالمية وق ��دم �أوراق عمل في عدد من الم�ؤتم ��رات الإقليمية
المختلفة.

 .4االمتياز  -شركة البتول :
تدي ��ر المجموع ��ة ه ��ذا الن�ش ��اط وتق ��وم بت�ش ��غيله �ش ��ركة البت ��ول الدولية
والمملوكة بالكامل لمجموعة �ص ��افوال ،حيث تم تطوير هذا الن�شاط بهدف
ا�س ��تخدام حق ��وق االمتياز في تج ��ارة التجزئة من خالل ت�ش ��غيل عدد من
العالمات التجارية العالمية في مجال المواد التجميلية والمنتجات الجلدية
والمالب� ��س ،ونظ ��ر ًا ل�ض ��عف �أداء ن�ش ��اط االمتياز من ��ذ ت�أ�سي�س ��ه في عام
2004م ،رغم الجهود المتوا�صلة لتعزيز �أدائه ،وحتى تتمكن المجموعة من
التركيز في �أن�ش ��طتها الرئي�سة ،فقد قررت المجموعة بيع هذا الن�شاط �إلى
من يرغب من الم�ستثمرين ،ويتوقع �أن تتم عملية البيع خالل عام 2011م.
وق ��د تم الإ�ش ��ارة في هذا التقري ��ر �إلى بيع بع�ض العالم ��ات التجارية لهذه
ال�شركة.
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 .5قطاع االستثمارات التي ال تديرها
المجموعة:

�أ) �شركة المراعي:
تعتبر ا�س ��تثمارات مجموعة �صافوال في �ش ��ركة المراعي (�شركة م�ساهمة
مدرج ��ة) م ��ن اال�س ��تثمارات الإ�س ��تراتيجية للمجموع ��ة ،حي ��ث تمل ��ك
المجموعة  %29.9من ر�أ�س ��مال �ش ��ركة المراعي التي تعتبر من ال�شركات
الرائدة في مجال الأغذية في ال�ش ��رق الأو�س ��ط وتتمتع عالمتها التجارية
«المراعي» ب�س ��معة جيدة نظ ��ر ًا للجودة العالية لمنتجاتها .وقد �أ�ص ��بحت
عالم ��ة «المراع ��ي» م ��ن العالم ��ات التجارية المتمي ��زة ف ��ي دول الخليج
والعالم العربي.
تمكن ��ت المراعي خالل عام 2010م من زيادة ر�أ�س ��مالها من  1.15مليار
ري ��ال �إلى  2.3مليار ريال �أي بن�س ��بة بلغت  ،%100مما ي�س ��اهم في تمويل
ا�س ��تراتيجيتها التو�س ��عية المعلن ��ة .ونتيجة للجهود المتمي ��زة التي بذلتها
�إدارة ال�شركة و�سعيها الد�ؤوب لزيادة مبيعاتها وح�صتها ال�سوقية في كافة
القطاع ��ات ،وتعدد منتجاتها والتح�س ��ين الم�س ��تمر لجودته ��ا وخدماتها.
بالإ�ض ��افة �إل ��ى تنويع �أ�س ��واق وم�ص ��ادر دخ ��ل ال�ش ��ركة وزي ��ادة الكفاءة
الت�ش ��غيلية نتيجة لال�س ��تثمارات الم�س ��تمرة التي تقوم بها ال�ش ��ركة ،فقد
حققت ال�ش ��ركة نتائج متميزة خ�ل�ال العام 2010م ،حي ��ث بلغت �أرباحها
ال�ص ��افية للع ��ام  1.29مليار ري ��ال وذلك بارتفاع ق ��دره  ،%17.2وقفزت
كذلك قيمة مبيعات ال�ش ��ركة للعام 2010م لت�ص ��ل �إل ��ى حوالي  6.9مليار
ريال بارتفاع قدره  %18عن العام الما�ضي.

المراكز التجارية التابعة لل�شركة �إلى  49مليون زائر بزيادة  %10عن عام
2009م وبلغت ن�س ��بة الإ�شغال  %96فما فوق في �ستة من المراكز التجارية
الت�س ��عة التي تقوم ال�ش ��ركة ب�إدارتها .كما �شهد عام 2010م تطور ملمو�س
في �أولى م�ش ��اريع ال�ش ��ركة ال�س ��كنية ،حيث اكتمل بناء مرك ��ز المبيعات،
الحديق ��ة العام ��ة والفلل النموذجية لم�ش ��روع م�ش ��ارف �ش ��مال جدة ،كما
ح�ص ��لت ال�ش ��ركة على ت�ص ��اريح البن ��اء الخا�ص ��ة بالمرحل ��ة الأولى وتم
الإنتهاء من الهياكل الإن�شائية لأول مجموعة من الوحدات ال�سكنية ،كذلك
تم االنتهاء من درا�س ��ات ت�ص ��ريف مياه الأمطار وال�س ��يول وتم �إعتمادها
من هيئة الم�س ��احة الجيولوجية ال�س ��عودية ،علم ًا ب�أن �ش ��ركة كنان بادرت
بعمل هذه الدرا�سات بعد تعر�ض مدينة جدة لل�سيول في نهاية عام 2009م
على الرغم من عدم ت�ضرر الم�شروع بهذه ال�سيول وذلك حر�ص ًا منها على
�س�ل�امة �س ��اكني الم�ش ��روع م�س ��تقب ًال .الجدير بالذكر ب�أن الم�شروع وجد
�إقبا ًال ممتاز ًا عند عر�ضه في معر�ض �سيتي �سكيب جدة ال�صيف الما�ضي.
ب )2-ا�ستثمارات عقارية �أخرى:

تج ��در الإ�ش ��ارة �إلى �أن ال�ش ��ركة ا�س ��توردت  %80من الأعالف الخ�ض ��راء
الالزمة لإنتاج الكميات الم�ص ��درة من الألبان الطازجة خالل هذا العام،
و�س ��تكمل ا�س ��تيراد الكمية المتبقية منه ��ا اعتبار ًا م ��ن 2011م .علم ًا ب�أن
الن�ص ��ف الثاني من عام 2010م �ش ��هد �إرتفاع ًا تدريجي ًا وم�ستمر ًا لأ�سعار
الم ��واد الخ ��ام وقد �س ��اهمت ا�س ��تراتيجية المراعي ل�ش ��راء ه ��ذه المواد
بالتقليل من ت�أثيرها على ربحيتها لهذا العام.

من �أهم اال�س ��تثمارات الإ�ضافية �أي�ض ًا للمجموعة في مجال العقار بجانب
ا�ستثمارها في �شركة كنان الدولية ،ملكيتها لن�سبة  %11.5في �شركة مدينة
المعرفة االقت�ص ��ادية (التي تم طرحها بنجاح كبير لالكتتاب العام خالل
عام 2010م) منها  %6.5ملكية مبا�شرة و %5.2ملكية غير مبا�شرة ،كما
تملك حوالي % 2.9من �ش ��ركة �إعمار مدينة الملك عبد اهلل االقت�صادية،
والتي يجري تداول �أ�س ��همها في ال�س ��وق المالية حالي ًا ،وهما من الم�شاريع
الإقت�صادية الواعدة ،حيث تعتبر مجموعة �صافوال من الم�ؤ�س�سين لهاتين
ال�ش ��ركتين .وتملك  %5من �ش ��ركة تعمير الأردنية القاب�ضة والمتخ�ص�صة
في مجال التطوير العقاري .كما تملك ح�ص ���ص غير رئي�س ��ة في �ش ��ركات
عقاري ��ة �أخرى مثل �ش ��ركة دار التمليك وغيرها .كما ت�س ��تثمر المجموعة
ف ��ي مج ��ال الأرا�ض ��ي الجدي ��دة القابلة للتطوي ��ر ،وذلك من خ�ل�ال قيام
�شراكة �إ�س ��تراتيجية مع �ش ��ركات تطوير عقارية �أخرى بهدف رفع القيمة
االقت�صادية لهذه الأرا�ضي والمواقع التي تملكها المجموعة.

ب) التطوير العقاري:

ج) �شركة هرفي للخدمات الغذائية

ب� )1-شركة كنان الدولية للتطوير العقاري:

تعمل �ش ��ركة هرفي للخدمات الغذائية (�ش ��ركة م�ساهمة مدرجة ومملوكة
بن�س ��بة  %49ل�صافوال -ملكية مبا�ش ��رة وغير مبا�شرة) ب�صورة رئي�سة في
ت�شغيل �سل�سلة مطاعم الوجبات ال�سريعة التي ي�صل عددها �إلى  172فرع ًا
منت�ش ��رة في �أنح ��اء المملكة و 15فرع ًا خ ��ارج المملكة ،كما تق ��وم ب�إنتاج

حققت �ش ��ركة كنان الدولي ��ة للتطوير العقاري �إنج ��ازات هامة خالل عام
2010م ،حيث حققت ال�ش ��ركة �أعلى �ص ��افي دخل في تاريخها بلغ 120.8
ملي ��ون ري ��ال وبزيادة قدره ��ا  %244عن ع ��ام 2009م ،وو�ص ��ل عدد زوار
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المخبوزات واللحوم والحلويات ولها �ش ��بكة توزيع وا�سعة لهذه المنتجات،
وتملك ق�سم ًا خا�ص ًا بخدمات التموين ،ولها خبرة متميزة في هذا المجال
اكت�سبتها عبر خبرات ا�ستمرت �أكثر من  29عام ًا.
حققت �شركة هرفي �أرباح ًا �صافية بلغت  124.3مليون ريال لعام 2010م
مقابل �أرباح ًا �صافية قدرها  114.6مليون ريال لعام 2009م .وتعزى هذه
النتائج الإيجابية �إلى زيادة مبيعات ال�ش ��ركة وزيادة الكفاءة الت�شغيلية في
قطاعات ال�ش ��ركة المتعددة ،والتو�س ��ع في افتتاح ��ات المطاعم الجديدة،
حيث بلغ عدد المطاعم الجديدة التي تم افتتاحها  20مطعم ًا خالل العام
المال ��ي 2010م .وق ��د تم تطوي ��ر و�إدراج العديد من المنتج ��ات الجديدة
والممي ��زة خ�ل�ال العام 2010م منها :ت�ش ��كين رينجز (حلق ��ات الدجاج)
وهرفي �س ��وي�س م�ش ��روم برجر وهرفي ه ��وت دوج ،وعلى �ص ��عيد مبيعات
م�صنع اللحوم �أنهت مو�سم ًا مميز ًا �أي�ض ًا وذلك بتحقيقها ارتفاع ًا جيد ًا في
المبيعات بعد �إ�ض ��افة مجموعة من الأ�ص ��ناف الجديدة منها مفروم لحم
ومف ��روم دجاج اللذي ��ن لقيا نجاح ًا باهر ًا و�إقبا ًال من جميع عمالء �ش ��ركة
هرفي .وجاءت م�ش ��اركات هرفي في العدي ��د من المهرجانات والفعاليات
االجتماعية بالكثير من رد الفع ��ل الإيجابي عند الجمهور وذلك لظهورها
ب�ش ��كل �أو�ضح من الأعوام ال�س ��ابقة من خالل م�ش ��اركاتها في العديد من
المهرجان ��ات والمعار� ��ض المحلي ��ة والدولية لعر� ��ض وت�س ��ويق منتجاتها
وخدماتها.

د� )2-شركة ج�سور �سويكورب:
وهي عبارة عن �ص ��ندوق ا�ستثماري يركز على ال�ص ��ناعات المعتمدة على
الطاقة والتي تتمتع المملكة العربية ال�س ��عودية فيها بميزة تناف�سية .ويبلغ
حجم ا�ستثمار �صافوال في هذا ال�صندوق  287مليون ريال يمثل ن�سبة %14
من قيمة ال�ص ��ندوق .و قد قامت �ص ��افوال باتخاذ مخ�ص�ص انخفا�ض في
قيمة ا�س ��تثمارها في هذا ال�صندوق بمبلغ  78مليون ريال في عام 2008م
متزامن ًا مع هبوط الأ�س ��واق في ظل الأزمة المالية العالمية .وقد ا�س ��تثمر
ال�صندوق مبلغ  1.9مليار ريال في عدة م�شاريع واعدة يتوقع �أن ترفع من
قيمة ال�صندوق م�ستقبال.
د� )3-شركة �إنتاج كابيتال المحدودة:
وهي عبارة عن �ص ��ندوق ا�س ��تثماري ،قام ��ت المجموعة ب�إن�ش ��ائه وتديره
�ش ��ركة �سويكورب ،ويركز على ال�صناعات التي تتمتع ب�إمكانيات نمو عالية
في منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا .تبلغ القيمة الدفترية ال�ستثمار
�ص ��افوال في هذا ال�ص ��ندوق تبل ��غ  384مليون ري ��ال تمثل ن�س ��بة  %49من
�إجمالي حجم ا�س ��تثمارات ال�صندوق ،حيث يتم توظيف هذه اال�ستثمارات
من قبل �إدارة ال�صندوق في �شركات وا�ستثمارات متنوعة.
د� )4-إيميرج �إنف�ست:

د) ال�صناديق الإ�ستثمارية ()Private Equities
من اال�ستثمارات الأخرى التي تملكها مجموعة �صافوال:
د� )1-شركة �سويكورب ال�سعودية:

وهو عبارة عن �صندوق �شراكة مرنة في الأ�سهم الخا�صة يبحث عن فر�ص
ا�س ��تثمارات في النمو ،مع �إعطاء ال�ش ��ركاء حق االختيار في الم�ش ��اركة �أو
ع ��دم الم�ش ��اركة عند ظهور الفر� ��ص .وقد بلغت القيمة الدفترية لح�ص ��ة
مجموعة �صافوال في هذا ال�صندوق  17مليون ريال.

وهي �ش ��ركة ا�ست�ش ��ارات مالي ��ة تمتلك مجموعة �ص ��افوال ن�س ��بة  %15من
ر�أ�س ��مال ال�شركة بقيمة ا�ستثمارية تبلغ  116مليون ريال .حيث �إن ال�شركة
حققت ربحية للثالث �سنوات الأخيرة.
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أ .القوى العاملة وتوطين الوظائف:
تظل برام ��ج توظيف وتطوير الكوادر الوطنية ال�س ��عودية على قمة �إهتمام
مجموعة �صافوال وفق ًا لخططها في هذا الخ�صو�ص ،حيث بلغ العدد الكلي
للق ��وى العامل ��ة في �أعمال المجموع ��ة المحلية والدولي ��ة حوالي 17.500
موظف ًا ،منهم حوالى  4.000موظف ًا في عملياتها الدولية ،كما و�ص ��ل عدد
العاملين منهم من ال�س ��عوديين وال�سعوديات �إلى حوالي  5.500من العدد
الكل ��ي للقوى المحلية العاملة بالمجموعة وبن�س ��بة �س ��عودة بلغت �أكثر من
 ،%40كما �أن معظم الوظائف القيادية والتنفيذية ت�شغلها كفاءات �سعودية
م�ؤهلة ومخل�صة بف�ضل اهلل.
كم ��ا قامت المجموعة من خالل المعهد ال�س ��عودي للبيع بالتجزئة (التابع
ل�ش ��ركتها الفرعي ��ة �ش ��ركة العزيزية بن ��ده المتحدة) والذي ت ��م افتتاحه
العام الما�ض ��ي وذلك بالتعاون ما بين مجموعة �صافوال والم�ؤ�س�سة العامة
للتدريب التقني والمهني ،ب�إفتتاح ( )6معاهد تدريبية في كل من الريا�ض،
جده ،الدمام ،المدينة المنورة ،الإح�س ��اء ،ومنطقة ع�س ��ير ،وخ�ص�ص ��ت
ال�شركة � 31سوق ًا كمواقع للتدريب العملي ،وفي هذا الإطار ،فقد تم بنهاية
العام 2010م تخريج � 1022ش ��اب ًا �س ��عودي ًا و�س ��عودية من متدربي المعهد
ف ��ي المرحلة الأولى من ت�أ�س ��ي�س المركز والذين ت ��م تدريبهم خالل العام
2010م ،علم� � ًا ب� ��أن المركز يه ��دف �إلى تدريب � 10.000ش ��اب �س ��عودي
وت�أمين وظائف لهم في �أ�س ��واق بنده على مدى ثالث �س ��نوات منذ �إطالقه
في ع ��ام 2010م .وفي نف�س الإطار ونتيجة لجه ��ود بنده في مجال توطين
الوظائف ،فقد ح�صلت م�ؤخر ًا على جائزة الأمير نايف لل�سعودة في دورتها
ال�س ��ابعة ،حيث يبلغ عدد ال�س ��عوديين الذين يعملون ببنده حوالي 4.500
موظ ��ف ،من �إجمالي الق ��وى العاملة البالغة حوال ��ي  12.000موظف� ،أي
بن�سبة �سعودة تبلغ حوالي .%36

ب .البرامج التي تم تطويرها لصالح
موظفي المجموعة:
عم ًال بمبد�أ البر الذي تتبناه المجموعة كقيمة وثقافة عمل را�سخة للتعاون
والتكاف ��ل بين الأفراد في بيئة العمل الواح ��دة تتبنى المجموعة عدد ًا من
البرام ��ج التي تهدف ال ��ى تعزيز عالقاتها الإجتماعية م ��ع موظفيها ومن
ابرز هذه البرامج:

ب )1-برنامج قرو�ض م�ساكن موظفي �صافوال:
قامت �ص ��افوال بت�أ�س ��ي�س هذا البرنامج كمبادرة منها ف ��ي العام 1992م،
حي ��ث يه ��دف ه ��ذا البرنامج �إل ��ى تحفيز موظف ��ي المجموعة و�ش ��ركاتها
الفرعية على ا�س ��تمرارهم في العمل وتم ّيز �أدائهم ب�صفة م�ستمرة .وتقوم
المجموع ��ة من خالل ه ��ذا البرنامج بتخ�ص ��ي�ص قر�ض ح�س ��ن قدره 50
راتب ًا �أ�سا�س ��ي ًا لموظفيها المتميزيين في الأداء ،وبما ال يقل عن � 500ألف
ري ��ال وال يزي ��د على  2.5مليون ري ��ال للموظف الواحد ،يتم ت�س ��ديد قيمة
القر� ��ض خ�ل�ال � 120ش ��هر ًا .حيث يهدف ه ��ذا البرنامج �إل ��ى المحافظة
عل ��ى الموظفي ��ن المتميزيين في الأداء في خدمة ال�ش ��ركة ولم�س ��اعدتهم
لال�ستقرار من خالل �شراء منزل لهم ولأ�سرهم وفق ًا ل�سيا�سة معتمدة من
قب ��ل مجل�س الإدارة في هذا الخ�ص ��و�ص ،حيث بلغ عدد الم�س ��تفيدين من
هذا البرنامج منذ بدايته وحتى نهاية 2010/12/31م حوالي  88موظف ًا.
ب )2-برنامج التكافل التعاوني للموظفين:
وا�ص ��لت المجموعة خ�ل�ال عام 2010م في ه ��ذا البرنامج وفق� � ًا للإتفاق
المب ��رم مع بنك الجزيرة ليقوم بموجبه بدفع تعوي�ض مالي للموظف قدره
 24راتب� � ًا ا�سا�س ��ي ًا وذلك ف ��ي حالة الوف ��اة �أو العجز الكل ��ي �أو الجزئي �أو
الدائم وقد تم �س ��داد وت�سوية جميع التعوي�ضات للحاالت التي ن�ش�أت خالل
العام 2010م.
ب� )3-صندوق تكافل الموظفين:
يهدف هذا البرنامج �إلى م�ساعدة الموظفين في الدرجات الوظيفية الأقل
(من غير المديرين) الذين تواجههم بع�ض الظروف والم�ش ��اكل الطارئة
الخا�صة بهم وبعائالتهم ،مما يجعلهم في حاجة ما�سة �إلي م�ساعدة مالية
عاجل ��ة .كم ��ا يعتمد ه ��ذا البرنامج في تمويل ��ه على الم�س ��اهمات الذاتية
التطوعية الرمزية التي يتم ا�س ��تقطاعها �ش ��هري ًا م ��ن موظفي المجموعة
بجمي ��ع الدرج ��ات الوظيفي ��ة بالمملكة الراغبي ��ن في الم�ش ��اركة في هذا
العم ��ل الخيري بجانب م�س ��اهمة المجموع ��ة المماثلة لال�ش ��تراكات التي
يتم تح�ص ��يلها م ��ن الموظفين �ش ��هري ًا .حيث قام ال�ص ��ندوق بدعم كافة
الحاالت التي تقدمت له خالل العام 2010م وا�س ��توفت ال�ش ��روط في هذا
الخ�صو�ص ،وقد ا�ستفاد منه حوالي  150موظف ًا خالل العام 2010م.
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ج .برامج صافوال للمسؤولية االجتماعية:
انطالق� � ًا م ��ن حر� ��ص مجموع ��ة �ص ��افوال
والتزامه ��ا الوطني بخدمة وتلبي ��ة احتياجات
المجتم ��ع ،وا�ص ��لت المجموع ��ة جهوده ��ا في
تبن ��ي وتنفي ��ذ العديد م ��ن برامج الم�س� ��ؤولية
الإجتماعي ��ة خ�ل�ال الع ��ام 2010م وذلك من
خالل «ج�س ��ور �ص ��افوال» ومن خالل ان�ض ��مام
المجموعة لرعايتها وم�ش ��اركتها في عدد من
البرام ��ج الوطني ��ة وبالتعاون مع الم�ؤ�س�س ��ات
الر�س ��مية والوطنية ،ومن اهم هذه المبادرات والبرامج هي «مركز �ص ��افوال
لتمكين الأ�شخا�ص ذوي الأعاقة (مكين)» وبرنامج �إنجاز ال�سعودية ،وبرنامج
«الق ��درات الإدارية والقي ��ادة «وبرنامج «دع الباقي له ��م» بالتعاون مع جمعية
الأطف ��ال المعاقي ��ن ،بالإ�ض ��افة إ�ل ��ى عدد م ��ن ج�س ��ور �ص ��افوال ومبادراتها
الأخ ��رى في مجال الم�س� ��ؤولية الإجتماعية بالتعاون مع عدد من الم�ؤ�س�س ��ات
والمنظمات غير الربحية وم�ؤ�س�س ��ات حكومية و�ص ��حية والمعاهد التعليمية،
هذا وتخ�ص�ص المجموعة ن�سبة  %1من قيمة �أرباحها الت�شغيلية �سنوي ًا لدعم
برامج الم�س�ؤولية االجتماعية ،ومن �أهمها ما يلي:
ج )1-مركز �صافوال لتمكين اال�شخا�ص ذوي الإعاقة:
تم ت�أ�س ��ي�س هذا البرنامج بهدف تدريب وت�أهيل الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ومن
ثم توظيفهم في مجموعة �ص ��افوال و�ش ��ركاتها الفرعية التابعة والم�ؤ�س�س ��ات
الخا�ص ��ة الأخرى ،هذا وق ��د قام المركز ب�إطالق المرحل ��ة التجريبية الأولى
له خالل الع ��ام 2010م وذلك بتدريب وتوظيف عدد  100معاق ًا في مجموعة
�ص ��افوال و�ش ��ركاتها التابعة ،وقد �أطلق المركز المرحل ��ة التجريبية الثانية له
خ�ل�ال العام 2011م والتي يهدف م ��ن خاللها �إلى تدريب وتوظيف عدد �أكبر
من ذوي الإعاقة.
ج )2-برنامج «القدرات الإدارية والقيادية» (:)Leadership Programs
قامت المجموعة بهذا البرنامج بالتعاون مع �شركة مدينة المعرفة االقت�صادية
بالمدين ��ة المنورة من خالل معهد المدينة للقي ��ادة والريادة ( )Mileوالذي
تم ت�أ�سي�س ��ه بهدف بناء وتدريب وت�أهيل الق ��درات الإدارية في العالم العربي
والإ�سالمي ،وفي هذا الخ�ص ��و�ص قام المعهد بعقد دورتين تدريبيتين خالل
الع ��ام 2010م للقيادات والكوادر التنفيذية العليا �ش ��ارك فيها نخبة من كبار
الكفاءات الم�ؤهلة والخبراء العالميين.
ج )3-برنامج �إنجاز ال�سعودية (:)Junior Achievement
تع ��د �إنج ��از ال�س ��عودية �إمت ��داد ًا لم�ؤ�س�س ��ة (Junior Achievement
 ،)Worldwideوه ��ي �أكبر م�ؤ�س�س ��ة عالمية غير هادفة للربح ت�س ��عى لتعليم
الطالب والطالبات وتجهيزهم للحياة العملية عن طريق تقديم برامج تهدف
�إل ��ى تعزيز روح المبادرة في بدء الأعمال ،الثقافة المالية والإ�س ��تعداد للعمل
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بالتع ��اون مع متطوعين م ��ن القطاع الخا�ص لنقل خبراتهم العملية .وت�س ��عى
مجموعة �ص ��افوال بالتعاون مع �إنجاز ال�سعودية من �أجل رفع درجة �إ�ستعدادية
ال�ش ��باب ال�سعودي ل�س ��وق العمل خا�ص ��ة في الإقت�ص ��اد العالمي المبني على
المعرفة ،وقد �أدى تطابق الر�ؤى في هذا الخ�ص ��و�ص �إلى تحالف طبيعي بين
الطرفين ،وقد �أ�ص ��بحت مجموعة �صافوال ع�ض ��و ًا م�ؤ�س�س ًا في هذه المبادرة،
حي ��ث �أن الع�ض ��و المنت ��دب للمجموع ��ة ع�ض ��و ًا في مجل� ��س �إدارته ��ا .قامت
�إنج ��از ال�س ��عودية م�ؤخ ��ر ًا بتطوير �أول برنامج على م�س ��توى الدول الأع�ض ��اء
ف ��ي المب ��ادرة البالغة  119دولة ح ��ول العالم لتقدم برنام ��ج مهارات النجاح
للمكفوفين ،حيث قامت مجموعة �ص ��افوال بدع ��م تكاليف هذه المبادرة .كما
قامت �إدارة الم�س�ؤولية االجتماعية ب�صافوال بالتن�سيق لمتطوعين من قيادات
�ص ��افوال ليقدموا ع�صارة خبراتهم وتجاربهم في الإدارة والقيادة �إلى برامج
�إنج ��از ال�س ��عودية في مدار�س البني ��ن والبنات وا�ست�ض ��افة فعاليات ولقاءات
الط�ل�اب والطالبات داخل مباني مجموعة �ص ��افوال ،كما كرمت بع�ض طالب
البرنامج البارزين ،وقد ا�ستفاد من هذا التعاون  4000طالب ًا وطالبة �سعودي ًا
خالل عام 2010م.
ج )4-عيادة الأ�سنان المتنقلة:
�ض ��من ج�سور �ص ��افوال في مجال الم�س ��ئولية الإجتماعية ،د�ش ��نت المجموعة
بالتعاون مع جامعة الملك عبد العزيز  -كلية طب الأ�سنان خالل العام عيادة
الأ�سنان المتنقلة والتي قامت المجموعة ب�شرائها وتجهيزها ب�أحدث الأجهزة
والمع ��دات المعتم ��دة عالمي ًا ،وتقدم العي ��ادة خدمات عالجي ��ة وتوعوية في
مجال �ص ��حة الفم والأ�س ��نان للأربطة والأحياء ال�سكنية الفقيرة والمجمعات
ال�س ��كنية البعيدة والأ�ش ��خا�ص ذوي الإعاقة بمدينة جدة .كما يتوقع �أن تكون
هذه العيادة نواة لم�ش ��روع �أكب ��ر يخدم �أكبر عدد من الفئات ذات الم�س ��توى
االجتماعي واالقت�صادي المنخف�ض.
ج )5-برنامج دع الباقي لهم:
�إمت ��داد ًا لمبادراته ��ا وبرامجه ��ا ف ��ي مج ��ال الم�س� ��ؤولية الإجتماعي ��ة قامت
المجموع ��ة وم ��ن خ�ل�ال �ش ��ركاتها الفرعية �ش ��ركة العزيزية بن ��ده المتحدة
و�أ�س ��واقها بتنفي ��ذ برامجه ��ا للم�س� ��ؤولية الإجتماعي ��ة تح ��ت �ش ��عار « خدمة
مجتمعنا واجب علينا» وذلك ب�إدارة حملة للتبرعات ل�ص ��الح جمعية الأطفال
المعوقين عبر مراكزها التجارية (هايربرماركت و�س ��وبرماركت) المنت�شرة
في كافة �أنحاء المملكة ،حيث قامت بت�س ��ليم �أكثر من  9مليون ريال �س ��عودي
لجمعية الأطفال المعوقين من خالل حملة تحت �شعار « دع الباقي لهم» والتي
قام ��ت بجمعها بنده منذ �إطالق البرنامج قبل ثالث �س ��نوات من خالل جمع
التبرعات من الهلالت المتبقية من زبائنها الكرام وعبر كافة �أ�سواق ومنافذ
البيع التي تديرها بنده بالمملكة ،هذا بالإ�ض ��افة �إلى م�شاركة بنده من خالل
قيامها بحمالت للتبرع بالدم ودعمها لمت�ضرري ال�سيول التي حدثت في جدة
في يناير 2011م ،وحمالت مكافحة �ش ��لل الأطفال بالإ�ضافة �إلى م�شاركاتها
العدي ��دة التي قامت بتنفيذه ��ا بالتعاون مع الجهات الحكومية والم�ؤ�س�س ��ات
الخا�صة وال�صحية والتعليمية.
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جسور صافوال

تطلق حملة عيادة الأ�سنان المتنقلة
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خامسًا :آليات حوكمة الشركات والشفافية
حقوق الم�ساهمين و�آليات التوا�صل معهم
ر�أ�سمال ال�شركة والأ�سهم الحرة
قائمة المالك الرئي�سيين
تواريخ تهم الم�ساهمين والم�ستثمرين
االف�صاحات المتعلقة بمجل�س الإدارة وكبار التنفيذيين
لجان مجل�س الإدارة
الأ�سهم المملوكة لأع�ضاء مجل�س الإدارة
الأ�سهم المملوكة لكبار التنفيذيين
معامالت مع �أع�ضاء مجل�س الإدارة وكبار التنفيذيين
�إقرارات مجل�س الإدارة
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انطالقا من حر�ص مجموعة �ص ��افوال على تعزيز عالقتها مع م�س ��اهميها وكافة م�س ��تثمريها وعمالئها ،و�إيمان ًا منها بمبد�أ الإف�ص ��اح وال�ش ��فافية و�أهمية
المعلوم ��ات للم�س ��تثمرين ،عليه تف�ص ��ح المجموعة بجانب �أدائها ونتائجها المالية و�أعمالها االجتماعية ال�س ��ابقة عن المعلوم ��ات التالية التي تهم جمهور
الم�ستثمرين ،وهي كما يلي:

أ .حقوق المساهمين وآليات التواصل معهم:
تولي مجموعة �ص ��افوال اعتبار ًا خا�ص� � ًا لحقوق م�س ��اهميها و�أ�صحاب الم�ص ��الح ( )Stakeholdersوذلك بت�ض ��مينها في النظام الأ�سا�سي لل�شركة ودليل
الحوكم ��ة الإدارية للمجموعة الذي قامت بتطويره منذ عام 2004م ،حيث ت�ض ��منت هذه الوثائق حقوق الم�س ��اهمين التي تن� ��ص عليها القوانين والأنظمة
والتي يم ّكن الإطالع عليها بالرجوع �إلى موقع ال�ش ��ركة الإلكتروني( ،)www.savola.comبالإ�ض ��افة �إلى التزامها بن�ش ��ر التقارير المالية وغير المالية
والإعالنات والمعلومات الجوهرية عبر موقع تداول وال�صحف اليومية ون�شرة �أخبار �صافوال التي ت�صدر ب�صفة ربع �سنوية .كما توجد �إدارة خا�صة لمتابعة
�شئون الم�ساهمين.

ب .رأسمال الشركة واألسهم الحرة كما في 2010/12/31م:
-

 5.000.000.000ريال
� 500.000.000سهم ًا
� 367.559.195سهم َا
 5.000.000.000ريال
 10ريال
 10ريال

ر�أ�س المال الم�صرح به (ريال �سعودي)
عدد الأ�سهم الم�صدرة (جميع �أ�سهم ال�شركة �أ�سهم عادية)
عدد الأ�سهم الحرة ( )Float sharesوفق ًا ل�سجل ال�شركة بتداول
ر�أ�س المال المدفوع (ريال �سعودي)
القيمة اال�سمية لل�سهم
القيمة المدفوعة لل�سهم

ملحوظة :عدد الأ�سهم الحرة يتغير من فترة �إلى �أخرى وفق ًا لحركة تداول �أ�سهم ال�شركة اليومية بيع ًا و�شراء في �سوق الأ�سهم.

ج .قائمة المالك الرئيسيين:
بيان ب�أ�سماء وعدد �أ�سهم ون�سبة ملكية الم�ساهمين الرئي�سيين الذين يملكون  %5فما فوق وتغيرها خالل العام 2010م (بالريال):
ن�سبة الملكية في
عدد الأ�سهم
كما في بداية عام 2010م بداية العام 2010م

م

ا�سم الم�ستثمر

الجن�سية

1
2

ال�شيخ محمد �إبراهيم محمد العي�سى
الم�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية

3
4

ال�شيخ عبد اهلل محمد عبد اهلل الربيعة
�شركة عبد القادر المهيدب و�أوالده

59.993.999
�سعودي
م�ؤ�س�سة حكومية 52.143.113
�سعودية
43.750.000
�سعودي
�شركة �سعودية 42.376.794

عدد الأ�سهم كما في نهاية ن�سبة التغير في
الملكية بنهاية
عام 2010م
العام 2010م

%12
%10.43

59.638.999
54.658.575

%11.3
%10.93

%8.75
%8.48

43.750.000
42.379.469

%8.75

%8.48

ملحوظة :فيما يتعلق بالإخطارات المتعلقة بتغير ن�س ��بة ملكية الم�س ��اهمين الرئي�س ��يين بالزيادة �أو النق�ص ��ان والم�شار �إليهم في المادة ( )30من قواعد
الت�س ��جيل والإدراج ،تود المجموعة الإفادة ب�أنها لم تتلق �أي �إخطار من نوعه من كبار المالك بتغ ّير ملكيتهم خالل العام المالي 2010م ،وقد اعتمدت في
ر�صد البيانات �أعاله بناءا على �سجالت ال�سوق المالية ال�سعودية (تداول).
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د .تواريخ تهم المساهمين والمستثمرين:
تود �أن تعلن المجموعة عن التواريخ والمواعيد للأحداث التالية خالل العام 2011م والتي تهم م�ساهميها الكرام:
2011م

الحدث

 28مار�س

موعد �إنعقاد الجمعية العامة للم�ساهمين

انظر
المالحظة

موعد �إنعقاد الجمعية العامة غير العادية للم�ساهمين

2011م

�أهم �أحداث الربع الأول:

� 18أبريل

 -موعد انعقاد مجل�س الإدارة للربع الأول

� 21- 18أبريل  -ن�شر نتائج الربع الأول
� 21- 18أبريل � -إعالن قرار المجل�س بتوزيع �أرباح الربع الأول
 15مايو
2011م

 18يوليو
 21-18يوليو
 21-18يوليو
� 15أغ�سط�س
2011م

 �صدور ن�شرة �أخبار �صافوال للربع الأول التي تت�ضمن �أخبارال�شركة وتقرير عن �أداء قطاعاتها للربع المذكور.

مالحظات

يتم الإعالن عن موعد الجمعية وجدول �أعمالها عبر تداول وال�صحف المحلية
وموقع ال�شركة الإلكتروني خالل الأ�سبوع الأخير من �شهر فبراير 2011م ،وفقاً
للإجراءات النظامية.
يتوقع �أن يتم عقد جمعية عامة غير عادية العتماد �إ�صدار �أ�سهم الأولوية
الخا�صة بمجموعة المهيدب و�شركة جيان ال�سعودية (الحكير) ،و�سيتم الإعالن
عن موعد هذه الجمعية وجدول �أعمالها في تداول وال�صحف الر�سمية وموقع
ال�شركة الإلكتروني وفق ًا للإجراءات النظامية.
يقوم المجل�س باعتماد النتائج المالية والأرباح ويتم الإعالن عنها فور اعتمادها
من قبل المجل�س بناء على تو�صية لجنة المراجعة.
�سيتم ن�شرها في تداول �أو ًال ومن ثم موقع ال�شركة الإلكتروني وال�صحف اليومية.
يتم �صرفها خالل ( )15يوم من تاريخ الأحقية المحدد في �إعالن �صرف
الأرباح الذي يتم ن�شره في موقع تداول.
طباعة ن�شرة �أخبار �صافوال للربع الأول مع تغطية كاملة لأداء ال�شركة
وقطاعاتها المختلفة ،كما �سيتم توزيعها مع �إحدى ال�صحف اليومية كملحق لها،
بالإ�ضافة �إلى ن�شرها في موقع ال�شركة الإلكتروني.

�أهم �أحداث الربع الثاني:

يقوم المجل�س باعتماد النتائج المالية والأرباح ويتم الإعالن عنها فور اعتمادها
 اجتماع مجل�س الإدارة للربع الثانيمن قبل المجل�س بناء على تو�صية لجنة المراجعة.
�سيتم ن�شرها في تداول وموقع ال�شركة الإلكتروني وال�صحف اليومية.
 ن�شر ح�سابات الربع الثانييتم �صرفها خالل ( )15يوم من تاريخ الأحقية المحدد في �إعالن �صرف
 �إعالن قرار المجل�س بتوزيع �أرباح الربع الثانيالأرباح الذي يتم ن�شره في موقع تداول.
 �صدور ن�شرة �أخبار �صافوال للربع الثاني التي تت�ضمن �أخبار �صدور ن�شرة �أخبار �صافوال للربع الثاني مع تغطية كاملة لأداء ال�شركةوقطاعاتها المختلفة ،كما �سيتم توزيعها مع �إحدى ال�صحف اليومية كملحق له،
ال�شركة وتقرير عن �أداء قطاعاتها للربع المذكور.
بالإ�ضافة �إلى ن�شرها في موقع ال�شركة الإلكتروني.
�أهم �أحداث الربع الثالث:

يقوم المجل�س باعتماد النتائج المالية والأرباح ويتم الإعالن عنها فور اعتمادها
 اجتماع مجل�س الإدارة للربع الثالث� 17أكتوبر
من قبل المجل�س بناء على تو�صية لجنة المراجعة.
�سيتم ن�شرها في تداول وموقع ال�شركة الإلكتروني وال�صحف اليومية.
� 21-17أكتوبر  -ن�شر نتائج الربع الثالث
يتم �صرفها خالل ( )15يوم من تاريخ الأحقية المحدد في �إعالن �صرف
 �إعالن قرار المجل�س بتوزيع �أرباح الربع الثالثالأرباح الذي يتم ن�شره في موقع تداول.
 �صدور ن�شرة �أخبار �صافوال للربع الثالث التي تت�ضمن �أخبار �صدور ن�شرة �أخبار �صافوال للربع الثالث مع تغطية كاملة لأداء ال�شركة 7نوفمبر
وقطاعاتها المختلفة ،كما �سيتم توزيعها مع �إحدى ال�صحف اليومية كملحق لها،
ال�شركة وتقرير عن �أداء قطاعاتها للربع المذكور.
بالإ�ضافة �إلى ن�شرها في موقع ال�شركة الإلكتروني.
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2011م

�أهم �أحداث الربع الرابع:

 26دي�سمبر

 -اجتماع المجل�س العتماد خطة وموازنة 2012 -

 17يناير

يقوم المجل�س باعتماد النتائج المالية والأرباح للربع الرابع ويتم الإعالن عنها
اجتماع مجل�س الإدارة للربع الرابع
فور اعتمادها من قبل المجل�س بناء على تو�صية لجنة المراجعة.
�سيتم ن�شر التوقعات المالية لل�شركة للعام 2012م في تداول وموقع ال�شركة
التوقعات المالية لل�شركة للعام 2012م
الإلكتروني وال�صحف اليومية مع نتائج الربع الرابع 2011م.
�سيتم ن�شرها في تداول وموقع ال�شركة الإلكتروني وال�صحف اليومية.
نتائج الربع الرابع 2011م
يتم �صرفها خالل ( )15يوم من تاريخ الأحقية المحدد في �إعالن �صرف
�إعالن قرار المجل�س بتوزيع �أرباح الربع الرابع 2011م
الأرباح الذي يتم ن�شره في موقع تداول
 �صدور ن�شرة �أخبار �صافوال للربع الرابع التي تت�ضمن �أخبار �صدور ن�شرة �أخبار �صافوال للربع الرابع مع تغطية كاملة لأداء ال�شركةوقطاعاتها المختلفة ،كما �سيتم توزيعها مع �إحدى ال�صحف اليومية كملحق لها،
ال�شركة وتقرير عن �أداء قطاعاتها للربع المذكور.
بالإ�ضافة �إلى ن�شرها في موقع ال�شركة الإلكتروني.

2012م

 21-17يناير
 21-17يناير
 15فبراير
2012م

�إعتماد خطة والميزانية التقديرية لل�شركة للعام 2012م

ملحوظة :بع�ض التواريخ �أعاله تعتبر تقريبية ومخطط لها من قبل �ص ��افوال� ،إال �أنها قد تتغير وفق ًا للإخطارات الر�س ��مية التي ترد �إليها من قبل الجهات
النظامية المخت�صة.

هـ .االفصاحات المتعلقة بمجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين:
ُيعد مجل�س الإدارة في المجموعة الجهاز الإداري الأعلى الم�س�ؤول �أمام الجمعية العامة للم�ساهمين عن �إدارة ال�شركة وذلك وفقا للقانون والنظام الأ�سا�سي
لل�ش ��ركة .ومن �أبرز مهام المجل�س ر�سم واعتماد التوجهات الإ�ستراتيجية والأهداف الرئي�سية للمجموعة وو�ضع ومتابعة �إجراءات الرقابة الداخلية و�إدارة
المخاطر و�ضمان كفاءتها وفاعليتها ،واعتماد الموازنات الرئي�سية وال�سيا�سات المالية ومتابعة ومراقبة �أداء ال�شركة و�أعمال الإدارة التنفيذية بها ،وو�ضع
ال�سيا�سات التي تنظم العالقة مع �أ�صحاب الم�صالح وتحمي حقوقهم ،بجانب و�ضع واعتماد ال�سيا�سات التي ت�ؤكد وت�ضمن تطبيق وتنفيذ الأنظمة واللوائح
الر�س ��مية وااللتزام بالإف�ص ��اح عن المعلومات الجوهرية عن ال�شركة و�أدائها والتي من �ش�أنها �أن ت�ساعد م�س ��اهمي ال�شركة وجمهور م�ستثمريها في تقييم
�أ�صول وخ�صوم �أو مطلوبات ال�شركة ،هذا بالإ�ضافة �إلى المهام الأخرى التي ورد تف�صيلها في النظام الأ�سا�سي لل�شركة ودليل الحوكمة الإدارية للمجموعة.

هـ )1-تكوين مجل�س الإدارة وت�صنيف �أع�ضائه وال�شركات الم�ساهمة التي ال يزالون يتولون ع�ضويتها:
يتكون مجل�س �إدارة ال�شركة من ( )11ع�ضو ًا تم انتخابهم للدورة الجديدة التي بد�أت في 2010/7/1م وتنتهي في 2013/06/30م ،وجميعهم �أع�ضاء غير
تنفيذيين وم�س ��تقلين ما عدا من�ص ��ب ع�ضو مجل�س الإدارة المنتدب ،وفيما يلي �أ�سماء �أع�ض ��اء المجل�س وت�صنيف ع�ضويتهم وبيان بم�ؤهالتهم وال�شركات
الم�ساهمة»مدرجة وغير مدرجة» التي ال يزالون يتولون ع�ضويتها:
م

ا�سم الع�ضو

.1

�أ� .سليمان عبد القادر المهيدب
رئي�س مجل�س الإدارة

ت�صنيف
الع�ضوية

غير تنفيذي

تعريف موجز بم�ؤهالت وخبرات الع�ضو ،وال�شركات الم�ساهمة التي يتولى ع�ضويتها بجانب ع�ضويته في
مجل�س �إدارة مجموعة �صافوال

* الم�ؤهالت :ال�سنة الثانية – كلية الطب في العام 1985م.
* ال�شركات الم�ساهمة التي يتولى ع�ضويتها حالياً�( :شركة المراعي ،ال�شركة ال�سعودية
للأنابيب ،البنك ال�سعودي البريطاني)
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ت�صنيف
الع�ضوية

م

ا�سم الع�ضو

.2

د .عبد الرو�ؤف محمد مناع
ع�ضو مجل�س الإدارة المنتدب
(اعتبارا من الن�صف الثاني 2010م)

تنفيذي

.3

د� .سامي مح�سن باروم

.4

�أ� .إبراهـيم محمد العي�سى

تنفيذي
(خالل الن�صف
الأول)
وغير تنفيذي
(خالل الن�صف
الثاني)
غير تنفيذي

.5

�أ .عبد العزيز بن خالد الغفيلي
(ممثل الم�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات
الإجتماعية)

.6

معالي م .عبد اهلل محمد نور رحيمي غير تنفيذي
(ممثل �صندوق اال�ستثمارات العامة)

غير تنفيذي

.7

�أ .عمار عبد الواحد الخ�ضيري

م�ستقل

.8

د .غ�سان �أحمد ال�سليمان

م�ستقل

.9

�أ .محمد عبد القادر الف�ضل

م�ستقل
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تعريف موجز بم�ؤهالت وخبرات الع�ضو ،وال�شركات الم�ساهمة التي يتولى ع�ضويتها بجانب ع�ضويته في
مجل�س �إدارة مجموعة �صافوال

* الم�ؤهالت :دكتوراه من جامعة وا�شنطن� -سياتل – الواليات المتحدة الأمريكية 1982م،
الهند�سة الميكانيكية من جامعة كالفورنيا بيركلي بالواليات المتحدة الأمريكية ،بكالوريو�س
في الهند�سة الميكانيكية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالمملكة العربية ال�سعودية.
* ال�شركات الم�ساهمة التي مازال يتولى ع�ضويتها�( :شركة المراعي ،البنك ال�سعودي
للإ�ستثمار� ،شركة عافية العالمية).
* الم�ؤهالت :دكتوراه في �إدارة العمليات ونظم المعلومات الإدارية – جامعة �إنديانا
بالواليات المتحدة ،ماج�ستير �إدارة الأعمال (مع مرتبة ال�شرف) مدر�سة وارتون للإدارة،
جامعة بن�سلفانيا بالواليات المتحدة في دي�سمبر 1985م.
*ال�شركات الم�ساهمة التي يتولى ع�ضويتها حالياً�( :شركة مدينة المعرفة االقت�صادية،
�شركة اال�سمنت العربية ،و�شركة العزيزية بنده المتحدة).
*الم�ؤهالت :بكالوريو�س في �إدارة الأعمال من جامعة ت�شابمان – كاليفورنيا بالواليات
المتحدة الأمريكية في عام 1974م
*ال�شركات الم�ساهمة التي يتولى ع�ضويتها حالياً�( :شركة �أ�سمنت ينبع ،مجموعة طيبة
القاب�ضة ،البنك ال�سعودي الفرن�سي� ،شركة المراعي).
*الم�ؤهالت :ماج�ستير في االقت�صاد من الواليات المتحدة الأمريكية ،بكالوريو�س اقت�صاد
من جامعة الملك �سعود عام 1981م.
ً
*ال�شركات الم�ساهمة التي يتولى ع�ضويتها حاليا (م�صرف الراجحي� ،شركة هرفي
للخدمات الغذائية).
*الم�ؤهالت :بكالوريو�س في الهند�سة الميكانيكية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
– المملكة العربية ال�سعودية 1975م .ي�شغل حالي ًا من�صب رئي�س الهيئة العامة للطيران
المدني.
ً
*ال�شركات الم�ساهمة التي يتولى ع�ضويتها حاليا( :البنك الأهلي التجاري).
*الم�ؤهالت :ماج�ستير �إدارة هند�سية من جامعة جورج وا�شنطن ،بكالوريو�س هند�سة
معمارية من جامعة جورج وا�شنطن بالواليات المتحدة الأمريكية عام 1984م.
*ال�شركات الم�ساهمة التي يتولى ع�ضويتها حالياً�( :شركة الدرع العربي للت�أمين التعاوني،
�شركة هرفي للخدمات الغذائية� ،شركة مدار�س الرواد� ،شركة الأندية الريا�ضية� ،شركة
الم�صنع ال�سعودي لل�صوف ال�صخري� ،شركة مورجان �ستانلي ،مجموعة الطيار لل�سفر
وال�سياحة).
*الم�ؤهالت :دكتوراه في الإدارة الإ�ستراتيجية من جامعة هُ ل بالمملكة المتحدة ،ماج�ستير
�إدارة الأعمال (مع مرتبة ال�شرف) من جامعة �سان فران�سي�سكو ،بكالوريو�س �إدارة �أعمال
بدرجة ال�شرف من جامعة منلو – كاليفورنيا بالواليات المتحدة الأمريكية في 1978م.
*ال�شركات الم�ساهمة التي يتولى ع�ضويتها حالياً�( :شركة الأ�سمنت العربية ،م�ست�شفيات
ومراكز المغربي� ،شركة عافية العالمية� ،شركة العزيزية بنده المتحدة).
*الم�ؤهالت :بكالوريو�س علوم اقت�صادية وت�سويقية من جامعة �سان فران�سي�سكو – الواليات
المتحدة الأمريكية عام 1977م.
ال�شركات الم�ساهمة التي يتولى ع�ضويتها حالياً�( :شركة جدة للتطوير العمراني ،دار
التمليك� ،شركة كنان الدولية للتطوير العقاري)
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م

ا�سم الع�ضو

.10

�أ .مو�سى عمران العمران

م�ستقل

.11

�أ .يو�سف محمد على ر�ضا

م�ستقل

تعريف موجز بم�ؤهالت وخبرات الع�ضو ،وال�شركات الم�ساهمة التي يتولى ع�ضويتها بجانب ع�ضويته في
مجل�س �إدارة مجموعة �صافوال

ت�صنيف
الع�ضوية

*الم�ؤهالت :ماج�ستير �إدارة �أعمال – جامعة �سانت �إدورد ،بكالوريو�س هند�سة �صناعية
– جامعة الملك �سعود عام 1990م ،دبلوم من المعهد الأمريكي ( )AIBمعهد بيت�سبرغ
بالواليات المتحدة الأمريكية.
*ال�شركات الم�ساهمة التي يتولى ع�ضويتها حالياَ�( :شركة الأ�سمنت العربية� ،شركة
المراعي ،البنك ال�سعودي الفرن�سي).
*الم�ؤهالت :ماج�ستير في �إدارة الأعمال – جامعة كالفورنيا – بيركلي* .ال�شركات
الم�ساهمة التي يتولى ع�ضويتها حالياً( :ال�شركة العربية لتجارة المواد البترولية� ،شركة
عافية العالمية� ،شركة العزيزية بنده المتحدة).

لمزيد من المعلومات حول ال�سيرة الذاتية وخبرات �أع�ضاء المجل�س نرجو زيارة موقع ال�شركة االلكتروني ()www.savola.com

هـ� )2-سجل ح�ضور اجتماعات مجل�س الإدارة:
تعزيز ًا لدوره ،فقد عقد مجل�س الإدارة ( )8اجتماعات خالل العام 2010م ،منها ( )5اجتماعات مجدولة وثالث �إجتماعات غير مجدولة (ا�س ��تثنائية)،
ويو�ضح الجدول �أدناه �سجل ح�ضور �أع�ضاء مجل�س الإدارة الجتماعات المجل�س خالل العام 2010م:
تاريخ االجتماع لعام 2010

�إ�سم الع�ضو
� .1أ� .سليمان عبد القادر المهيدب*
(رئي�س مجل�س الإدارة)
 .2د .عبد الر�ؤوف محمد مناع
(ع�ضو مجل�س الإدارة المنتدب)
 .3د� .سامي مح�سن باروم
� .4أ� .إبراهـيم محمد العي�سى
� .5أ .عبد العزيز بن خالد الغفيلي
 .6معالي م .عبد اهلل محمد نور رحيمي*
� .7أ .عمار عبد الواحد الخ�ضيري
 .8د .غ�سان �أحمد ال�سليمان
� .9أ .محمد عبد القادر الف�ضل
� .10أ .مو�سى عمران العمران
� .11أ .يو�سف محمد علي ر�ضا

 27يونيو

� 22أغ�سط�س

� 21سبتمبر

 26دي�سمبر

العدد

 17يناير

 21فبراير

ع�ضو جديد

√

√

√

√

()4

ع�ضو جديد

√

√

√

√

()4

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√

√
√

×
√
×
√
√

√

√
×
√
√
√

√
√
√
√
√

()8
()8
()8
()1
()6
()6
()7
()7
()8

√
√
√

√
√
√
ع�ضو جديد
×
√
×
√
√
√
√
√
√
√

 18ابريل

√

×
√

 20مايو

√

√
√
√

√
√

√

√
√
√
√
√

•* ت ��م تعيين كل من الأ�س ��تاذ �س ��ليمان المهي ��دب والدكتور عبد الر�ؤوف محمد مناع �أع�ض ��اء ًا بالمجل� ��س بناء ًا على قرار الجمعية العامة للم�س ��اهمين
المنعقدة في 2010/6/27م.
•* تم تعيين معالي المهند�س عبد اهلل محمد نور رحيمي – ع�ض ��و ًا بالمجل�س في � 21س ��بتمبر 2010م (ممث ًال ل�ص ��ندوق الإ�ستثمارات العامة) بد ًال عن
معالي المهند�س عادل محمد فقيه (رئي�س مجل�س �إدارة مجموعة �صافوال �سابق ًا) والذي تم تعيينه وزير ًا للعمل في �أغ�سط�س 2010م.
•ح�ض ��ر الدكتور عبد اهلل محمد علي تلم�س ��اني (الع�ضو ال�سابق بالمجل�س) �أربعة جل�س ��ات خالل الن�صف الأول 2010م ،حيث انتهت فترة ع�ضويته في
2010/6/30م .بينما ح�ض ��ر المهند�س طالل �إبراهيم الميمان (الع�ض ��و ال�س ��ابق بالمجل�س) اجتماع واحد خالل الن�صف الأول 2010م ،حيث انتهت
فترة ع�ضويته كذلك في 2010/6/30م.
57

�آليات حوكمة ال�شركات وال�شفافية

هـ )3-الفريق التنفيذي بالمجموعة:
يق ��وم الفري ��ق التنفيذي بقيادة الع�ض ��و المنتدب للمجموعة بتنفيذ اال�س ��تراتيجيات والخطط التي يقرها مجل�س الإدارة �س ��واء على م�س ��توى مجل�س �إدارة
المجموع ��ة �أو المجال� ��س الفرعية لل�ش ��ركات التابعة للمجموعة ،وكذلك يقوم بمتابعة عمليات المجموعة ومتابعة تحقيق م�ؤ�ش ��رات الأداء المر�س ��ومة .كما
توجد لجان تنفيذية على م�ستوى القطاعات للم�ساعدة في عمليات الإدارة والإ�شراف والرقابة على التنفيذ (كل ح�سب القطاع الذي يديره):
اال�سم

المن�صب

.1
.2
3
.4

د .عبد الر�ؤوف محمد مناع
م .ازهر محي الدين كنجي
م .محمد حامد الكليبي
�أ .موفق من�صور جمال

.5

د .ايمن عرب ها�شم

�سبق ذكر م�ؤهالته �ضمن �أع�ضاء المجل�س
الع�ضو المنتدب
الرئي�س التنفيذي لقطاع البال�ستيك بكالوريو�س هند�سة – جامعة الملك عبد العزيز 1985م
بكالوريو�س هند�سة �صناعية – جامعة الملك عبد العزيز 1995م
الرئي�س التنفيذي لقطاع ال�سكر
بكالوريو�س العلوم في المحا�سبة – جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
الرئي�س التنفيذي لقطاع التجزئة
بال�سعودية 1988م.
دكتوراه في الهند�سة ال�صناعية والت�شغيل – جامعة ميت�شجان ب�أمريكا
نائب رئي�س �أول التخطيط
اال�ستراتيجي وتطوير الموارد الب�شرية 1999م ،ماج�ستير هند�سة الطيران 1988م – جامعة �ستانفورد -امريكا،
بكالوريو�س هند�سة مدنية – جامعة �ستاندفورد امريكا 1985م.

.6

�أ .نعمـــان فروخ محمد

المدير المالي للمجموعة

بكالوريو�س في العلوم المحا�سبية ،محا�سبة و�إدارة التكاليف (،)ACMA

.7

�أ .محمود من�صور عبد الغفار

نائب الرئي�س الأول لل�شئون العامة
و�أمين مجل�س الإدارة

بكالوريو�س من جامعة �سان فران�سي�سكو ،الواليات المتحدة الأمريكية في
مجال ال�سالمة والأمن ال�صناعي.

م

الم�ؤهالت

�إدارة ال�ضرائب ()ATM

هـ )4-مكاف�آت �أع�ضاء مجل�س الإدارة وكبار التنفيذيين:
تقوم مجموعة �صافوال بدفع مكاف�آت وم�صاريف وبدل ح�ضور الجل�سات لأع�ضاء مجل�س الإدارة و�أع�ضاء المجال�س الفرعية واللجان المنبثقة من المجل�س،
ا�س ��تناد ًا �إلى �أنظمة وزارة التجارة وال�ص ��ناعة والنظام الأ�سا�س ��ي لل�ش ��ركة ،كما تقوم المجموعة بدفع رواتب ومكاف�آت وتعوي�ضات كبار التنفيذيين ح�سب
عقود العمل المبرمة معهم .وفيما يلي تفا�ص ��يل المكاف�آت والرواتب والم�ص ��روفات المدفوعة لأع�ض ��اء مجل�س الإدارة والع�ض ��و المنتدب و�س ��بعة من كبار
التنفيذيين في المجموعة بما فيهم الرئي�س التنفيذي والمدير المالي للمجموعة عن العام 2010م على النحو التالي:
هـ )1-4-مكاف�آت �أع�ضاء مجل�س الإدارة:
م

ا�سم الع�ضو

.1

بدل الح�ضور لجل�سات مجل�س
الإدارة واللجان المنبثقة عنه
والبدالت الأحرى (ريال)

معالي م .عادل فقيه -رئي�س المجل�س ال�سابق – �أنظر المالحظة (20.000 )1

المكاف�أة ال�سنوية لع�ضوية
المجل�س بواقع � 200ألف ريال
لل�سنة

.2

�أ� .سليمان عبد القادر المهيدب (رئي�س المجل�س الحالي)
تم �إنتخابه كع�ضو �إعتبار ًا من (2010/7/1م)
د .عبد الرو�ؤف محمد مناع*
ع�ضو مجل�س الإدارة المنتدب
تم تعيينه �إعتبار ًا من (2010/7/1م)

43.040

100.000

143.040

45.000

100.000

145.000

3
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 .4د� .سامي مح�سن باروم
الع�ضو المنتدب ال�سابق (للن�صف الأول من العام 2010م)
� .5أ� .إبراهـيم محمد العي�سى
� .6أ .عبد العزيز بن خالد الغفيلي
 .7معالي م .عبد اهلل محمد نور رحيمي – �أنظر المالحظة ()2
� .8أ .عمار عبد الواحد الخ�ضيري
 .9د .غ�سان �أحمد ال�سليمان
� .10أ .محمد عبد القادر الف�ضل
� .11أ .مو�سى عمران العمران
� .12أ .يو�سف محمد على ر�ضا

50.000

200.000

250.000

70.000
99.600
5.000
77.880
71.000
95.000
65.000
80.000

200.000
200.000
50.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000

270.000
299.600
55.000
277.880
271.000
295.000
265.000
280.000

�أع�ضاء مجل�س الإدارة للدورة ال�سابقة (حتى 2010/6/30م)

 .13د .عبد اهلل محمد علي تلم�ساني
 .14م .طالل �إبراهيم الميمان
الإجمالي

20.000
8.260
749.780

100.000
100.000
2.200.000

120.000
108.260

2.949.780

ملحوظة:
1.1نود الإ�ش ��ارة �إلى �أن معالي المهند�س عادل فقيه (ممثل �ص ��ندوق اال�ستثمارات العامة �س ��ابق ًا في ع�ضوية المجل�س) كان يتقلد من�صب رئي�س المجل�س
حت ��ى �أغ�س ��ط�س 2010م ،حيث لم يتقا�ض معاليه �أي مخ�ص�ص ��ات مالية عن ع�ض ��ويته في مجل� ��س �إدارة المجموعة خالل فترة توليه لمن�ص ��ب رئي�س
المجل� ��س خ�ل�ال العام 2010م وحتى تاريخ تعيين معاليه وزير ًا للعمل بموجب مر�س ��وم ملكي في �أغ�س ��ط�س 2010م وا�س ��تقالته من ع�ض ��وية المجل�س.
حيث �إن مكاف�أة ع�ضوية المجل�س وبدل الح�ضور الجل�سات الخا�صة بع�ضويته والبالغة � 170ألف ريال يتم دفعها ب�شيك م�صدق مبا�شرة با�سم �صندوق
اال�ستثمارات العامة ولح�ساب ال�صندوق الذي يمثل ع�ضويته.
2.2كما نود �أن ن�ش ��ير �أي�ض� � ًا �إلى �أن معالي المهند�س عبد اهلل محمد نور رحيمي الذي تم تعيينه في � 21س ��بتمبر 2010م ممث ًال ل�ص ��ندوق الإ�س ��تثمارات
العام ��ة (ف ��ي المكان الذي �ش ��غر بعد ا�س ��تقالة معالي المهند�س عادل فقيه) �أي�ض� � ًا ل ��م يتقا�ض �أي مكاف�آت خالل فترة ع�ض ��ويته من �س ��بتمبر وحتى
2010/12/31م ،حيث �إن مكاف�أته لهذه الفترة والتي بلغت � 55ألف ريال يتم دفعها �أي�ض� � ًا ب�ش ��يك م�صدق مبا�شرة با�سم �صندوق اال�ستثمارات العامة
ولح�ساب ال�صندوق الذي يمثل ع�ضويته.
هـ )2-4-مكاف�أة رئي�س مجل�س الإدارة (ال�سابق):
�إلتزام ًا بعملية الإف�ص ��اح التي تقت�ض ��يها الأنظمة ذات العالقة ،يود مجل�س الإدارة �أن ي�شير �إلى �أنه قد �أقر في جل�سته المنعقدة بتاريخ  26دي�سمبر2010م،
وبناءا على تو�ص ��ية لجنة المكاف�آت والتر�ش ��يحات والحوكمة� ،ص ��رف مبلغ قدره  12مليون ريال كمكاف�أة ا�ستثنائية مقطوعة لمعالي المهند�س عادل محمد
فقيه (رئي�س مجل�س الإدارة ال�س ��ابق للمجموعة) وذلك تقدير ًا للجهود الكبيرة والمتميزة التي قام بها معاليه منذ ت�أ�س ��ي�س ال�شركة و�إن�ضمامه لها في عام
1980م وحتى تاريخ تركه لمن�ص ��ب رئي�س مجل�س الإدارة في �أغ�س ��ط�س 2010م وذلك بعد �ص ��دور المر�س ��وم الملكي الكريم القا�ض ��ي بتعيين معاليه وزير ًا
للعمل ،حيث تقلد من�صب الع�ضو المنتدب خالل الفترة من 1983م �إلى �أن تم تعيينه رئي�س ًا للمجل�س وع�ضو ًا منتدب ًا في عام 1990م وحتى مار�س 2005م،
ث ��م رئي�س� � ًا للمجل�س حتى �أغ�س ��ط�س 2010م ،وقد قام معاليه خ�ل�ال تلك الفترة بقيادة ال�ش ��ركة بتميز واقتدار ،حيث تمكن ��ت المجموعة تحت قيادته من
تحقيق نجاحات كبيرة ،حيث تحولت من �ش ��ركة تعمل في مجال الزيوت وال�س ��من النباتي �إلى �شركة متنوعــة اال�ستثمارات والأن�شطة ،ت�شمل فــي محفظتها
اال�س ��تثماريـة بجانب زيـوت الطعام�( ،صناعة ال�سكر ،وتجـارة التجزئـة ،ون�شاط البال�س ��تيك ،والتطوير العقاري ،وبع�ض اال�ستثمارات المتنوعة الأخرى)،
مما نتج عنه زيادة كبيرة في �أرباحها من  60مليون ريال في بداية الت�سعينيات �إلى حوالي مليار ريال في عام 2009م ،كما حققت ال�شركة خالل تلك الفترة
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تو�س ��ع ًا جغرافي ًا لعمليات المجموعة في �أكثر من ع�ش ��رة دول وامتدت عمليات الت�ص ��دير �إلى دول عديدة حول العالم ،بالإ�ضافة �إلى موا�صلة معاليه خدمة
المجموعة رغم ان�ش ��غاله بعد تعيينه �أمين ًا لمحافظة جدة في مار�س 2005م ،حيث ا�س ��تمر معاليه في رئا�س ��ة مجل�س الإدارة و�إعطاء المجموعة جزء ًا من
وقته لمتابعة �أعمالها و�أن�ش ��طتها المختلفة ،كما �أن معاليه لم يتقا�ض مكاف�آت �س ��نوية منذ تعيينه رئي�س ًا للمجل�س في �أبريل 2005م وحتى تاريخ خروجه من
ع�ضوية المجل�س في �أغ�سط�س 2010م وذلك وفق ًا لما تم الإف�صاح عنه �سابق ًا في التقارير ال�سنوية لالعوام الما�ضية.
هـ )3 -4-مكاف�آت ومخ�ص�صات كبار التنفيذيين بالمجموعة لعام 2010م:
البيان

 الرواتب البدالت المكاف�آت الدورية وال�سنويةالمجموع

الع�ضو المنتدب الحالي
(الدكتور عبد الر�ؤوف محمد مناع
(ب�صفته رئي�ساً تنفيذياً لل�شركة)،
عن الن�صف الثاني 2010م*

1.500.000
525.000
3.551.940

5.576.940

الع�ضو المنتدب ال�سابق
(الدكتور �سامي مح�سن باروم)
(ب�صفته رئي�ساً تنفيذياً لل�شركة)
عن الن�صف الأول 2010م*

1.350.000
518.000
3.732.481
5.603.481

تفا�صيل مكاف�آت كبار التنفيذيين بالمجموعة
وعددهم (� )7أع�ضاء بما فيهم المدير المالي
للمجموعة ()2010

8.900.000
3.580.540
8.448.910
20.929.450

ملحوظة :مكاف�أة الع�ضو المنتدب الحالي وال�سابق ب�صفتهما ع�ضوين مجل�س �إدارة تم تف�صيلها في الجدول ال�سابق بالرقم (هـ)1-4-
مالحظات:
ا -مكاف�أة الع�ضو المنتدب الحالي:
من جانب �آخر ،تقا�ض ��ي �س ��عادة الدكتور عبد الر�ؤوف مناع ب�ص ��فته ع�ضو منتدب ل�ش ��ركة �صافوال للأغذية �أي�ض� � ًا مبلغ قدره  2.15مليون ريال منها مبلغ
 1.36ملي ��ون ريال عبارة عن مكاف�أة الأداء عن الربع الثاني ل�ش ��ركة �ص ��افوال للأغذية ،وبقية المبلغ عبارة عن مرتبات وب ��دالت �أخرى وفق ًا للعقد المبرم
معه في هذا الخ�صو�ص.
-2الع�ضو المنتدب ال�سابق:

تم خالل العام المالي 2010م �ص ��رف مبلغ  14.18مليون ريال ل�س ��عادة الدكتور �س ��امي مح�س ��ن باروم – الع�ض ��و المنتدب ال�س ��ابق للمجموعة عبارة عن
ا�ستحقاقاته المالية الخا�صة بنهاية الخدمة ،حيث عمل بالمجموعة لأكثر من  15عام ًا وذلك وفق ًا للعقد المبرم معه وال�سيا�سة المتبعة بالمجموعة.

و .لجان مجلس اإلدارة:
لل�ش ��ركة لجان فرعية منبثقة عن مجل�س الإدارة وعددها ( )5لجان فرعية تم ت�ش ��كيل ع�ض ��ويتها من قبل �أع�ض ��اء المجل�س و�أع�ضاء خارجيين وتنفيذيين
من ذوي الخبرات والتخ�ص�صات ،ولهذه اللجان ميثاق عمل ( )Charterمعتمد من قبل مجل�س الإدارة يحدد �صالحياتها و�إجرءات عملها وهي كما يلي:

و  )1 -لجنة المراجعة:
تتكون لجنة المراجعة من (� )4أع�ضاء جميعهم غير تنفيذيين ومن بينهم مخت�ص بال�ش�ؤون المالية والمحا�سبية .عقدت اللجنة خالل العام 2010م عدد
( )4اجتماعات ،وتقوم هذه اللجنة بدور �أ�سا�س وهام في م�ساعدة مجل�س الإدارة للوفاء بواجباته النظامية .وقد قامت اللجنة خالل عام  2010بالإ�شراف
والتن�سيق على عمليات المراجعة الداخلية والخارجية للمجموعة وذلك بهدف التحقق من مدى فاعلية وكفاءة �أنظمة و�إجراءات الرقابة الداخلية.
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�أع�ضاء لجنة المراجعة و�سجل ح�ضور اجتماعات اللجنة وملخ�ص لأبرز مهامها:
م

.1
.2
.3
.4
.5

ا�سم الع�ضو

�أ .عبد العزيز بن خالد الغفيلي
د .محمد علي ح�سن اخوان*
�أ.عبد الحميد �سليمان المهيدب
�أ.بدر عبد اهلل العي�سى*
�أ .محمود من�صور عبد الغفار

المن�صب

رئي�س اللجنة
ع�ضو اللجنة
ع�ضو اللجنة
ع�ضو اللجنة
�أمين اللجنة

مرات الح�ضور

3

-

3

-

4

ملخ�ص لأبرز مهام اللجنة

الإ�شراف على �إدارة المراجعة الداخلية في المجموعة ،من �أجل
التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهمات التي حددها لها
مجل�س الإدارة.

درا�سة نظام الرقابة الداخلية وو�ضع تقرير مكتوب عن ر�أيها وتو�صياتها
في �ش�أنه ،ودرا�سة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات
الت�صحيحية للملحوظات الواردة فيها.

التو�صية لمجل�س الإدارة بتعيين المحا�سبين القانونيين وف�صلهم
وتحديد �أتعابهم ،متابعة �أعمال المحا�سبين القانونيين ،ودرا�سة القوائم
المالية الربع �سنوية والختامية قبل عر�ضها على مجل�س الإدارة و�إبداء
الر�أي والتو�صية في �ش�أنها.
*كان يتر�أ�س اللجنة خالل الن�صف الأول 2010م الأ�ستاذ �إبراهيم محمد العي�سى ،بالإ�ضافة �إلى ع�ضوية الأ�ستاذ محمد عبد القادر ،حيث ح�ضر كل واحد منهم
ثالث اجتماعات ،وتقا�ضى كل واحد منهم � 15ألف ريال خالل تلك الفترة ،حيث انتهت فترة ع�ضويتهم في 2010/6/30م.

•تم تعيين كل من الدكتور محمد على ح�س ��ن �أخوان واال�س ��تاذ بدر عبد اهلل العي�س ��ى – �أع�ض ��ا ًء خارجيين وم�ستقلين باللجنة وكالهما متخ�ص�صان في
�أعمال المراجعة الداخلية وال�شئون المالية ولهما م�ؤهل في المحا�سبة المالية ،وذلك �إعتبار ًا من يناير 2011م.
•تلقى الأ�س ��تاذ عبد العزيز الغفيلي  -رئي�س اللجنة الحالي مبلغ � 15ألف ريال عن ع�ض ��ويته في اللجنة للعام 2010م ،بينما تلقى الأ�س ��تاذ عبد الحميد
�سليمان المهيدب � 65ألف ريال منها � 15ألف بدل ح�ضور و 50مكاف�أة �سنوية كع�ضو خارجي (من غير �أع�ضاء مجل�س �إدارة المجموعة) ،بقية الأع�ضاء
تم تعيينهم م�ؤخر ًا ولم يتلقوا مكاف�أة عن ع�ضويتهم في اللجنة.
�أعمال المراجعة الخارجية والداخلية:
قام ��ت اللجنة خالل العام الما�ض ��ي بالتو�ص ��ية بتعيي ��ن مكتب ( )KPMGالفوزان وال�س ��دحان كمراجع خارج ��ي ب�أتعاب قدرها � 195أل ��ف ريال لمراجعة
ح�س ��ابات ال�ش ��ركة ربع ال�س ��نوية والختامية ،والتي وافق عليها مجل�س الإدارة والجمعية العامة للم�س ��اهمين .كما قامت اللجنة بمراجعة الح�س ��ابات الربع
�سنوية والختامية للعام 2010م والت�أكد من �سالمة التقارير المالية وا�ستيفائها للمتطلبات وفق ًا للمعايير المحا�سبية المتعارف عليها ومن ثم رفع تو�صياتها
لمجل�س الإدارة في هذا الخ�صو�ص.
وحيث �إن للمجموعة هيكل تنظيمي ي�ض ��م العديد من ال�ش ��ركات محلي ًا ودولي ًا ،ف�إن عمليات المراجعة الداخلية والت�أكد من فاعلية �أنظمة الرقابة الداخلية
يتم من خالل �إدارات المراجعة الداخلية بالمجموعة وبمتابعة لجنة المراجعة ،وذلك بهدف حماية �أ�ص ��ول ال�ش ��ركة وتحقيق �إدارة فاعلة لمخاطر العمل،
كما �أن عمليات المراجعة الداخلية لفاعلية �أنظمة الرقابة الداخلية تتم بطريقة دورية وم�ستمرة ،وفي هذا الخ�صو�ص قامت اللجنة بفح�ص �أنظمة الرقابة
الداخلي ��ة بالمجموع ��ة وفاعليتها من خالل التقرير الذي تم رفعه للجنة من قبل المراجع الداخلي ،وفي �ض ��وء ما تم درا�س ��ته تبين �أن الفح�ص قد �ش ��مل
بع�ض قطاعات المجموعة الرئي�س ��ة� ،إال �أن العمل مازال جاري ًا في بع�ض الوحدات وذلك نظر ًا لحجم ال�ش ��ركة و�إنت�ش ��ارها الجغرافي والذي يتطلب بع�ض
الوقت والجهد لإنهائه لكافة عمليات المجموعة ،وقد �أظهرت نتائج الفح�ص التي تمت لأنظمة الرقابة الداخلية في القطاعات الرئي�سة �أنه ال يوجد ق�صور
جوهري في �أنظمة الرقابة الداخلية و�سالمتها يقت�ضي الإف�صاح عنه ،كما �أن هناك بع�ض الجوانب تحتاج �إلى مزيد من التطوير ل�ضمان فاعلية �أكثر ،وقد
اتخذت اللجنة التدابير الالزمة حيال ذلك.
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و  )2-لجنة المكاف�آت والتر�شيحات والحوكمة:
خالل عام 2010م قرر مجل�س الإدارة �ض ��م مهام م�س ��ئوليات لجنة الحوكمة �إلى م�س ��ئوليات لجنة المكافات والتر�ش ��يحات ،ومن ثم �إعادة ت�س ��مية اللجنة
لت�ص ��بح « لجنة المكافات والتر�ش ��يحات والحوكمة» ،وتتكون اللجنة من (� )4أع�ض ��اء جمعيهم �أع�ض ��اء مجل�س �إدارة غير تنفيذيين وم�ستقلين ،وقد عقدت
اللجنة ثمانية اجتماعات خالل العام 2010م ،قامت من خاللها بالوقوف على تطبيق وتنفيذ مهامها المناطة بها ومن �أبرزها المهام المذكورة في الجدول
�أدناه:
م

ا�سم الع�ضو

المن�صب

مرات
الح�ضور

ملخ�ص لأبرز مهام اللجنة

و�ضع �سيا�سات وا�ضحة لتعوي�ضات ومكاف�آت �أع�ضاء مجل�س الإدارة وكبار
رئي�س اللجنة 8
 .1د .غ�سان �أحمد ال�سليمان
ً
التنفيذيين ،ويراعى عند و�ضع تلك ال�سيا�سات ا�ستخدام معايير ترتبط بالأداء.
ع�ضوا
� .2أ.يو�سف محمد علي ر�ضا
8
التو�صية لمجل�س الإدارة بالتر�شيح لع�ضوية المجل�س وفقا لل�سيا�سات والمعايير
ع�ضو ًا
7
� .3أ .محمد عبد القادر الف�ضل
المعتمدة.
المراجعة ال�سنوية لالحتياجات المطلوبة من المهارات المنا�سبة لع�ضوية مجل�س
6
ع�ضو ًا
� .4أ .مو�سى عمران العمران
الإدارة و�إعداد و�صف للقدرات والم�ؤهالت المطلوبة لع�ضوية مجل�س الإدارة،
ومراجعة هيكل مجل�س الإدارة وتحديد جوانب ال�ضعف والقوة في المجل�س ،واقتراح
�أمين اللجنة 8
� .5أ .محمود من�صور عبد الغفار
معالجتها ورفع التو�صيات في �ش�أن التغييرات التي يم ّكن �إجرا�ؤها من خالل التقييم
الذي تقوم به للمجل�س ولجانه الفرعية.
الت�أكد ب�شكل �سنوي من ا�ستقاللية الأع�ضاء الم�ستقلين ،وحاالت تعار�ض الم�صالح
لأع�ضاء المجل�س.
متابعة ا�ستيفاء المجموعة لمتطلبات الئحة حوكمة ال�شركات ال�صادرة من هيئة
ال�سوق المالية ب�صفة م�ستمرة.
تعزيز التزام المجموعة بمعايير ال�شفافية والإف�صاح الم�ستمر و�أف�ضل الممار�سات
المحلية والعالمية.
متابعة تطبيق معايير و�سيا�سات الحوكمة الم�ضمنة في دليل الحوكمة الإدارية
للمجموعة ومراجعة هذا الدليل وتطويره ب�صفة م�ستمرة بما يتوافق مع الممار�سات
الجيدة للحوكمة.
ملحوظة :يتقا�ضى ع�ضو اللجنة بدل ح�ضور بواقع  5.000ريال للجل�سة الواحدة ،علم ًا ب�أن جميع �أع�ضاء اللجنة ال يتقا�ضون �أي مكاف�أة �سنوية مقابل ع�ضويتهم في
اللجنة –هذا وقد تم ت�ضمين مكاف�أة بدل ح�ضور جل�سات هذه اللجنة للأع�ضاء في الجدول رقم (هـ .)1/4 -

�ضمن مهام اللجنة المتعلقة بتحديد جوانب ال�ضعف والقوة في المجل�س واقتراح معالجتها ،وحيث �إن مجل�س الإدارة تم انتخابه في 2010/7/1م ولم يكمل
عامه الأول ،ف�إن اللجنة ب�ص ��دد القيام بعملية تقييم لأع�ض ��اء مجل�س الإدارة والمجل�س ككل خالل الن�ص ��ف الثاني من العام 2011م ،من خالل تطوير �آلية
تقييم منا�سبة م�ستفيذدة من تجرتبتها ال�سابقة في التقييم الذي تم للمجل�س في يونيو 2009م.
هذا ونتيجة لجهود المجموعة وحر�ص ��ها في تعزيز �آليات الحوكمة وال�ش ��فافية ،فقد حققت المركز الثاني على م�س ��توى العالم العربي في مجال الحوكمة
وال�ش ��فافية ،وذلك وفق ًا للدرا�س ��ة التي قام بها �س ��تاندرد �آند بور لل�شفافية ( )S&Pومعهد حوكمة الإقليمي (المتخ�ص ���ص في مجال الحوكمة) وم�ؤ�س�سة
التمويل الدولية ( )IFCفي مطلع فبراير 2011م لل�شركات الم�ساهمة المدرجة في الأ�سواق المالية في منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا ()MENA
حول مدى التزام تلك ال�شركات بمعايير الحوكمة والعمل االجتماعي والبيئي.
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و  )3-لجنة �إدارة المخاطر:
تم ت�أ�س ��ي�س اللجنة في عام 2009م وتتكون من (� )4أع�ض ��اء ممن لهم خبرة وكفاءة في مجال �إدارة المخاطر .وقد بد�أت اللجنة �أعمالها فعلي ًا اعتبار ًا من
يناي ��ر 2009م .وتعزي ��ز ًا لدورها في �إدارة المخاطر بالمجموعة و�ش ��ركاتها الفرعية ،فقد عقدت اللجنة خالل عام 2010م اجتماعين .وفيما يلي �أ�س ��ماء
�أع�ضاء اللجنة و�سجل ح�ضور اجتماعات اللجنة وملخ�ص لأبرز مهامها:
م

ا�سم الع�ضو

المن�صب

مرات
الح�ضور

ملخ�ص لأبرز مهام اللجنة

� .1أ� .إبراهيم محمد العي�سى*
تطوير �سيا�سة �إدارة المخاطر وتحديثها ب�صفة م�ستمرة ومتابعة تنفيذها
رئي�س اللجنة
والقيام بالت�صحيحات الالزمة ح�سبما يقت�ضي الحال.
(تم تعيينه باللجنة حديث ًا)
الإ�شراف على الخطط واال�ستراتيجيات الخا�صة بالمخاطر التي تواجه
2
ع�ضو ًا
� .2أ .عمار عبد الواحد الخ�ضيري
ً
ً
كافة �أعمال المجموعة و�آثارها.
1
ع�ضوا جديدا
 .3د.عبد الر�ؤوف محمد مناع
�إعداد جدول ال�صالحيات ل�شراء المواد الخام وال�سلع ومتابعة تنفيذه على
كافة الم�ستويات.
2
ع�ضو ًا
 .4د .عدنان محمد فقيه (خارجي)
تقديم الم�شورة لمجل�س الإدارة حول المخاطر التي تواجه �أعمال المجموعة
2
�أمين اللجنة
 .5م .محمد حامد الكليبي
وكيفية �إدارتها والتعامل معها.
تقديم تقرير دوري لمجل�س الإدارة عن �أعمال و�أداء اللجنة.
ملحوظة :تم تعيين الأ�ستاذ �إبراهيم العي�سى – ع�ضو ًا ورئي�س ًا للجنة في �سبتمبر من العام 2010م .كما نود الإفادة ب�أن ع�ضو اللجنة يتقا�ضى بدل ح�ضور بواقع
 5.000ريال للجل�سة الواحدة ،كما ال يتقا�ضى ع�ضو اللجنة من �أع�ضاء المجل�س مكاف�أة �سنوية عن ع�ضويته في اللجنة ،بينما يتقا�ضى الع�ضو الخارجي من غير
�أع�ضاء مجل�س الإدارة مكاف�أة �سنوية بواقع  50.000ريال في ال�سنة.

�أبرز المخاطر التي تواجه �أعمال المجموعة:
ال يخلو �أي قطاع اقت�ص ��ادي من مخاطر محتملة ،لذا ف�إن مجموعة �ص ��افوال باعتبارها كيان ًا اقت�ص ��ادي ًا تتعر�ض لبع�ض المخاطر من خالل طبيعة ن�شاطها
التجاري ك�ش ��ركة تعمل في مجال ال�س ��لع والأغذية الأ�سا�س ��ية واال�س ��تثمارات الأخرى ،وفي هذا الخ�ص ��و�ص يم ّكن تلخي�ص �أبرز هذه المخاطر في احتمال
تعر�ض �أعمال المجموعة لخطر التذبذب والم�ض ��اربة في �أ�س ��عار المواد الخام عالمي ًا (خا�صة خام �سكر ،زيوت الطعام والبال�ستيك) والإغراق والمناف�سة
الحادة في �أ�س ��عار بيع منتجاتها في الأ�س ��واق المحلية والإقليمية التي تعمل فيها ،ب�إلإ�ض ��افة �إلى المخاطر المرتبطة بالتو�سع واالنت�شار الجغرافي لعمليات
ال�شركة في عدد من دول في منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا و�آ�سيا الو�سطى ،بالإ�ضافة �إلى المخاطرة التي تتعلق بالدخول في �أ�سواق جديدة �ضمن
�إ�س ��تراتيجيتها التو�س ��عية المعلنة التي تتبناها ،وغيرها من المخاطر التي تفر�ض ��ها طبيعة �أعمال ال�ش ��ركة وا�س ��تمثاراتها المتنوعة في عدد من ال�شركات
وال�صناديق اال�ستثمارية.
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و  )4-لجنة اال�ستثمار
توجد لجنة لال�ستثمار منبثقة من مجل�س �إدارة مجموعة تتكون من (� )5أع�ضاء مجل�س الإدارة من غير التنفيذيين ،وقد عقدت اللجنة خالل العام 2010م
ع ��دد ثالث ��ة �إجتماعات وذلك تعزيز ًا لدور المجل�س في متابعة وتنفيذ الخطط اال�س ��تراتيجية فيما يتعلق بالفر�ص الإ�س ��تثمارية لل�ش ��ركة� ،إال �أنها لم تعقد
�إجتماعات خالل العام الما�ض ��ي ،حيث تم بحث معظم الفر�ص اال�س ��تثمارية من خالل �إجتماعات مجل�س �إدارة المجموعة نظر ًا لأهميتها اال�س ��تراتيجية
وقتئذ .وفيما يلي بيان بع�ضوية اللجنة و�سجل ح�ضور �إجتماعاتها خالل العام:
م

ا�سم الع�ضو

المن�صب

مرات
ح�ضور

ملخ�ص لأبرز مهام اللجنة

تنمية الفر�ص اال�ستثمارية لدى المجموعة ودرا�ستها (اال�ستثمار في
2
رئي�س اللجنة
�أ .عمار عبد الواحد الخ�ضيري
.1
ال�صناديق اال�ستثمارية من خالل التو�صية بالدخول في �صناديق جديدة
3
ع�ضو اللجنة
د .عبد الر�ؤوف محمد مناع
.2
واقتراح حجم الم�شاركة .ومراجعة �أداء تلك ال�صناديق القائمة،
3
ع�ضو اللجنة
�أ .عبد العزيز خالد الغفيلي
.3
اال�ستثمار في محفظة الأ�سهم ال�سعودية ،وا�ستثمارات القطاعات الأ�سا�سية
3
�أ� .إبراهيم محمد العي�سى
.4
ع�ضو اللجنة
في المجموعة (الغذاء ،التجزئة ،البال�ستيك)
2
�أ .محمد عبد القادر الف�ضل
.5
ع�ضو اللجنة
درا�سة مقترحات اال�ستثمار المقدمة من الإدارة التنفيذية.
�أ .محمود من�صور عبد الغفار
.6
3
�أمين اللجنة
* ملحوظة :يتقا�ضى ع�ضو اللجنة بدل ح�ضور بواقع  5.000ريال للجل�سة الواحدة ،وال يتقا�ضى جميع �أع�ضاء اللجنة �أي مكاف�أة �سنوية مقابل ع�ضويتهم باللجنة،
علم ًا ب�أنه تم ت�ضمين مكاف�آت بدل ح�ضور جل�سات هذه اللجنة لكل ع�ضو من �أع�ضاءها في الجدول الم�شار �إليه �سابق ًا رقم (هـ.)1/4-

و  )5-لجنة الم�س�ؤولية االجتماعية:
تتكون اللجنة من (� )5أع�ض ��اء من ذوي الخبرات المتخ�ص�ص ��ة في هذا المجال ،وتعزيز ًا لدورها وم�س ��ئوليتها ،فقد عقدت اللجنة اجتماعين خالل العام
2010م لمتابعة خطط وبرامج الم�س ��ئولية الإجتماعية للمجموعة والتي تم تف�ص ��يلها �سابق ًا في هذا التقرير ،وفيما يلي بيان بع�ضوية اللجنة و�سجل ح�ضور
اجتماعاتها:
.1

د .غ�سان �أحمد ال�سليمان

رئي�س اللجنة

مرات ح�ضور

1

ملخ�ص لأبرز مهام اللجنة

م

ا�سم الع�ضو

المن�صب

.2
.3
.4
.5

د .عبد الر�ؤوف محمد مناع
د .ال�شريف زيد �آل غالب (خارجي)
د .ميرفت �أحمد طا�شكندي (خارجي)
�أ .محمود من�صور عبد الغفار

ع�ضو ًا جديد ًا
ع�ضو اللجنة
ع�ضو اللجنة
ع�ضو و�أمين
اللجنة

1
2
2
2

تطوير �أ�س�س ومعايير وخطط لبرامج الم�س�ؤولية االجتماعية للمجموعة
ومتابعة تنفيذها

تفعيل دور المجموعة في تبني �سيا�سات ومبادرات تهدف �إلى تنمية
وخدمة المجتمع.

تطوير ومتابعة البرامج التي ت�ساهم في تعميق الإح�سا�س بالم�س�ؤولية
االجتماعية لدى ال�شركات الفرعية للمجموعة وموظفيها.

ملحوظة :تم تعيين �س ��عادة د .غ�س ��ان ال�س ��ليمان – رئي�س� � ًا للجنة بعد �إ�س ��تقالة معالي المهند�س عادل محمد فقيه (الرئي�س ال�س ��ابق للجنة في �أغ�سط�س
2010م) .ويتقا�ض ��ى كل ع�ض ��و من �أع�ض ��اء اللجنة بدل ح�ضور بواقع  5.000ريال للجل�س ��ة الواحدة ،كما ال يتقا�ضى �أع�ضاء اللجنة من �أع�ضاء المجل�س
والتنفيذيين �أي مكاف�أة �سنوية .بينما يتقا�ضى ع�ضو اللجنة الخارجي من غير �أع�ضاء مجل�س الإدارة مكاف�أة �سنوية عن ع�ضويته باللجنة بواقع 50.000
ري ��ال للع�ض ��و الواح ��د ،وفي هذا الخ�ص ��و�ص فقد بلغ �إجمالي ما تقا�ض ��اه ع�ض ��وا اللجنة الخارجيين (ال�ش ��ريف زي ��د �آل غالب والدكت ��ور ميرفت �أحمد
طا�شكندي) من بدالت ح�ضور ومكاف�أة �سنوية لكامل العام 2010م مبلغ ( 120.000ريال) �أي بواقع ( 60.000ريال) لكل منهم.
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و  )6-لجنتا التظلمات العمالية و�أ�صحاب الم�صالح:
�إيمان ًا من مجموعة �صافوال ب�أهمية تحقيق العدالة وحماية حقوق م�ساهميها و�أ�صحاب الم�صالح ،فقد قام مجل�س الإدارة بتطوير �سيا�سة خا�صة بالتظلمات،
كما قام بتكوين لجنة للتظلمات العمالية يمثلها �أع�ض ��اء لجنة المكاف�آت والتر�ش ��يحات والحوكمة ،ولجنة �أخرى خا�ص ��ة بتظلمات �أ�صحاب الم�صالح يمثلها
�أع�ضاء لجنة المراجعة ،حيث تقوم اللجنتان بعملية التحقق في المظالم التي ترد �إلى المجموعة من �أ�صحاب الم�صالح والموظفين وت�سويتها والف�صل فيها
وفق ًا لل�سيا�سة المعتمدة من قبل المجل�س ،حيث تجتمع هذه اللجان وتتابع �أعمالها وفق ًا لل�ضرورة التي تقت�ضيها الق�ضايا التي ترفع �إليها.

ز .بيان بعدد األسهم المملوكة ألعضاء مجلس اإلدارة وتغيرها خالل عام 2010م واألرباح
الموزعة لهم كمساهمين:
م

ا�سم الع�ضو
(جميعهم �سعوديين)

عدد الأ�سهم في بداية عام
2010م

.1
.2

�أ� .سليمان عبد القادر المهيدب
د .عبد الر�ؤوف محمد مناع

.3
.4

�أ� .إبراهـيم محمد العي�سى
د� .سامي مح�سن باروم

0
1.000
كما في 2010/7/1م
1.997.000
2.667

� .5أ .عبد العزيز بن خالد الغفيلي 0
 .6معالي م .عبد اهلل محمد نور رحيمي 262
� .7أ .عمار عبد الواحد الخ�ضيري 100.000
34.594
 .8د .غ�سان �أحمد ال�سليمان
6.304
� .9أ .محمد عبد القادر الف�ضل
6.304
� .10أ .مو�سى عمران العمران
3.180
� .11أ .يو�سف محمد على ر�ضا

�صافي التغير في عدد
الأ�سهم خالل العام

1.000
0

الأرباح النقدية
الموزعة عن عام
2010م

عدد الأ�سهم في
نهاية عام
2010م

750
750

1.997.000
2.667

0
0

2.496.250
3.334

1.000
1.762
100.000
34.594
6.304
6.304
3.180

1.000
1.500
0
0
0
0
0

750
702
125.000
43.243
7.880
7.880
3.975

1.000
1.000

ملكية الأقرباء من الدرجة
الأولى وتغيرها

ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
يملك �أبنا�ؤه � 815سهم ًا ولم
يطر�أ عليها �أي تغيير خالل
العام
ال يوجد
اليوجد
ال يوجد
ال يوجد
زوجته تملك � 144سهم
ال يوجد
ال يوجد

* ملحوظة :معالي المهند�س عادل محمد فقيه (رئي�س المجل�س ال�س ��ابق) كان يملك عدد � 4.166س ��هم ًا لم يطر أ� عليه �أي تغيير من 2010/01/1م وحتى
تاريخ ا�ستقالته من المجل�س في �شهر �أغ�سط�س 2010م ،وكانت الأرباح النقدية لها ت�ساوي  5.207ريال عن عام 2010م.
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ح .بيان بعدد األسهم المملوكة لكبار التنفيذيين بالمجموعة وتغيرها خالل العام 2010م:
عدد الأ�سهم
في بداية العام
2010م

م

ا�سم الع�ضو

.1
.2
.3
.4

م .ازهر محي الدين كنجي
م .محمد حامد الكليبي
�أ .موفق من�صور جمال
د� .أيمن عرب ها�شم

14.433
0
0
0

.5
.6

�أ.نعمان فروخ محمد
�أ .محمود من�صور عبد الغفار

0
21.707

عدد الأ�سهم في نهاية �صافي التغير في عدد
الأ�سهم خالل العام
العام
2010م

7.433
1
1.000
500

 7.0001
1.000
500

0
12.500

0
9.207 -

الأرباح النقدية
الموزعة عن عام
2010م بالريال

16.291
1.25
250
4.750

0
22.125

عدد �أ�سهم
الأقرباء من الدرجة الأولى

ال يوجد
ال يوجد
اليوجد
تملك زوجته و�أوالده �إجمالي
�أ�سهم قدره � 3.411.462سهما،
لم يطر أ� عليها تغيير خالل العام
2010م
ال يوجد
زوجته تملك � 5.054سهم ًا ،لم
يطر أ� عليها تغيير خالل العام
2010م

ملحوظة� :أرباح اع�ض ��اء مجل�س الإدارة وكبار التنفيذيين المبينة �أعاله في الجدولين (ز ،ح) تت�ض ��من �أرباح الثالث �أرباع الأولى من العام 2010م التي تم
توزيعها والأرباح التي �سيتم توزيعها عن الربع الرابع 2010م.

ط .معامالت مع أطراف ذوي عالقة:
قامت ال�ش ��ركة خالل عام 2010م بالدخول في معامالت مع �أطراف ذوي عالقة ،وحيث �إن �أنظمة هيئة ال�س ��وق المالية ووزارة التجارة وال�صناعة تقت�ضي
الإف�صاح عنها والتعامل معها وفق ًا للنظام ،فيما يلي ملخ�ص لتلك المعامالت:
1.1وافق مجل�س الإدارة خالل عام 2010م على توقيع اتفاق مبدئي يق�ض ��ي ب�ش ��راء ح�ص ���ص و�أ�سهم مملوكة ل�ش ��ركة المهيدب القاب�ضة في كل من �شركة
�صافوال للأغذية تبلغ  %10و�شركة العزيزية بندة المتحدة وتبلغ  ،%18.6كما وافق المجل�س �أي�ض ًا على اتفاق �آخر يق�ضي ب�شراء �أ�سهم مملوكة لمجموعة
الحكي ��ر ف ��ي �ش ��ركة العزيزية بندة المتحدة (بن ��ده) والبالغة  %7من �إجمالي ر�أ�س ��مال بنده .حيث تق ��وم المجموعة في حالة الح�ص ��ول على موافقة
الجهات المخت�صة والجمعية العمومية على �إ�صدار �أ�سهم �أولوية قدرها � 37.634.408سهم ًا بقيمة ا�سمية قدرها  376.344.080ريال ل�صالح �شركة
المهيدب القاب�ض ��ة وهو ما يمثل ن�س ��بة  %7من �أ�س ��هم ر�أ�سمال مجموعة �ص ��افوال بعد الزيادة في ر�أ�س ��مالها بموجب هذا االتفاق .كما �ست�صدر �أ�سهم
�أولوية قدرها � 8.705.881س ��هم ًا بقيمة ا�س ��مية قدرها  87.058.810ريال ل�صالح مجموعة الحكير ،لت�صبح ن�سبة ملكية مجموعة الحكير %1.59
من �أ�س ��هم ر�أ�سمال مجموعة �ص ��افوال بعد الزيادة المقترحة .بناء عليه ف�سي�صبح �إجمالي الأ�سهم الم�صدرة لمجموعة المهيدب ومجموعة الحكيرهو
 46.340.290وهو ما يمثل  %8.48من �أ�سهم ر�أ�سمال مجموعة �صافوال بعد زيادة ر�أ�سمالها من  500مليون �سهم ًا �إلى � 546.340.290سهم ًا .تجدر
الإ�ش ��ارة �إلى �أن �س ��عادة اال�س ��تاذ �س ��ليمان المهيدب (رئي�س مجل�س �إدارة مجموعة �صافوال) هو �أي�ض ًا رئي�س� � ًا لمجل�س �إدارة مجموعة المهيدب ،حيث
تم مراعاة عدم ح�ض ��وره مناق�ش ��ة هذه ال�ص ��فقة ،وبالتالي عدم الم�شاركة في الت�ص ��ويت عليها ،كذلك الحال لمجموعة الحكير حيث �إن لها ممثل في
مجل�س �إدارة �ش ��ركة العزيزية بنده (�إحدى �ش ��ركات المجموعة) .عليه ف�ستخ�ضع كلتا ال�ص ��فقتين �إلى موافقة الجمعية العامة غير العادية وذلك بعد
�أخذ موافقة الجهات المخت�صة على الم�ضي قدم ًا في �إنهاء �إجراءات هذه ال�صفقة.
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2.2توجد عالقات تعامل بين مجموعة المهيدب التي يتر�أ�س مجل�س �إدارتها �سعادة الأ�ستاذ �سليمان عبد القادر المهيدب وال�شركة المتحدة لل�سكر (�إحدى
�ش ��ركات المجموعة) ،حيث تقوم مجموعة المهيدب ب�ش ��راء �سلعة ال�سكر من �صافوال من خالل �شركتها الفرعية ال�شركة المتحدة لل�سكر ،حيث تعتبر
من العمالء الرئي�سيين لل�شركة ،علم ًا ب�أن هذا التعامل كان قائم ًا بين ال�شركتين قبل تعيين �سعادته ع�ضو ًا بمجل�س الإدارة.
3.3وافق مجل�س الإدارة في �إجتماعه المنعقد بتاريخ  17يناير 2011م على بيع حقوق االمتياز والأ�صول الخا�صة بالعالمة التجارية “�أيف رو�شيه – Yve

 ”Rochiبمبلغ  5.87مليون ريال للدكتور محمد �أمين جفري (المدير التنفيذي ال�سابق ل�شركة البتول المالكة لن�شاط الإمتياز بالمجموعة) ،وذلك
بعد �أن تم طرح العالمة في عطاء ب�ش ��روط محددة ،وتم تر�س ��ية العطاء عليه ال�س ��تيفائه �ش ��روط العر�ض ،حيث تم تثبيت ذلك في مح�ض ��ر اجتماع
المجل�س المذكور.

4.4وافق المجل�س كذلك على بيع حق االمتياز الخا�ص بالعالمة ( )Mug & Beanلل�سيد /محمد حامد الكليبي – نائب الرئي�س التنفيذي لن�شاط ال�سكر
بالمجموعة بمبلغ � 500ألف ريال .وذلك بعد �أن تم طرح العالمة المذكورة في عطاء للموظفين ،وتم تر�س ��ية العطاء عليه ال�س ��تيفائه �ش ��روط العر�ض،
حيث تم تثبيت ذلك في مح�ضر اجتماع المجل�س المذكور.

ك .إقرارات مجلس اإلدارة وفقًا النظمة هيئة السوق المالية ونتائج تطبيق الئحة الحوكمة
للعام 2010م:
يود مجل�س �إدارة المجموعة �أن ي�شير �إلى �أن المجموعة قد قامت في هذا التقرير بالإف�صاح عن المتطلبات التي تنطبق عليها وقامت بتطبيقها من الئحة
حوكمة ال�ش ��ركات� ،إال �أن هناك بع�ض البنود ال تنطبق عليها ،كما �أن هناك بع�ض البنود لم يتم تطبقها من قبل المجموعة خالل العام 2010م ،و�إنطالق ًا
م ��ن مب ��د�أ الإلتزام بمتطلبات الحوكمة �أو تف�س ��ير عدم الإلت ��زام ( ،)comply or explainفيما يل ��ي �إالقرارات المطلوبة وفق ًا لنظ ��ام الحوكمة في هذا
الخ�صو�ص والبنود التي لم يتم تطبيقها من قبل المجموعة و�أ�سباب عدم التطبيق:

ك� )1-إقرارات المجل�س:

1.1يقر مجل�س الإدارة �أن نظام الرقابة الداخلية بالمجموعة قد �أُعد على �أ�س�س �سليمة ويتم تنفيذه بفعالية.

2.2يقر المجل�س ب�أنه ال توجد �أي �شكوك ب�ش�أن قدرة مجموعة �صافوال على موا�صلة ن�شاطها.
3.3يقر مجل�س الإدارة ب�أنه قد تم �إعداد �س ��جالت ال�ش ��ركة بال�ش ��كل ال�ص ��حيح ،و�أنه ال توجد �أي اختالفات عن معايير المحا�س ��بة ال�ص ��ادرة عن الهيئة
ال�س ��عودية للمحا�س ��بين القانونيين ،كما ال توجد �أي مالحظات جوهرية من المحا�س ��ب القانوني على القوائم المالية للمجموعة للعام 2010م ،ويلتزم
مجل� ��س الإدارة بتزوي ��د هيئ ��ة ال�س ��وق المالية ب�أي معلومات �إ�ض ��افية تطلبها في �أي وقت في حال ��ة �إبداء المراجع لأي تحفظات ح ��ول القوائم المالية
ال�سنوية.
4.4يقر المجل�س ب�أنه لم يو�ص خالل العام 2010م با�ستبدال المحا�سب القانوني ،حيث ظل مكتب ( )KPMGمراجع ًا خارجي ًا لح�سابات المجموعة طيلة
الخم�س �سنوات الأخيرة ،و�سيتم ا�ستبداله خالل العام  ،2011نظر ًا ال�ستكماله الفترة القانونية له وفق ًا لنظام وزارة التجارة وال�صناعة.
5.5ال يملك �أي من �أع�ض ��اء مجل�س �إدارة مجموعة �ص ��افوال ح�ص ��ة في ر�أ�س ��مال ال�شركات الفرعية التابعة لمجموعة �ص ��افوال ،ولم تقم ال�شركة ب�إبرام �أي
�أعمال �أو عقود فيها م�صلحة جوهرية لأع�ضاء مجل�س الإدارة وكبار التنفيذيين بما فيهم الرئي�س التنفيذي �أو المدير المالي� ،أو لأي �شخ�ص ذي عالقة
بهم� ،سوى ما تم الإف�صاح عنه فيما يتعلق بمعامالت ال�شركة مع �أع�ضاء مجل�س الإدارة وكبار التنفيذيين التي �سبق تف�صيلها �أعاله.
6.6لم تقدم ال�شركة �أي قر�ض نقدي من �أي نوع لأع�ضاء مجل�س �إدارتها ،كما لم ت�ضمن �أي قر�ض يعقده واحد منهم مع الغير.
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7.7ال تقوم مجموعة �صافوال حالي ًا بتطبيق خطط لحقوق خيار (� ،)Share options schemesإال �أن هناك توجه ودرا�سات للمجموعة لتبني مثل هذا
النوع من الخطط م�ستقب ًال ،و�سيتم الإف�صاح عنها فور تطبيقها.
8.8ال توجد للمجموعة �أدوات للدين قابلة للتحويل لأ�سهم.
9.9لم يتم عقد �أي اتفاق �أو تنازل مع �أي من الم�س ��اهمين �أو �أحد التنفيذيين بالمجموعة �أو موظفيها �أو �إحدى �ش ��ركاتها الفرعية تم بموجبه التنازل عن
حقه في الأرباح �أو �أي م�صلحة جوهرية �أخرى.
1010لم يتم تنفيذ �أي عقوبة �أو جزاء �أو قيد احتياطي مفرو�ض على ال�شركة من هيئة ال�سوق المالية �أو من �أي جهة �إ�شرافية �أو تنظيمية �أو ق�ضائية �أخرى.
1111لي�س لدى ال�شركة �أ�سهم امتياز �أو �أ�سهم تتمتع ب�أولوية خا�صة في الت�صويت – �سواء للم�ساهمين �أو �أع�ضاء مجل�س الإدارة �أو من�سوبيها  -و�أن كل �أ�سهم
ال�شركة عبارة عن �أ�سهم عادية مت�ساوية القيمة اال�سمية ومت�ساوية في حقوق الت�صويت وغيرها من الحقوق ح�سب النظام.
1212تخ�ضع المجموعة للزكاة وفق ًا لأنظمة م�صلحة الزكاة والدخل في المملكة العربية ال�سعودية ،وتقوم بقيد مخ�ص�ص الزكاة الم�ستحقة �سنوي ًا وتحميله
على قائمة الدخل ويتم قيد التعديالت التي تطر�أ عند الربط النهائي للزكاة� -إن وجدت – في الفترة التي يتم فيها الربط.

ك )2-البنود المطبقة جزئياً والتي لم يتم تطبيقها من الئحة حوكمة ال�شركات ال�صادرة من هيئة ال�سوق المالية:
يقر المجل�س ب�أن المجموعة قد قامت خالل عام 2010م بتطبيق كافة بنود الئحة حوكمة ال�ش ��ركات ال�ص ��ادرة من هيئة ال�س ��وق المالية خالل عام 2010م
وبناء على تو�ص ��ية لجنة المكاف�آت والتر�ش ��يحات والحوكمة ،عدا البند المتعلق ب�أ�س ��لوب الت�ص ��ويت التراكمي والبند ج 2/من المادة الخام�سة ع�شر ،حيث
لم يتم تطبيقهما من قبل ال�ش ��ركة للأ�س ��باب المذكورة لكل منهما والمو�ضحة في الجدول رقم (ك ،)3-كما �أن هناك بع�ض البنود في بع�ض المواد قد تم
تطبيقها جزئي ًا ،وهي البند (ز) في المادة التا�س ��عة ،بالإ�ض ��افة �إلى بع�ض البنود في المادة العا�ش ��رة وهي (�/10أ/10 ،)1-ب/10 ،3-ب ،4-و(/10ج)،
وذلك للأ�سباب المذكورة في الجدول (ك� )3-أدناه والتي يقرها المجل�س.
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ك )3-نتائج المقارنة ال�سنوية لمدى التزام ال�شركة بالئحة الحوكمة ال�صادرة من هيئة ال�سوق المالية ال�سعودية للعام 2010م:
ت�أكي ��د ًا لمبد�أ اال�س ��تقاللية في تقييم مدى التزام ال�ش ��ركة بمعايير الحوكم ��ة ،تعاقدت المجموعة خالل العام 2010م مع �ش ��ركة براي�س وتر هاو�س كوبرز
( )PWCعلى القيام بمقارنة الممار�سات الحالية للمجموعة مع الئحة الحوكمة ال�صادرة من قبل هيئة ال�سوق المالية في نوفمبر 2006م وذلك من خالل
مقارنة ما جاء في الالئحة بما هو مطبق فعلي ًا من قبل المجموعة .وفيما يلي نتائج م�ستوى االلتزام ببنود الئحة حوكمة ال�شركات ال�صادرة من هيئة ال�سوق
المالية للعام 2010م والبالغة ( )91بند ًا �سواء تلك التي طبقت بالكامل� ،أو طبقت جزئي ًا� ،أو ال تنطبق ،وما لم تطبق و�أ�سباب عدم التطبيق) ،حيث بلغت
ن�سبة البنود المطبقة :%89

1
2

الثالثة :الحقوق العامة للم�ساهمين 1
2
الرابعة :ت�سهيل ممار�سة
الم�ساهمين لحقوقهم و ح�صولهم
على المعلومات
10
الخام�سة :حقوق الم�ساهمين
المتعلقة باجتماع الجمعية العامة
4
ال�ساد�سة :حقوق الت�صويت

4

10
3

2

بالن�سبة للبند /6ب :لم تقم المجموعة بتطبيق نظام
الت�صويت ك�آلية النتخاب �أع�ضاء مجل�س الإدارة لعدم
الموافقة عليه من قبل الجمعية العامة للم�ساهمين ،رغم �أن
مجل�س الإدارة �أو�صى للجمعية العامة بتطبيقه مرتين وذلك
في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2008/3/25م وبتاريخ
 27يونيو 2010م ،ويعتزم مجل�س الإدارة �إعادة عر�ضه مرة
�أخرى على الجمعية العامة غير العادية لبحثه والموافقة
عليه.

1
6

بند واحد وهو /9ز

 5ال�سابعة :حقوق الم�ساهمين في
�أرباح الأ�سهم
1
 6الثامنة :ال�سيا�سات والإجراءات
المتعلقة بالإف�صاح
 7التا�سعة :الإف�صاح في تقرير مجل�س 7
الإدارة
2

1
2

بند واحد وهو /6ب

م

رقم المادة وفق الئحة حوكمة ال�شركات

3

عدد
البنود

عدد البنود
المطبقة
بالكامل

عدد البنود
المطبقة
جزئياً

عدد
البنود
الغير
مطبقة

عدد البنود
التي
ال تنطبق

�أ�سباب عدم التطبيق �أو التطبيق الجزئي

بالن�سبة للبند /9ز :قامت المجموعة ب�إجراء فح�ص
لفاعلية �أنظمة الرقابة الداخلية لقطاعاتها الرئي�سة
ونظر ًا لكبر حجم ال�شركة وانت�شارها جغرافي ًا ،مازالت
الجهود جارية لإ�ستكمال عملية الفح�ص والح�صول
على النتائج النهائية لكافة �شركات المجموعة� ،إال �أن
لجنة المراجعة تتابع مع �إدارات المراجعة الداخلية
بالمجموعة واتخذت التدابير الالزمة حيال ذلك.
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م

رقم المادة وفق الئحة حوكمة ال�شركات

17

13

8

8

 9الحادية ع�شرة :م�س�ؤوليات مجل�س
الإدارة
 10الثانية ع�شرة :تكوين مجل�س الإدارة 9

9

 11الثالثة ع�شرة :لجان مجل�س الإدارة 3

3
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بندين وهما/14( :ج/14( 1-ج)2-

وا�ستقالليتها
 12الرابعة ع�شرة :لجنة المراجعة

11

9

 4بنود وهي�/10( :أ/10( )1-ب/10( )3-ب/10( )4-ج)

 8العا�شرة :الوظائف الأ�سا�سية
لمجل�س الإدارة

عدد
البنود

عدد البنود
المطبقة
بالكامل

عدد البنود
المطبقة
جزئياً

عدد
البنود
الغير
مطبقة

عدد البنود
التي
ال تنطبق

�أ�سباب عدم التطبيق �أو التطبيق الجزئي

بالن�س ��بة للبن ��ود (�/10أ )1-و (/10ب )3-والت ��ي تتعل ��ق
بالمخاط ��ر المذك ��ورة ،فق ��د تم تحدي ��د الت�ص ��ور العام
للمخاط ��ر الت ��ي تواج ��ه المجموع ��ة ف ��ي مج ��ال تذبذب
�أ�س ��عار ال�سلع الأ�سا�س ��ية والمناف�س ��ة والإغراق واالنت�شار
الجغرافي وتم الإف�ص ��اح عنها في ه ��ذا التقرير ،كما تم
تكوين لجنة على م�س ��توى المجل�س� ،إال �أنه لم يتم تحديد
الإ�س ��تراتيجية العامة للتعامل م ��ع المخاطر ومدى قابلية
ال�شركة بتحمل تلك المخاطر ،كما ال توجد �إدارة �أو فريق
عمل بالمجموعة للتعامل مع المخاطر.
بالن�س ��بة للبند(/10ب )4-ف�إن ال�سب ��ب هو نف�س ال�سبب
المذكور في المالحظة /9ز �أعاله.
بالن�سبة للبند /10ج يوجد نظام للحوكمة تم تطويره منذ
 2004وتم تعديله بعد �صدور الئحة الحوكمة ليتما�شى مع
متطلباته ��ا� ،إال �أنه نظر ًا لالنت�ش ��ار الجغرافي للمجموعة
واخت�ل�اف الأنظمة في ال ��دول التي تعمل فيها ال�ش ��ركة،
ا ألم ��ر الذي يقت�ض ��ي �أهمي ��ة إ�ع ��ادة تطوير النظ ��ام بما
ي�ضمن �شموليته للأنظمة والأطر العامة ال�سائدة في تلك
ال ��دول .عليه ف�إن ال�ش ��ركة ب�ص ��دد �إع ��ادة تطويره خالل
الع ��ام 2011م ال�ض ��فاء مزيد م ��ن الفعالية لممار�س ��ات
الحوكمة لدى المجموعة.

نف�س ال�سبب المذكدور في المالحظة /9ز �أعاله.
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م

رقم المادة وفق الئحة حوكمة ال�شركات

عدد
البنود

عدد البنود
المطبقة
بالكامل

1

1

3

3

%100

81
%89.0

الإدارة و جدول الأعمال.
 15ال�سابعة ع�شرة :مكاف�آت �أع�ضاء
مجل�س الإدارة وتعوي�ضاتهم.
 16الثامنة ع�شرة :تعار�ض الم�صالح
في مجل�س الإدارة.
مجموع البنود
الن�سبة المئوية
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بند واحد وهو (/15ج)2-

 14ال�ساد�سة ع�شرة :اجتماعات مجل�س 4

4

والمكاف�آت

بند واحد وهو (/15ج)4-

 13الخام�سة ع�شرة :لجنة التر�شيحات 8

6

عدد البنود
المطبقة
جزئياً

عدد
البنود
الغير
مطبقة

عدد البنود
التي
ال تنطبق

�أ�سباب عدم التطبيق �أو التطبيق الجزئي

بالن�س ��بة للبن ��د (/15ج� :)2-أق ��رت الجمعي ��ة العام ��ة
للم�س ��اهمين م�ؤهالت محددة لع�ضوية مجل�س الإدارة في
�إجتماعها في مار�س 2008م والتي تتما�ش ��ى مع متطلبات
وزارة التج ��ارة والتي تمث ��ل الحدى الذي يمكن للتر�ش ��ح
لع�ضوية المجل�س
بالن�س ��بة للبند (/15ج :)4-لم تق ��م اللجنة بعمل تقييم
لأداء مجل� ��س الإدارة خ�ل�ال ع ��ام 2010م لتحديد نقاط
ال�ض ��عف والقوة ،لأن المجل�س ب ��د�أ دورة �أعماله الجديدة
ف ��ي 7/1م2010م ولم يكمل عام من تاري ��خ انتخابه� ،إال
�أن المجموعة ب�ص ��دد القيام بذلك خالل الن�صف الثاني
2011م.

7
%7.7

2
%2.2

1
%1.1

وفيما يلي ر�سم بياني يو�ضح نتائج البنود المطبقة بالكامل والمطبق جزئي ًا والتي ال تنطبق للعام 2010م:
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شكر وتقدير:
ي�س ��ر مجل� ��س �إدارة المجموع ��ة �أن ينته ��ز ه ��ذه الفر�ص ��ة ليتق ��دم لمق ��ام خ ��ادم الحرمي ��ن ال�شريفي ��ن وول ��ي عه ��ده الأمي ��ن  -يحفظهم ��ا
اهلل  -بخال� ��ص ال�شك ��ر والتقدي ��ر لم ��ا يقدمونه من جهد حثيث لتحقيق رفاهي ��ة و�أمن هذا الوطن .كما يتقدم المجل�س بخال� ��ص �شكره وتقديره �إلى
حكوم ��ة خ ��ادم الحرمي ��ن ال�شريفين الر�شيدة على دعمها ورعايتها الم�ستمرة ل�شركات القط ��اع الخا�ص .كما ي�شكر المجل�س جميع عمالء المجموعة
وم�ستهلك ��ي منتجاته ��ا عل ��ى ثقته ��م ودعمه ��م .وينتهز المجل�س ه ��ذه المنا�سبة ليعرب ع ��ن خال�ص �شك ��ره وامتنانه لم�ساهمي المجموع ��ة على ثقتهم
وكريم دعمهم ،داعين اهلل عز وجل �أن يتوج هذه الثقة والدعم بمزيد من التطور واالزدهار للمجموعة .كما يقدم المجل�س ال�شكر لإدارة المجموعة
و�شركاتها الفرعية ومن�سوبيها لجهودهم المخل�صة و�أدائهم المتميز خالل العام المالي 2010م .كما يتطلع مجل�س الإدارة �إلى المزيد من الإنجازات
والتميز خالل العام 2011م.
واهلل ولي التوفيق،،،
مجل�س �إدارة مجموعة �صافوال
 21فبراير 2011م
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تقرير مراجعي الحسابات والقوائم المالية
تقرير مراجعي الح�سابات
قائمة المركز المالي الموحدة
قائمة الدخل الموحدة
قائمة التدفقات النقدية الموحدة
قائمة التغييرات الموحدة في حقوق الملكية
�إي�ضاحات حول القوائم المالية الموحدة

تقرير مراجعي الح�سابات والقوائم المالية

كي بي �إم جي الفوزان وال�سدحان
الديني بالزا
طريق المدينــة
�ص.ب 55078
جـده 21534
المملكة العربية ال�سعودية

+966 2 658 1616
+966 2 605 0597

تلفون
فاك�س
www.kpmg.com.sa
�إنترنت
رقم الترخي�ص  46/11/323بتاريخ 1412/9/7هـ

تقريـر مراجع الحسابات
ال�ســادة  /الم�ساهمون
�شركة مجموعة �صافوال
جـده – المملكة العربية ال�سعودية
لقد قمنا بمراجعة القوائم المالية الموحدة المرفقة ل�ش ��ركة مجموعة �ص ��افوال (ال�شركة) و�شركاتها التابعة (ي�شار �إليهم بالمجموعة) والتي ت�شمل قائمة
المركز المالي الموحدة كما في  31دي�سمبر 2010م والقوائم الموحدة للدخل والتدفقات النقدية ،التغيرات في حقوق الم�ساهمين لل�سنة المنتهية في ذلك
التاريخ والإي�ضاحات المرفقة من (� )1إلى ( )31المعتبرة جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم المالية الموحدة.
م�سئولية الإدارة عن القوائم المالية
تعتبر الإدارة م�س ��ئولة عن �إعداد وعر�ض هذه القوائم المالية الموحدة ب�ش ��كل عادل وفق ًا لمعايير المحا�سبة المتعارف عليها في المملكة العربية ال�سعودية
ووفق ًا لن�ص المادة  123من نظام ال�ش ��ركات والنظام الأ�سا�س ��ي لل�شركة .تت�ضمن هذه الم�سئولية ت�صميم وتطبيق والإحتفاظ بنظام رقابة داخلية منا�سب
لإعداد وعر�ض قوائم مالية ب�ص ��ورة عادلة وخالية من الأخطاء الجوهرية� ،س ��واء ًا كانت نا�ش ��ئة عن غ�ش �أو خط�أ ،و�إختيار وتطبيق �سيا�س ��ات محا�س ��بية
مالئمة ،وعمل تقديرات محا�س ��بية معقولة في ظل ظروف ال�ش ��ركة .كما �أن الإدارة قدمت لنا كافة المعلومات والإي�ض ��احات التي طلبناها للقيام بمراجعة
القوائم المالية.
م�سئولية مراجعي الح�سابات
�إن م�س� ��ؤوليتنا ه ��ي إ�ب ��داء ر�أي عل ��ى هذه القوائم المالية الموحدة �إ�س ��تناد ًا إ�ل ��ى �أعمال المراجعة التي قمن ��ا بها .تمت مراجعتنا وفق� � ًا لمعايير المراجعة
المتعارف عليها في المملكة العربية ال�سعودية وتتطلب تلك المعايير �إلتزامنا بمتطلبات �أخالقيات المهنة وتخطيط وتنفيذ �أعمال المراجعة للح�صول على
درجة معقولة من الت�أكد ب�أن القوائم المالية خالية من االخطاء الجوهرية.
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تت�ض ��من المراجعة القيام ب�إجراءات للح�ص ��ول على �أدلة م�ؤيدة للمبالغ والإي�ض ��احات الواردة في القوائم المالية .تعتمد الإجراءات التي تم �إختيارها على
تقديرنا بما في ذلك تقييمنا لمخاطر وجود �أخطاء جوهرية في القوائم المالية �س ��واء ًا كانت نا�ش ��ئة عن غ�ش �أو خط�أ ،وعند قيامنا بتقييم هذه المخاطر
ن�أخذ في الإعتبار نظام الرقابة الداخلية الخا�ص ب�إعداد وعر�ض قوائم مالية عادلة للمن�ش� ��أة بغر�ض ت�ص ��ميم �إجراءات مراجعة مالئمة لظروف ال�ش ��ركة
 ،ولكن لي�س بهدف �إبداء الر�أي حول فعالية الرقابة الداخلية للمن�ش� ��أة .كما تت�ض ��من �أعمال المراجعة تقييم مدى مالءمة المباديء المحا�س ��بية المتبعة
ومعقولية التقديرات المحا�سبية التي �إ�ستخدمتها الإدارة ،بالإ�ضافة �إلى تقييم العر�ض العام للقوائم المالية.
نعتقد �أن �أدلة المراجعة التي ح�صلنا عليها كافية ومالئمة بحيث يمكن الإعتماد عليها ك�أ�سا�س لإبداء ر�أينا.

الـــر�أي
وفي ر�أينا� ،أن القوائم المالية الموحدة ككل:
1.1ت � �ظ � �ه� ��ر ب� � �ع�� ��دل م � � ��ن ك�� ��اف�� ��ة ال � � �ن� � ��واح� � ��ي ال� � �ج�� ��وه�� ��ري�� ��ة ،ال� � �م � ��رك � ��ز ال�� �م� ��ال�� �ـ� ��ي ال�� �م� ��وح�� �ـ� ��د ل� �ل� �م� �ج� �م ��وع� �ـ ��ة ك � �م � �ـ� ��ا ف��ـ��ي
 31دي�سمبر 2010م ونتائج �أعمالها الموحدة وتدفقاتها النقدية الموحدة لل�سنة المنتهية بذلك التاريخ ،وف ًقا لمعايير المحا�سبة المتعارف عليها في
المملكـة العربية ال�سعودية المالئمة لظروف المجموعة ،و
2.2تتفق مع متطلبات نظام ال�شركات والنظام الأ�سا�سي لل�شركة فيما يتعلق ب�إعداد وعر�ض القوائم المالية.
عن� /شركة كي .بي� .أم .جي الفوزان وال�سدحان

طارق عبد الرحمن ال�سدحان
ترخي�ص رقـم 352
جدة في  19ربيع الأول 1432هـ
الموافق  22فبراير 2011م
كى بي ام جي الفوزان وال�سدحان� ،شركة ت�ضامنية م�سجلة في المملكة العربية ال�سعودية
ومن�ش�أة ع�ضو �شبكة �أع�ضاء كى بي ام جي الم�ستقلة والتابعة لـ كى بي ام جي العالمية� ،إتحاد �سوي�سرا
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قائمة المركز المالي الموحدة
كما في  31دي�سمبر 2010م

الموجــودات
الموجــودات المتداولة:
النقـــــد وما في حكمه
ذمم مدينــة تجارية
مخــزون
مدفوعات مقدم ًا وموجودات متداولة �أخرى
موجودات مخ�ص�صة للبيع
مجموع الموجـودات المتداولة
الموجودات غير المتداولـة:
�إ�سـتثمارات
موجودات غير ملمو�سـة
ممتلكات � ،آالت ومعدات
مجموع الموجودات غير المتداولة
مجمـوع الموجـودات
المطلوبات وحقوق الملكيـة
مطلوبات متداولـة:
قرو�ض بنكية ق�صيرة الأجـل
جزء متداول لقرو�ض طويلة الأجـل
ذمم دائنــة تجارية
م�صاريف م�ستحقة ومطلوبات متداولة �أخـرى
مطلوبات مخ�ص�صة للبيع
مجموع المطلوبات المتداولة
مطلوبات غير متداولة:
�إيراد م�ؤجل
ذمم دائنـة طويلة الأجـل
قرو�ض طويلة الأجـل
مخ�ص�ص مكاف�أة نهاية الخدمة
مجموع المطلوبات غير المتداولة
مجموع المطلـوبات
حقوق الملكية:
حقوق الملكية العائدة �إلى م�ساهمي ال�شركة:
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�إي�ضاح

2010م

(�ألف ريـال)

(�ألف ريـال)

4
5
6
7
8

661.120
1.502.934
2.527.070
1.027.688
191.831
5.910.643

1.091.044
1.417.252
2.296.601
828.610
-5.633.507

9
10
11

6.107.255
1.024.821
4.739.217
11.871.293
17.781.936

5.056.387
1.029.869
5.536.761
11.623.017
17.256.524

12
16

2.069.534
709.257
2.075.574
1.669.413
200.350
6.724.128

2.227.181
795.089
1.830.283
1.460.879
-6.313.432

14
15
16

111.630
60.397
2.394.807
276.106
2.842.940
9.567.068

93.249
61.031
1.996.202
264.699
2.415.181
8.728.613

13
8

2009م
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ر�أ�س المال
�إحتياطى نظامى
�إحتياطى عام
(خ�سائر) غير محققة من ا�ستثمارات
�أثر معامالت الإ�ستحواذ مع م�ساهمي الأقلية غير الم�ؤثرة على ال�سيطرة
ح�ساب ترجمة عمالت �أجنبيـة
�أرباح مبقـاة
مجموع حقوق الم�ساهمين
حقوق الأقليــة
مجموع حقـوق الملكيـة
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

17
18

5.000.000
956.772
4.000
()90.112
()45.637
()230.426
1.425.440
7.020.037
1.194.831
8.214.868

5.000.000
868.102
4.000
()21.601
49.370
()193.851
1.254.608
6.960.628
1.567.283
8.527.911

17.781.936

17.256.524
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•تعتبر االي�ضاحات المرفقة من  1الى  31جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم المالية الموحدة.

قائمة الدخل الموحدة
عن ال�سنة المنتهية في  31دي�سمبر 2010م
�إي�ضاح

2010م

2009م

�صافي الإيرادات
تكلفة الإيرادات
مجمل الربـــح
�صافي ح�صة �أرباح ال�شركات الزميلة والمن�ش�أة ذات ال�سيطرة الم�شتركة
�صافي �إيرادات �أخــرى
مجموع الإيرادات
الم�صروفات:
م�صروفات بيع وت�سويق
م�صروفات عمومية و�إدارية
مجموع الم�صروفات
الدخل من العمليات
الأرباح من بيع الإ�ستثمارات
خ�سارة االنخفا�ض في القيمة لما يلي:
 الموجودات والمطلوبات المخ�ص�صة للبيع الموجودات غير الملمو�سة الإ�ستثمارات المتاحة للبيعم�صروفات تمويلية – بال�صافي
الربح قبل الزكاة و�ضريبة الدخل وحقوق الأقلية
الزكاة و�ضريبة الدخل
�صافي الربح قبل حقوق الأقلية
الموحدة
ح�صة حقوق الأقلية في �صافي ربح ال�شركات التابعة ّ
�صافي الدخل
ربح ال�سهم (ريال �سعودي)
الدخل من العمليات

(�ألف ريـال)
21.029.472
()17.614.233
3.415.239
459.522
97.340
3.972.101

(�ألف ريـال)
17.917.202
()14.809.887
3.107.315
352.799
79.877
3.539.991

20
21

()1.870.153
()603.138
()2.473.291
1.498.810
195.055

()1.533.574
()628.783
()2.162.357
1.377.634
318.116

8
22
23
24

()115.000
()102.290
()66.426
()244.260
1.165.889
()140.146
1.025.743
()139.041
886.702

-()76.706
()144.890
()227.337
1.246.817
()63.323
1.183.494
()231.929
951.565

26

3.00

2.76

�صافي الدخل

26

1.77

1.90

19

9

25

•تعتبر االي�ضاحات المرفقة من  1الى  31جزءا ال يتجز�أ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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قائمة التدفقات النقدية الموحدة
عن ال�سنة المنتهية في  31دي�سمبر 2010م
2010م

التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية:
�صافي الدخل
ت�سويات لمطابقة �صافي الدخل مع �صافي النقد المتوفر من الأن�شطة الت�شغيلية:
الإ�ستهالك والإطفاء والإنخفا�ض في القيمة
(ربح) من بيع ممتلكات � ،آالت ومعدات
(ربح) من بيع �إ�ستثمارات
م�صاريف تمويل  -بال�صافي
ح�صة حقوق الأقلية في �صافي دخل �شركات تابعة موحدة
التغييرات في الموجودات والمطلوبات الت�شغيلية:
ذمم مدينة تجارية
مخزون
مقدما وموجودات متداولة �أخرى
مدفوعات ً
ذمم دائنة تجارية
م�صروفات م�ستحقة ومطلوبات متداولة �أخرى
مخ�ص�ص مكاف�أة نهاية الخدمة
�إجمالي الت�سويات
�صافي النقد من الأن�شطة الت�شغيلية
التدفقات النقدية من الأن�شطة اال�ستثمارية:
�إ�ضافات للإ�ستثمارات
المتح�صل من بيع �إ�ستثمارات
�صافي التغير في �إ�ستثمارات �أخرى
الأثر النقدي لتوحيد �شركة تابعة
�صافي التغير في موجودات غير ملمو�سة
�إ�ضافات �إلى ممتلكات و�آالت ومعدات
�أثر عدم توحيد �شركة هرفي
المتح�صل من بيع ممتلكات و�آالت ومعدات
�صافي النقد (الم�ستخدم في) الأن�شطة الإ�ستثمارية
التدفقات النقدية من الأن�شطة التمويلية:
�صافي التغير في قرو�ض ق�صيرة الأجل
�صافي التغير في قرو�ض طويلة الأجل

2009م

(�ألف ريـال)

(�ألف ريـال)

886.702

951.565

812.791
()3.075
()195.055
244.260
139.041

696.454
()7.191
()318.116
227.337
231.929

()146.215
()361.006
()132.794
291.063
252.765
33.820
935.595
1.822.297

82.086
232.215
32.633
335.365
()148.438
25.827
1.390.101
2.341.666

()745.279
280.000
()174.523
-()143.511
()478.285
()20.062
142.546
()1.139.114

()400.655
242.350
()133.611
162.750
()426.524
()1.264.536
-319.852
()1.500.374

()157.647
330.912

()1.571.768
1.516.776
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�صافي التغير في حقوق الأقلية
م�صاريف تمويل -بال�صافي
�صافي التغيير في ودائع مق ّيدة مقابل تمويل
�أرباح موزعة مدفوعة
�صافي النقد (الم�ستخدم في) الأن�شطة التمويلية
�صافي التغيير في النقد وما في حكمه
النقد وما في حكمه في بداية ال�سنة
النقد وما في حكمه في نهاية ال�سنة (�إي�ضاح رقم )4
البنـود غير النقديـة:
(الخ�سارة) الربح غير المحقق من الإ�ستثمارات المتاحة للبيع
ح�ساب ترجمة العمالت الأجنبية
مكاف�أة مجل�س الإدارة
موجودات مخ�ص�صة للبيع
مطلوبات مخ�ص�صة للبيع
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()416.478
()244.260
()8.598
()625.634
()1.121.705
()438.522
1.001.185
562.663

440.199
()227.337
()88.802
()513.002
()443.934
397.358
603.827
1.001.185

()68.511
()36.575
2.200
191.831
200.350

105.652
()32.924
2.200
---
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الر�صيد في  31دي�سمبر 2010م

الر�صيد في  31دي�سـمبر 2008م
توزيعات �أرباح
�صافي الدخل
المح ّول �إلى الإحتياطي النظامي
ت�سويات �أرباح غير محققة من
�إ�ستثمارات
ت�سويات ترجمة عمالت �أجنبية
مكاف�أت �أع�ضاء مجل�س الإدارة
�أرباح تخفي�ض الملكية في ال�شركات
الموحدة (�إي�ضاح رقم )4
التابعة ّ
تغييرات �أخرى في حقوق الأقلية
الر�صيد في  31دي�سمبر 2009م
توزيعات �أرباح
�صافي الدخل
المح ّول �إلى الإحتياطي النظامي
ت�سويات �أرباح غير محققة من
�إ�ستثمارات
ت�سويات ترجمة عمالت �أجنبية
مكاف�آت �أع�ضاء مجل�س الإدارة
الإ�ستحواذ على ح�ص�ص حقوق الأقلية
من دون تغير في ال�سيطرة
تغيرات �أخرى في حقوق الأقلية

�إحتياطي
نظامي

-5.000.000

---956.772

----4.000

---

---4.000 868.102 5.000.000
-------- 88.670
-----

----

----

----

4.000
-----

(�ألف ريال)

-()90.112

----

-()21.601
---()68.511

----

()45.637

()95.007
-

---

49.370
-49.370
-----

---

(-- )127.253
-------- 105.652

(�ألف ريال) (�ألف ريال)

�إحتياطي
عام

(�ألف ريال)

-

()36.575
()2.200
()95.007

()372.452( )372.452

----

()36.575
()2.200
()95.007

()230.426

-

()36.575
---

1.425.440

--

-()2.200
--

7.020.037

1.194.831

8.214.868

49.370
49.370
819.768 819.768
---(8.527.911 1.567.283 6.960.628 1.254.608 )193.851
()625.000
(-- )625.000( )625.000
-886.702
-- 886.702 886.702
---(-- )88.670
-()68.511
(-- )68.511
---

()32.924
---

-()2.200
--

()32.924
()2.200

----

()32.924
()2.200

7.136.680
()500.000
951.565
-105.652

(�ألف ريال) (�ألف ريال)

مجموع حقوق
مجموع حقوق
الم�ساهمين حقوق الأقلية الملكية

(747.515 6.389.165 900.399 )160.927
(-- )500.000( )500.000
--- 951.565 951.565
--(-- )95.156
--- 105.652
---

(�ألف ريال)

(�ألف ريال)

�أثر معامالت
�أرباح
(خ�سارة) غير الإ�ستحواذ مع
محققة من م�ساهمي الأقلية غير ح�ساب ترجمة
�أرباح مبقاة
�إ�ستثمارات الم�ؤثرة على ال�سيطرة عمالت
�أجنبية

حقوق الملكية العائدة لم�ساهمي ال�شركة

(�ألف ريال) (�ألف
ريال)
772.946 5.000.000
----95.156
----

ر�أ�س المال

عن ال�سنة المنتهية في  31دي�سمبر 2010م

قائمة التغيرات الموحدة في حقوق الملكية

•تعتبر االي�ضاحات المرفقة من  1الى  31جزءا ال يتجز�أ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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•تعتبر الإي�ضاحات المرفقة من رقم � 1إلى  31جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم الماليـة الموحدة.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 .1الشركة وشركاتها التابعة وطبيعة أعمالها
�إن �ش ��ركة مجموعة �صافوال (ال�شركة) هي �شركة م�س ��اهمة �سعودية ت�أ�س�ست وف ًقا لنظام ال�شركات في المملكة العربية ال�سعودية بموجب المر�سوم الملكي
رقم م 21/بتاريخ  29ربيع الأول 1398هـ (الموافق  9مار�س � .)1978ص ��در �س ��جل ال�ش ��ركة التجاري رقم  4030019708في مدينة جدة بتاريخ  21رجب
1399هـ (الموافق  16يونيو  .)1979تتمثل �أهداف ال�ش ��ركة جنب ًا �إلى جنب مع �ش ��ركاتها التابعة (المجموعة) في ت�ص ��نيع وت�سويق الزيوت النباتية و�إن�شاء
ال�صناعات المكملة لها ومنافذ التجزئة ومنتجات الألبان والأجبان والأغذية ال�سريعة ومواد التغليف والإ�ستيراد والت�صيدر والتعهدات التجارية والوكاالت
التجارية ،بالإ�ضافة �إلى تنمية المنتجات الزراعية و�أن�شطة اال�ستثمار العقاري المرتبطة بها.
يقع المركز الرئي�سي لل�شركة في العنوان التالي:
المركز ال�سـعودي للأعمـال
طريق المدينة
جـده ،المملكة العربية ال�سـعودية
بتاريخ  31دي�سمبر 2010م ،لدى ال�شركة ا�ستثمارات في ال�شركات التابعة التالية (ي�شار اليها مجتمعة “بالمجموعة”).
�شركات تابعة ب�شكل مبا�شر �أو غير مبا�شر

�شركة �صافوال لأنظمة التغليف المحدودة (�صافوال للتغليف)
�شركة الأطر لمواد التغليف المحدودة (الأطر)
�شركة �صافوال للتجارة العالمية المحدودة
�شـركة تي�سـير (المنطقـة الحرة)
�شركة بتول للتجارة العالمية
�شركة العزيزية بندة المتحدة
�شركة �صافوال للأغذية
�شركة هرفي للخدمات الغذائيـة المحدودة (هرفي)
�شركة �صافوال للإ�ستثمارات ال�صناعية
ال�شركة المتحدة للممتلكات العقارية (المتحدة العقارية)
�شـركة �أديم العربية المحدودة (�أديم)
�شركة كامن ال�شرق للإ�ستثمارات ال�صناعية (كامن)
�شركة �صدوق العربية للإت�صاالت ال�سلكية (�صدوق)
�شركة الم�ؤون العالمية القاب�ضة
�شركة المتون العالمية القاب�ضة للإ�ستثمار العقاري
�شركة عافية العربية للأغذية
ال�شركة المتحدة لل�سكر – م�صر
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بلد الت�أ�سي�س
المملكة العربية ال�سعودية
المملكة العربية ال�سعودية
الجزر البريطانية العذراء
الإمارات العربية المتحدة
المملكة العربية ال�سعودية
المملكة العربية ال�سعودية
المملكة العربية ال�سعودية
المملكة العربية ال�سعودية
المملكة العربية ال�سعودية
المملكة العربية ال�سعودية
المملكة العربية ال�سعودية
المملكة العربية ال�سعودية
المملكة العربية ال�سعودية
المملكة العربية ال�سعودية
المملكة العربية ال�سعودية
المملكة العربية ال�سعودية
م�صر

ن�سبة حقوق الملكية ()%

في  31دي�سمبر
2010م
100
100
100
100
100
74.4
90
-4.5
100
80
100
100
100
80
100
19.1

2009م
100
100
100
100
100
74.4
90
70
4.5
100
80
100
100
100
80
100
18.9
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�شركة المخازن الكبرى التجارية
ال�شركة المتحدة للأ�سواق المركزية
�شركة قفزات الكونية للتطوير العمراني المحدودة
�شركة االوقات الكونية المحدودة
�شركة �أعالينا الكونية المحدودة
�شركة �إبتكر الكونية المحدودة

المملكة العربية ال�سعودية
لبنان
المملكة العربية ال�سعودية
المملكة العربية ال�سعودية
المملكة العربية ال�سعودية
المملكة العربية ال�سعودية

من�ش�آت تتم ال�سيطرة عليها من خالل �شركات تابعة:

بلد الت�أ�سي�س
�شركة �صافوال للأغذية
�شركة عافية العالمية
�شركة �صافوال للإ�ستثمار ال�صناعي
�شركة �صافوال لأ�سواق الأغذية النا�شئة المحدودة
�شركة �صافوال للأغذية وال�سكر
�شركة عافية العالمية
�شركة �صافوال به�شهر
�شـركة مالينترا القاب�ضـة
�صافوال للأغذية المحدودة
�شـركة عافية العالميـة ـ الأردن
�شـركة �أنف�سكز
عافية للتجارة العالمية
�صافوال للأغذية العالمية
�شركة كوغو غيدا ياتوم في تكاريت �إيه �إ�س (كوغو)
�صافوال للأغذية المحدودة:
�شركة عافية العالمية ـ م�صر
�شركة �أنف�سكز:
�صافوال للأغذية (�سابقا تركواز لزيوت الطعام)
كوغو
يودوم غيدا �صناعي في تاكريت �إيه �إ�س (يودوم)
�شركة �صافوال للإ�ستثمارات ال�صناعية:
ال�شركة المتحدة لل�سـكر
ال�شركة المتحدة لل�سكر:
ال�شركة المتحدة لل�سكـر  -م�صر
�شركة �صافوال لأ�سواق الأغذية النا�شئة:
�شركة �صافوال المغرب
�شركة �صافوال لزيوت الطعام المحدودة (ال�سودان)
�شركة عافية العالمية – الجزائر

8
8
-

8
8
100
100
100
100

ن�سبة ملكية حقوق ال�شركات التابعة
()%
2009م
2010م

المملكة العربية ال�سعودية
المملكة العربية ال�سعودية
الجزر البريطانية العذراء
جزر الكايمان

95.19
95
95.4
95

95.19
95
95.4
95

�إيران
لوك�سمبرغ
الجزر البريطانية العذراء
الأردن
الجزر البريطانية العذراء
الجزر البريطانية العذراء
الجزر البريطانية العذراء
تركيا

80
100
100
97.4
90
100
100
100

80
100
100
97.4
90
100
100
100

م�صر

99.92

94.5

كازاخ�ستان

100

100

تركيا

100

100

المملكة العربية ال�سعودية

74.8

64.8

م�صر

56.75

53.45

المغرب
ال�سودان
الجزائر

100
100
100

100
100
100
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�شركة �صافوال لأنظمة التغليـف المحدودة:
�شركة نيو مارينا لل�صناعات البال�ستيكية (نيومارينا)
�شركة ال�شرق لل�صناعات البال�ستيكية المحدودة
�شركة العزيزية بندة المتحدة
�شركة المخازن الكبرى التجارية
ال�شركة المتحدة للأ�سواق المركزية
جيان
ال�شركة اللبنانية للحلويات والمخابز
ال�شركة المتحدة للأ�سواق المركزية

م�صر
المملكة العربية ال�سعودية

100
93

100
93

المملكة العربية ال�سعودية
لبنان

90
90

90
14

المملكة العربية ال�سعودية
لبنان

95
--

95
76

خالل عام 2010م ،تم عر�ض �ش ��ركة هرفي للخدمات الغذائية التابعة للمجموعة لالكتتاب العام من خالل طرح عام �أولي  %30من �أ�س ��همها القائمة .وقد
�أدى ذلك �إلى تخفي�ض ح�صة المجموعة في �شركة هرفي من � %70إلى  %49وبالتالي فقدان ال�سيطرة عليها .نالت المجموعة  280مليون ريال �سعودي لقاء
عدد �أ�سهمها البالغ  5.67مليون �سهم حيث تم بيع ال�سهم الواحد مقابل  51ريا ًال �سعودي ًا ،كما حققت ال�شركة ربح ًا �صافي ًا من عملية البيع بلغ  195مليون
ريال �س ��عودي وقد تم �إدراجه في قائمة الدخل .تم �إيقاف توحيد هرفي مع المجموعة �إعتبار ًا من تاريخ �إدراج �أ�س ��همها للتداول وتم الإعتراف بها ك�ش ��ركة
زميلة في القوائم المالية الحالية.
خ�ل�ال العام  ،تو�ص ��لت المجموعة �إلى عقد �إتفاقيات �أولية مع بع�ض م�س ��اهمي الأقلية �ض ��من �أعمال البيع بالتجزئة و�ص ��ناعة المنتج ��ات الغذائية بهدف
الإ�س ��تحواذ على ح�ص�ص ��هم مقابل �إ�ص ��دار  46.34مليون �سهم جديد من �أ�سهم المجموعة �إ�ضافة �إلى ت�س ��وية نقدية �صافية بلغت  20مليون ريال �سعودي
ت�ستحق عند �إتمام ال�صفقة .غير �أن ال�صفقة لم تنجز بنهاية ال�سنة نظر ًا لموافقات الهيئات الت�شريعية وم�ساهمي المجموعة.
خ�ل�ال ع ��ام 2009م� ،أبرمت ال�ش ��ركة �إتفاقية مع �ش ��ركة تايت �آند اليل المحدودة م�س ��اهم الأقلية في كل من ال�ش ��ركة المتحدة لل�س ��كر  -المملكة العربية
ال�س ��عودية وال�ش ��ركة المتحدة لل�سكر – م�صر لتملك  %9.68و %2.58من �أ�سهم ال�شركتين على التوالي في مقابل مبلغ  181.25مليون ريال �سعودي .وقد
�أبرمت ال�ص ��فقة في  6يناير 2011م بعد �أن تم �إيداع مبلغ  135.96مليون ريال �س ��عودي (�إي�ض ��اح  )13في ح�س ��اب �ضمان مج ّمدة لحين �إتمام المعامالت
القانونية ب�شكل نهائي .بيد �أنه طبق ًا التفاقية �شراء الأ�سهم ،كان للمجموعة الحق في الح�صول على الأرباح اعتبار ًا من  1يناير 2010م ،وبالتالي تم �إدراج
هذه الأرباح في القوائم المالية الموحدة الحالية.
و�إعتبار ًا من � 16س ��بتمبر 2009م ،ا�س ��تحوذت العزيزية بندة المتحدة التابعة للمجموعة على عمليات �ش ��ركة جيان ال�سعودية المحدودة («جيان») مقابل
مبلغ  469.3مليون ريال �سعودي .يتكون مبلغ ال�شراء من  232مليون ريال �سعودي نقد ًا ومبلغ حقوق ملكية م�ؤجل قدره  237.3مليون ريال �سعودي .قامت
�ش ��ركة العزيزية بندة المتحدة بدفع المبلغ النقدي في � 12أكتوبر 2009م على �أن يتم ت�س ��وية مكون حقوق الملكية الم�ؤجل خالل عام 2010م على �ش ��كل
�إ�ص ��دار �أ�س ��هم جديدة يبلغ عددها  45.7مليون �س ��هم من �أ�سهم �ش ��ركة العزيزية بندة المتحدة تبلغ قيمة كل �سهم  51.92ريال �سعودي .كما �أعطت هذه
الإتفاقية الحق لجيان ب�إكت�ساب  %1من الأ�سهم �سنوي ًا بالقيمة العادلة وذلك لمدة ت�صل �إلى � 3سنوات.
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 .2أسس اإلعداد

�أ .قائمة االلتزام بالمعايير
تم �إعداد القوائم المالية الموحدة وفق ًا لمعايير المحا�س ��بة المتعارف عليها في المملكة العربية ال�س ��عودية ال�ص ��ادرة عن الهيئة ال�س ��عودية للمحا�س ��بين
القانونيين.
تم �إعتماد �إ�صدار القوائم المالية الموحدة بوا�سطة مجل�س الإدارة في  21فبراير 2011م.
تمت �إعادة ت�صنيف بع�ض �أرقام المقارنة لتتما�شى مع عر�ض ال�سنة الحالية.

ب� .أ�س�س القيا�س
يتم �إعداد القوائم المالية الموحدة وفق ًا لمبد�أ التكلفة التاريخية (فيما عدا الإ�س ��تثمارات المتاحة للبيع والتي يتم �إظهارها بقيمتها العادلة) با�س ��تخدام
مبد أ� الإ�ستحقاق المحا�سبي ومفهوم الإ�ستمرارية.

ج .عملة العر�ض والن�شاط
تم عر�ض هذه القوائم المالية الموحدة بالرياالت ال�سعودية والتي تمثل عملة الن�شاط .تم تدوير كافة المعلومات المعرو�ضة بالريال ال�سعودي لأقرب �ألف.

د� .إ�ستخدام التقديرات والأحكام المحا�سبية الهامة
يتطلب �إعداد القوائم المالية الموحدة من الإدارة ا�سـتخدام بع�ض التقديرات والإفترا�ضات التي ت�ؤثر في المبالغ المعرو�ضة للموجودات والمطلوبات كما
يتطلب من الإدارة ممار�س ��ة حكمها في عملية تطبيق ال�سيا�س ��ات المحا�سبية للمجموعة .تتم مراجعة التقديرات والإفترا�ضات الهامة على �أ�سا�س م�ستمر.
ويتم �إظهار مراجعة التقديرات المحا�سبية في الفترة التي تتم فيها مراجعة التقديرات وفي فترة مراجعة الم�ستقبلية التي قد تت�أثر بنتائج تلك المراجعة.
وفيما يلي المجاالت الهامة التي ا�ستخدمت فيها الإدارة التقديرات والإفترا�ضات والأحكام-:
 .1تقييم الإ�ستثمارات في �صناديق الأ�سهم الخا�صة غير المدرجة
الإ�ستثمارات في �صناديق الأ�سهم الخا�صة غير المدرجة الم�صنفة تحت بند الإ�ستثمارات المتاحة للبيع تم ت�سجيلها بالتكلفة ناق�ص �أية خ�سارة ناتجة عن
الإنخفا�ض في القيمة نظر ًا لعدم توفر القيمة العادلة الموثوق بها�( .أنظر �إي�ضاح .)9
 .2الإنخفا�ض في قيمة الإ�ستثمارات المتاحة للبيع
تمار�س المجموعة الحكم الحت�ساب الإنخفا�ض في قيمة اال�ستثمارات المتاحة للبيع كما هو الحال في موجوداتها الهامة .يت�ضمن هذا الحكم تقييم الأدلة
المو�ض ��وعية التي قد ت�س ��بب �إنخفا�ض� � ًا غير م�ؤقت في قيمة الإ�س ��تثمارات� .أي �إنخفا�ض جوهري �أو لفترة طويلة في القيمة العادلة لإ�ستثمار حقوق الملكية
يق ��ل ع ��ن تكلفته يعتبر دلي ًال مو�ض ��وعي ًا للإنخفا�ض� .إن تحديد ما هو “جوهري” �أو “الفترة الطويل ��ة “ يحتاج �إلى حكم .كما تعتبر المجموعة الإنخفا�ض
مالئم ًا عند وجود دليل على التدهور في الحالة المالية لل�شركة الم�ستثمر فيها وفي �أداء القطاع وال�صناعة والتغيرات في التقنية وفي التدفقات الت�شغيلية
و التمويلية.
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 .3الإنخفا�ض في قيمة الموجودات غير المالية
تج ��ري المجموع ��ة تقييم� � ًا في تاري ��خ كل تقرير �أو ف ��ي �أحيان كثي ��رة �إذا
�أ�ش ��ارت ا ألح ��داث �أو التغيرات ال ��ى وجود دليل على �إنخفا�ض قيمة �أ�ص ��ل
ما .في حالة وجود دليل� ،أو �إذا تطلب الأمر �إجراء �إختبار �إنخفا�ض �سنوي
ف ��ي القيمة ،تقوم المجموعة بتقدير قيمة الأ�ص ��ل القابلة لال�س ��ترداد� .إن
قيم ��ة الأ�ص ��ل القابلة لال�س ��ترداد هي القيم ��ة العادلة للأ�ص ��ل �أو الوحدة
المولدة للنقد بعد خ�صم تكلفة البيع �أو قيمة الأ�صل عند الإ�ستخدام �أيهما
�أكب ��ر ،ويتم تحديدها للأ�ص ��ل على حدة ،ما لم يوفر الأ�ص ��ل تدفق ًا نقدي ًا
داخلي ًا يكون م�س ��تق ًال ب�شكل كبير عن الموجودات او المجموعات الأخرى.
وعندم ��ا تزي ��د القيمة الدفترية للأ�ص ��ل �أو وحدة تولي ��د النقد عن قيمتها
القابلة لال�سترداد يعتبر الأ�صل منخف�ض القيمة ويتم تخفي�ضه �إلى قيمته
القابلة للإ�سترداد .ولتقييم القيمة عند الإ�ستخدام ،يتم خ�صم التدفقات
النقدي ��ة التقديري ��ة الم�س ��تقبلية �إل ��ى قيمته ��ا الحالية با�س ��تخدام معدل
الخ�صم قبل ال�ضريبة والذي يعك�س تقييمات ال�سوق الحالية لقيمة النقود
الوقتية والمخاطر المرتبطة بالأ�ص ��ل .لتحديد القيمة العادلة بعد خ�ص ��م
تكاليف البيع ي�س ��تخدم م�ص ��در مالئم مثل �أ�سعار ال�س ��وق وفي حالة عدم
وجود �أ�سعار �سوق مفتوحة ،يتم ا�س ��تخدام الأ�سعار التقديرية للموجودات
المماثلة و�إذا لم توجد �أ�س ��عار تقديري ��ة لموجودات مماثلة ،فيتم االعتماد
على احت�ساب التدفق النقدي الم�ستقبلي المخ�صوم.
يتم تحديد انخفا�ض قيمة ال�شهرة التجارية بوا�سطة تقييم القيمة القابلة
لال�س ��ترداد لكل وحدة توليد نق ��د (�أو مجموعة وح ��دات توليد نقد) التي
تتعل ��ق بال�ش ��هرة التجارية .يتم ت�س ��جيل خ�س ��ارة الإنخفا� ��ض عندما تقل
القيمة القابلة لال�س ��ترداد لوح ��دة توفير النقد عن قيمته ��ا الدفترية� .إن
خ�سائر الإنخفا�ض المتعلقة بال�شهرة التجارية ال يمكن عك�سها في الفترات
الم�ستقبلية عندما تكون هناك زيادة الحقة في قيمتها القابلة للإ�سترداد.
 .4مخ�ص�ص انخفا�ض قيمة الذمم المدينة التجارية
يتم �إن�ش ��اء مخ�ص ���ص انخفا� ��ض قيمة الذم ��م المدين ��ة التجارية عندما
يك ��ون هن ��اك دلي ��ل مو�ض ��وعي �أن المجموعة لن ت�س ��تطيع تح�ص ��يل كافة
المبالغ الم�ستحقة ح�سب ال�ش ��روط الأ�صلية للذمم المدينةُ .يعتبر كل من
ال�صعوبات المالية الهامة للمدين �أو �إحتمال تع ّر�ضه للإفال�س �أو خ�ضوعه
إلع ��ادة هيكل ��ة مالية ،والعج ��ز �أو الت�أخير في المدفوع ��ات كل ذلك ُيعتبر
م�ؤ�ش ��رات �إلى انخفا�ض قيمة الذمم المدينة التجارية .بالن�سبة �إلى مبالغ
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الأف ��راد الهامة ،يتم التقييم على ا�س ��ا�س فردي .أ�م ��ا المبالغ التي ال تعود
لأفراد وكلها مت�أخرة الدفع ،فيتم تقييمها مجتمعه ويتم تكوين مخ�ص ���ص
مع الأخذ بعين الإعتبار طول الوقت ومعدالت ال�سداد ال�سابقة.
 .5مخ�ص�ص �أ�صناف مخزون بطيئة الحركة
تق ��وم المجموعة بتكوين مخ�ص ���ص للأ�ص ��ناف بطيئة الحركة .وت�س ��تند
تقدي ��رات قيمة المخ ��زون القابلة للتحقق على �أكثر الأدلة م�ص ��داقية في
الوقت الذي تتم فيه التقديرات .ت�أخذ التقديرات في الإعتبار تقلب ال�سعر
�أو التكلفة المتعلقة مبا�ش ��رة بالأحداث التي تح�ص ��ل في وقت الحق لتاريخ
قائم ��ة المرك ��ز المالي وذل ��ك �إلى المدى ال ��ذي ت�ؤكد فيه ه ��ذه الأحداث
الظروف القائمة في نهاية ال�سنة.

 .3ملخص السياسات المحاسبية
العامة
تم تطبيق ال�سيا�س ��ات المحا�س ��بية المو�ضحة �أدناه ب�ش ��كل ثابت على كافة
الفترات المعرو�ضة في القوائم المالية الموحدة.

�أ� .أ�س�س توحيد القوائم المالية
ت�ش ��تمل القوائم المالية الموحدة على القوائم المالية لل�ش ��ركة و�شركاتها
التابعة كما هو مبين في �إي�ض ��اح (� )1أعاله .تتم المحا�سبة عن ال�شركات
الزميلة وال�ش ��ركات تحت ال�س ��يطرة الم�شتركة با�س ��تخدام طريقة حقوق
الملكية.
 .1ال�شركات التابعة:
ه ��ي من�ش� ��آت يتم ال�س ��يطرة عليها بوا�س ��طة المجموعة .توجد ال�س ��يطرة
عندم ��ا يك ��ون للمجموع ��ة المقدرة عل ��ى التحكم ف ��ي ال�سيا�س ��ات المالية
والت�ش ��غيلية للمن�ش� ��أة وذلك للح�ص ��ول على منافع من �أن�ش ��طتها .لتقدير
ال�س ��يطرة ،يجب �أن ي�ؤخذ بعين االعتبار حقوق الت�ص ��ويت المحتملة التي
تمار� ��س حالي� � ًا .يتم �إدراج القوائم المالية لل�ش ��ركات التابع ��ة في القوائم
المالية الموحدة من تاريخ بد�أ ال�سيطرة حتى تاريخ توقفها .كافة الأر�صدة
الداخلي ��ة للمجموع ��ة والمعامالت المالية الناتجة ع ��ن المعامالت في ما
بين ال�ش ��ركة و�ش ��ركاتها التابعة وتل ��ك الناتجة بين ال�ش ��ركات التابعة يتم
ا�ستبعادها عند �إعداد القوائم المالية الموحدة .كما �أن �أية �أرباح وخ�سائر
غي ��ر محققة ناتجة عن معام�ل�ات داخلية في المجموعة يتم ا�س ��تبعادها
عند توحيد القوائم المالية الموحدة.
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.2حقوق الأقلية
تطبق المجموعة �سيا�س ��ة معالجة المعامالت مع حقوق الأقلية كمعامالت
مع �أطراف خارجية للمجموعة .ينتج عن اال�س ��تبعادات في حقوق الأقلية،
�إن وجدت� ،أرباح وخ�س ��ائر للمجموعة فيتم ت�سجيلها في قائمة الدخل �إذا
تم فقدان ال�س ��يطرة عليها .ينتج عن �ش ��راء حقوق الأقلية �ش ��هرة تجارية
حيث �أنها الف ��رق بين �أي مبلغ مدفوع والح�ص ��ة المقتناه للقيمة الدفترية
ل�صافي موجودات ال�شركة التابعة.
�إعتب ��ار ًا من  1يناير 2010م� ،س ��يتم �إحت�س ��اب التغيرات ف ��ي حقوق ملكية
المجموعة في �إحدى ال�ش ��ركات التابعة بعد �إقتناء ال�س ��يطرة ،كمعامالت
طبق ��ا لطريقة حقوق ملكية كما يتم تعدي ��ل القيم الدفترية لحقوق الأقلية
مقاب ��ل القيم ��ة العادل ��ة للمبلغ المدفوع ويت ��م �إدراج �أي فرق مبا�ش ��ر ًة في
حقوق الملكية تحت ح�ساب “�أثر معامالت اال�ستحواذ مع م�ساهمي الأقلية
غير الم�ؤثرة على ال�سيطرة».

ب .تحويل العمالت الأجنبية
ت ��م �إعداد القوائ ��م المالية الموحدة بالريال ال�س ��عودي ال ��ذي يمثل عملة
العر� ��ض والن�ش ��اط للمجموعة .وتح� �دّد كل من�ش� ��أة ف ��ي المجموعة عملة
ن�ش ��اطها ويت ��م قيا�س البن ��ود المدرج ��ة في القوائ ��م المالية لكل من�ش� ��أة
با�ستخدام عملة الن�شاط المذكورة.
يج ��ري تحوي ��ل المعامالت التي تت ��م بالعمالت الأجنبية �إلى عملة ن�ش ��اط
المجموعة على �أ�س ��ا�س �أ�س ��عار ال�ص ��رف ال�سائدة في ال�س ��وق بتاريخ تلك
المعام�ل�ات� .أما الموجودات والمطلوب ��ات ذات الطبيعة النقدية التي تتم
بالعمالت الأجنبية بتاري ��خ قائمة المركز المالي فيتم تحويلها لتعك�س ما
يعادلها بعملة الن�شاط الرئي�سية للمجموعة وفق ًا لأ�سعار ال�صرف ال�سائدة
بذل ��ك التاريخ .تقيد الفروقات الناتجة ع ��ن تحويل العمالت الأجنبية في
قائمة الدخل الموحدة للفترة الجارية.
يتم تحويل موجودات ومطلوبات ال�ش ��ركات التابعة الموحدة الأجنبية �إلى
الريال ال�س ��عودي على �أ�س ��ا�س �أ�سعار ال�صرف ال�س ��ائدة في تاريخ المركز
المال ��ي .يت ��م تحويل بن ��ود حقوق الملكية في ال�ش ��ركات التابع ��ة والزميلة
وتحت ال�س ��يطرة الأجنبية ،با�س ��تثناء الأرباح المبقاة لل�ش ��ركات التابعة،
على ا�س ��ا�س �أ�سعار ال�صرف ال�سائدة في ال�س ��وق بتاريخ ن�ش�أة البنود ذات
العالق ��ة .بينما يت ��م تحويل بنود قوائم الدخل لل�ش ��ركات التابعة الأجنبية
على ا�س ��ا�س المتو�سط المرجح لأ�سعار ال�ص ��رف خالل الفترة .الت�سويات

الناتجة عن تحويل القوائم المالية لل�ش ��ركات التابعة الأجنبية �إلى الريال
ال�س ��عودي � ،إذا كانت جوهرية ،يتم �إدراجها في بند منف�صل �ضمن حقوق
الم�س ��اهمين (ح�س ��اب ترجمة عملة �أجنبية) في القوائم المالية الموحدة
لل�شركة.
يتم ترجمة �أي �ش ��هرة ناتجة عن �إقتناء �ش ��ركة تابعة �أجنبية وت�سويات �أي
قيمة عادلة للقيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات الناتجة عن الإقتناء
ب�سعر الإقفال بتاريخ المركز المالي.

ج .ذمم مدينـة تجارية
ت ��درج الذم ��م المدين ��ة التجارية بالمبال ��غ الأ�ص ��لية للفاتورة بعد ح�س ��م
مخ�ص ���ص الدي ��ون الم�ش ��كوك في تح�ص ��يلها .يقي ��د مخ�ص ���ص للديون
الم�ش ��كوك ف ��ي تح�ص ��يلها عندم ��ا يك ��ون هناك �ش ��ك جوه ��ري لإمكانية
المجموعة تح�صيل المبالغ بالكامل وفق ًا لل�شروط الأ�صلية للذمم المدينة.

د .المخـزون
يقيم المخزون على �أ�س ��ا�س �س ��عر التكلفة (المحدد على �أ�سا�س المتو�سط
المرج ��ح للتكلف ��ة) �أو القيم ��ة القابلة للتحق ��ق� ،أيهما �أقل .ت�ش ��تمل تكلفة
الب�ضاعة تامة ال�ص ��نع والب�ضاعة تحت الت�صنيع على تكلفة المواد الأولية
والعمال ��ة المبا�ش ��رة وم�ص ��روفات الت�ص ��نيع غير المبا�ش ��رة .الب�ض ��اعة
بالطري ��ق يتم تقييمها بالتكلفة� .أما فيما يتعل ��ق بمخازن قطع الغيار فيتم
تقييمها �أي�ض ًا بالتكلفة ناق�ص ًا مخ�ص�صات البنود بطيئة الحركة.

هـ .الإ�ستثمارات:
� .1إ�ستثمارات في �شركات زميلة و�شركات تحت ال�سيطرة الم�شتركة
ال�ش ��ركات الزميلة هي تلك الت ��ي يكون للمجموعة ت�أثير ه ��ام عليها ولكن
لي�س ��ت لها �س ��يطرة عليها في ال�سيا�س ��ات المالية والت�ش ��غيلية .ال�شركات
تحت ال�سيطرة الم�شتركة هي تلك ال�شركات التي تتقا�سم فيها المجموعة
�سيطرة فعالة مع م�ساهمين �آخرين لل�شركة الم�ستثمر فيها.
يتم المحا�سبة عن �إ�ستثمارات المجموعة في ال�شركات الزميلة وال�شركات
تحت ال�س ��يطرة الم�ش ��تركة ب�إ�س ��تخدام طريقة حقوق الملكية �إعتبار ًا من
تاري ��خ بداية ذلك الت�أثير الهام �أو ال�س ��يطرة الم�ش ��تركة حتى تاريخ توقف
ذلك الت�أثير .وفق ًا لطريقة حقوق الملكية ،ف�إن الإ�ستثمارات في ال�شركات
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الزميل ��ة والمن�ش� ��آت تحت ال�س ��يطرة الم�ش ��تركة يتم ت�س ��جيله ف ��ي قائمة
المركز المالي بالتكلفة (بما في ذلك ال�ش ��هرة المدفوعة عند الإ�ستحواذ
بعد خ�ص ��م �أية خ�س ��ائر �إنخفا�ض) زائد ًا التغيرات التالية للإ�ستحواذ في
ح�ص ��ة المجموعة في �ص ��افي موجودات ال�شركة الم�س ��تثمر فيها .عندما
يك ��ون هناك تغيير متحقق مبا�ش ��رة ف ��ي حقوق ملكية ال�ش ��ركة الزميلة �أو
ال�ش ��ركة تحت ال�سيطرة الم�ش ��تركة تقوم المجموعة بت�سجيل ح�صتها من
هذه التغيرات في القائمة الموحدة للتغيرات في حقوق الم�ساهمين.
عندما تتجاوز ح�ص ��ة المجموعة في الخ�سائر ن�سبة ملكيتها في �أي �شركة
زميلة �أو �ش ��ركة تحت �س ��يطرة م�ش ��تركة ،يت ��م تخفي�ض القيم ��ة الدفترية
لح�صة للمجموعة �إلى �صفر ويتم �إيقاف تحمل �أي خ�سائر �أخرى ب�إ�ستثناء
المدى ال ��ذي تتكبد فيه المجموعة �إلتزامات قانونية �أو �ض ��منية �أو القيام
ب�أي مدفوعات نيابة عن ال�شركة الزميلة.
� .2إ�ستثمارات متاحة للبيع
الإ�س ��تثمارات المحتفظ بها لأغرا�ض غي ��ر تجارية ولي�س للمجموعة ت�أثير
هام �أو �س ��يطرة عليها يتم ت�صنيفها كا�سـتثمارات متاحة للبيع .ت�شمل هذه
الإ�س ��تثمارات ب�شكل رئي�سي �إ�س ��تثمارات للمجموعة تقل ح�صتها فيها عن
 %20من ر�أ�س مال عدة �شركات م�ساهمة م�سجلة بال�سوق المالية و�شركات
غير م�سجلة و�صناديق ا�ستثمار.
ه ��ذه الإ�س ��تثمارات يتم ت�س ��جيلها مبدئي� � ًا بالتكلفة ومن ثم يعاد قيا�س ��ها
وتظه ��ر في قائمة المركز المالي الموح ��دة بقيمتها العادلة .تحدد القيمة
العادل ��ة بوا�س ��طة الرجوع للقيمة ال�س ��وقية في �س ��وق مفت ��وح �إن وجد .في
حالة غياب �سوق مالية مفتوحة وعدم �إمكانية تحديد قيمة عادلة تقديرية
موثوق بها بوا�س ��طة و�س ��ائل �أخرى تعتبر التكلفة ه ��ي القيمة العادلة لتلك
الإ�س ��تثمارات .تقيد الأرباح �أو الخ�سائر غير المحققة والناتجة عن التغير
في القيمة العادلة� ،إذا كانت جوهرية ،كبند م�س ��تقل �ضمن مكونات حقوق
الم�ساهمين حتى يتم �إ�ستبعاد �أو تخفي�ض الإ�ستثمارات .عند �إ�ستبعاد تلك
الإ�س ��تثمارات تقيد هذه الأرباح والخ�س ��ائر المتراكمة الم�س ��تحقة �س ��ابق ًا
في حقوق الم�س ��اهمين في قائمة الدخل الموح ��دة .عند وجود �إنخفا�ض،
يت ��م �إدراج الفرق بين التكلفة والقيمة العادلة ف ��ي قائمة الدخل الموحدة
كخ�س ��ارة انخفا� ��ض في قيم ��ة اال�س ��تثمارات المتاحة للبيع .اليت ��م �إدراج
الإنعكا�س في خ�سائر الإنخفا�ض في حقوق الملكية الم�صنفة ك�إ�ستثمارات
متاحة للبيع بقائمة الدخل الموح ��دة� .إيرادات الأرباح الموزعة لمثل هذه
الإ�ستثمارات يتم قيدها عند الإعالن عنها.
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� .3إ�ستثمارات �أخرى
تمثل �إ�س ��تثمارات المجموعة في الم�شاريع العقارية التي هي تحت التطوير
يتم ت�سجيلها ب�صافي التكلفة بعد خ�صم �أي خ�سارة �إنخفا�ض في القيمة.

و .دمج الأعمال
يت ��م المحا�س ��بة عن دمج الأعم ��ال ب�إ�س ��تخدام طريقة ال�ش ��راء حيث يتم
قيا�س تكلفة الإ�ستحواذ بالقيمة العادلة للموجودات الممنوحة و�أداة حقوق
ملكية �ص ��ادرة ومطلوبات متكبدة او مفتر�ض ��ة من تاريخ التبادل وتت�ضمن
التكالي ��ف العائدة مبا�ش ��رة لعملي ��ة الإ�س ��تحواذ .يتم قيا� ��س الموجودات
المقتن ��اة والمطلوب ��ات المحتملة المفتر�ض ��ة عن ��د دمج الأعم ��ال مبدئي ًا
بقيمها العادلة بتاريخ الإ�ستحواذ.
في تاريخ الإ�س ��تحواذ يتم ت�ص ��نيف الزي ��ادة في تكلفة دم ��ج الأعمال عن
ح�ص ��ة المجموعة في �ص ��افي القيم ��ة العادل ��ة للموج ��ودات والمطلوبات
المحتملة الم�ستحوذ عليها ك�شهرة (�أنظر �إلى االي�ضاح رقم (�-3أ.)2-

ز .موجودات غير ملمو�سـة:
 .1ال�شــهرة
تمث ��ل ال�ش� �ـهرة زي ��ادة تكلفة الإ�س ��تثمارات عل ��ى القيمة العادلة ل�ص ��افي
الموجودات التي تم الإ�ستحواذ عليها من خالل دمج الأعمال .يتم �إختبار
ال�ش ��هرة �س ��نوي ًا للإنخفا�ض ويتم ت�س ��جيلها بالتكلفة بعد خ�ص ��م خ�سائر
الإنخفا�ض المتراكم .يتم تحديد �أرباح �أو خ�س ��ائر �إ�ستبعاد من�ش�أة ما  ،مع
الأخذ في الإعتبار ،القيمة الدفترية لل�شهرة المتعلقة بالمن�ش�أة المباعة.
لغر� ��ض �إختبار الإنخفا�ض ف�إن ال�ش ��هرة المقتناة من دمج ن�ش ��اط ما ،هي
من تاريخ الإقتناء ،توزع على كل وحدة من وحدات توليد النقد التي يتوقع
�أن تنتفع من تكامل عمليات دمج الأعمال ب�ص ��رف النظر عن ما �إذا كانت
الموج ��ودات �أو المطلوب ��ات ا ألخ ��رى للم�ش ��تري قد تم تخ�صي�ص ��ها لهذه
الوحدات.
�إذا كانت تكلفة الإ�س ��تثمار الم�س ��تحوذ عليه �أقل من قيمته العادلة بتاريخ
ال�ش ��راء ،ف�إن هذا الفرق تتم ت�س ��ويته بتخفي�ض القيم العادلة للموجودات
غير المتداولة لل�شركة الم�ستثمر فيها بالتنا�سب مع قيمتها الدفترية.
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�أثاث ومعدات مكتبيـة
�ســيارات

 .2نفقات م�ؤجلة

16 – 3
10 – 4

تتك ��ون النفقات الم�ؤجلة �أ�سا�س� � ًا من م�ص ��روفات تكبدتها المجموعة على
ت�أ�سي�س منافذ تجزئة جديدة وم�شاريع �أخرى .يتم �إطفاء هذه الم�صروفات
با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت على الفترة المقدرة للإنتفاع بها حيث ال
تزيد عن خم�س �سنوات.
ت�ش ��تمل النفقات الم�ؤجلة �أي�ض ًا على ر�سوم �إعتماد قرو�ض �صندوق التنمية
ال�ص ��ناعية ال�س ��عودي ور�س ��وم �أخرى متعلقة به ��ا والتي ت ��م ت�أجيلها ويتم
�إطفا�ؤها ب�إ�ستخدام طريقة الق�سط الثابت على فترة تلك القرو�ض.

ي .المخ�ص�صات

ح .الموجودات والمطلوبات المخ�ص�صة للبيع

يتم �إثبات المخ�ص�صات ما �إذا كان للمجموعة �إلتزام (قانوني �أو �ضمني)
نا�ش ��يء من حدث �سابق .تكون تكاليف ت�سوية هذا الإلتزام محتملة ويمكن
قيا�سها ب�شكل موثوق.

تت�ضمن الموجودات المتاحة للبيع الموجودات والمطلوبات غير المتداولة
�أو مجموع ��ة الت�ص ��فية ،التي يتوق ��ع �أن يتم �إ�س ��تردادها من خ�ل�ال البيع
عو�ض ��ا عن الإ�ستمرار في �إ�س ��تخدامها .مبا�شرة قبل ت�ص ��نيفها على �أنها
متاح ��ة للبيع ،يتم قيا�س الموجودات غير المتداولة المدرجة في مجموعة
الت�ص ��فية بالقيم ��ة الدفترية �أو القيم ��ة العادلة ناق�ص تكلف ��ة البيع ايهما
�أقل بعد الت�س ��جيل الأول ��ي ،يتم توزيع �أي خ�س ��ارة انخفا�ض في القيمة في
مجموعة الت�ص ��فية لل�ش ��هرة (�إن وجدت) من ثم يتم توزيعها الموجودات
والمطلوبات المتبقية على �أ�سا�س تنا�سبي .غير �أنه ال يتم توزيع �أي خ�سارة
م ��ن موج ��ودات مالية ،حيث يمكن قيا�س ��ها وفق ًا لل�سيا�س ��ات المحا�س ��بية
ا أل ّولية الخا�صة بها .يتم �إظهار خ�سائر و�أرباح ت�صفية هذه الموجودات �أو
مجموعة الت�صفية في قائمة الدخل للفترة الجارية.

ط .ممتلكات� ،آالت ومعدات:
تظهر الممتلكات ،الآالت والمعدات ب�سعر التكلفة ،بعد خ�صم الإ�ستهالكات
المتراكم ��ة وخ�س ��ائر الإنخفا� ��ض� ،إن وجدت .يتم احت�س ��اب الإ�س ��تهالك
با�ستخدام طريقة الق�س ��ط الثابت وفق ًا للعمر الإنتاجي المقدر للمتلكات،
الآالت والمع ��دات ويحمل لقائمة الدخل .ال يتم �إحت�س ��اب �إ�س ��تهالك على
الأرا�ضي .الأعمار الإنتاجية المقدرة هي كالتالي:
مبانـي
تح�سـينات على مبانـي م�ست�أجرة
�آالت ومعـدات

�ســـنوات

33 – 12.5
33 – 3
30 – 3

تتم ر�سملة نفقات التمويل على القرو�ض الم�ستخدمة لتمويل بناء موجودات
ثابتة خالل فترة �إعداد وتجهيز الأ�صل للغر�ض الذي �سي�ستخدم من �أجله.
تقيد الم�ص ��روفات الخا�صة بال�صيانة والإ�ص�ل�اح ،والتي ال تزيد جوهري ًا
من العمر الإنتاجي لهذه الموجودات �ضمن الم�صروفات.

ك .مخ�ص�ص مكاف�أة نهاية الخدمة
يتم قيد مخ�ص ���ص مكاف�أة نهاية الخدمة للعاملين بموجب �أنظمة العمل
والعمال في الدول الم�س ��جلة بها ال�شركات الأع�ضاء في المجموعة ويحمل
على قائمة الدخل الموحدة.

ل .تحقق الإيرادات
يتم تحقيق الإيرادات عند ت�س� �ـليم الب�ضاعة �أو تقديم الخدمات للعمـالء،
وتقي ��د بال�ص ��افي بعد الح�س ��ومات التجارية .تت�ض ��من الإيرادات �أي�ض� � ًا:
(�أ) الدخ ��ل من عقود الإيجارات والذي يت ��م تحقيقه على مدار فترة تلك
العقود( ،ب) �إيرادات الأ�ص ��ناف الدعائية المعرو�ضة والتي يتم تحقيقها
عند اكت�سابها.
تنتج الإيرادات ب�شكل رئي�سي من �أعمال الت�صنيع والبيع بالجملة والتجزئة
للمواد الغذائية والبال�ستيك وم�شتقاتها.

م .الم�صروفـات
ت�ش ��تمل م�ص ��روفات البيع والت�س ��ويق والعمومية والإدارية عل ��ى التكاليف
المبا�شرة وغير المبا�شرة التي تكون تحديد ًا غير متربطة بتكلفة الإيرادات
وفق ًا للمبادىء المحا�س ��بية المتع ��ارف عليها .م�ص ��روفات البيع والتوزيع
هي تلك الم�ص ��روفات الناتجة من مجهودات المجموعة في وظائف البيع
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والت�س ��ويق والتوزيع .كافة الم�ص ��روفات الأخرى يتم ت�ص ��نيفها كم�ص ��روفات عمومية و�إدارية .توزع هذه التكاليف بين تكلفة الإيرادات وم�صروفات البيع
والت�سويق والم�صروفات العمومية والإدارية� ،إن لزم الأمر ،بطريقة منتظمة.

ن .م�شتقات الأدوات المالية – محا�سبة التحوط
ت�ستخدم ال�شركة م�شتقات الأدوات المالية (عقود ال�سلع الم�ستقبلية ف�ض ًال عن ترتيبات عالوة الأدوات الم�شتقة) للتحوط لمخاطر �سعر المواد الخام في
�أعمال ال�سكر .يتم قيا�س الم�شتقات بالقيمة العادلة ويتم ت�سجيل التغييرات في القيمة العادلة لم�شتقة التحوط للأداة المالية في قائمة الدخل تحت تكلفة
المبيعات كت�سوية للقيمة الدفترية لبند التحوط– المخزون.

�س .عقود �إيجار ت�شـغيلية
تحمل الم�صروفات المتعلقة بعقود الإيجار الت�شغيلية على قائمة الدخل الموحدة على �أ�سا�س الق�سط الثابت على مدى مدة الإيجار.

ع .الزكاة ال�شرعية و�ضريبة الدخل
تخ�ض ��ع ال�ش ��ركة و�شركاتها التابعة الم�سجلة في المملكة العربية ال�سعودية للزكاة ال�ش ��رعية وفق ًا لأنظمة م�صحلة الزكاة والدخل (“الم�صلحة”) .تخ�ضع
ال�شركات الأجنبية التابعة لأنظمة ال�ضرائب في البالد الم�سـجلة فيها .تحمل الزكاة و�ضريبة الدخل على قائمة الدخل الموحدة للفترة الجارية.
يتم ت�س ��جيل ال�ض ��ريبة الم�ؤجلة للموجودات والمطلوبات للفروقات الم�ؤقتة بالن�س ��ب الحالية لل�ض ��ريبة .تتم مراجعة القيمة الدفترية للموجودات ال�ضريبة
كاف ومتاح ًا في
الم�ؤجل ��ة ف ��ي تاري ��خ كل قائمة مركز مالي ويتم تخفي�ض ��ها �إلى المدى ال ��ذي لم يعد من المحتمل �أن يكون فيه الربح الخا�ض ��ع لل�ض ��ريبة ٍ
الم�ستقبل القريب لل�سماح لجميع �أو جزء من ال�ضريبة الم�ؤجلة للأ�صل �أن ي�ستخدم.

ف .توزيعات الأرباح
يتم قيد الأرباح الموزعة المرحلية كمطلوبات في الفترة التي يتم اعتمادها من قبل مجل�س الإدارة .كما يتم قيد الأرباح الموزعة الختامية في الفترة التي
يتم �إعتمادها من قبل الم�ساهمين.

�ص .النقد وما في حكمه
يتكون النقد وما في حكمه لأغرا�ض التدفقات النقدية من نقد بال�ص ��ندوق ونقد لدى البنوك و�إ�س ��تثمارات �أخرى ق�ص ��يرة الأجل ذات �س ��يولة عالية� ،إن
وجدت ،لفترة �إ�س ��تحقاق �أ�ص ��لية لمدة ثالثة �أ�ش ��هر �أو �أقل والتي تتوفر للمجموعة بدون �أية قيود لأغرا�ض اعداد قائمة التدفقات النقدية ال يت�ض ��من النقد
وما في حكمه الودائع المقيدة.

ق .الت�سـوية
تتم ت�سوية الموجودات والمطلوبات المالية وتظهر بال�صافي في قائمة المركز المالي الموحدة عندما يكون هناك حق قانوني واجب النفاذ لت�سوية المبالغ
المحققة وعندما تعتزم المجموعة �أن ت�سدد على �أ�سا�س �صافي القيمة �أو الإعتراف بالأ�صل و�سداد الإلتزام في وقت واحد.
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ر .التقارير المالية القطاعية
القطاع هو جزء مميز من المجموعة يعمل في تقديم المنتجات والخدمات المعر�ض ��ة للمخاطر والخا�ض ��عة لمنافع مختلفة عن مخاطر ومنافع القطاعات
الأخ ��رى .يعتم ��د نموذج المجموعة الأ�سا�س ��ي للتقاري ��ر القطاعية على قطاعات العمل .تح ��دد قطاعات العمل بنا ًء عل ��ى �إدارة المجموعة وهيكل التقارير
الداخلية.

 .4النقـد وما في حكمه
يتكون النقد وما في حكمه كما في  31دي�سمبر من الآتي:
2010م

نقـد في ال�صـندوق
نقـد في الطـريق
نقـد لدى البنـوك
النقد وما في حكمه لأغرا�ض قائمة التدفق النقدي
ودائـع مقيـدة

(�ألف ريال)
35.616
-527.047
562.663
98.457
661.120

2009م

(�ألف ريال)
25.113
3.398
972.674
1.001.185
89.859
1.091.044

تتمثل الودائع المقيدة ودائع لأجل وقد تم حجزها مقابل ت�سهيالت بنكية منحت لبع�ض ال�شركات التابعة الأجنبية بوا�سطة بنوك تجارية.

 .5ذمم مدينــة تجارية
تتكون الذمم المدينة التجارية في  31دي�سمبر من الآتي:
2010م

�أطراف ذات عالقة (�إي�ضاح �( 28أ))
عمالء �آخرون
المجموع
مخ�ص�صات انخفا�ض قيمة الذمم المدينة التجارية

(�ألف ريال)
145.098
1.426.346
1.571.444
()68.510
1.502.934

2009م

(�ألف ريال)
82.329
1.417.821
1.500.150
()82.898
1.417.252
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 .6المخـــزون
يتكون المخـزون كما في  31دي�سمبر من الآتي:
2010م

مواد خام ومواد تغليف
ب�ضاعة قيد الت�صنيع
ب�ضاعة تامة ال�صنع
قطع غيار وم�ستلزمات
ب�ضاعة بالطريق
المجموع
مخ�ص�صات بنود مخزون بطيئة الحركة

(�ألف ريال)
886.004
135.389
1.237.883
195.958
169.920
2.625.154
()98.084
2.527.070

2009م

(�ألف ريال)
984.770
92.547
1.063.912
196.247
70.087
2.407.563
()110.962
2.296.601

 .7مدفوعات مقدمة وموجودات متداولة أخرى
تتكون المدفوعات المقدمة والموجودات المتداولة الأخرى كما في  31دي�سمبر من الآتي-:

ممتلكات مخ�ص�صة للبيع
م�ستحق من �أطراف ذات عالقة (�إي�ضاح رقم �( 28أ))
موردين – دفعات مقدمة
مدفوعات مقدمة
ر�صيد متعلق بعقود �سلع م�ستقبلية
ذمم مدينة من جهات حكومية
�سكن الموظفين و�سلف �أخرى
ذمم مدينة غير تجارية
�إيرادات ت�أجير م�ستحقة
�أخرى

2010م

2009م

(�ألف ريال)
175.324
174.816
163.348
160.811
133.112
57.945
44.485
24.347
4.557
88.943
1.027.688

(�ألف ريال)
16.119
149.524
101.276
159.317
49.000
65.918
56.929
174.134
4.747
51.646
828.610

يتمثل الم�ستحق من جهات حكومية مطالبات �شركات تابعة �أجنبية من جهات حكومية مختلفة عن �ضريبة قيمة م�ضافة ور�سوم جمركية و�ضرائب مدفوعة
مقدم ًا.
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 .8الموجودات والمطلوبات المخصصة للبيع
قررت المجموعة خالل العام كنتيجة لمراجعة �إ�س ��تراتيجية الت�شذيب الخا�صة بتجارة المواد الغذائية لديها ،و�ضع نف�سها في الأ�سواق الأ�سا�سية والخروج
من بع�ض العمليات الأجنبية .وبذلك تم تقديم جزءٍ من من�ش� ��آت الت�ص ��نيع �ض ��من قطاع الزيوت كمجموعة ت�صفية مخ�ص�صة للبيع .بد�أت الجهود الرامية
�إلى بيع مجموعات الت�ص ��فية ويتوقع �أن تتم عملية بيع خالل ال�س ��نة المالية المنتهية في  31دي�س ��مبر 2011م .تتكون مجموعة الت�ص ��فية ،في  31دي�س ��مبر
2010م من موجودات بقيمة  306.8مليون ريال �سعودي ومطلوبات بقيمة  200.4مليون ريال �سعودي قبل ت�سجيل خ�سارة انخفا�ض في القيمة البالغة 115
مليون ريال �سعودي عند �إعادة قيا�س مجموعة الت�صفية بقيمتها القابلة لال�سترداد.
2010م

(�ألف ريال)

الموجودات الم�ص ّنفة على �أنها مخ�ص�صة للبيع بالقيمة القابلة لال�سترداد
الممتلكات  ،الآالت والمعدات
المخزون
الذمم التجارية المدينة والموجودات المتداولة الأخرى
المجموع
ّ
المطلوبات الم�صنفة على �أنها مخ�ص�صة للبيع
القرو�ض
الذمم التجارية الدائنة والمطلوبات المتداولة الأخرى
المجموع

47.463
67.474
76.894
191.831
120.704
79.646
200.350

 .9اإلستثمارات
�أ .تتكون الإ�ستثمارات في  31دي�سمبر من الآتي:
2010م

الإ�ستثمارات في �شركات زميلة و�شركات تحت �سـيطرة م�شـتركة ـ �صافي (�إي�ضاح رقم 9
(ب))
ا�ستثمارات متاحة للبيع (�إي�ضاح رقم ( 9ج))
ا�ستثمارات �أخرى م�سجلة بالتكلفة (�إي�ضاح رقم ( 9د))
المجموع

2009م

(�ألف ريال)
4.567.301

(�ألف ريال)
3.373.922

725.572
814.382
6.107.255

835.438
847.027
5.056.387
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ب .تتكـون الإ�ستثمارات في �شركات زميلة و�شركات تحت ال�سيطرة الم�شتركة كما في  31دي�سمبر مما يلي:
ن�سبة الملكية ال�سارية
()%

�شركة المراعي المحدودة ـ
�شركة كنان العالمية للتطوير العقـاري (كنان العالمية)
�شركة �إنتاج كابيتال المحدودة
�شركة ديار الم�شرق (�إي�ضاح رقم ( 9ب)())1
�شركة مدينة ال�سيرة لتطوير العقار
�شركة هرفي للقطاعات الغذائية (الإي�ضاح رقم ())1
�شركة اال�سكندريه لل�سكر (�إي�ضاح (9ب)())2
مدينة مطوري مدينة المعرفة الإقت�صادية
�شركة الإ�ستثمار النا�شئ المحدودة
�شركه المجمعات الموحدة للعقارات
�أخـــرى
المجمــوع

2010م
29.95
30
49
30
40
49
45.5
17
20
20
متنوع

2009م
26.5
30
49
30
40
70
45.5
17
20
20
متنوع

2010م
(�ألف ريـال)

2009م
(�ألف ريـال)

2.759.184
582.747
383.824
239.065
154.800
210.287
186.025
17.200
16.539
400
17.230
4.567.301

1.842.089
546.499
393.324
234.684
134.800
-175.372
13.200
23.233
400
10.321
3.373.922

�	.1إن ا�س ��تثمار المجموعة في ديار الم�ش ��رق الخا�ضعة لل�سيطرة الم�شتركة يمثل ا�ستثمار غير مبا�شر في م�شروع عقاري قيد االن�شاء حال ًيا وتديره �شركة
كنان الدولية.
�	.2إن �ش ��ركة اال�س ��كندرية لل�س ��كر ه ��ي �ش ��ركة م�ش ��روع تح ��ت �س ��يطرة م�ش ��تركة وال ��ذي ت�س ��اهم فيه ��ا �ش ��ركة �ص ��افوال
للأغذية مع م�س ��اهمين �آخرين لتطوير م�ص ��فاة ال�سكر في م�صر .ال�شركة حالي ًا في مرحلة ما قبل الت�شغيل ويتم التحكم في ن�شاطها بوا�سطة �إتفاقية
الم�ساهمين� .إن كافة قرارات عمل �شركة الإ�سكندرية لل�سكر يتطلب موافقة جميع الم�ساهمين.
 .3تتكون الإ�ستثمارات المتاحة للبيع كما في  31دي�سمبر مما يلي:
2010م

التكلفة:
�أوراق مالية مدرجة
�إ�ستثمارات غير مدرجة
مجموع التكلفة
خ�سارة �إنخفا�ض في:
�أوراق مالية مدرجة
�إ�ستثمارات غير مدرجة
مجموع خ�سارة الإنخفا�ض
التكلفة المعدلة
(خ�سارة) غير محققة من �أوراق مالية مدرجة
القيمة الدفترية
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2009م

(�ألف ريال)

(�ألف ريال)

483.560
351.878
835.438

611.453
368.745
980.198

()66.426
-()66.426
769.012
()43.440
725.572

()127.893
()16.867
()144.760
835.438
-835.438
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ج .تتكون الإ�ستثمارات غير المدرجة للمجموعة كما في  31دي�سمبر مما يلي:
�شركة �سويكورب ج�سور
�شركة �سويكورب ،ال�سعودية
دار التمليك
�أخرى

2010م

2009م

%14
%15
%5

%14
%15
%5

2010م

(�ألف ريال)
208.819
115.674
26.500
885
351.878

2009م

(�ألف ريال)
208.819
115.674
26.500
885
351.878

د .تمثل الإ�ستثمارات الأخرى في  31دي�سمبر 2010م ب�شكل رئي�سي الإ�ستثمارات في الم�شاريع العقارية في المملكة العربية
ال�سعودية البالغه  804مليون ريال �سعودي (2009م 804 :مليون ريال �سعودي) وتت�ضمن �أي�ضاً ودائع بنكية طويلة الأجل ل�شركة
�صافوال به�شهر بمبلغ  10مليون ريال �سعودي (2009م 31 :مليون).
د .ربح من بيع ا�ستثمارات
خالل العام حققت المجموعة ربحا �صافيا مقداره  195مليون ريال عن ا�ستبعاد  %21من ح�صتها في �شركة هرفي وفقد ال�سيطرة (اي�ضاح )1
خالل عام 2009م حققت المجموعة ربح ًا �ص ��افي ًا بقيمة  195مليون ريال �س ��عودي جراء تخفي�ض ح�صتها في �شركة المراعي و�أرباح عن ا�ستبعاد ا�ستثمار
المجموعة في �ش ��ركة العزيزية لال�س ��تثمار التجاري بمبلغ  33مليون ريال �سعودي كما �أن المجموعة حققت ربحا �صافي ًا مقداره  85.8مليون ريال �سعودي
عن �إ�ستبعاد �أر�ض �شركة ديار الم�شرق.

 .10الموجودات غير الملموسة

�أ .تتكون الموجودات غير الملمو�سة كما في  31دي�سمبر مما يلي:
2010م

تكاليف م�ؤجلة
ال�شهرة

(�ألف ريال)
188.305
836.516
1.024.821

2009م

(�ألف ريال)
112.258
917.611
1.029.869
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ب .التكاليف الم�ؤجلة
تتكون الحركة في التكاليف الم�ؤجلة لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر مما يلي:
2010م

التكلفة
الر�صيد في بداية ال�سنة
الإ�ضافات خالل ال�سنة
المحول من الممتلكات  ،االدوات والمعدات
الر�صيد في نهاية ال�سنة
الإطفاء المتراكم
الر�صيد في بداية ال�سنة
المحمل لل�سنة
ما تم �شطبه خالل ال�سنة (�إي�ضاح رقم )22
الر�صيد في نهاية ال�سنة
�صافي الر�صيد كما في  31دي�سمبر

2009م

المجموع
(�ألف ريال)

المجموع
(�ألف ريال)

421.278
54.708
126.000
601.986

390.559
30.719
-421.278

()309.020
()67.421
()37.240
()413.681
188.305

()250.268
()58.752
-()309.020
112.258

تمثل الإ�ض ��افات للنفقات الم�ؤجلة ب�ش ��كل �أ�سا�سي الم�صروفات المتكبد عن ت�أ�س ��ي�س منافذ تجزئة في المملكة العربية ال�سعودية والمبالغ المدفوعة لتملك
م�ست�أجرة.

ج .ال�شهرة
تتكون ال�شهرة كما في  31دي�سمبر بعد التعديالت لخ�سائر �إنخفا�ض القيمة (اي�ضاح  )22وترجمة العمالت مما يلي:
2010م

 �شركة جيان ال�سعودية المحدودة �شركة �صافوال للإ�ستثمارات ال�صناعية �شركة كوغو غيدا ياتوم في تاكريت ايه �أ�س �شركة ال�شرق لل�صناعات البال�ستيكية المحدودة �شركة عافية العالمية المملكة العربية ال�سعودية �شركة المخازن الكبرى التجارية �شركة عافية العالمية  -م�صر �شركة نيومارينا لل�صناعات البال�ستيكية �شركة عافية للأغذية �شركة المتحدة للأ�سواق المركزية� -شركة هرفي لخدمات االغذية المحدودة
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2009م

(�ألف ريال)

(�ألف ريال)

222.024
129.272
95.864
89.509
84.016
75.703
75.141
37.781
25.981
1.225
-836.516

222.024
129.272
134.795
89.509
84.016
75.703
79.310
39.905
25.981
1.225
35.871
917.611
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502.053
890.397

()136.375

------

890.397
23.855
()127.900
()69.253
()78.671
638.428

1.154.340
1.314.133

()64.205

433.264
135.853
()27.515
()3.562
538.040

1.747.397
49.853
97.071
()80.682
()57.054
1.756.585

(�ألف ريال)

401.529
443.677

--

214.735
3.606
()40.234
-178.107

658.412
2.325
()195
()80.906
-579.636

1.588.655
1.793.862

()22.657

1.681.054
175.504
()92.725
()17.203
1.746.630

3.474.916
3.378
59.510
()157.153
()22.709
3.357.942

549.305
538.092

--

494.794
123.092
()34.147
()3.912
579.827

1.032.886
51.323
100.873
()51.645
()4.305
1.129.132

(�ألف ريال)

�أثاث ومعدات
مكتبية

98.187
109.832

--

133.258
23.599
()23.853
()4.677
128.327

243.090
26.567
()203
()36.854
()6.086
226.514

(�ألف ريال)

�سيارات

445.148
446.768

--

------

446.768
320.984
()308.349
()14.255
-445.148

(�ألف ريال)

�أعمال ر�أ�سمالية
قيد التنفيذ

4.739.217
5.536.761

()223.237

2.957.105
461.654
()218.474
()29.354
3.170.931

8.493.866
478.285
()179.193
()490.748
()168.825
8.133.385

(�ألف ريال)

المجموع

هـ� .أنظر الإي�ضاح ( )16فيما يتعلق بالموجودات الثابتة للمجموعة المرهونة ك�ضمان ل�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي وبنوك تجارية.

د .بموجب �أحكام اتفاقيات �إيجار �أرا�ض ��ي مع المدينة ال�ص ��ناعية بجدة وميناء جدة الإ�س�ل�امي والمدينة ال�صناعية بالريا�ض ،لدى بع�ض ال�شركات التابعة في المجموعة عدة عقود �إيجار
ت�شغيلية قابلة للتجديد تتعلق ب�أرا�ضي تقع عليها من�ش�آتها ال�صناعية� .إن مبالغ الإيجار ونفقات الخدمة ال�سنوية للم�ؤجر تعتبر رمزية.

ج .تتعلق الأعمال الر�أ�س ��مالية تحت التنفيذ بت�ش ��ييد مراكز �س ��وبرماركت وهايبرماركت ل�شركة العزيزية بندة وتحديث وتح�سين مرافق �إنتاج �شركة عافية العالمية و�شركة �صافوال لأنظمة
التغليف المحدودة وبع�ض �شركاتها التابعة.

ب .تت�ضمن الإ�ضافات فوائد مر�سملة بمبلغ  8مليون ريال �سعودي خالل عام 2010م (2009م 12.9 :مليون ريال �سعودي) .بلغ المعدل الم�ستخدم لتحديد مبلغ تكاليف التمويل المر�سملة
 %4خالل عام 2010م2009( ،م.)%4 :

يخ�صم :موجودات مخ�ص�صة للبيع
�صافي القيمة الدفترية
كما في  31دي�سمبر 2010م
كما في  31دي�سمبر 2009م

التكلفة:
الر�صيد في  1يناير 2010م
الإ�ضافات
تحويالت وخ�سارة �إنخفا�ض في القيمة
�أثر عدم توحيد �شركة تابعة
الإ�ستبعادات
الر�صيد كما في  31دي�سمبر 2010م
اال�ستهالك المتراكم:
الر�صيد في  1يناير 2010م
المحمل لل�سنة
�أثر عدم توحيد �شركة تابعة
الإ�ستبعادات
الر�صيد كما في  31دي�سمبر 2010

(�ألف ريال)

�أرا�ضي

مباني

الآت ومعدات

تح�سينات على
�أرا�ضي م�ست�أجرة
(�ألف ريال)
(�ألف ريال)

�أ .يتم تحليل الحركة في الممتلكات  ،الآالت والمعدات خالل ال�سنة المنتهية في  31دي�سمبر 2010م كمايلي:

 .11ممتلكات ،اآلت ومعدات
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 .12قروض قصيرة األجل
تتكون القرو�ض ق�صيرة الأجل من ح�سابات �سحب على المك�شوف وقرو�ض ق�صيرة الأجل وعقد تمويل بالمرابحة من بنوك تجارية مختلفة وم�ؤ�س�سات مالية
�أخرى وتحمل نفقات تمويل وفق المعدالت ال�سائدة في ال�سوق� .إن بع�ض هذه القرو�ض ق�صيرة الأجل م�ضمونة بموجب �ضمان �شركة من قبل المجموعة.

 .13مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى
تتكون الم�صروفات الم�ستحقة والمطلوبات المتداولة الأخرى في  31دي�سمبر مما يلي:

م�صروفات م�ستحقة
زكاة و�ضريبة م�ستحقة (�إي�ضاح  (25ب))
ر�صيد متعلق بعقود �آجلة
م�ستحقات موظفين
م�ستحق لأطراف ذات عالقة (�إي�ضاح �( 28أ))
�أرباح موزعة لم تتم المطالبة بها
مبالغ دائنة مقابل الإ�ستحواذ على ح�ص�ص الأقلية (�إي�ضاح )1
م�ستحقات ت�سويق
مخ�ص�ص توزيعات �أرباح
عمالء – دفعات مقدمة
م�ستحقات دعاية و�إعالن
مكاف�أة �أع�ضاء مجل�س الإدارة (�إي�ضاح ( 28ب))
التزام �ضريبة م�ؤجلة ل�شركات تابعة �أجنبية
�أخرى

2010م

2009م

(�ألف ريال)
344.901
166.634
214.566
250.180
53.261
173.487
135.965
77.507
18.878
34.459
17.937
3.486
10.202
167.950
1.669.413

(�ألف ريال)
246.587
203.948
226.030
218.847
189.933
167.822
-35.991
-38.210
37.535
6.722
6.207
83.047
1.460.879

 .14إيراد مؤجل
خالل ال�سنة قامت �شركة المتون وهي �شركة عقارية تابعة للمجموعة ببيع بع�ض �أرا�ضيها ومبانيها (م�ؤجرة ل�شركة العزيزية بندة المتحدة) ب�صافي قيمة
دفترية تبلغ  130.1مليون ريال �س ��عودي (2009م 231.2 :مليون ريال �س ��عودي) وحققت بذلك �ص ��افي �أرباح ر�أ�س ��مالية بلغت  25.8مليون ريال �س ��عودي
(2009م 62.8 :مليون ريال �س ��عودي) من هذا البيع .وتزامنا مع ذلك� ،أبرم طرف ثالث اتفاقية �إيجار ت�ش ��غيلي مع �ش ��ركة العزيزية بندة المتحدة لإيجار
نف�س الموجودات لفترة خم�س ع�شرة �سنة (2009م :ثماني ع�شرة �سنة) .وعليه قامت المجموعة بت�أجيل الربح البالغ  25.9مليون ريال �سعودي (2009م:
 62.8مليون ريال �سعودي) على مدى فترة الإيجار.
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 .15ذمم دائنة طويلة األجل
تمثل الذمم الدائنة طويلة الأجل �أرباح موزعة معلنة في �س ��نوات �س ��ابقة و�أ�س ��هم مجزئة والتي نتجت عن تجزئة الأ�س ��هم في �س ��نوات �سابقة .تلك المبالغ
لم يتم المطالبة بها بوا�س ��طة الم�س ��اهمين المعنيين ل�س ��نوات عديدة .وبر�أي الإدارة ،ف�إن مثل هذه المبالغ ال يحتمل دفعها خالل 2010م وعليه ،فقد تم
ت�صنيفها �ضمن مطلوبات غير متداولة.

 .16قروض طويلة األجل
تتكون القرو�ض طويلة الأجل كما في  31دي�سمبر من الآتي:
2010م

�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي (ال�صندوق)
بنوك تجاريــة وم�ؤ�س�سات ماليـة
معرو�ضة في قائمة المركز المالي:

جزء متداول مدرج �ضمن مطلوبات متداولة
جزء غير متداول مدرج �ضمن مطلوبات غير متداولة

2009م

(�ألف ريال)
27.029
3.077.035
3.104.064

(�ألف ريال)
21.134
2.770.157
2.791.291

709.257
2.394.807
3.104.064

795.089
1.996.202
2.791.291

قرو�ض �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي
قدم �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي قرو�ض �إلى (هرفي و�شركة �صافوال لأنظمة التغليف المحدودة و�شركة �سويكورب ج�سور) قرو�ضا لتمويل المرافق
ال�صناعية وم�شاريع التو�سعة .تم �ضمان القرو�ض بوا�سطة رهن على الممتلكات والآالت والمعدات و�ضمانات �شركة مجموعة �صافوال � /ضمانات �شخ�صية
للم�ساهمين .في  31دي�سمبر 2010م ،تم رهن ممتلكات و�آالت ومعدات بقيمة  200مليون ريال �سعودي (2009م 651 :مليون ريال �سعودي) ك�ضمان مقابل
قرو� ��ض �ص ��ندوق التنمية .تت�ض ��من اتفاقيات قر�ض �ص ��ندوق التنمية بع�ض ال�ش ��روط التي تتطلب من بي ��ن �أمور �أخرى قيودًا تتعل ��ق بالمحافظة على بع�ض
المعدالت المالية.

قرو�ض البنوك التجارية والم�ؤ�س�سات المالية
ح�صلت المجموعة على قرو�ض وتمويل مرابحة من عدة بنوك تجارية وم�ؤ�س�سات مالية بغر�ض تمويل الم�شاريع الر�أ�سمالية والإ�ستثمارات ومتطلبات ر�أ�س
المال العامل .ت�ستند نفقات تمويل القرو�ض �إلى �أ�سعار ال�سوق ال�سائدة.
في  31دي�س ��مبر 2010م ،تم �ض ��مان القرو�ض بمبلغ  1.299مليون ريال �سعودي (2009م 1.257 :مليون ريال �سعودي) المطلوبة من �شركة تابعة بوا�سطة
�ض ��مان مجموعة �ص ��افوال وخطاب تفاهم �ص ��ادر ل�صالح البنك التجاري .في  31دي�س ��مبر 2010م ،تم �ض ��مان بع�ض القرو�ض المتعلقة بال�شركات التابعة
الخارجية والبالغة  434.1مليون ريال �سعودي (2009م 336 :مليون ريال �سعودي) عن طريق رهن الممتلكات والآالت والمعدات الخا�صة بتلك ال�شركات
التابعة.
تت�ضمن اتفاقيات القرو�ض بع�ض ال�شروط ،التي ومن بين �أمور �أخرى ،ت�ستلزم المحافظة على بع�ض الن�سب المالية.
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 .17رأس المال واألرباح الموزعة
يتكون ر�أ�س مال ال�ش ��ركة في  31دي�س ��مبر 2010م و2009م من مبلغ  5مليار ريال �س ��عودي مق�س ��م على  500مليون �س ��هم مدفوع بالكامل قيمة كل �سهم 10
ريال �سعودي.
فيما يلي تفا�صيل الأرباح الموزعة المرحلية المعتمدة والأرباح النهائية المقترحة بوا�سطة مجل�س الإدارة:
التاريخ

معدل الأرباح الموزعة

مرحلي  /نهائي

� 18أبريل 2010م
 18يوليو 2010م
� 17أكتوبر 2010م
 17يناير 2011م

 0.50ريال لل�سهم
 0.25ريال لل�سهم
 0.25ريال لل�سهم
 0.25ريال لل�سهم

مرحلية
مرحلية
مرحلية
نهائية

المبلغ

(مليون) ريال �سعودي
250
125
125
125

 .18احتياطي نظامي
بموجب عقد ت�أ�س ��ي�س ال�ش ��ركة ونظام ال�ش ��ركات في المملكة العربية ال�س ��عودية ،يتوجب على ال�شركة �س ��نو ًيا تحويل  %10من �صافي ربحها �إلى االحتياطي
النظامي حتى يبلغ  %50من ر�أ�س مال ال�شركة.
�إن االحتياطي النظامي غير قابل للتوزيع على الم�س ��اهمين .و�إنما يمكن �إ�س ��تخدام الإحتياطي النظامي لمقابلة خ�س ��ائر ال�شركة �أو لزيادة ر�أ�س مالها� .إذا
تجاوز االحتياطي ن�صف ر�أ�س مال ال�شركة ،قد تقرر الجمعية العمومية في اجتماعها توزيع هذه الزيادة ك�أرباح موزعة على الم�ساهمين في ال�سنوات التي
تف�شل ال�شركة خاللها تحقيق �أرباح �صافية كافية لتوزيع الحد الأدنى للأرباح المقررة في عقد ت�أ�سي�س ال�شركة.

 .19اإليرادات األخرى – صافي
تتكون الإيرادات الأخرى لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر مما يلي:
2010م

ر�سوم ت�سجيل منتجات ور�سوم فتح مراكز تجزئة
مخ�ص�صات انتفى منها الغر�ض
بيع خردة
�إيراد من �إيجـارات
�أخرى – �صافي

2009م

(�ألف ريال)
43.976
27.346
27.282
1.401
()2.665

(�ألف ريال)
30.008
-34.120
1.844
13.905

97.340

79.877

تمثل ر�سوم ت�سجيل المنتجات الر�سوم الم�ستلمة من موردين لت�سجيل منتجاتهم في افتتاح محالت التجزئة الجديدة ويتم ت�سجيلها في فترة اكت�سابها.
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 .20مصروفات بيع وتسويق
تتكون م�صروفات البيع والت�سويق لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر من الآتي:
2010م

تكلفـة موظفـين
�إيجـار
دعاية وترويج مبيعات
ا�سـتهالك
خدمات
�إ�صالح و�صيانة وم�سـتهلكات
�أخرى

(�ألف ريال)
682.769
291.544
285.798
243.667
137.291
83.427
145.657
1.870.153

2009م

(�ألف ريال)
565.210
194.667
256.214
192.650
110.948
50.565
163.320
1.533.574

 .21مصروفات عمومية وإدارية
تتكون الم�صروفات العمومية والإدارية لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر من الآتي:
2010م

تكلفـة موظفـين
اطفاءات الموجودات غير الملمو�سـة
ا�سـتهالك
�إيجار
�أتعـاب مهنيـة وفنيـة
خدمات وهاتف وات�صاالت
�سفر
�إ�صالح و�صيانة
تدريـب
ت�أميــن
م�صروفات تتعلق ب�أجهزة الكومبيوتر
�أخــرى

(�ألف ريال)
332.046
56.474
26.556
19.912
39.908
10.674
12.058
11.962
9.311
7.125
3.291
73.821
603.138

2009م

(�ألف ريال)
378.338
43.329
18.870
18.994
24.118
14.001
13.918
7.272
6.772
6.280
3.958
92.933
628.783
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 .22خسائرإنخفاض قيمة الموجودات غير الملموسة
وفقا لمتطلبات معيار الهيئة ال�س ��عودية للمحا�س ��بين القانونيين حول “الموجودات غير الملمو�سة” ،قامت �إدارة المجموعة ب�إجراء اختبار حول الإنخفا�ض
في القيمة فيما يتعلق بال�شهرة الم�سجلة في القوائم المالية الموحدة للمجموعة .لقد تم تحديد المبالغ القابلة لال�سترداد بنا ًءا على “القيمة الم�ستخدمة”
وتقييم بع�ض م�ؤ�شرات الأداء المالي الأخرى.
فيما يلي االفترا�ضات الرئي�سية الم�ستخدمة الحت�ساب القيمة الم�ستخدمة:
1.1هام�ش ربح الموازنة التقديرية.
2.2معدل المتو�سط المرجح للنمو.
3.3معدل الخ�صم المطبق في تقديرات التدفق النقدي.
قامت الإدارة بتحديد مجمل الربح التقديري ومعدل المتو�س ��ط المرجح للنمو بنا ًءا على الأداء ال�س ��ابق وتوقعاتها للتطور االقت�ص ��ادي المنا�س ��ب .تتمثل
معدالت الخ�ص ��م الم�س ��تخدمة بما قبل الزكاة  /ال�ض ��ريبة وهي تعك�س مخاطر معينة متعلقة بال�صناعة .نتج عن هذا التقييم خ�سارة انخفا�ض في القيمة
بمبلغ  50مليون ريال �سعودي (2009م 44.96 :مليون ريال �سعودي) تم �إدراجه في هذه القوائم المالية الموحدة�( .أنظر الإي�ضاح (10ج))
كما قامت المجموعة ب�شطب تكاليف م�ؤجلة بقيمة  37مليون ريال �سعودي تتعلق ب�شكل رئي�سي ببع�ض الم�شاريع القائمة على الإ�ستثمارات المتروكة (اي�ضاح
-10ب) وموجودات �أخرى ل�شركة تابعة بمبلغ  15مليون ريال �سعودي ( 31.7 :2009مليون ريال �سعودي).

 .23خسائر إنخفاض قيمة اإلستثمارات المخصصة للبيع
�أعادت المجموعة خالل ال�سنة تقييم القيمة العادلة لبع�ض �إ�ستثمارات حقوق الملكية و�سجلت خ�سارة �إنخفا�ض في القيمة بلغت  66.4مليون ريال �سعودي
(2009م 145 :مليون ريال �سعودي) يمثل الفرق بين القيمة الدفترية لهذه الإ�ستثمارات والقيمة العادلة في  31دي�سمبر 2010م.

 .24مصروفات التمويل – صافي
تتكون �صافي م�صروفات التمويل لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر مما يلي:
2010م

فوائد بنكية على القرو�ض والقرو�ض الأخـرى
الإيرادات المكت�سبة على الودائع البنكية ق�صيرة الأجل
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(�ألف ريال)
263.229
()18.969
244.260

2009م

(�ألف ريال)
244.468
()17.131
227.337
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 .25الزكاة الشرعية وضريبة الدخل

�أ .المحمل على ال�سنة
تقوم ال�شركة و�شركاتها التابعة بتقديم �إقرارات منف�صلة للزكاة ال�شرعية و�ضريبة الدخل على �أ�سا�س غير موحد با�ستخدام طريقة حقوق الملكية .تتكون
العنا�ص ��ر الرئي�س ��ية للوعاء الزكوي لكل �شركة �سعودية من حقوق الملكية والمخ�ص�ص ��ات كما في بداية العام والربح ال�صافي المعدل ،ناق�ص الح�سومات
ل�صافي القيمة الدفترية للممتلكات والآالت والمعدات والإ�ستثمارات وبع�ض البنود الأخرى .وفي حال كان الوعاء الزكوي �سال ًبا ،ال يكون على ال�شركة زكاة
م�ستحقة الدفع لل�سنة.
تتكون الزكاة و�ضريبة الدخل المحملة على ال�سـنة المنتهـية في  31دي�سمبر مما يلي:
2010م

الزكاة – لل�سنة الحالية
�ضريبة الدخل – لل�سنة الحالية

(�ألف ريال)
44.239
95.907
140.146

2009م

(�ألف ريال)
23.564
39.759
63.323

ب .الزكاة ال�شرعية وال�ضريبة الم�ستحقة
يتم تحليل الحركة في الزكاة ال�شرعية و�ضريبة الدخل الم�سـتحقة لل�سـنة المنتهية في  31دي�سمبر كما يلي:
2010م

الر�صيد في بداية ال�سـنة
ت�سويات نتيجة توحيد �أحد ال�شركات التابعة
المحمـل على ال�ســنة
دفعات م�سـددة وت�سويات خالل ال�سنة
الر�صيد في نهاية ال�سـنة

(�ألف ريال)
203.948
-140.146
()177.460
166.634

2009م

(�ألف ريال)
88.358
111.251
63.323
()58.984
203.948

ج .موقف الزكاة
قامت م�صلحة الزكاه والدخل ب�إ�صدار ربط زكوي نهائي عن ال�سنتين 1999م 2000 ،م بربط فروق زكوية ا�ضافية بمبلغ  4،9مليون ريال �سعودي تم تحويل
الأمر الي لجنة اال�ستئناف الزكوية العليا التي ا�صدرت قرار في �صالح الم�صلحة
قامت الم�صلحة فيما يتعلق بال�سنتين 2001م 2002 ،م ب�إ�صدار ربط زكوي نهائي بربط فروق زكوية ا�ضافية بمبلغ  11،8مليون ريال �سعودي اال ان ال�شركة
اعتر�ض ��ت وتم تحويل االعترا�ض �إلى لجنة االعترا�ض والتي ا�ص ��درت قرار ًا والذي بناء ًا عليه تم تخفي�ض الفروق الزكوية لت�ص ��بح  3مليون ريال �س ��عودي.
�إال �أن ال�ش ��ركة قدمت �إ�س ��تئنافا �إلى لجنة الإ�س ��تئناف الزكوية العليا �ضد الر�صيد المتبقي البالغ  3مليون ريال �س ��عودي مع ال�ضمان البنكي لهذا الر�صيد.
و�أ�صدرت لجنة اال�ستئناف الزكوية العليا قرارها ل�صالح ال�شركة الذي نتج عنه �إلغاء الر�صيد المتبقي البالغ  3مليون ريال �سعودي.
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فيما يتعلق بال�س ��نتين 2003م 2004م� ،أ�ص ��درت الم�ص ��لحة ربطها وطالبت بفروقات زكوية قدرها  4.3مليون ريال �سعودي .وقد تم تحويل الأمر �إلى لجنة
االعترا�ض االبتدائية الثانية التي �أ�ص ��درت قرارها وخف�ض ��ت الفروقات �إلى  3.5مليون ريال �س ��عودي؛ وقامت ال�ش ��ركة باال�س ��تئناف �إلى لجنة االعترا�ض
الزكوي العليا على قرار لجنة االعترا�ض االبتدائية الثانية وقدمت �ض ��مان بنكي بمبلغ  3.5مليون ريال �س ��عودي .لم تح�س ��م نتيجة هذا اال�سئناف بعد حتى
تاريخ �إ�صدار هذه القوائم المالية الموحدة.
فيما يتعلق بال�سنوات من 2005م �إلى 2009م قامت ال�شركة بتقديم الإقرارات الزكوية وح�صلت على �شهادة مقيدة عن عام 2007م ،لم ت�صدر الم�صلحة
الربط الزكوي النهائي لل�سنوات 2007م و2008م حتى تاريخه.
قامت م�ص ��لحة الزكاة والدخل بتطبيق منهج جديد لمراجعة الإقرارات الزكوية وال�ض ��ريبية �إعتبار ًا من عام 2009م حيث تقوم الم�صلحة ب�إ�صدار �شهادة
مبدئية عند تقديم الإقرار الزكوي .قامت الم�صلحة ب�إ�صدار ربط مبدئي عن عام 2009م وتم المطالبة بمبلغ �إ�ضافي مقداره  1.297مليون ريال �سعودي
والذي �إعتر�ض ��ت عليه ال�ش ��ركة ولكن تم ت�س ��ويته للح�ص ��ول على �ش ��هادة الزكاة طبق ًا لذلك فمن الممكن �أن تقوم الم�ص ��لحة بفح�ص الملف على ا�س ��ا�س
�إختياري خالل خم�س �سنوات� .إذا لم تقم الم�صلحة بفح�ص الإقرار الزكوي خالل خم�س �سنوات ف�إن ذلك يعتبر بمثابة المخال�صة لل�شركة.
ا�س ��تلمت بع�ض ال�ش ��ركات التابعة ال�س ��عودية ال�شهادات الزكوية النهائية لبع�ض ال�س ��نوات وال�شهادات الزكوية الم�ؤقتة ل�س ��نوات �أخرى .كما ا�ستلمت �أي�ضا
ا�ستف�سارات من الم�صلحة حول ال�سنوات قيد المراجعة من قبل الم�صلحة ،والتي تم الرد عليها �أو في مرحلة الرد عليها من قبل ال�شركات ذات العالقة.
كما ا�س ��تلمت بع�ض ال�ش ��ركات التابعة ال�س ��عودية الموحدة في المجموعة ربوطا زكوية من الم�ص ��لحة تتعلق بالإقرارات الزكوية لل�س ��نوات المفتوحة ،حيث
طالبت الم�صلحة بزكاة �إ�ضافية بمبلغ  61.8مليون ريال �سعودي تقري ًبا .نتج هذا المبلغ ب�شكل رئي�سي من تطبيق القرار الوزاري رقم  1005مقابل القوائم
المالية الموحدة لأحد ال�شركات التابعة من عام 2005م �إلى 2007م.
�إعتر�ضت ال�شـركات على هذه الربوط ورفعت ق�ضايا ال يزال البت فيها معلقا لدى الم�صلحة ولجان الإ�ستئناف.

د .موقف �ضريبة الدخل
تلتزم ال�ش ��ركات التابعة الأجنبية للمجموعة بدفع �ض ��ريبة دخل بموجب قوانين ال�ض ��ريبة المطبقة في دول ت�أ�سي�سها� .إن بع�ض هذه ال�شركات التابعة تحت
فترة الإعفاء ال�ضريبي حال ًيا .تقوم ال�شركات التابعة الخا�ضعة لل�ضريبة بتحديد االلتزامات ال�ضريبية بنا ًءا على المعدالت المطبقة لل�شركات فيما يتعلق
بالدخل المعدل الخا�ض ��ع لل�ض ��ريبة لل�سنة؛ كما �أن بع�ض هذه ال�شركات التابعة ملتزمة بدفع �ض ��ريبة مقدمة ربع �سنوية يتم تحديدها على �أ�سا�س االلتزام
ال�ضريبي للعام ال�سابق.
ا�ستلمت بع�ض ال�شركات التابعة ربوطات �ضريبة نهائية لبع�ض ال�سنوات وربط �ضريبي م�ؤقت ل�سنوات �أخرى .كما ا�ستلمت � ً
أي�ضا ا�ستف�سارات من الم�صلحة
بعد الربط �أو التفتي�ش لل�سنوات المفتوحة والتي تم تقديم الردود عليها.
تعتقد �إدارة المجموعة �أنه لي�س هنالك مبالغ هامة قيد النظر لدى الم�صلحة في �أي عمليات �أجنبية.

 .26ربحية السهم
تم احت�ساب ربحية ال�سهم لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر 2010م 2009م ب�شكل منف�صل عبر تق�سيم �صافي الربح الناتج عن العمليات (بما في ذلك ح�صة
الأقلية) و�صافي الدخل لتلك الفترة على المتو�سط المرجح لعدد الأ�سهم العادية القائمة خالل ال�سنة والذي بلغ  500مليون �سهم.
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 .27تعهدات والتزامات محتملة
ل � � ��دى ال� �م� �ج� �م ��وع ��ة � � �ض � �م� ��ان� ��ات ب� �ن� �ك� �ي ��ة وخ� � �ط � ��اب � ��ات اع � �ت � �م� ��اد غ � �ي� ��ر م � �� � �س� ��ددة ت� �ب� �ل ��غ  212.7م � �ل � �ي� ��ون ري � � � ��ال � � �س � �ع� ��ودي ف��ي
 31دي�سمبر 2010م (2009م 786 :مليون ريال �سعودي) والتي �صدرت في �سياق الن�شاط العادي .كما يمكنكم مراجعة الإي�ضاح ( )12فيما يتعلق
بال�ضمانات الممنوحة لبع�ض القرو�ض ،والإي�ضاح ( )25فيما يتعلق بااللتزامـات الزكوية والإي�ضاح ( )30فيما يتعلق بالإيجارات.
كما قدمت ال�شركة “�ضمان �شركة” لمقابلة قر�ض �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي لأحد ال�شركات الزميلة بالتنا�سب مع قيمة ملكيتها في هذه ال�شركة
الزميلة.
في  31دي�س� �ـمبر 2010م كان لإحدى ال�ش ��ركات التابعة التزامات لبيع حوالي  252.616طن من ال�س ��كر المكرر خالل عام 2010م (2009م196.731 :
طن للبيع في عام 2010م) ب�أ�سعار تقارب �أ�سعار ال�سوق ال�سائدة في تواريخ العقد .يتم تغطية �سعر ال�سكر الخام لعقود البيع الملتزم بها من خالل العقود
الآجلة.
في  31دي�سمبر 2010م ،كان للمجموعة تعهدات قائمة بمبلغ  214مليون ريال �سعودي (2009م 204 :مليون ريال �سعودي) تتعلق با�ستثمارات.

 .28معامالت وأرصدة أطراف ذات عالقة
تتمثل معامالت و�أر�صدة �أطراف ذات عالقة في بيع منتجات في �سياق ن�شاطها العادي لم�ؤ�س�سات تتعلق ببع�ض ال�شركات التابعة الموحدة .يتم االتفاق على
�شروط تلك المعامالت بين الأطراف .تقوم ال�شركة �أي�ضا بترتيب الت�سهيالت االئتمانية ل�شركاتها ال�شقيقة من خالل البنوك التجارية المحلية .للمجموعة
بع�ض المعامالت المتعلقة بالإ�س ��تثمارات و�أر�ص ��دة ح�سابات جارية مع بع�ض ال�شركات ال�شقيقة .يتم اعتماد كافة معامالت الأطراف ذات العالقة من قبل
الإدارة.
فيما يلي المعامالت الجوهرية التي �أجرتها المجموعة خالل ال�سنة المنتهية في  31دي�سمبر مع الأطراف ذات العالقة:
2010م

م�ساهمون في �شركات تابعة:
�إيرادات – �صافي
�إيجار محمل بوا�سطة م�ساهم في �شركة تابعة
رواتب و�أتعاب �إدارية محملة بوا�سطة م�ساهم في �شركة تابعة

2009م

(�ألف ريال)

(�ألف ريال)

897.397
---

588.863
600
4.815

2010م

2009م

(�ألف ريال)

(�ألف ريال)

بع�ض الم�ساهمين في ال�شركة المتحدة لل�سـكر
مقدما وموجودات متداولة �أخرى)
م�ستحق من �أطراف ذات عالقة (مدرجة �ضمن مدفوعات ً

145.098

82.329

�إنتاج كابيتال المحدودة
�صناعات �سكر البنجر

70.560
68.571

70.560
--

م�ستحق من �أطراف ذات عالقة (مدرجة �ضمن ذمم مدينة تجارية)
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�شركة المهيدب القاب�ضة المحدودة
اال�سكندرية لل�سكر
�أكوان العالمية
�شـركة �أجنحة عافية العالمية المحدودة
�شركة �صافوال لل�سكر
م�ساهمون في �شركة زميلة
مدينة ال�سيرة للتطوير العقاري
ح�سون الدولية
�شركة برونتو ديجتال
�شركة ال�سعودية للتجزئة
�أخرى
المجموع

--142
2.757
-40.000
30.265
1.107
569
3.736
388
149.524

19.922
3.640
3.474
2.757
2.617
1.600
-1.106
569
--174.816

تتكون الأر�صدة مع الأطراف ذات العالقة في  31دي�سمبر والناتجة ب�شكل رئي�سي عن المعامالت المذكورة �أعاله مما يلي:
م�ستحقات لأطـراف ذات عالقـة (مدرجة �ضمن م�صروفات م�ستحقة ومطلوبات متداولة �أخرى):

�شركة عبد القادر المهيدب
�شركة به�شهر للتنمية ال�صناعية (به�شهر للتنمية)
�شركة هيرفي للخدمات الغذائية
مدينة المعرفة االقت�صادية للتنمية
�شركة كنان الدولية للتطوير العقاري
كنان العربية للعقارات
�شركة المجمعات الموحدة
�شركة �صافوال للأغذية الخفيفة
�أحمد حماد ال�سعيد
�شركة المهيدب القاب�ضة
المهيدب و�أبنا�ؤه
ديار الم�شرق

2010م
23.248
11.150
8.357
5.014
3.492

2009م
23.316
---19.395

-2.000
-----53.261

50.000
-10.327
1.330
21.942
59.800
3.823
189.933

ب .بلغت المكاف�آت الم�ستحقة لأع�ضاء مجل�س الإدارة لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر 2010م  2.2مليون ريال �سعودي (2009م 2.2 :مليون ريال �سعودي)
تم احت�س ��ابها وفقا لعقد ت�أ�س ��ي�س ال�ش ��ركة والذي اعتبر توزي ًعا ظاه� � ًرا في قائمة التغيرات في حق ��وق الملكية .كما بلغت بدالت الح�ض ��ور لمجل�س الإدارة
و�أع�ضاء مختلف اللجان المنبثقة عن مجل�س الإدارة لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر 2010م مبلغ � 750ألف ريال �سعودي (2009م� 554 :ألف ريال �سعودي)
وتم تحميلها على الم�صروفات المدرجة �ضمن الم�صروفات العمومية والإدارية.
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 .29قطاعات العمل
خالل ال�س ��نتين المنتهيتين في  31دي�س ��مبر 2010م و 2009م ،تمثلت الأن�شطة الرئي�س ��ية للمجموعة في ت�صنيع وبيع الجملة والت�سويق وتجارة التجزئة في
مختلف �أنواع الأغذية والمنتجات المتعلقة بذلك .تم تلخي�ص بع�ض المعلومات المالية المختارة كما في  31دي�سمبر 2010م و 2009م ولل�سنتين المنتهيتين
في ذلك التاريخ وفقا للقطاعات الجغرافية التجارية كما يلي:
2010م
ممتلكات و�آالت ومعدات � -صافي
موجودات غير متداولة �أخرى � -صافي
�إيرادات – �صافي
�صافي الربح
2009م
ممتلكات و�آالت ومعدات � -صافي
موجودات غير متداولة �أخرى � -صافي
�إيرادات – �صافي
�صافي الربح

الت�صنيع وبيع الجملة

تجارة التجزئة

الت�صنيع وبيع الجملة

تجارة التجزئة

(ريال �سعودي)
2.132.134
585.448
8.236.286
147.287

(ريال �سعودي)
2.600.793
871.237
12.793.186
299.643

(ريال �سعودي)
2.650.149
417.860
7.920.096
136.783

(ريال �سعودي)
2.881.190
828.648
9.997.106
477.573

الإ�ستثمارات الأخرى

المجموع

الإ�ستثمارات الأخرى

المجموع

(ريال �سعودي)
6.290
5.675.391
439.772
(ريال �سعودي)
5.422
4.843.748
337.209

(ريال �سعودي)
4.739.217
7.132.076
21.029.472
886.702
(ريال �سعودي)
5.536.761
6.086.256
17.917.202
951.565

تبا�ش ��ر المجموعة �أعمالها في المملكة العربية ال�س ��عودية ،وجمهورية م�ص ��ر العربية ،والجمهورية الإ�سالمية الإيرانية وبع�ض المناطق الجغرافية الأخرى
(�أنظ ��ر الإي�ض ��اح  .)1تم تلخي�ص بع�ض المعلومات المالية كما في  31دي�س ��مبر 2010م و 2009م ولل�س ��نتين المنتهيتين ف ��ي ذلك التاريخ وفقا للقطاعات
الجغرافية كما يلي:
2010م

ممتلكات و�آالت ومعدات � -صافي
موجودات غير متداولة �أخرى � -صافي
�إيرادات – �صافي
�صافي الربح
2009م
ممتلكات و�آالت ومعدات � ،صافي
موجودات غير متداولة �أخرى � -صافي
�إيرادات – �صافي
�صافي الربح

المملكة العربية ال�سعودية

م�صر

�إيران

دول �أخرى

المجموع

(ريال �سعودي)

(ريال �سعودي)

(ريال �سعودي)

(ريال �سعودي)

(ريال �سعودي)

3.153.017

785.074

538.598

262.528

4.739.217

6.158.711
13.633.180
914.465

272.291
2.439.329
()2.806

135.108
2.609.836
85.370

565.966
2.347.127
()110.327

7.132.076
21.029.472
886.702

المملكة العربية ال�سعودية
(ريال �سعودي)

م�صر
(ريال �سعودي)

�إيران
(ريال �سعودي)

دول �أخرى
(ريال �سعودي)

المجموع
(ريال �سعودي)

3.674.247

793.471

658.118

410.925

5.536.761

5.111.511
11.817.035
832.118

294.589
2.100.731
41.567

-1.822.149
134.376

680.156
2.177.287
()56.496

6.086.256
17.917.202
951.565
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 .30إيجارات
لدى المجموعة �إيجارات ت�ش ��غيلية متعددة للمكاتب والمطاعم وال�س ��وبرماركت ومنافذ التجزئة و�س ��كن الموظفين وال�س ��يارات .بلغت م�صروفات الإيجار
لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر 2010م  270مليون ريال �سـعودي (2009م 236 :مليون ريال �سعودي).
يتم تحليل االلتزامات المدرجة �ضمن الإيجارات الت�شغيلية في  31دي�سمبر 2010م كما يلي:
2010م

خالل �ســنة واحدة
بين �سنتين وخم�س �سنوات
�أكثر من خم�س �سـنوات
المجمـوع

(�ألف ريال)
393.729
1.547.722
4.544.906
6.486.357

 .31األدوات المالية وإدارة المخاطر
تت�ض ��من الأدوات المالية المقيدة في قائمة المركز المالي الموحدة النقد وما في حكمه وذمم مدينة تجارية والإ�س ��تثمارات وقرو�ض بنكية ق�ص ��يرة الأجل
وذمم دائنة وبع�ض الموجودات والمطلوبات الأخرى وقرو�ض طويلة الأجل.

مخاطر االئتمان:
هي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما ي�ؤدي �إلى تكبد الطرف الآخر لخ�سارة مالية .لي�س لدى المجموعة تركيز جوهري لمخاطر االئتمان.
تم �إيداع النقد وما في حكمه لدى بنوك محلية وعالمية ذات ت�ص ��نيف ائتماني مرتفع .ت�س ��تحق الذمم المدينة التجارية والأخرى ب�شكل رئي�سي من عمالء
في ال�سوق المحلية و�أطراف ذات عالقة وهي مقيدة بالقيمة المقدرة القابلة لال�سترداد.

القيمة العادلة والتدفقات النقدية ومخاطر �سعر الفائدة:
هي التعر�ض لعدة مخاطر ب�س ��بب التغيرات في �أ�س ��عار الفائدة في ال�س ��وق على المركز المالي والتدفقات النقدية للمجموعة .تنتج مخاطر �أ�سعار الفائدة
على المجموعة ب�ش ��كل رئي�س ��ي من قرو�ضها ق�ص ��يرة الأجل وطويلة الأجل ،وهي مبنية على �أ�سا�س �سعر فائدة عائم .تخ�ضع كافة الودائع والقرو�ض لإعادة
الت�س ��عير ب�ش ��كل منتظم .تق ��وم الإدارة بمراقبة التغيرات في �أ�س ��عار الفائدة وتعتقد �أن مخاطر القيمة العادلة ومخاطر �س ��عر الفائ ��دة للتدفقات النقدية
المعر�ضة لها المجموعة هي غير جوهرية.

مخاطر ال�سيولة:
هي مخاطر عدم مقدرة المن�ش� ��أة على ت�أمين ال�س ��يولة الالزمة لت�س ��ديد االلتزامات المتعلقة بالأدوات المالية .قد تنتج مخاطر ال�س ��يولة عن عدم القدرة
على بيع �أ�صل مالي ب�سرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة.
تدار ال�سيولة عن طريق الت�أكد ب�شكل دوري من توفر �سيولة كافية لت�سديد االلتزامات الم�ستقبلية للمجموعة.
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تقرير مراجعي الح�سابات والقوائم المالية

مخاطر العملة :
هي مخاطر التغير في قيمة الأدوات المالية ب�س ��بب التغيرات في �أ�س ��عار �ص ��رف العمالت الأجنبية .تتم معامالت المجموعة الرئي�س ��ية بالريال ال�س ��عودي
وال ��دوالر الأمريك ��ي والري ��ال الإيراني والليرة التركية والجنيه الم�ص ��ري .تتعر�ض بع�ض هذه المعامالت لمخاطر تقلب �أ�س ��عار العم�ل�ات� .إن المعامالت
الأخرى التي تتم بالعمالت الأجنبية غير جوهرية.

مخاطر �سعر ال�سوق:
هي المخاطر التي تتمثل بتذبذب القيمة العادلة ال�ستثمارات المجموعة المخ�ص�صة للبيع ب�سبب التغيرات في �أ�سعار ال�سوق .تحتفظ المجموعة با�ستثمار
في بع�ض الأ�س ��هم الم�س ��جلة في البور�صتين ال�س ��عودية والأردنية التي تنطوي على بع�ض مخاطر �سعر ال�سوق .ت�سعى المجموعة جاهدة �إلى تقليل المخاطر
من خالل التنوع في مختلف القطاعات المدرجة في �سوق تداول الأ�سهم وتحد من تعر�ضها للقطاعات التي تتعلق ب�أن�شطة المجموعة.

القيمة العادلة :
هي القيمة التي يمكن من خاللها تبادل �أ�صل �أو ت�سوية التزام بين �أطراف راغبة في ذلك وتتم بنف�س �شروط التعامل مع الأطراف الأخرى .كونه تم �إعداد
القوائم المالية الموحدة للمجموعة على �أ�س ��ا�س طريقة التكلفة التاريخية ،با�س ��تثناء تقييم الأوراق المالية المخ�ص�ص ��ة للبيع بقيمتها العادلة من خالل
حقوق الملكية ،وتوحيد القوائم المالية ل�ش ��ركات تابعة على �أ�س ��ا�س قيمتها العادلة ،قد تنتج فروقات بين القيمة الدفترية وتقديرات القيمة العادلة .تعتقد
الإدارة �أن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة ال تختلف ب�شكل جوهري عن قيمتها الدفترية.

111
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أرقام وعناوين االتصال
ي�سرن ��ا ا�ستقب ��ال مالحظاتكم واقتراحاتك ��م البناءة التي تهدف �إلى تح�سين وتطوير م�ستوى الخدمات المقدم ��ة لم�ساهمينا وعمالئنا الكرم وذلك:
على رقم ات�صالنا المجاني� 8002440204 :أو زيارة موقعنا على �شبكة االنترنت www.savola.com

اإلدارة العامة لمجموعة صافوال

الدور الثامن  -المركز ال�سعودي للأعمال
طريق المدينة – جدة
�ص .ب  14455جدة 21424
تليفون)009662(-6573333 :
فاك�س)009662(-6484119 :
محمود منصور عبد الغفار

نائب الرئي�س التنفيذي الأول لل�شئون العامة
و�أمين مجل�س الإدارة
تلفون)009662( -2687773 :
فاك�س)009662( -6482053:
AGhaffar@savola.com

نعمان فروخ محمد

قطاع األغذية
شركة صافوال لألغذية  -زيوت الطعام

المنطقة ال�صناعية -المرحلة الثالثة
�ص.ب  30439جدة 21477
ت)009662( -6350000:
فاك�س)009662( -6373015:
الشركة المتحدة للسكر

ميناء جدة الإ�سالمي
�ص  .ب  23023جدة 21426
ت)009662(-6492222 :
فاك�س)009662(-6490088 :
قطاع التجزئة

المدير المالي للمجموعة
تلفون)009662( -2687802 :
فاك�س)009662( -2687827:

�شركة العزيزية بنده المتحدة
مبنى �سيتي بالزا – �شارع الأمير �سلطان
�ص .ب  30900جدة 21487
ت)009662(-6916644 :
فاك�س)009662(-6926159 :

إدارة شئون المساهمين

قطاع البالستيك

nfarrukh@savola.com

المركز ال�سعودي للأعمال  -دور الميزانين
طريق المدينة – جدة
�ص .ب  14455جدة 21424
تليفون )009662(-6573333 :تحويله 802
�أو مبا�شر)009662(- 2687800:
فاك�س)009662(-6514827 :

�شركة �صافوال لأنظمة التغليف
الدور ال�ساد�س – المركز ال�سعودي للأعمال
�ص .ب  34495جدة 21468
ت)009662(-2687782 :
		
فاك�س)009662(-6526680 :
اإلدارة والتحرير:

�أ .محمود من�صور عبد الغفار – نائب الرئي�س التنفيذي الأول لل�شئون العامة
�أ .النور علي �س ��عد – المدير التنفيذي ل�ش ��ئون ال�شركات ومجال�س الإدارة
()alnour@savola.com
ملحوظة( :رقم القيد بالغرفة التجارية ( :)3012رقم ال�سجل التجاري (�س.ت)  4030019708جدة)
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