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ال�شـادة م�شــاهمي مجمـوعة �شـافوال   الموقرين 

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،
ي�شـــر مجل�ـــس اإدارة مجموعة �شـــافوال اأن ي�شـــع بين اأيديكـــم تقريره ال�شـــنوي للمجموعة للعام المالـــي المنتهي في 
2011/12/31م والمقـــدم اإلـــى جمعيتكـــم العامة العاديـــة الموقرة رقم )35( لمناق�شـــته ومن ثـــم الموافقة عليه، 
والذي يت�شـــمن كلمة �شـــعادة رئي�س المجل�س وكلمة �شعادة الع�شـــو المنتدب للمجموعة، باالإ�شافة اإلى ملخ�سٍ واٍف 
الأداء المجموعة وعمليات �شـــركاتها الفرعية بالمملكة والعمليات الدولية وتوجهها اال�شـــتراتيجي وبع�س التحليالت 
وموؤ�شـــرات االأداء. كمـــا يتطـــرق اإلى البرامج التـــي تم تطويرها ل�شـــالح الموظفين وبرامج الم�شـــئولية االجتماعية 
التـــي تتبناهـــا المجموعة. بجانب ذلك فاإن التقريـــر يحتوي على ملخ�سٍ واٍف حول اآليات تطبيق حوكمة ال�شـــركات 
واالف�شاحات ذات العالقة بتكوين مجل�س االإدارة ومكافاآته ومهامه وهيكل لجانه ومهامها ومكافاآت كبار التنفيذيين 
والمعامـــالت التي تمت مع اأطراف ذات عالقة. كما يت�شـــمن التقرير اإقـــرارات المجل�س ومدى توافق المجموعة مع 
الئحة حوكمة ال�شـــركات ال�شـــادرة من هيئة ال�شوق المالية. واأخيرًا ت�شتمل الخاتمة على ال�شكر والتقدير لوالة االأمر 
والم�شـــاهمين وكافة من�شـــوبي المجموعة داخل المملكة وخارجها لالأداء القيا�شي والمتميز الذي حققته المجموعة 

خالل العام 2011م. 
كما تم اإعداد هذا التقرير على �شـــوء متطلبات الئحة حوكمة ال�شـــركات وقواعد الت�شجيل واالإدراج ال�شادرتين من 

هيئة ال�شوق المالية ال�شعودية باالإ�شافة اإلى بع�س الممار�شات العالمية الجيدة في مجال الحوكمة وال�شفافية. 
من جانب اآخر، ي�شـــاحب هذا التقرير الح�شـــابات الختامية المدققة واالإي�شـــاحات المرافقة لها وتقرير المراجع 

الخارجي عن العام المالي المنتهي في 2011/12/31م. 
هـــذا وياأمـــل مجل�س االإدارة باأن يعك�س هـــذا التقرير تطورات اأعمال مجموعتكم واأداءهـــا للعام المالي 2011م، كما 
يت�شـــرف المجل�س بالرد على ا�شتف�شـــاراتكم حول المعلومات والتوجهات التي ت�شـــمنها هذا التقرير خالل االجتماع 
ال�شـــنوي للجمعيـــة العامـــة العادية للم�شـــاهمين، كمـــا ياأمل فـــي موافقتكم على مـــا ورد به من معلومـــات وتوجهات 

ا�شتراتيجية. 
واهلل ولي التوفيق،،   

مجل�س اإدارة مجموعة �شافوال  
فبراير 2012م           
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
المحترمين ال�شادة م�شاهمي وم�شاهمات مجموعة �شافوال   

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،
يطيب لي اأن األتقيكم عبر التقرير ال�شنوي لمجل�س االإدارة للعام المالي 2011م لن�شتعر�س معكم نتائج اأداء مجموعة �شافوال وتطورات 
اأعمالهـــا للعـــام المالي المنتهـــي في 2011/12/31م. وقبل البـــدء اأود اأن اأتقدم نيابة عـــن اأخوتي في مجل�س االإدارة بخال�س ال�شـــكر 
والتقدير ل�شعادة االأ�شتاذ يو�شف محمد علي ر�شا – ع�شو المجل�س ال�شابق لجهوده المقدرة التي بذلها خالل فترة ع�شويته بالمجل�س 
خالل هذه الدورة والدورات ال�شـــابقة، حيث تقدم �شـــعادته با�شـــتقالته خالل العام 2011م لظروف خا�شـــة، متمنين له دوام التوفيق 
والنجاح. كما اأود م�شـــاركتكم النتائج غير الم�شـــبوقة التي حققتها مجموعتكم خالل العام المالي 2011، والتي اأظهرت – بف�شـــل اهلل 
ثم بف�شل دعمكم المتوا�شل لها- اأرباحًا �شافية للعام المالي 2011م بلغت 1.2 مليار ريال، مقابل 886.7 مليون ريال للعام الما�شي 
وبزيادة ن�شبتها 35.6%. حيث تعتبر هذه النتائج قيا�شية في تاريخ المجموعة وهلل الحمد. كما حققت المجموعة مبيعات موحدة للعام 

2011م بلغت 25.2 مليار ريال وبزيادة ن�شبتها 19.8% مقارنة بالعام الما�شي. 
و�شـــمن ا�شـــتراتيجية المجموعة التي ترمي اإلى التركيز على اأن�شـــطتها الرئي�شـــة المتمثلة في قطاع االأغذية، والتجزئة )اأ�شواق بنده( 
وقطـــاع البال�شـــتيك، فقد قامت المجموعة ببيع ح�شـــتها في اأر�شـــين بمدينة الريا�س وجدة ل�شـــركة كنان الدوليـــة للتطوير العقاري 
محققة 153 مليون ريال اأرباحًا راأ�شـــمالية انعك�شـــت على نتائج العام المالي 2011، كما قامت المجموعة بتوقيع عقد اآخر مع �شـــركة 
مدينة المعرفة االقت�شـــادية )�شـــركة م�شـــاهمة مدرجة( لبيع كامل ح�شتها في االأرا�شي المملوكة لها بن�شـــبة 80% والكائنة بالمدينة 
المنـــورة بقيمـــة 631.3 مليون ريال، حيث يتوقع اأن تحقق المجموعة منها 231.4 مليون ريال كاأرباح راأ�شـــمالية �شـــتنعك�س على نتائج 
العام المالي 2012 بم�شيئة اهلل، و�شيتم عر�س ومناق�شة هذه ال�شفقات للم�شادقة عليها من قبل جمعيتكم الموقرة. وفي الوقت نف�شه 
حافظت مجموعتكم على و�شعها الريادي والمتنامي محليًا واإقليميًا رغم االأو�شاع والتحديات الحالية في دول المنطقة بجانب االرتفاع 
المتنامي في معظم اأ�شعار المواد الخام عالميًا م�شتفيدة من القدرات التناف�شية والت�شويقية واالإدارة المتميزة لمواردها الب�شرية وقوة 

مركزها المالي وال�شيولة المتوفرة لديها. 
وموا�شـــلة ل�شيا�شـــة المجموعة في توزيع اأرباح نقدية على م�شاهميها وب�شفة دورية ولتحقيق اأف�شل عائد لم�شاهميها، فقد بلغ اإجمالي 
ما تم توزيعه وما �شـــيتم توزيعه عن العام 2011م من اأرباح نقدية قدرها 650 مليون ريال. وعلى �شـــعيد الموارد الب�شرية، فاإن �شافوال 
تفخر دومًا بتوظيفها لحوالي 5.000 �شعوديًا �شمن كوادرها العاملة وبن�شبة توطين ت�شل اإلى 35% من اإجمالي القوى العاملة ب�شركاتها 

بالمملكة والبالغة اأكثر من 14.000، كما اأن اأغلبية االإدارة التنفيذية للمجموعة من الكفاءات الوطنية الماهرة. 
وتعزيزًا ل�شيا�شـــة االإف�شـــاح وال�شـــفافية التي تنتهجها مجموعة �شـــافوال مع م�شاهميها وم�شـــتثمريها بال�شـــوق المالية، فقد اأف�شحت 
المجموعة عن توقعاتها المالية للعام المالي 2012م، حيث يتوقع تحقيق �شـــافي ربح )قبل االأرباح الراأ�شـــمالية والبنود اال�شـــتثنائية( 
قدره 1.2 مليار ريال بنهاية العام 2012م، منها 220 مليون ريال �شـــافي ربح )قبل االأرباح الراأ�شـــمالية والبنود اال�شـــتثنائية( متوقع 

تحقيقه بنهاية الربع االأول من العام 2012م باإذن اهلل. 
 )IFC( وموؤ�ش�شة التمويل الدولية )S&P(هذا ووفقًا للدرا�شة التي قام بها معهد حوكمة االإقليمي وا�شتاندرد اآند بور
لم�شـــتوى التزام ال�شـــركات الم�شاهمة المدرجة في ال�شوق المالية ال�شـــعودية والدول العربية باأف�شل الممار�شات في 
مجـــال الحوكمة وال�شـــفافية، والتي ن�شـــرت نتائجهـــا في فبراير 2011م، فقـــد احتلت المجموعـــة المركز االأول على 
م�شتوى المملكة والثاني عربيًا مما يلقي مزيدًا من التحدي على مجل�س اإدارتها وقيادتها التنفيذية لموا�شلة الريادة 

في مجال الحوكمة وال�شفافية.
وفي الختام اأود اأن اأتقدم اأ�شـــالة عن نف�شـــي ونيابة عن اإخواني اأع�شاء مجل�س االإدارة الموقرين بخال�س ال�شكر والتقدير اإلى حكومتنا 
الر�شـــيدة وموؤ�ش�شـــاتها لدعمها المتوا�شل للقطاع الخا�س. وال�شكر مو�شـــول كذلك اإلى الم�شـــاهمين الكرام لثقتهم وم�شاندتهم، كما 
اأ�شـــكر اأي�شـــًا اإدارة المجموعـــة وكافة من�شـــوبيها داخل المملكـــة وخارجها على جهودهم المخل�شـــة والنتائج التاريخيـــة التي حققتها 
المجموعة وعلى وجه الخ�شو�س عملياتها الدولية، متطلعين اإلى مزيد من النجاحات خالل العام المالي 2012م، اآماًل اأن األتقي بكم 

خالل االجتماع ال�شنوي للجمعية العامة العادية للم�شاهمين للرد على ا�شتف�شاراتكم بخ�شو�س ما ت�شمنه هذا التقرير. 
واهلل ولي التوفيق والنجاح،،،  

�شليمان عبد القادر المهيدب  
           رئي�س مجل�س االإدارة





التقرير ال�صنوي لمجموعة �صافوال للعام 2011

كلمة العضو المنتدب 
المحترمين  اإخواني واأخواتي م�شاهمي مجموعة �شافوال  

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،
اإنه لمن دواعي �شــــروري اأن اأرحب بكم عبر التقرير ال�شــــنوي للمجموعة للعام 2011م الطالعكم على االأداء والنتائج القيا�شية 
التــــي حققتها المجموعة خالل العام 2011م، حيث ا�شــــتطاعت مجموعتكم – بف�شــــل اهلل وتوفيقــــه – والأول مرة تحقيق اأعلى 
�شــــافي ربح )قبل االأرباح الراأ�شــــمالية والبنود اال�شتثنائية( بلغ 1.08 مليار ريال للعام 2011 وبزيادة قدرها 15.8٪ عن العام 
الما�شي، وبن�شبة نمو قدرها 7% عن التوقعات التي �شبق اأن اأعلنت عنها المجموعة والتي قدر لها مليار ريال. حيث اأن االرتفاع 
في �شــــافي الربح خالل العام 2011م مقارنة بالعام الما�شي ُيعزى ب�شفة رئي�شة اإلى االأرباح المتميزة التي حققتها المجموعة 
في عملياتها الدولية في قطاع االأغذية وللنمو الم�شتمر في مبيعاتها وزيادة ح�شتها ال�شوقية في قطاع التجزئة ولتحقيق اأرباح 

راأ�شمالية من بيع عدد من االأرا�شي التي كانت مملوكة لها خالل الربع الرابع للعام 2011م. 
كما تمكنت مجموعتكم بف�شــــل اهلل خالل العام 2011م من خالل �شــــركتها الفرعية )�شركة �شافوال لالأغذية( من اال�شتحواذ 
على كامل اأ�شــــهم �شــــركة الملكة و�شركة الفرا�شة لل�شناعات الغذائية )المتخ�ش�شــــتين في مجال المكرونة( بجمهورية م�شر 
العربية بحجم ا�شــــتثمار بلغ 713 مليون جنيه م�شــــري، كن�شاط جديد ل�شناعة المكرونة ومكماًل الأن�شطة المجموعة في مجال 
االأغذية، كما قامت المجموعة كذلك بزيادة راأ�شــــمال �شــــركة �شــــافوال لالأغذيــــة من )500 مليون ريال اإلــــى 2.2 مليار ريال( 
ليتما�شــــى راأ�شــــمال ال�شركة مع حجم ا�شــــتثماراتها واأ�شولها وا�شــــتراتيجيتها التو�شعية الم�شــــتقبلية محليًا واإقليميًا، وتاأتي هذه 
الخطوات لتعزيز ا�شتراتيجية المجموعة الرامية اإلى التركيز على اأن�شطتها الرئي�شة والتي من اأبرزها ن�شاط االأغذية والتجزئة 

)اأ�شواق بنده( والبال�شتيك. 
كما وا�شــــلت المجموعة تطبيق توجهها اال�شــــتراتيجي الخا�س بالتركيز على االأن�شــــطة الرئي�شــــة الت�شــــغيلية من خالل اإعطاء 
�شــــركاتها الفرعيــــة مزيــــدًا من المرونة واال�شــــتقاللية في اتخــــاذ قراراتها وت�شــــيير اأعمالهــــا واإدارة عملياتهــــا ونموها وتحول 
المجموعة اإلى �شــــركة قاب�شــــة تدريجيًا، مما ي�شــــاهم في تعزيز االأداء الت�شغيلي واال�شــــتراتيجي لهذه ال�شركات ويمّكن مجل�س 
اإدارة المجموعة من التركيز على االأعمال اال�شــــتراتيجية وا�شــــتحداث اأن�شطة ا�شــــتثمارية متنوعة ذات قيمة م�شافة للمحفظة 

اال�شتثمارية القائمة للمجموعة. 
هذا وانطالقًا من حر�س مجموعة �شافوال والتزامها الوطني بالم�شاهمة في خدمة وتلبية احتياجات المجتمع، وا�شلت �شافوال 
جهودها في تبني وتنفيذ العديد من برامج الم�شوؤولية االجتماعية خالل العام 2011م وذلك من خالل مبادرة “ج�صور �صافوال” 
ومن خالل قيام �شــــافوال برعاية عدد من البرامج الوطنية والم�شــــاركة فيها بالتعاون مع الموؤ�ش�شــــات الر�شمية والوطنية. ومن 
اأهم هذه المبادرات والبرامج تاأ�شي�س مركز مكين لتدريب وتوظيف االأ�شخا�س ذوي االإعاقة وبرنامج اإنجاز ال�شعودية، وبرنامج 
“القدرات االإدارية والقيادة بالتعاون مع �شركة مدينة المعرفة االقت�شادية “وبرنامج “دع الباقي لهم” بالتعاون مع جمعية 
االأطفال المعاقين، باالإ�شافة اإلى عدد من ج�شور �شافوال ومبادراتها االأخرى في مجال الم�شوؤولية االجتماعية بالتعاون مع عدد 

من الموؤ�ش�شات والمنظمات غير الربحية وموؤ�ش�شات حكومية و�شحية ومعاهد تعليمية، والتي تم تف�شيلها في هذا التقرير. 
وفي الختام يطيب لي اأن اأتقدم لكم اأ�شالة عن نف�شي ونيابة عن اإخواني اأع�شاء مجل�س االإدارة وفريق االإدارة التنفيذية بخال�س 
ال�شــــكر لكم م�شاهمي المجموعة لثقتكم وم�شاندتكم الم�شــــتمرة، وال�شكر مو�شول كذلك الإدارة المجموعة وجميع العاملين بها 
وب�شــــركاتها الفرعية بالمملكة وعملياتها الدولية لجهودهم المخل�شــــة التي بذلوها خالل العام 2011م، اآماًل اأن األتقيكم خالل 
االجتماع ال�شنوي للجمعية العامة العادية للم�شاهمين للعام 2011م ومجموعتكم قد حققت باإذن اهلل التوقعات التي تم االإ�شارة 

اإليها في كلمة اأخي �شعادة رئي�س مجل�س االإدارة في �شدر هذا التقرير. 
واهلل ن�س�أل التوفيق وال�سداد،،   

 د. عبد الروؤوف محمد من�ع 

 ع�سو مجل�س الإدارة المنتدب
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و�شف الن�شاط الرئي�شي للمجموعة

تم تاأ�شـــي�س مجموعة �شـــافوال ك�شركة م�شاهمة عامة �شعودية في عام 1979م، بهدف اإنتاج وت�شويق زيوت الطعام وال�شمن النباتي، وبف�شل 
اهلل ثم بف�شل جهود اإداراتها ال�شابقة والحالية تو�شع ن�شاط المجموعة لي�شمل بجانب انتاج وت�شويق زيوت الطعام وال�شمن النباتي، �شناعة 
ال�شـــكر والمحليات وتجارة التجزئة و�شناعة البال�شتيك والمواد الغذائية االأ�شا�شية والتطوير العقاري واال�شتثمارات االأخرى ذات العالقة 
بن�شاط المجموعة وفقًا لالأغرا�س الواردة في نظامها االأ�شا�شي والعقود التاأ�شي�شية ل�شركاتها الفرعية. حيث تمار�س ن�شاطها الرئي�س من 
خالل قطاعاتها الرئي�شة – )االأغذية االأ�شا�شية التي ت�شمل زيوت الطعام وال�شكر والمحّليات والمكرونة، والتجزئة، والبال�شتيك(، وتنت�شر 
عملياتها ب�شـــكل وا�شـــع في عدد من دول ال�شـــرق االأو�شط و�شـــمال اإفريقيا واآ�شيا الو�شـــطى، كما تملك المجموعة ا�شـــتثمارات اإ�شتراتيجية 
في عدد من ال�شـــركات الرائدة وال�شـــناديق اال�شتثمارية واالأن�شطة واال�شـــتثمارات العقارية، وفيما يلي بيان بال�شـــركات التابعة وال�شقيقة 

للمجموعة داخل المملكة وخارجها واأن�شطتها الرئي�شة وبلد التاأ�شي�س: 
دولة ا�سم ال�سركةم

الت�أ�سي�س

نوع الن�شاط 

الرئي�س

ن�سبة الملكية الدولة التي تم�ر�س فيه� ن�س�طه�

)مب��سرة وغير 

مب��سرة(

راأ�س الم�ل وفق�ً للقيمة 

الأ�سمية للأ�سهم 

والح�س�س

اأواًل: قطاع االأغذية 
االأغذية ال�شعودية �شركة �شافوال لالأغذية1.

االأ�شا�شية )زيوت 
الطعام، ال�شكر 

والمكرونة(

�شركة قاب�شة تدير ا�شتثمارات 
المجموعة في مجال االأغذية 

داخل المملكة وخارجها

500 مليون ريال ٪90
تم التو�شية بزيادة 
راأ�شمالها اإلى 2.2 

مليار ريال
زيوت الطعام ال�شعودية�شركة عافية العالمية2.

والزيوت النباتية 
والمكرونة

ال�شعودية، دول الخليج، 
اليمن، م�شر، اإيران، تركيا، 

كازاخ�شتان

500 مليون ريال٪95.19

الجذر �شركة �شافوال لالأ�شواق النا�شئة 3.
البريطانية 

العذراء

130 مليون ريال95.4٪الجزائر، ال�شودان، والمغربزيوت الطعام

ال�شكراالأبي�س، ال�شعوديةال�شركة المتحدة لل�شكر4.
�شكر البنجر، 

والمحّليات

ال�شعودية، وم�شر، وت�شدر 
منتجاتها اإلى معظم الدول 

العربية

395 مليون ريال٪74.48

50 مليون جنيه 100٪م�شرت�شنيع المكرونةم�شر�شركة الملكة لل�شناعات الغذائية5.
م�شري

�شركة الفرا�شة لل�شناعات 6.
الغذائية

20 مليون جنيه 100٪م�شرت�شنيع المكرونةم�شر
م�شري

ثانيًا: قطاع التجزئة
تجارة التجزئة ال�شعودية�شركة العزيزية بنده المتحدة7.

)الهايبر ماركت 
وال�شوبر ماركت، 

واالأ�شواق 
ال�شغيرة(

652.8 مليون ريال74.4٪ال�شعودية، دبي، لبنان، وقطر
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دولة ا�سم ال�سركةم

الت�أ�سي�س

نوع الن�شاط 

الرئي�س

ن�سبة الملكية الدولة التي تم�ر�س فيه� ن�س�طه�

)مب��سرة وغير 

مب��سرة(

راأ�س الم�ل وفق�ً للقيمة 

الأ�سمية للأ�سهم 

والح�س�س

ثالثًا: قطاع البال�شتيك
منتجات ال�شعودية�شركة �شافوال الأنظمة التغليف8.

البال�شتيك 
بنوعيه )المرن 

وال�شلب(

ال�شعودية، وم�شر وت�شدر 
منتجاتها الأكثر من 20 دولة حول 

العالم

434.4 مليون ريال٪100

�شركة نيومارينا لل�شناعات 9.
البال�شتيكية 

30 مليون 100٪م�شر / اال�شكندريةالبال�شتيكم�شر
جنيه م�شري

�شركة ال�شرق لل�شناعات 10.
البال�شتيكية 

61.6 مليون ريال100٪ال�شعودية البال�شتيكال�شعودية

رابعًا: قطاع اال�شتثمار )ال تديره المجموعة(
االأغذية ومطاعم ال�شعودية�شركة هرفي للخدمات الغذائية11.

الوجبات ال�شريعة
300 مليون ريال49٪ال�شعودية وبع�س دول الخليج

ال�شعودية وعدد من دول االأطعمة الطازجةال�شعودية�شركة المراعي 12.
االقليم

2.3 مليار ريال٪29.9
تم التو�شية بزيادة 

راأ�شمالها اإلى 4 مليار 
ريال

�شركة كنان الدولية للتطوير 13.
العقاري

1.7 مليار ريال30٪ال�شعوديةالتطوير العقاريال�شعودية

3.4 مليار ريال11٪ال�شعوديةالتطوير العقاريال�شعودية �شركة مدينة المعرفة االقت�شادية 14.

260 مليون دينار 5٪االأردنالتطوير العقارياالأردن �شركة تعمير االأردنية 15.
اردني

مليار ريال 5٪ال�شعودية التطوير العقاريال�شعودية �شركة دار التمليك 16.

ملحوظة: ال�شركات الرئي�شة المذكورة اأعاله، خا�شة التي تديرها المجموعة، هي �شركات فرعية منت�شرة في عدد من دول ال�شرق االأو�شط و�شمال اإفريقيا واآ�شيا الو�شطى، �شيتم 
التطرق الأدائها ون�شـــبة ملكية �شـــافوال فيها كل على حدة الحقًا بهذا التقرير. كما توجد في ثنايا هذا التقرير تفا�شـــيل اأوفى حول ال�شـــركات الفرعية وال�شقيقة للمجموعة وال�شناديق 

اال�شتثمارية التي ال تديرها، كما تت�شمن االإي�شاحات الم�شاحبة للقوائم المالية تفا�شيل اأوفى حول هذه ال�شركات واال�شتثمارات. 
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ملخ�ص االأداء الكلي والتحليالت المالية للعام 2011م والتوجه اال�ستراتيجي للمجموعة

ملخص األداء الكلي والتحليالت المالية للعام 2011م  ثانيًا: 
والتوجه االستراتيجي للمجموعة

اأ( موؤ�سرات االأداء المالي لمجموعة �سافوال خالل العام 2011م
ب( اأبرز مالمح اإنجازات عام 2011م

ج( توقعات المجموعة للعام المالي 2012م
د( التوجه اال�ستراتيجي للمجموعة

هـ( تفا�سيل وتحليالت ومقارنات نتائج االأداء للعام المالي 2011م باالأعوام ال�سابقة
و( تفا�سيل القرو�ص طويلة وق�سيرة االأجل للمجموعة و�سركاتها الفرعية 

ز( المدفوعات النظامية الم�ستحقة لجهات حكومية
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أ( مؤشرات األداء المالي لمجموعة صافوال خالل العام 2011م:
• نمت المبيعات الموحدة بن�شبة 19.8% لت�شل اإلى 25.2 مليار ريال للعام 2011م مقارنة بالعام الما�شي.	
• بلغ �شافي الربح 1.2 مليار ريال، مقابل 886.7 مليون ريال للعام الما�شي وبزيادة ن�شبتها %35.6. 	
• �شـــجلت المجموعـــة الأول مرة في تاريخها اأعلى �شـــافي ربح )قبل االأرباح الراأ�شـــمالية والبنود اال�شـــتثنائية( للعـــام 2011م، حيث بلغ 	

1.08مليار ريال وبزيادة ن�شبتها 15.8% عن العام الما�شي والتي بلغت 933 مليون ريال.
• بلغ الربح الت�شغيلي 1.8 مليار ريال، مقابل 1.5 مليار ريال للفترة المماثلة من العام ال�شابق 2010م وذلك بارتفاع قدره %20. 	
• بلغت ربحية ال�شهم للعام 2.40 ريال، مقابل 1.77 ريال للفترة المماثلة من العام ال�شابق 2010م. 	
• �شركة �شافوال لزيوت الطعام بال�شودان تحقق �شافي ربح تجاوز 60 مليون ريال بزيادة قدرها 225% مقارنة بالعام الما�شي. 	
• تحول خ�شـــائر �شـــركة عافية الجزائر )التي بلغت 37.5 مليون ريال للعام الما�شي( اإلى اأرباح بلغت قيمتها 23.5 مليون ريال في عام 	

2011م. 
• تجاوز مبيعات قطاع �شافوال للبال�شتيك حاجز المليار ريال. 	
• توزيع 650 مليون ريال اأرباحًا نقدية على م�شاهمي المجموعة للعام 2011م.	

ب( أبرز مالمح إنجازات عام 2011م: 
• اال�شـــتمرار فـــي تطبيق اإ�شـــتراتيجية التركيز على القطاعات واالأن�شـــطة الرئي�شـــة للمجموعة وتحـــول المجموعة تدريجيًا اإلى �شـــركة 	

ا�شتثمارية قاب�شة.
• اال�شتحواذ على كامل اأ�شهم �شركة الملكة و�شركة الفرا�شة المتخ�ش�شتين في مجال المكرونة بجمهورية م�شر العربية. 	
• بيع المجموعة لح�شـــتها في اأرا�شـــي مملوكة لها بمدينة الريا�س وجدة وتحقيق اأرباحا راأ�شـــمالية بلغت 153 مليون ريال. وتوقيع عقد 	

لبيع ح�شـــتها في اأرا�شـــي تقع بالمدينة المنورة اإلى �شـــركة مدينة المعرفة االقت�شـــادية بقيمة 631 مليون ريال، حيث يتوقع اأن تحقق 
المجموعة منها 231.4 مليون ريال اأرباحًا راأ�شمالية خالل العام 2012م. 

• زيادة راأ�شمال �شركة �شافوال لالأغذية من 500 مليون ريال اإلى 2.2 مليار ريال. 	
• اإطالق �شافوال تركيا منتج زيت الزيتون بالعالمة التجارية يودوم بال�شوق التركية وتحقيق ح�شة �شوقية بلغت 15% في عام واحد.	
• دخول ال�شركة المتحدة لل�شكر مجال �شناعة وت�شويق المحلِّيات الأول مرة. 	
• �شركة العزيزية بنده تفتتح 20 فرعًا خالل العام 2011م لي�شل اإجمالي اأ�شواقها )بنده وهايبربنده( اإلى 131 فرعًا دخل المملكة. 	
• تحقيق المجموعة المركز االأول على م�شتوى المملكة في مجال حوكمة ال�شركات والثاني عربيًا وفقًا للدرا�شة التي قام بها معهد حوكمة 	

االإقليمي وا�شتاندرد اآند بور وموؤ�ش�شة التمويل الدولية والتي ن�شرت نتائجها في فبراير 2011م. 
• الموا�شـــلة في تبني برامج الم�شـــئولية االجتماعية من خالل مبادرة مركز �شافوال لتدريب وتوظيف االأ�شخا�س ذوي االإعاقة )مكين(، 	

ودعم ن�شاط الحرفيات، وموؤ�ش�شة اإنجاز ال�شعودية، ومركز الريادة والقيادة وبرنامج دع الباقي لهم الأ�شواق بنده. 
• اال�شـــتعانة بجهة م�شـــتقلة �شـــنويًا لتقييم مدى تطبيق والتزام المجموعة بمعايير حوكمة ال�شـــركات ال�شـــادرة من هيئة ال�شوق المالية 	

واإ�شدارها تقرير يو�شح نقاط ال�شعف والقوة في عملية التقييم.
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ج( توقعات المجموعة للعام المالي 2012م: 
تتوقع مجموعة �شافوال تحقيق �شافي ربح )قبل االأرباح الراأ�شمالية والبنود اال�شتثنائية( قدره 1.2 مليار ريال بنهاية العام 2012م، منها 

220 مليون ريال �شافي ربح )قبل االأرباح الراأ�شمالية( متوقع تحقيقه بنهاية الربع االأول من نف�س العام باإذن اهلل. 

د( التوجه االستراتيجي للمجموعة: 
ا�شـــتمرت المجموعة خالل العام 2011م في م�شـــروع اإعادة هيكلة اأن�شطتها وقطاعاتها الت�شـــغيلية الرئي�شة لتعمل من خالل ثالثة �شركات 

فرعية وهي:
• �شركة �شافوال لالأغذية والتي تدير قطاع االأغذية الحالي والذي ي�شمل زيوت الطعام وال�شكر والمكرونة.	
• �شركة العزيزية بنده المتحدة والتي تدير قطاع التجزئة )اأ�شواق بنده – هايبرماركت و�شوبرماركت(. 	
• �شركة �شافوال الأنظمة التغليف والتي تدير قطاع البال�شتيك. 	

ويهدف هذا التوجه اال�شـــتراتيجي اإلى اإعطاء ال�شركات الفرعية للمجموعة مزيدًا 
من المرونة واال�شتقاللية في اتخاذ قراراتها وت�شيير اأعمالها الت�شغيلية وذلك من 
خالل تمكين مجال�س اإدارة تلك ال�شـــركات وروؤ�شـــائها التنفيذيين ومنحهم مزيدًا 
من اال�شـــتقاللية في اإدارة هذه ال�شـــركات واتخاذ القرارات، حيث يتبع الروؤ�شـــاء 
التنفيذيـــون مبا�شـــرة لروؤ�شـــاء مجال�ـــس االإدارة لل�شـــركات الفرعيـــة المعنية، مع 
احتفـــاظ المجموعة على تمثيلها باأغلبية االأع�شـــاء في تلك المجال�س واال�شـــتعانة 

بخبراء متخ�ش�شين في المجال الذي تعمل فيه كل �شركة كاأع�شاء خارجيين في تلك المجال�س لتحقيق قيمة م�شافة بجانب ع�شوية بع�س 
ال�شركاء في تلك ال�شركات، مما يحقق قيمة م�شافة الأعمال واأداء تلك المجال�س. 

وُيعد هذا التوجه اال�شـــتراتيجي ا�شـــتمرارًا طبيعيًا وانعكا�شًا الإ�شتراتيجية “التركيز وتعزيز القدرات التناف�شية” التي تنتهجها المجموعة. 
حيث �شيتيح هذا التوجه اال�شتراتيجي- بجانب المرونة واال�شتقاللية في اتخاذ القرارات لكل �شركة- التركيز الكامل على نوعية اأن�شطتها 
الرئي�شة وتطوير وتنفيذ اإ�شتراتيجية التو�شع والنمو الخا�شة بكل منها، من جانب اآخر يعطي هذا التوجه مجل�س اإدارة المجموعة واالإدارة 
التنفيذية على م�شتوى المجموعة مزيدًا من الوقت لمتابعة ا�شتثمارات المجموعة االأخرى وتعزيز اآليات الحوكمة وال�شفافية بين المجموعة 
و�شـــركاتها الفرعية واللجان المنبثقة عن مجل�س االإدارة، بجانب البحث عن تكوين ن�شاط ا�شتثماري ا�شتراتيجي جديد للمجموعة كخطوة 
م من حقوق الم�شاهمين والدخول في م�شاريع ذات قيمة م�شافة على  نحو تحول المجموعة تدريجًا اإلى �شركة ا�شتثمارية قاب�شة، مما يعظِّ
المجموعة. ول�شمان التنفيذ االأمثل لهذا التوجه اال�شتراتيجي، قامت المجموعة بتطوير هيكل اإداري داخلي فٌعال واأنظمة للرقابة الداخلية 
واإدارة المخاطر ونطاقات لل�شـــالحيات وموؤ�شـــرات لالأداء لكل قطاع ي�شـــمن لمجل�س اإدارة المجموعة المتابعة الدقيقة والرقابة الفاعلة 
على اأن�شـــطة وقرارات تلك ال�شـــركات، بما يحقق اأهداف هذا التوجه اال�شتراتيجي وبما يحفظ التزام المجموعة ك�شركة م�شاهمة مدرجة 

في ال�شوق المالية اأمام م�شاهميها والجهات النظامية ذات العالقة. 

االستمرار في تطبيق إستراتيجية 
التركيز على القطاعات واألنشطة 
وت��ح��ول  للمجموعة  ال��رئ��ي��س��ة 
شركة  إل��ى  تدريجيًا  المجموعة 

استثمارية قابضة.
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ه�( تفاصيل وتحليالت ومقارنات نتائج األداء للعام المالي 2011م باألعوام السابقة 
حققت مجموعة �شـــافوال اأعلى �شـــافي ربح لهـــا )قبل االأرباح الراأ�شـــمالية والبنود 
اال�صـــتثنائية( للعام 2011م بلغ 1.08 مليار ريال تجاوز التوقعات بن�شـــبة 7% والتي 
قدر لها مليار ريال لنف�س العام وذلك بالرغم من التحديات الخارجية التي اأحاطت 
باالأ�شـــواق الدولية والزيادة في اأ�شـــعار المواد الخام. حيث بلغ �شـــافي الربح للعام 
1.2 مليار ريال، مقابل 886.7 مليون ريال للفترة المماثلة من العام ال�شابق وذلك 
بارتفـــاع قدره 35.6%، بينما بلغ اإجمالي ربح المجموعـــة خالل العام 3.97 مليار 
ريال، مقابل 3.42 مليار ريال للعام ال�شـــابق وذلك بارتفاع قدره 16.1%، في حين 
بلـــغ الربح الت�شـــغيلي خالل العـــام 1.8 مليار ريال، مقابل 1.5 مليـــار ريال للفترة 

المماثلة من العام ال�شابق بارتفاع قدره %20.
وفيما يلي ن�شتعر�س تفا�شيل االأداء للعام 2011م وتحليالته وم�شاهمة القطاعات في النتائج الكلية الأعمال المجموعة:

هـ-1( ملخ�س النت�ئج الم�لية للع�م 2011م مق�رنة ب�لع�م ال�س�بق:

هـ-1-1( جدول مق�رنة ق�ئمة الدخل لفترة خم�س �سنوات من )2007 اإلى 2011م(:

2007م 2008م 2009م 2010م 2011م ق�ئمة الدخل )ب�آلف( ب�لري�ل ال�سعودي

10.409.530 13.821.377 17.917.202 21.029.472 25.195.702 االإيرادات- بال�شافي
)8.705.859( )12.007.054( )14.809.887( )17.614.233( )21.224.980( تكلفة االإيرادات

1.703.671 1.814.323 3.107.315 3.415.239 3.970.722 مجمل الربح
243.753 335.174 352.799 459.522 440.613 �شافي ايرادات ا�شتثمار

82.057 110.526 79.877 97.340 96.767 اإيرادات اأخرى – بال�شافي
2.029.481 2.260.023 3.539.991 3.972.101 4.508.102 مجمل الدخل
)839.516( )1.123.033( )1.533.574( )1.870.153( )2.144.813( م�شروفات بيع وت�شويق
)456.794( )465.491( )628.783( )603.138( )562.472( م�شروفات عمومية واإدارية

)1.296.310( )1.588.524( )2.162.357( )2.473.291( )2.707.285( اجمالي الم�شروفات
733.171 671.499 1.377.634 1.498.810 1.800.817 الربح )الخ�شارة( من الت�شغيل
863.982 147.980 318.116 195.055 152.781 الربح )الخ�شارة( من بيع ا�شتثمارات

)110.482( )442.406( )221.596( )283.716( )35.366( انخفا�س موجودات وتكاليف م�شاريع 
م�شتنفدة

)33.326( )153.658( )227.337( )244.260( )317.472( م�شاريف تمويل – بال�شافي
1.453.345 223.415 1.246.817 1.165.889 1.600.760 الدخل )الخ�شارة( قبل الزكاة و�شريبة 

الدخل وحقوق االأقلية
)115.463( )53.387( )63.323( )140.146( )132.024( الزكاة و�شريبة الدخل
1.337.882 170.028 1.183.494 1.025.743 1.468.736 �شافي الدخل قبل حقوق االأقلية
)107.858( 32.330 )231.929( )139.041( )266.360( ح�شة حقوق االأقلية

1.230.024 202.358 951.565 886.702 1.202.376 �س�في الربح

م��رة  ألول  المجموع��ة  س��جلت 
ف��ي تاريخه��ا أعل��ى صاف��ي ربح 
)قب��ل األرباح الرأس��مالية والبنود 
االس��تثنائية( للع��ام 2011م، حيث 
وبزي��ادة  ري��ال  ملي��ار   1.08 بل��غ 
نس��بتها 15.8% عن العام الماضي 

والتي بلغت 933 مليون ريال.
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هـ-1-2( ر�سم بي�ني يو�سح نمو �س�في المبيع�ت و�س�في الأرب�ح للمجموعة للأعوام )2007 اإلى 2011م(::

نمو �س�في الأرب�ح لخم�س �سنوات )2007- 2011م(
)بمليين الري�لت(

المبيع�ت/اإيرادات �س�فول لخم�س �سنوات )2007- 2011م( 
)بمليين الري�لت( 

ملحظة: ت�شـــمن �شـــافي ربح المجموعة للعام المالي 2011م مبلغ 153 مليون ريال كاأرباح راأ�شمالية وفقًا لما �شبق االإ�شارة اإليه في هذا 
التقرير، بينما ت�شمن �شافي ربح المجموعة للعام 2007م اأرباحًا راأ�شمالية بلغت اأكثر من 700 مليون ريال. 

هـ-1-3( جدول يعك�س التغير في ق�ئمة الدخل للع�م 2011م مق�رنة ب�لع�م الم��سي:

ن�سبة التغير٪ التغيرات + اأو )-( 2010م 2011 البي�ن )ب�آلف الري�لت(

٪19.8 4.166.230 21.029.472 25.195.702 االإيرادات – بال�شافي
٪20.5 )3.610.747( )17.614.233( )21.224.980( تكلفة االإيرادات 
٪16.3 555.483 3.415.239 3.970.722 مجمل الربح

 ٪4.1- )18.909( 459.522 440.613 �شافي ح�شة اأرباح ال�شركاء وال�شركات الزميلة 
وتوزيعات االأرباح

٪0.6 - )573( 97.340 96.767 اإيرادات اأخرى – بال�شافي 
٪13.5 536.001 3.972.101 4.508.102 مجمل الدخل
٪14.7 )274.660( )1.870.153( )2.144.813( م�شروفات بيع وت�شويق
٪6.7 - 40.666 )603.138( )562.472( م�شروفات عمومية واإدارية 
٪9.5 )233.994( )2.473.291( )2.707.285( مجموع الم�شروفات

٪20.1 302.007 1.498.810 1.800.817 الربح )الخ�شارة( الت�شغيلي
٪21.7 - )42.274( 195.055 152.781 الربح )الخ�شارة( من بيع ا�شتثمارات
٪87.5 - 248.350 )283.716( )35.366( انخفا�س موجودات وتكاليف م�شاريع م�شتنفدة

٪30 )73.212( )244.260( )317.472( م�شاريف تمويل – بال�شافي 
٪37.3 434.871 1.165.889 1.600.760 الربح )الخ�شارة( قبل الزكاة و�شريبة الدخل وحقوق 

االأقلية
٪5.8 - 8.122 )140.146( )132.024( الزكاة و�شريبة الدخل 
٪43.2 442.993 1.025.743 1.468.736 �شافي الربح قبل حقوق االأقلية 
٪91.6 )127.319( )139.041( )266.360( حقوق االأقلية 
٪35.6 315.674 886.702 1.202.376 �س�في الربح 



29

ملخ�س االأداء الكلي والتحليالت المالية للعام 2011م والتوجه اال�شتراتيجي للمجموعة

يرجع �شبب االرتفاع في �شافي الربح خالل العام 2011م مقارنة بالعام الما�شي ب�شفة رئي�شة اإلى االأرباح المتميزة التي حققتها المجموعة 
في عملياتها الدولية في قطاع االأغذية وللنمو الم�شـــتمر في مبيعاتها وزيادة ح�شـــتها ال�شـــوقية في قطاع التجزئة ولتحقيق اأرباح راأ�شمالية 
بلغت 153 مليون ريال نتيجة لبيع اأرا�شـــي مملوكة للمجموعة خالل الربع الرابع من العام 2011م، والمخ�ش�شـــات المالية التي تم تكوينها 
خالل الربع الرابع 2010م مقابل الخ�شـــائر المتراكمة و�شـــطب بع�س االأ�شـــول الخا�شة ببع�س �شـــركاتها خارج المملكة في قطاع االأغذية 
ولمقابلة االنخفا�س الذي طراأ على القيمة ال�شـــوقية لح�شـــة المجموعة في بع�س ا�شتثماراتها واأ�شـــولها غير الملمو�شة وبع�س م�شروفات 
الم�شـــاريع االأخرى خالل العام الما�شـــي، بجانب االأرباح الراأ�شمالية التي حققتها المجموعة نتيجة لطرح �شركة هرفي للخدمات الغذائية 
)التـــي تملك فيها المجموعة ح�شـــة االأغلبية( لالكتتاب العام خالل الربع االأول 2010م. كما ارتفعت المبيعات بن�شـــبة 19.8٪ عن العام 

الما�شي نتيجة لزيادة المبيعات الدولية في قطاع االأغذية والبال�شتيك وقطاع التجزئة )اأ�شواق بنده( كما يعك�شه الجدول التالي.

هـ-1-4( تحليل جغرافي لإجم�لي اإيرادات/ مبيع�ت المجموعة و�سرك�ته� الت�بعة داخل المملكة وخ�رجه� وفق�ً للدولة 
والمنتج�ت ومدى اإ�سه�م تلك الأعم�ل في المبيع�ت الموحدة للمجموعة للع�م 2011م مق�رنة ب�لع�م الم��سي: )ب�آلف 

الري�لت(: 

20112010المنتج�ت/ واأ�سم�ء العلم�ت التج�ريةالدول / الن�شاط
باآالف الرياالتباآالف الرياالتمبيعات منتجات زيوت الطعام

منتجات زيت )عافية، العربي، اأواليت، المائدة، �شم�س، �شن - المملكة العربية ال�شعودية والخليج واليمن
جلو، دالل، عافية كانوال(

2.524.9291.826.113

1.049.533847.388منتجات زيت ال�شمن )روابى، عافية، جنة، �شاليت، حلوة(- م�شر 
3.361.1192.609.836منتجات زيت )الدان، افتاب، بهار، عافية( - اإيران

210.684182.164منتجات زيت )ليتو، خزايو�شكا(- كازاخ�شتان 
550.968366.278منتجات زيت )�شباح، الطيب، �شوداني(- ال�شودان 
279.316264.485منتجات زيت )عافية، هالة(- المغرب 

813.698595.672منتجات زيت )يودوم، �شيرما(- تركيا
524.022358.659منتجات زيت )عافية، اوليور(- الجزائر

)47.057()2.328(-- عائدات ا�شتثمار موحدة
9.311.9417.003.537اإجمالي مبيعات منتجات ن�شاط زيوت الطعام

مبيعات منتجات ال�شكر 
- المملكة العربية ال�شعودية ودول الخليج 

واليمن
4.082.0083.540.807�شكر االأ�شرة و�شكر زيادة، �شفاء، نهار، حال، �شويفا

1.779.3531.482.188�شكر االأ�شرة- م�شر )ال�شركة الم�شرية المتحدة لل�شكر( 

5.861.3615.022.995اإجمالي مبيعات منتجات ن�شاط ال�شكر 

50.6160الملكة، ايطاليانو Italiano، مكروناتا Macarontoاإجمالي مبيعات منتجات ن�شاط المكرونة

مبيعات قطاع التجزئة )اأ�شواق بنده( 
8.574.1567.590.187اأ�شواق بنده، والعزيزية )هايبرماركت و�شوبرماركت( - المملكة العربية ال�شعودية 

310.700286.331هايبر بنده- االإمارات العربية المتحدة- دبي 
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20112010المنتج�ت/ واأ�سم�ء العلم�ت التج�ريةالدول / الن�شاط
296.694306.153�شوبرماركت - الجمهورّية اللبنانّية

9.181.5508.182.671اإجم�لي اإيرادات قط�ع التجزئة 

مبيعات قطاع البال�شتيك 
- المملكة العربية ال�شعودية 

» م�شانع جدة والريا�س« 
يقوم القطاع بت�شنيع العبوات ح�شب طلب العمالء بالمملكة 

وخارجها. 
872.181762.223

يقوم القطاع بت�شنيع العبوات ح�شب طلب العمالء بم�شر - م�شر )نيومارينا( 
وخارجها.

131.942121.753

0)2.590(اإ�شتبعاد اإيرادات بين ال�شركات الفرعية
1.001.533883.976اإجمالي مبيعات ن�شاط البال�شتيك 

اأخرى
)بونيا Bonia، جاكلين ريو Jacqueline Riu، اإيف رو�شيه - ن�شاط االمتياز بالمملكة العربية ال�شعودية* 

 )Tom Tailor وتوم تيلور YvesRocher
044.416

75.819110.172- الن�شاط العقاري- بال�شعودية

75.819154.588اإجم�لي مبيع�ت الأن�سطة الأخرى 

24.482.82021.247.767اإجمالي االإيرادات 
)218.295()287.118(ا�شتبعاد اإيرادات بين ال�شركات الفرعية

25.195.70221.029.472�س�في الإيرادات

ملحظة: تم بيع العالمات التجارية لن�شاط االمتياز )وهو ن�شاط غير رئي�س( خالل العام المالي 2010م والعام 2011م.

هـ-1-5( ر�سم بي�ني يو�سح اإ�سه�م�ت القط�ع�ت والأن�سطة الرئي�سة للمجموعة في الإيرادات الموحدة للع�م 2011م:

٪36.5 زيوت الطعام   
٪23 ال�شكر   

٪0.2 المكرونة   
٪36 التجزئة   

٪3.9 البال�شتيك   
٪1 اأخــــــــرى   
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هـ-1-6( جدول مق�رنة ق�ئمة المركز الم�لي للمجموعة لفترة خم�س �سنوات من )2007م اإلى 2011م(:
2007م 2008 2009م  2010م 2011 البيــ�ن

ريال �شعودي ريال �شعودي ريال �شعودي ريال �شعودي ريال �شعودي قائمة المركز المالي باالآالف
3.711.339 4.764.430 5.633.507 5.910.643 7.773.813 موجودات متداولة )اأ(
3.138.566 6.001.606 6.313.432 6.724.128 7.740.279 مطلوبات متداولة )ب(

572.773 )1.237.176( )679.925( )813.485( 33.534 راأ�س المال العامل )اأ- ب( 
3.711.339 4.764.430 5.633.507 5.910.643 7.773.813 موجودات متداولة 
4.364.864 5.525.059 6.086.256 7.132.076 6.443.133 االأ�شول االأخرى طويلة االأجل
3.513.801 4.250.663 5.536.761 4.739.217 5.384.430 ممتلكات، اآالت ومعدات 

11.590.004 14.540.152 17.256.524 17.781.936 20.101 اإجمالي الموجودات 
3.138.566 6.001.606 6.313.432 6.724.128 7.740.279 المطلوبات المتداولة 

456.540 1.117.136 1.996.202 2.394.807 2.821.494 قرو�س طويلة االأجل
222.221 284.730 418.979 448.133 468.786 المطلوبات االأخرى 

3.817.327 7.403.472 8.728.613 9.567.068 11.030.559 اإجمالي المطلوبات 
3.750.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 راأ�س المال المدفوع
3.406.901 1.389.165 1.960.628 2.020.037 2.722.467 االحتياطات واالأرباح المدورة 
7.156.901 6.389.165 6.960.628 7.020.037 7.722.467 حقوق الم�شاهمين 

615.776 747.515 1.567.283 1.194.831 1.348.350 حقوق االأقلية 
11.590.004 14.540.152 17.256.524 17.781.936 20.101.376 اإجم�لي المطلوب�ت وحقوق الم�س�همين

هـ-1-7( ر�سوم بي�نية تو�سح التغّير في حقوق الم�س�همين وموجودات ال�سركة )بن�ء على الجدول اأعله(:

ر�شم بياني يو�شح التغير في موجودات/اأ�شول ال�شركة
 لالأعوام )2007- 2011م( )بماليين الرياالت(

ر�شم بياني يو�شح التغير في حقوق الم�شاهمين
 لالأعوام )2007م اإلى 2011م( )بماليين الرياالت( 

تفاصيل القروض طويلة وقصيرة األجل للمجموعة وشركاتها الفرعية: و( 
تتحرى اإدارة مجموعة �شافوال دائمًا اأن تتم معامالتها المالية وفقًا لل�شيغ االإ�شالمية المتعارف عليها في عملية التمويل، خا�شة فيما يتعلق 
ب�شيا�شة القرو�س. ونتيجة لهذا التوجه فاإن الت�شهيالت التي تتح�شل عليها المجموعة داخل المملكة متوافقة مع ال�شريعة االإ�شالمية بحمد 

اهلل. وفيما يلي تفا�شيل القرو�س طويلة وق�شيرة االأجل القائمة مع نهاية عام 2011م:
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و-1( قرو�س طويلة الأجل: تتكون القرو�س طويلة الأجل كم� في 31 دي�سمبر 2011م من الآتي: 

2010م 2011ا�سم البنك/الجهة المقر�سةقرو�س طويلة الأجل )ب�آلف الري�لت ال�سعودية( 

�شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي 
23.82927.029�شندوق التنمية ال�شناعية- �شركة �شافوال الأنظمة التغليف 

23.82927.029المجموع )اأ( 
بنوك تجارية:

�شامبا، ال�شعودي الفرن�شي، ال�شعودي - مجموعة �شافوال 
لال�شتثمار، بنك الجزيرة

1.831.2501.756.250

االأهلي التجاري، البنك ال�شعودي - �شركة العزيزية بنده المتحدة 
البريطاني

370.000450.000

 االأهلي التجاري، �شامبا، بنك »اإت�س.- �شركة عافية العالمية
اإ�س.بي.�شي HSBC بتركيا، وبنوك اأروبية

337.187419.069

30.76443.567�شو�شيتيه جنرال – الجزائر، بنك فرن�شا- �شركة �شافوال لالأ�شواق النا�شئة 
ال�شعودي البريطاني، �شامبا، بنك - ال�شركة المتحدة لل�شكر

�شتاندرد ت�شارترد – م�شر، والتجاري 
الدولي بم�شر

813.598367.334

بنك »اإت�س.اإ�س.بي.�شي- HSBC(، البنك - المكرونة
”NBSG – االهلى �شو�شيتيه جنرال

10.9690

60.00040.815ال�شعودي البريطاني، �شامبا- �شركة �شافوال الأنظمة التغليف 

3.453.7683.077.035المجموع )ب( 

3.477.5973.104.064مجموع القرو�س طويلة الأجل )اأ + ب( 

- ناق�شًا الجزء المتداول:
)3.200()4.140(- �شندوق التنمية 

)706.057()651.963(- بنوك تجارية
2.821.4942.394.807قرو�س طويلة الأجل

و-2( جدول �سداد اإجم�لي القرو�س طويلة الأجل الق�ئمة كم� في 2011/12/31م )ب�آلف الري�لت(:

 ال�سنة 
الم�لية

مجموعة 
�س�فول

�سركة ع�فية 
الع�لمية

�سركة 
العزيزية بنده 

المتحدة

�سركة �س�فول 
لأنظمة 
التغليف

ال�سركة 
المتحدة 

لل�سكر

�سركة �س�فول 
للأ�سواق 
الن��سئة 

اإجم�لي 2010ماإجم�لي 2011المكرونة

20120000000850.230م 
2013797.308100.943151.11142.378200.64211.86710.9691.315.217717.925م 
2014417.30856.567111.11123.128207.8883.9470819.949588.683م

2015348.07710.41306.38097.6342.1020464.606232.653م 
2016010.41303.35979.1730092.9445.316م
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 ال�سنة 
الم�لية

مجموعة 
�س�فول

�سركة ع�فية 
الع�لمية

�سركة 
العزيزية بنده 

المتحدة

�سركة �س�فول 
لأنظمة 
التغليف

ال�سركة 
المتحدة 

لل�سكر

�سركة �س�فول 
للأ�سواق 
الن��سئة 

اإجم�لي 2010ماإجم�لي 2011المكرونة

2017010.4130049.1400059.5520م
2018010.4130053.6070064.0200م
201905.206000005.2060م

1.562.692204.366262.22275.245688.08417.91610.9692.821.4942.394.807المجموع 

و-3( قرو�س ق�سيرة الأجل مع بنوك تج�رية وجه�ت اأخرى والتي يتم �سداده� خلل فترة �سنة )ب�آلف الري�لت(:

2010م 2011ا�سم البنك/ الجهة المقر�سة ال�سركة 

الراجحي، ال�شعودي البريطاني، بنك الجزيرة االأهلي التجاري، مجموعة �شافوال
ال�شعودي لال�شتثمار، �شامبا 

910.853236.430

ال�شعودي البريطاني، االأهلي التجاري، �شامبا، )بنوك اأوربية، �شركة عافية العالمية 
م�شرية، وايرانية وتركية( 

947.296989.905

106.002125.262بنوك �شودانية وجزائرية واأوربية�شركة �شافوال لالأغذية النا�شئة
بنك »اإت�س.اإ�س.بي.�شي- HSBC(،البنك االهلى �شو�شيتيه م�شروع المكرونة- م�شر

البنك الوطني الم�شري  ،”NBSG – جنرال
32.8250

035.000البنك االأهلي التجاري�شركة العزيزية بنده المتحدة
70.0000�شامبا �شركة المتون 

243.750149.034ال�شعودي البريطاني، البنك االهلي، و�شامبا �شركة �شافوال الأنظمة التغليف 
444.703502.903ال�شعودي البريطاني، االأهلي التجاري، التجاري العالمي بم�شر ال�شركة المتحدة لل�شكر

031.000ال�شعودي البريطاني�شركة البتول العالمية )االمتياز(
2.755.4292.069.534اإجم�لي القرو�س ق�سيرة الأجل 

ز( المدفوعات النظامية المستحقة لجهات حكومية: 
الجدول اأدناه يو�شـــح مقارنة بقيمة المدفوعات النظامية الم�شـــتحقة على المجموعة و�شركاتها الفرعية لجهات حكومية نظامية اأو رقابية 

كما في 2011/12/31م: 
2010م2011مالبي�ن )ب�آلف الري�لت( 

200.112184.092الر�صوم الجمركية 
84.440109.677الزكاة وال�شريبة 

62.80068.940الموؤ�ش�شة العامة للتاأمينات االجتماعية واأخرى
31.92511.485تكاليف تاأ�شيرات ور�شوم حكومية 

19.60315.165اأخرى 

398.880389.359الإجم�لي

يت�شـــمن الق�شـــم التالي  تقريرًا مف�شـــاًل عن اأداء ال�شـــركات الفرعية للمجموعة التي تدير اأن�شـــطتها وقطاعاتها الرئي�شـــة داخل المملكة 
وخارجها، باالإ�شافة اال�شتثمارات االأخرى التي ال تديرها وتملك فيها ح�شة رئي�شة: 
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ثالثًا: نتائج أعمال وأداء الشركات الفرعية )قطاعات المجموعة(

3-1( �شركة �شافوال لالأغذية )قطاع االأغذية(
3-2( �شركة العزيزية بنده المتحدة )قطاع التجزئة – اأ�شواق بنده(

3-3( �شركة �شافوال الأنظمة التغليف )قطاع البال�شتيك(



35

نتائج اأعمال واأداء ال�شركات الفرعية )قطاعات المجموعة(

3-1( شركة صافوال لألغذية )قطاع األغذية(
تدير مجموعة �شـــافوال عملياتها في قطاع االأغذية من خالل �شـــركتها الفرعية �شـــركة �شـــافوال لالأغذية )�شركة ذات م�شئولية محدودة(، 
التي تمتلك وتدير بدورها عمليات قطاع االأغذية والمنت�شرة في ثمان دول بمنطقة ال�شرق االأو�شط و�شمال اإفريقيا واآ�شيا الو�شطى، وتمتلك 
عالمات تجارية رائدة لمنتجات عالية الجودة في مجال زيوت الطعام وال�شـــمن النباتي وال�شـــكر والتي يتم ت�شـــويقها في 30 دولة من دول 
العالم، حيث تملك ح�ش�س �شوقية رائدة في معظم الدول التي تمار�س فيها عملياتها من خالل عدد من ال�شركات الفرعية وتعاقدات مع 

موزعين تجاريين. 
لم يكن عام 2011م نقطة تحول في تاريخ ال�شـــركة على �شـــعيد النتائج المالية التي حققتها فح�شـــب، ولكنه �شـــهد اأي�شـــًا اإنجازًا متميزًا 
لل�شركة من خالل دخولها في ن�شاط جديد في مجال االأغذية وهو ن�شاط ت�شنيع واإنتاج المكرونة من خالل ا�شتحواذها على �شركتي الملكة 

والفرا�شـــة، وهما من كبرى ال�شركات المتخ�ش�شة في مجال �شـــناعة واإنتاج المكرونة في م�شر، حيث بلغت قيمة ال�شفقة 713.5 مليون 
جنيه م�شري. وُيعد هذا الم�شروع اأكبر م�شروع ا�شتحواذ في تاريخ �شركة �شافوال لالأغذية. ومن خالل هذا االنجاز المتميز تكون ال�شركة 

قد اأ�شافت منتجًا مكماًل لمنتجاتها عالية الجودة وتوؤ�ش�س لذراع ثالث فّعال ومكّمل لقطاعات اأعمالها في االأغذية االأ�شا�شية. 
بالرغم من الظروف ال�شـــعبة التي مرت بها االأ�شـــواق خالل العام 2011م وما �شـــاحب ذلك من ا�شـــطرابات وتحوالت �شيا�شـــية اإقليمية، 
و�شـــعوبة تمرير االأ�شـــعار للم�شتهلكين نتيجة الرتفاع اأ�شعار المواد الخام وال�شـــلع في االأ�شواق العالمية، فقد حققت �شركة �شافوال لالأغذية 

اإنجازًا فريدًا في جميع االأ�شـــواق النا�شجة، مع تحول ملحوظ في معظم العمليات الدولية 
لل�شـــركة، وحققـــت نتائج ماليـــة ُتعد تاريخيـــة وغير م�شـــبوقة، حيث تجـــاوزت االإيرادات 
الموحدة لل�شركة 15مليار ريال للعام 2011م بزيادة ن�شبتها 26% عن العام الما�شي. كما 
بلغ �شـــافي الربح الموحد لل�شـــركة للعام 2011م مبلغ 489 مليون ريال مقابل 238 مليون 

ريال في العام الما�شي اأي بزيادة تجاوزت ال�شعف.
من جانب اآخر، ولكي يتما�شـــى حجم ا�شـــتثمار �شركة �شافوال لالأغذية مع حجم ا�شتثماراتها واأ�شولها واإ�شتراتيجيتها التو�شعية الم�شتقبلية 
محليـــًا واإقليميًا، فقد اأو�شـــى مجل�س مديري ال�شـــركة برفع راأ�شـــمالها مـــن 500 مليون ريال اإلـــى 2.2 مليار ريال، حيث يجري ا�شـــتكمال 

المتطلبات القانونية والنظامية في هذا الخ�شو�س. 
ون�شتعر�س في ال�شفحات التالية  نتائج اأداء ال�شركات الفرعية التابعة ل�شركة �شافوال لالأغذية:

زيادة رأسمال شركة صافوال 
لألغذية م��ن 500 مليون ريال 

إلى 2.2 مليار ريال. 
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�شافوال لالأغذية ت�شدر منتجاتها عالية الجودة اإلى اأكثر 
مـــن 30 دولة حـــول دول العالم، كما تدخـــل الأول مرة في  
مجال المكرونة وترفع راأ�شمالها من 500 مليون ريال اإلى

2,2 مليار ريال
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اأ( ن�شاط زيوت الطعام وال�شمن النباتي والمكرونة. 

اأ-1( �سركة ع�فية الع�لمية: 

�شركة عافية العالمية )�شركة م�شاهمة مقفلة( مملوكة بن�شبة 95.2% ل�شركة �شافوال لالأغذية، حيث 
تمتلك وتدير ب�شـــكل رئي�س عمليات ال�شـــركة في مجال زيوت الطعام وال�شمن النباتي في )المملكة 
العربية ال�شـــعودية والخليج وال�شام، واإيران، وتركيا، وكازاخ�شتان(. وفيما يلي ن�شتعر�س تفا�شيل 

اأداء ال�شركات التابعة ل�شركة عافية العالمية وتحت عالماتها المختلفة الرائدة: 

اأ-1-1( �سركة ع�فية الع�لمية ب�لمملكة والخليج وال�س�م: 

تركٌز �شـــركة عافية العالمية بالمملكة عملياتها في اأ�شواق ال�شعودية واليمن ودول الخليج العربي 
وال�شـــام. ويقـــع مركزها الرئي�س في مدينة جدة، حيث يقوم م�شـــنع ال�شـــركة بتزويد االأ�شـــواق 

المذكورة اآنفًا بزيوت طعام عالية الجودة وتحت عالمات رائدة. 
وا�شـــلت �شـــركة عافية خالل العام 2011م دورها الريادي في تغطية حاجة اأ�شـــواق المنطقة من 
زيوت الطعام واال�شـــتحواذ على ح�شـــة رائدة في االأ�شواق التي تعمل فيها، حيث بلغت ح�شتها من 

ال�شوق ال�شعودية 60% بينما بلغت حوالي 26% من اأ�شواق دول الخليج العربي و30% من اأ�شواق 
دول ال�شـــام. و�شتوا�شل ال�شـــركة ريادتها في االأ�شـــواق التي تعمل فيها كهدف ا�شتراتيجي 
لها. كما ارتفع خالل العام 2011م حجم مبيعات ال�شـــركة بن�شـــبته 11% لي�شـــل اإلى 1.6 

مليون طن متري، كما تجاوزت قيمة مبيعات ال�شـــركة في المنطقة 2.5 مليار ريال بزيادة 
بلغت ن�شبتها 38% مقارنة بعام 2010م. وبالرغم من هذه الزيادة الكبيرة في قيمة المبيعات، اإال اأن �شافي االأرباح بلغ 210 مليون ريال في 
عام 2011م وبانخفا�س قدره 9% عن العام الما�شـــي، ويرجع �شـــبب هذا االنخفا�س في �شـــافي االأرباح اإلى عدة عوامل من اأبرزها ارتفاع 
تكاليف المواد الخام في عام 2011م، دون اأن ي�شـــاحب ذلك زيادة مماثلة في اأ�شـــعار مبيعات المنتج النهائي، وذلك م�شاهمة من ال�شركة 

لتثبيت االأ�شعار في اأ�شواق المنطقة التي تعمل فيها. 
لقد تمحورت اأهم االأن�شـــطة الت�شويقية لل�شركة في عام 2011م على عالمتيها التجاريتين الرئي�شيتين »عافية والعربي« مع اإدخال منتجات 
جديدة لمنتجات زيوت الطعام الحالية. حيث اطلقت ال�شـــركة خالل العام 2011م زيت زهرة دوار ال�شـــم�س »عافية« في االأ�شواق ال�شعودية 
االأمر الذي �شـــاهم في تنمية ح�شـــتها في ال�شـــوق ال�شعودية بن�شبة 3.5%، باالإ�شافة اإلى دعم ال�شـــركة الم�شتمر لمنتجيها الرئي�شيين زيت 
الذرة »عافية« وزيت النخيل »العربي« في اأ�شـــواق المنطقة كافة، كما طرحت ال�شـــركة منتجها الجديد من زيت الطعام »عافية كانوال« في 
اأ�شـــواق منطقة ال�شـــام على اأ�شـــا�س تجريبي والذي اأظهر تجاوبًا واعدًا وم�شجعا من العمالء. هذا وت�شـــعى ال�شركة لتطبيق خطط تو�شعية 

طموحة في عام 2012م لموا�شلة دورها الريادي في دول المنطقة. 
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اأ-1-2( �سركة �س�فول به�سهر – اإيران: 
�شـــركة �شـــافوال به�شـــهر- اإيران )المملوكة بن�شـــبة 80% ل�شـــركة 

عافيـــة العالميـــة(، هـــي �شـــركة قاب�شـــة تعمل في مجـــال زيوت 
الطعام وال�شـــمن النباتي وتمتلك ثالث م�شـــانع لزيوت الطعام 
في جمهورية اإيران االإ�شـــالمية هي )�شـــركة به�شهر ال�شناعية 

و�شركة مارجارين للت�شنيع و�شركة به�شهر اأرفاند(. 
حققـــت ال�شـــركة خـــالل العـــام 2011م نتائـــج ماليـــة متميـــزة 
وفقًا لموؤ�شـــرات االأداء الرئي�شة، حيث وا�شـــلت ال�شركة اأدائها 
المتميز بالرغم من التحديات االقت�شـــادية العامة التي تمثلت 
في القيود والعقوبات الدولية المفرو�شـــة على اإيران وتحديات 
اقت�شـــاديات القطـــاع التي تتمثل فـــي ارتفاع تكاليـــف التوزيع 
والخدمـــات. ويعـــزى هـــذا االأداء المتميـــز اإلى قـــرارات اإعادة 
هيكلـــة مزيج المبيعـــات، واالإدارة المثلى لراأ�ـــس المال العامل، 

مما �شـــاهم ب�شـــكل وا�شـــح في تحقيـــق تلك النتائـــج. وقد حققت 
ال�شركة �شافي ربح للعام بلغ 211 مليون ريال مقابل 200 مليون ريال للعام الما�شي 2010م. 

وا�شلت ال�شركة نجاحها في ال�شوق االإيرانية محققًة اأرقامًا قيا�شية جديدة لمنتجاتها وح�شتها من ال�شوق والتي ارتفعت – بتوفيق من اهلل 
الى 40%، في الوقت الذي وا�شلت ال�شركة ومن خالل عالمتها الرئي�شية التجارية “الدان”، اأدائها المتميز في ال�شوق االإيرانية، وارتفعت 
ح�شـــة منتجاتها التي تحمل العالمات التجارية ال�شـــهيرة �شـــمن نباتي “الدان” من 81% اإلى 86%، وزيت الدان من 67% اإلى 69%، وزيت 
القلي بهار من 81% اإلى 83%. كما حققت ال�شركة زيادة غير م�شبوقة في مبيعاتها المبا�شرة اإلى ال�شناعيين والحرفيين بلغت ن�شبتها ٪50 
مقابل 37% في العام الما�شـــي في المنتجات ذات القيمة الم�شـــافة وال�شـــمن النباتي. كما حققت مبيعات قيا�شـــية للعام بلغت 3.36 مليار 

ريال وبزيادة ن�شبتها 29% عن العام الما�شي، ويعزى هذا النمو اإلى ارتفاع اأ�شعار الزيت الخام وتوقف ال�شوق المدعومة. 
كما يود اأن ي�شـــير مجل�س االإدارة اإلى المخاطر والتحديات الرئي�شـــة الحالية التي تواجه ن�شـــاط ال�شـــركة بجمهورية اإيران االإ�شالمية والتي 
تتمثل في العقوبات االقت�شـــادية المفرو�شـــة على اإيران باالإ�شافة اإلى �شعوبة ا�شتيراد المواد الخام من الخارج وانخفا�س العملة االإيرانية 

مقابل الدوالر، حيث يقوم مجل�س االإدارة بمراقبة االأو�شاع ب�شكل م�شتمر وتوفير االإدارة المثلى لهذه المخاطر واآليات التعامل معها. 

اأ-1-3( �سركة ع�فية الع�لمية- م�سر: 
اإن عـــام 2011م بالن�شـــبة لجمهورية م�شـــر العربية كان عامـــًا مختلفًا عن بقيـــة االأعوام نتيجة 
لالأو�شـــاع غيـــر الم�شـــتقرة والظـــروف التي مرت بها م�شـــر وبع�س الـــدول العربيـــة المجاورة. 
وبالرغم من هذه الظروف التي بداأت منذ 25 يناير 2011م وحتى نهاية العام 2011م، فاإنه من 

الماأمول اأن تبداأ االأو�شاع في م�شر بالتحول تدريجيًا نحو تحقيق بيئة عمل اأف�شل. 
اأما على �شعيد النتائج التي حققتها ال�شركة في عام 2011م، ومع االأخذ بعين االعتبار الظروف 
واالأو�شـــاع ال�شّعبة التي �شـــهدها عام 2011م، فقد تمكنت عمليات �شافوال بم�شر- بف�شل اهلل 
وتوفيقـــه – من تحقيق اإنجازات ملمو�شـــة خالل العام، حيث نجحت عافية العالمية بم�شـــر من 
تحقيق نف�س المعدل من االأرباح ال�شـــافية مقارنة بالعام الما�شـــي والذي بلغ 56.8 مليون ريال. 
مما يعد اإنجازًا حقيقيًا في �شـــوء ما ت�شـــهده م�شـــر من ا�شـــطرابات اأثرت بدورها على �شل�شـــلة 
االإمدادات بالكامل )من موردين وتجار وم�شـــتهلكين(. كما حافظت ال�شركة على ح�ش�شها 
ال�شـــوقية للمنتجات الرئي�شـــة في ال�شوق الم�شـــري وتعك�س بذلك قوتها واإدارتها الناجحة 
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للعمل اأثناء االأزمات واالأوقات ال�شـــعبة. كما �شـــهد العام اأي�شـــًا اإتمام م�شـــروع 
»انطالقـــة« والـــذي ا�شـــتمل على فك ونقل م�شـــنع العا�شـــر من رم�شـــان لزيوت 
الطعام من اأجل دمجه في م�شنع ال�شركة في ال�شوي�س �شعيًا من االإدارة لتحقيق 

فاعلية اأف�شل من ناحية االأداء واالإنتاج وخف�س التكاليف. 

الدخول في �سن�عة المكرونة:
و�شمن االأن�شطة الجديدة لل�شركة، فقد �شهد الربع الرابع من العام 2011م اأكبر 
عملية ا�شـــتحواذ في تاريخ ال�شـــركة، حيث تم اال�شـــتحواذ على �شـــركتي »الملكة 
والفرا�شـــة » بعالمتهما التجارية الرائدة » الملكة« والتي تبلغ ح�شـــتها في �شوق 
المكرونـــة الم�شـــرية 35%، حيث ترمي عملية اال�شـــتحواذ اإلى تاأ�شـــي�س ن�شـــاط 
ثالث ل�شـــركة �شافوال لالأغذية في فئات االأغذية المجاورة وذات العالقة. وبهذا 
اال�شتحواذ اأ�شبح لدى �شافوال مكانًا في ن�شاط ال�شناعات الغذائية القائمة على 
مـــادة الدقيق، والتي تمثل اأي�شـــا قفزة نوعية وخطـــوة لتبني مبادرات مماثلة في 

م�شر وبع�س دول المنطقة م�شتقباًل. 

اأ-1-4( �سركة يودوم لزيوت الطع�م- تركي�: 
تمار�س �شركة يودوم التركية )المملوكة بالكامل ل�شركة عافية العالمية( ن�شاطها 

فـــي مجال اإنتاج زيوت الطعام من خالل م�شـــنعها الكائن فـــي محافظة اأزمير بتركيا. حيث تزود الم�شـــتهلك التركي بمنتجاتها من زيوت 
الطعام عن طريق عالمتيها التجاريتين الرئي�شـــيتن وهما »يودوم« )التي ت�شـــتحوذ على 12.6% من ح�شة ال�شوق( و�شيرما )التي ت�شتحوذ 
على 1.8% من ح�شـــة ال�شـــوق( بمنتجات من اأ�شناف متعددة )مثل زيت زهرة دوار ال�شـــم�س وزيت الذرة والزيتون( لل�شرائح االجتماعية 
العليا الم�شـــتهلكة في ال�شـــوق التركية. هذا ولقد تمكنت ال�شـــركة، من خالل ا�شـــتخدام خبرتها الت�شديرية الكبيرة 
لزيت الزيتون لل�شرق االأق�شى الدخول اإلى ال�شوق التركي لزيت الزيتون من خالل تو�شعة العالمة االأم »يودوم« التي 
ا�شتحوذت على 15% من �شوق مبيعات التجزئة لزيت الزيتون، وبذلك احتلت المرتبة الثانية في اأول عام لها. وقد 
اأظهـــرت مبيعـــات منتج »يودوم« للحرفيين والذي تم اإدخاله في عـــام 2010م، زيادة كبيرة في حجم مبيعاته في 
هذا القطاع، حيث و�شلت اإلى حوالي 16.000 طن �شنويًا بن�شبة نمو فاقت 141% مقارنة بالعام الما�شي. كما 
بلغت قيمة مبيعاته 15% من اإجمالي المبيعات الكلية لل�شـــركة، وبلغ اإجمالي مبيعات ال�شـــركة 814 مليون ريال 
وبحجـــم مبيعات بلغ 102.322 طن للعام 2011م، م�شـــجلة نموًا مطردًا في مبيعاتها ال�شـــنوية بلغت ن�شـــبته 

 .%12
وبالرغم من العديد من االنجازات االيجابية التي حققتها ال�شـــركة في بناء القواعد االأ�شا�شـــية للعمل وتنويع 
محفظة منتجاتها، اإال اأنها اأنهت هذا العام بت�شـــجيل خ�شـــارة �شـــافية بلغت قيمتها 14.8 مليون ريال مقابل 
1.5 مليون ريال �شـــافي ربح للعام الما�شي، وُتعزى الخ�شـــارة ب�شكل رئي�س اإلى االنخفا�س الكبير والمفاجئ 
فـــي قيمة الليرة التركية. كما تعر�شـــت ال�شـــركة اأي�شـــا اإلى انخفا�س في �شـــوق فئة )زيت الـــذرة( المعروفة 
بربحيتها العالية، الذي عو�شته ال�شركة ب�شكل جزئي من خالل البيع المبا�شر لقطاع الحرفيين والدخول في 

مجال زيت الزيتون. 
تعكف ال�شـــركة حاليًا على تطوير خطة عمل �شاملة لال�شتفادة من قاعدة منتجاتها المميزة لزيادة ربحيتها، 
باالإ�شـــافة اإلى الدخول في مبادرات تهدف للقيام ب�شـــراكات وعمليات تكامل راأ�شي في المواد االأولية للزيوت 

اإ�شافة للعمل على تر�شيد التكاليف بما في ذلك �شبكة التوزيع. 

أس��هم  كام��ل  عل��ى  االس��تحواذ 
ش��ركة الملك��ة وش��ركة الفراش��ة 
المتخصصتين في مجال المكرونة 

بجمهورية مصر العربية. 
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اأ-1-5( �سركة �س�فول- ك�زاخ�ست�ن: 
حافظت �شركة �شافوال كازاخ�شتان )المملوكة بن�شبة 90% ل�شركة عافية العالمية(، على و�شعها الريادي في �شوق 

زيوت الطعام بكازاخ�شـــتان با�شتحواذها على 25% من حجم ال�شـــوق والمكانة المميزة لعالمتها التجارية ليتو 
)Leto(، بالرغم من التحديات التي تواجه ال�شـــركة في �شوق �شـــديدة المناف�شة وا�شتراتيجية اغراق وحرب 
في االأ�شعار من كبار المناف�شين في ال�شوق الكازاخ�شتانية. بلغ اإجمالي حجم مبيعات ال�شركة 31.327 طن 
لهذا العام، نتج عنه مبيعات بلغت 211 مليون ريال لعام 2011م. كما حققت ال�شـــركة �شـــافي ربح بلغ 0.8 
مليـــون ريـــال في عام 2011م مقارنة بـ 0.1 مليون ريال في عام 2010م. ومازالت ال�شـــركة تواجه عدد من 
التحديات في بيئة العمل من اأبرزها ا�شتمرار تدفق المنتجات الرو�شية اإلى �شوق زيوت الطعام بكازاخ�شتان 
باالإ�شـــافة اإلى اأن الميزة التناف�شـــية التي يتمتع بها المناف�شـــون المحليون ما زالت قائمة وتقف عائقًا اأمام 
تحقيـــق نمـــو اأكبر في ربحية ال�شـــركة. تعمل االإدارة في الوقت الحالي على تطويـــر العديد من نماذج العمل 
لتو�شـــعة قاعدة عمليات ال�شـــركة لتحقيق مزيد من النمو والتو�شـــع. وفي هذا الخ�شو�س اأكملت المجموعة 
درا�شـــة بع�س الخيارات ومراجعة ا�شـــتراتيجيتها بخ�شو�س هذه ال�شركة وم�شـــتقبل عملياتها في هذا البلد 

و�شيتم اتخاذ القرارات المنا�شبة خالل العام 2012م.. 

ب( �شركة �شافوال لالأ�شواق النا�شئة )ن�شاط زيوت الطعام(
�شـــركة �شـــافوال لالأ�شواق النا�شئة هي �شركة تابعة ومملوكة بن�شبة 95.4% ل�شركة �شافوال لالأغذية. حيث تملك هذه ال�شركة عمليات زيوت 

الطعام في كل من )المغرب وال�شودان والجزائر(. وفيم� يلي تف��سيل اأداء ال�سرك�ت الت�بعة له�: 

ب-1( �سركة ع�فية – الجزائر: 
بداأت �شـــركة عافية الجزائر )المملوكة بالكامل ل�شركة �شافوال لالأ�شواق النا�شئة( والتي 
مقرها في والية وهران والمتخ�ش�شة في ت�شنيع وت�شويق زيوت الطعام عملياتها في �شهر 
اأكتوبر 2008م بالجزائر، وتحتل ال�شركة حاليا المرتبة الثانية من حيث ح�شتها في �شوق 
زيوت الطعام الجزائري، حيث تتجاوز ح�شـــتها 33% من حجم ال�شـــوق، وخا�شة منتجها 

عافية المنت�شر في جميع اأنحاء البالد. 
وا�شـــلت عافية العالمية الجزائر نموها ال�شـــريع والمتزايد عامًا بعد عام، حيث بلغ حجم 

مبيعاتهـــا 85.389 طـــن للعـــام 2011م، وهو ما يمثل ن�شـــبة زيادة 23% عن العام الما�شـــي و74٪ عن عام 2009م. وقـــد عزز هذا االإنجاز 
التو�شع الكبير الذي طراأ على �شبكة التوزيع وطرح منتج جديد بعالمة تجارية ثانية تحت ا�شم )اأوليور Oleor(، ونتيجة لهذه الجهود، فقد 
حققت ال�شـــركة مبيعات بلغت 524 مليون ريال بزيادة ن�شـــبتها 47٪ عن عام 2010م وذلك نتيجة للزيادة في حجم المبيعات الم�شـــحوبة 
بارتفاع في اأ�شعار البيع، باالإ�شافة اإلى تر�شيد التكاليف االإدارية واال�شتفادة من الرقابة التي قامت بها الحكومة على االأ�شعار، مما �شاهم 
في وقف حرب االأ�شعار وبالتالي تحولت خ�شائر �شركة عافية الجزائر التي بلغت 37.5 مليون ريال في عام 2010م اإلى اأرباح بلغت قيمتها 

23.5 مليون ريال في عام 2011م
هذا و�شتوا�شـــل ال�شـــركة م�شيرتها وخططها التو�شعية في االأعوام القادمة لتت�شدر ال�شوق وتح�شـــن من ربحيتها باإذن اهلل. وتخطط حاليًا 

لتطوير منتجاتها وطرق التغليف وحجم العبوات وتكثيف الجهود من اأجل تطوير مواردها الب�شرية. 

ب-2( �سركة �س�فول لزيوت الطع�م- ال�سودان: 
تاأ�ش�شت �شركة �شافوال ال�شودان لزيوت الطعام )المملوكة بالكامل ل�شركة �شافوال لالأ�شواق النا�شئة( في عام 2005م وذلك بهدف تغطية 
جزء من احتياجات ال�شـــوق ال�شـــوداني من زيوت الطعام الذي ي�شـــيطر عليه نمط اال�شـــتهالك التقليدي من زيوت الطعام الم�شتخل�شـــة 

تحول خسائر ش��ركة عافية 
 37.5 بلغ��ت  )الت��ي  الجزائ��ر 
2010م(  للع��ام  ري��ال  ملي��ون 
إلى أرباح بلغت قيمتها 23.5 

مليون ريال في عام 2011م. 
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من الفول ال�شـــوداني الخام، �شـــواء في عبوات كبيرة ُيباع فيها الزيت �شـــائبًا اأو معباأة في عبوات �شـــغيرة، حيث داأبت 
ال�شـــركة طوال الفترة من 2006 م اإلى عام 2011م، على تحويل نمط الم�شـــتهلكين من النمط التقليدي اإلى منتجات 

مكررة ونقية عالية الجودة، ومعباأ في عبوات بال�شـــتيكية �شـــفافة في تطوير عبوات جديدة وباأحجام مختلفة تلبي 
احتياجات الم�شتهلك ال�شوداني وقدرته ال�شرائية، باالإ�شافة اإلى تبني حمالت دعائية قوية ونظام توزيع متميز. 
وقد كان عام 2011م عامًا متميزًا ومليئًا باالإنجازات ل�شركة �شافوال ال�شودان على كافة االأ�شعدة، حيث �شاهمت 
ا�شـــتراتيجية ال�شـــركة التي تبنتهـــا خالل العام 2011 في رفع حجـــم االإنتاج الكلي اإلـــى 50.059 طن اأي بزيادة 
بلغت ن�شبتها 3٪ عن عام 2010م ولكن بمزيج ت�شويقي اأف�شل م�شجلة بذلك زيادة بلغت ن�شبتها 60% في �شريحة 
الزيـــوت المعبـــاأة في عبوات �شـــفافة من خالل عالمتها التجارية »�شـــباح« اال�شـــم االأول في �شـــوق زيوت الطعام 
بال�شـــودان والذي ي�شـــتحوذ حاليًا على 80% من حجم �شـــوق زيوت الطعام المعباأ. كما طرحت ال�شركة في اأواخر 
2011م عالمة تجارية اأخرى با�شـــم » الطيب« كاإ�شـــافة جديدة وذلك لجذب اأكبر عدد من جمهور الم�شتهلكين 
المحتملين. هذا وقد اأدى التحول في نمط اال�شتهالك من النمط التقليدي اإلى نموذج اال�شتهالك الحديث الذي 
يعتمد على العالمة التجارية والمنتج المعباأ اإلى تح�شـــين اأداء ال�شـــركة، باالإ�شافة اإلى ذلك فقد �شاهمت اإعادة 
الهيكلة وتر�شـــيد التكاليف اإلى تح�شـــين كبير في ربحية ال�شركة، حيث حققت �شافي اأرباح تجاوز60 مليون ريال 
بزيـــادة 42 مليـــون ريال مقارنة بالعام 2010م، كما �شـــجلت ال�شـــركة مبيعات بلغت 551 مليـــون ريال اأي بزيادة 

تجاوزت الـ50% عما حققته في عام 2010م. 
هذا ويظل مو�شـــوع توفير الزيت الخام ب�شـــعر مناف�س تحديًا اأ�شا�شيًا لل�شركة في ظل ندرة 
العمالت االأجنبية والطلب المتزايد عليها بال�شـــودان. وفي هذا الخ�شـــو�س ت�شعى ال�شركة 
اإلـــى اإبـــرام اتفاقيـــات توريد للمواد الخـــام على االأجل الطويل مع �شـــركات محلية رئي�شـــة 
مدعومـــة بخبـــرات عالمية في مجـــال الزراعة. ومن المتوقع اأن تدخل ال�شـــركة ا�شـــتثمارًا 
جديـــدًا فـــي خط اإنتاج مواد التغليف والتعبئة الم�شـــنوعة من مادة البال�شـــتيك ال�شـــفافة 
ليتما�شـــى مع برنامج التطوير الذي تتبناه ال�شـــركة من خالل تغيير نمط اال�شتهالك الذي 

يعتمد على بيع الزيت ال�شائب اإلى المنتجات المعباأة. 

ب-3( �سركة �س�فول- المغرب 
بداأت �شـــافوال المغرب عملياتها في عام 2004م كم�شـــروع جديد وبعد تحرير االأ�شـــعار في �شوق زيوت الطعام في المغرب. تمكنت ال�شركة 
بف�شـــل اهلل، وبعد اأن خا�شـــت حملة مناف�شة �شر�شـــة مع مناف�شيها، من اختراق ال�شوق المغربية واال�شـــتحواذ على 15% من ح�شته بعد اأن 
ظلت ثابتة لمدة ثالث �شـــنوات. تحتل �شـــافوال المغرب حاليًا المرتبة الثالثة في �شـــوق زيوت الطعام المغربي، حيث تركز على زيت الذرة 
من خالل عالمتها التجارية »عافية« التي ت�شـــتحوذ على 10% من حجم ال�شـــوق. وقد كان التركيز في عام 2011م على اإعادة تنظيم �شبكة 
التوزيع وتفعيلها مع تكثيف الجهود لتر�شيد التكاليف االإدارية مع التركيز على �شرائح ال�شوق االأكثر ربحية. ونتيجة لعملية الرقابة المحكمة 
على االأ�شـــعار خالل الن�شـــف االأول من عام 2011م الأ�شـــباب خارجة عن اإرادة ال�شـــركة والمتعلقة بالمد االقت�شـــادي العام، تراجع حجم 
مبيعـــات ال�شـــركة اإلـــى45.403 طن متري مقابـــل 57.877 طن متري في عـــام 2010م، والتي تحققت من منتج عافية ب�شـــكل رئي�س. كما 
حققت ال�شـــركة مبيعات بلغت 280 مليون ريال في عام 2011 وبزيادة ن�شـــبتها 6%. ونتيجة لل�شـــغط ال�شـــديد على هوام�س الربحية خالل 
الن�شـــف االأول من 2011 و�شـــدة المناف�شة، فقد ا�شتطاعت ال�شركة تخفي�س خ�شارتها ال�شافية اإلى 5.9 مليون ريال مقابل خ�شارة �شافية 

بلغت22.4 مليون ريال للعام الما�شي، مما ي�شير اإلى تح�شن ملحوظ اأ�شهم في خف�س الخ�شارة لهذا العام مقارنة بالعام الما�شي. 
هذا و�شتوا�شـــل ال�شـــركة جهودهـــا الرامية اإلى تعزيز قدراتها في مجـــال التوزيع واإعادة هيكلها التنظيمي ب�شـــكل اأكثر فاعلية. كما تهدف 
ال�شـــركة اإلـــى ربط اأعمالهـــا بنمو حجم المبيعات م�شـــتفيدة من عالمتها التجارية الرائدة ومن خالل زيادة ح�شـــتها ال�شـــوقية من خالل 

منتجها هال. و�شتخ�شع ال�شركة اإلى مزيد من الدرا�شة خالل عام 2012م التخاذ القرار المنا�شب في �شوء نتائج اأعمالها لعام 2012م. 

لزي��وت  صاف��وال  ش��ركة 
تحقق  بالس��ودان  الطع��ام 
صافي ربح تج��اوز 60 مليون 
 %225 قدره��ا  بزي��ادة  ري��ال 

مقارنة بالعام 2010م. 
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2 مليون طن
مقدار طاقة انتاج ال�شكر �شنويًا.

ودخول ال�شركة المتحدة لل�شكر ن�شاط المحلٌيات 
الأول مرة.

2 مليون طن
مقدار الطاقة االإنتاجية لل�شكر �شنويًا.

ودخول ال�شركة المتحدة لل�شكر ن�شاط المحلٌيات 
الأول مرة.
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ج( ن�شاط ال�شكر والُمحّليات: 

ج-1( ال�سركة المتحدة لل�سكر ب�لمملكة:

تدير ال�شركة المتحدة لل�شكر �شناعة منتجاتها من مقرها الرئي�شي في ميناء جدة االإ�شالمي، وتعود ملكيتها بن�شبة 75% للمجموعة وذلك 
عبر �شـــركتها الفرعية �شركة �شافوال لال�شـــتثمارات ال�شـــناعية، والمملوكة بن�شبة 95% �شركة �شـــافوال لالأغذية. وتدير ال�شركة المتحدة 
لل�شـــكر ثالث اأكبر م�شفاة لل�شكر في العالم، مع قدرة انتاج �شنوية تبلغ نحو 1.3 مليون طن  وقد اأ�ش�شت ال�شركة قاعدة ت�شويقية قوية في 
ال�شرق االأو�شـــط بالعالمة التجارية االأ�شا�شـــية والرائدة )االأ�شرة(، وتقوم ال�شـــركة بتغطية 75% من احتياجات وح�شة ال�شوق في المملكة 
العربية ال�شعودية. تعد ال�شركة من الرواد في مجال البيع المبا�شر للم�شانع و�شركات القطاع ال�شناعي التي تعمل في مجال االأغذية، كما 

لها عالقات متميزة مع هذه ال�شريحة. 
قامت ال�شـــركة المتحدة لل�شكر خالل العام 2011م، وبهدف تطوير وتنويع �شلة منتجاتها وعالماتها 

التجارية بالدخول الأول مرة في ن�شـــاط المحليـــات، حيث اأطلقت منتجها 
الجديد  »�شـــويفا«  الذي تم طرحـــه الأول مرة لتوفير منتج بديل لل�شـــكر  
لفئة الم�شـــتهلكين الذين يبحثون عن منتج يالئم رغباتهم واحتياجاتهم 

ال�شحية.  
رغـــم االأو�شـــاع والظـــروف التي تمر بهـــا بع�س 

دول االإقليم، اإال اأن ال�شـــركة حققت 
حجم مبيعات باإجمالي 1.3 مليون 
وبلغـــت  2011م،   عـــام  طن فـــي 

�شادراتها 300 األف طن.  كما تجاوز 
�شـــافي اإيراداتها 4 مليار ريال بزيادة 

ن�شـــبتها 15٪ عـــن عـــام 2010م، كمـــا 
حققت ال�شـــركة �شـــافي ربح بلغ 253 

مليون ريال بمعدل زيادة ن�شـــبته ٪1 
عن العام الما�شي.

ج-2( ال�سركة الم�سرية المتحدة لل�سكر:

هذه ال�شركة مملوكة بن�شبة 56.90% لل�شركة المتحدة لل�شكر، باالإ�شافة اإلى ذلك فاإن لمجموعة �شافوال ح�شة ملكية مبا�شرة تبلغ ٪19.20 
في هذه ال�شركة. بداأت ال�شركة عملياتها عام 2008م من خالل م�شفاة تكرير ال�شكر الجديدة التابعة لها في ميناء العين ال�شخنة بطاقة 
اإنتاجية تبلغ 750 األف طن متري، وقد تم زيادة هذه الطاقة االإنتاجية بنهاية عام 2010م لت�شل اإلي 800 األف طن �شكر اأبي�س �شنويًا، كما 

حافظت ال�شركة على نف�س حجم مبيعاتها 600 األف طن مقارنة بعام 2010م. 
كما بلغ �شـــافي مبيعاتها خالل العام 1.8 مليار ريال مقابل 1.5 مليار ريال للعام الما�شـــي، كما اأظهرت نتائج ال�شـــركة �شافي اأرباح بلغت 
3.5 مليون ريال مقابل خ�شـــائر قدرها 105 مليون ريال العام الما�شـــي ويعود اختالف الربحية عن العام الما�شـــي اإلي انخفا�س االأ�شـــعار 
العالمية لل�شـــكر الخام في عام 2011م، باالإ�شافة اإلى تقلي�س التكاليف االإ�شـــافية، وكذلك المراقبة الدقيقة لعمليات ال�شراء الم�شتقبلية 
لتفـــادى التكاليف المحتملة نتيجة ترحيل عقود ال�شـــراء لفترات اأخرى، بجانب ت�شـــييل عقود ال�شـــراء االحترازيـــة والتي تغطي الفترة من 

الن�شف الثاني لعام 2011م اإلى الن�شف االأول من عام 2012م، ف�شاًل عن اأنه خالل الن�شف الثاني من العام 2011م قامت ال�شركة 
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بمراجعة اإ�شـــتراتيجيتها الت�شـــويقية، حيث بداأت بالتركيز علي المرونة في تغيير ال�شيا�شـــات البيعية بين ال�شـــوق الخارجي والداخلي حتى 
و�شل تقريبا لن�شبة 50:50 بنهاية العام 2011م، و�شوف ت�شتمر ال�شركة في تطبيق هذه االإ�شتراتيجية خالل عام 2012م لمواجهة التقلبات 

الحادة في اأ�شعار ال�شكر العالمية بم�شيئة اهلل.

ج-3( �سركة الإ�سكندرية لل�سكر:

هذه ال�شـــركة مملوكـــة بن�شـــبة )62%( لل�شـــركة المتحدة 
لل�شكر )اإحدى �شركات المجموعة(، حيث تعمل في مجال 
ت�شـــنيع ال�شكر من مح�شـــول بنجر ال�شـــكر المحلي فهي 
�شـــركة ذات طبيعة زراعية �شـــناعية. وقد اأ�ش�شت �شافوال 
هذه ال�شـــركة خالل عـــام م2009م، وتم زيادة راأ�شـــمالها 
مرتيـــن ليبلغ حاليًا 117 مليـــون دوالر )664 مليون( جنية 
م�شـــري. هذا وتهدف ال�شـــركة الي زراعة ما بين 60 اإلى 
70 األف فدان �شنويًا لتوفير 1.3 مليون طن بنجر لت�شغيل 
الم�شـــنع بطاقته الق�شوى )9000 طن / يوم( طوال مدة 

المو�شم البالغة 140 يوم. 
قامت ال�شركة خالل العام 2011م بالتو�شع في الن�شاط الزراعي بغر�س تاأ�شي�س البنية االأ�شا�شية الزراعية لتوفير 
مح�شول بنجر ال�شكر الكافي لت�شغيل الم�شنع حيث تعاقدت ال�شركة خالل العام 2011 على زراعة 
16000 فـــدان موزعة علـــى الزراعة التقليدية والزراعـــة االآلية، بجانب تو�شـــعها في الميكنة 
الزراعيـــة لال�شـــتفادة من الم�شـــاحات الكبيرة المتاحــــة لدى بع�س ال�شـــركات الزراعيـة 
المتخ�ش�شـــة والتي تعمل بنظام الري االآلـــي المطور، االأمر الذي يزيد من االإنتاجية 
ويحقق عائد للمزارع وال�شـــركة. هذا وقد حققت ال�شـــركة خالل المو�شم الما�شي 
متو�شـــط اإنتاجيـــة 25.4 طن للفـــدان في الزراعـــة االآلية حيث بلغ اأعلـــى اإنتاجية 
46 طن للفدان ويعتبر هذا المتو�شـــط مناف�شـــًا للمتو�شـــطات في الدول االوربية. 
كما قامت ال�شـــركة ببيع مح�شـــول البنجـر اإلي �شـــركات اأخـــرى عاملة في نف�س 
المجال وحققت عائدًا يزيد على ثالثة مليون جنية م�شـــري من هذا الن�شـــاط. 
كما ح�شلت ال�شـــركة على التراخي�س الالزمة لتو�شـــيل الخدمات واالإمدادات 
اإلى م�شنعها. كما تم توقيع معظم عقود توريد المعدات وو�شل 
بع�شـــها وال�شـــروع في عمليـــة تركيبهـــا بالموقع. كما 
بداأ العمل مع �شـــركة األمانية متخ�ش�شـــة لتنفيذ 
الم�شـــروع، والتي �شبق اأن قامت باإن�شاء عدد من 
م�شـــانع �شـــكر البنجر بجمهورية م�شر. وتقوم 
ال�شركة حاليًا باتخاذ كافة التدابير الالزمة 
لبدايـــة ت�شـــغيل الم�شـــنع الجديـــد خالل 

مو�شم البنجر للعام 2013م. 
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م�شنع ال�شركة المتحدة لل�شكر بجدة
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العزيزي���ة بن���ده المتحدة تفتتح 20 �شوق���ًا خالل العام 
2011م لي�شل عدد اأ�شواقه���ا )بنده وهايبربنده( اإلى 

131 فرعًا بالمملكة واإجمالي اأ�شواقها اإلى

166 سوقًا
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3-2( شركة العزيزية بنده المتحدة )قطاع التجزئة – أسواق بنده( 
تدير مجموعة �شافوال قطاع التجزئة من خالل �شركة العزيزية بنده المتحدة )�شركة م�شاهمة مقفلة(، التي تدير 166 �شوقًا منها 131 �شوقًا 
في المملكة العربية ال�شعودية )90 �شوبرماركت و41 هايبرماركت( و�شوقًا واحدًا في دبي و34 �شوقًا في لبنان مما يجعلها ال�شركة الرائدة في 
المنطقة في مجال تجارة التجزئة. وفيما يلي ر�شم بياني يو�شح النمو الم�شطرد لعدد اأ�شواق بنده خالل ال�شنوات الما�شية وحتى عام 2011م: 

نمو عدد المراكز التجارية )�شوبرماركت( 
ل�شركة العزيزية بنده بالمملكة

نمو عدد المراكز التجارية )هايبرماركت( 
ل�شركة العزيزية بنده بالمملكة 

خالل عام 2011م تمّكنت بنده- بف�شل اهلل- من تحقيق نمو في المبيعات و�شل اإلى 12%، حيث بلغت مبيعاتها 9.2 مليار ريال �شعودي للعام 2011م 
مقارنة بمبيعات قدرها 8.2 مليار ريال �شعودي للعام الما�شي، معتمدة بعد اهلل �شبحانه وتعالى على تاريخها الذي امتد اإلى )33( عامًا من النجاح 
والخبرة في قطاع التجزئة، كما حققت بنده اأرباحًا �شــــافية للعام 2011م بلغت اأكثر من 200 مليون ريال مقابل 66.4 مليون ريال للعام 2010م، 
وذلك بعد ح�شــــم تكاليف الم�شــــروفات الخا�شة بالمعهد ال�شــــعودي للبيع بالتجزئة والتي بلغت قيمتها 11.2 مليون ريال والذي يهدف اإلى تدريب 

وتوظيف ال�شباب ال�شعودي وتهيئتهم للعمل في قطاع التجزئة. 
من جانب اآخر، فقد تمّكنت بنده من زيادة الم�شاحة البيعية االإجمالية الأ�شواقها لـت�شل اإلى 497.000 مترًا مربعًا، بزيادة بلغت 4.6% مقارنة بالعام 
الما�شي، وذلك عن طريق افتتاح 11 �شوقًا تجاريًا جديدًا منها 4 هايبرماركت و7 �شوبرماركت، وقد واكب ذلك زيادة في عدد عمالء اأ�شواق بنده 
خالل عام 2011م بن�شبة 1.3% لي�شل اإلى 87 مليون عمياًل. كما ح�شلت بنده على المرتبة االأولى في كل منطقة تعمل فيها وفقًا للم�شح الذي تم 

للعمالء في مجال الجودة ونوعية الخدمة المقدمة لهم اإ�شافة اإلى االأ�شعار ب�شفة عامة. 
هذا وقد بلغت الح�شــــة ال�شــــوقية لبنده حاليًا في �شــــوق التجزئة ال�شعودي لل�شلع الغذائية واال�شــــتهالكية 8.1%، مما يجعلها اأكبر �شركة في قطاع 
التجزئة في المملكة. وتطمح بنده لرفع ح�شتها ال�شوقية لت�شل اإلى 9% بنهاية عام 2012م وذلك من خالل تح�شين اأداء اأ�شواقها الحالية وافتتاح 

19 �شوقًا منها 5 هايبرماركت و14 �شوبرماركت جديدة خالل عام 2012م باإذن اهلل.
وتخطط بنده كذلك خالل عام 2012م وعبر اإ�شــــتراتيجيتها التو�شــــعية على ا�شتمرار النمو في حجم المبيعات وزيادة عدد العمالء لتعزيز موقعها 
الريادي الذي تتمتع به في مجال تجارة التجزئة، وتحقيق وفورات من اقت�شاديات الحجم الكبير لتح�شين هوام�س الربح، وتحويل تلك المزايا اإلى 
قيمة اأف�شــــل لعمالئها. هذا ويتمثل اأحد محاور ا�شــــتراتيجية بنده للنمو في التركيز على تطوير منتجاتها الخا�شــــة والتي تحمل عالمتها التجارية 

“بنده”. وقد تم تو�شيع دائرة منتجاتها الخا�شة خالل العام 2011م لت�شمل اأ�شنافًا جديدة من ال�شلع الغذائية وغير الغذائية.
كما ح�شلت �شركة العزيزية بنده المتحدة على جائزة اأف�شل عالمة تجارية على م�شتوى اآ�شـيا التي تمنحها “CMO Council” اال�شت�شارية العالمية 
المتخ�ش�شة في اأبحاث الت�شويق وقيا�س اأداء ال�شركات، في هذا ال�شياق ا�شتمرت بنده في تطوير من�شوبيها على راأ�س العمل وذلك باعتماد عالمي 

لبرامجها من اأرقى الموؤ�ش�شات التدريبية العالمية وت�شمنت:
 DRM )Diploma in Retail Management(. CRM )Certificate in Retail Management(. CRO )Certificate in Retail Operations(
وهي برامج مخت�شة بقطاع التجزئة. هذا باالإ�شافة اإلى توطين العديد من وظائفها لي�شل عدد الموظفين ال�شعوديين اإلى 4.235 موظفًا وموظفة 
من اإجمالي 12.269 موظفًا وموظفة بنهاية عام 2011م وبهذه االإنجازات حققت ال�شركة ثالثة جوائز على م�شتوى اآ�شيا وهي” اأف�شل ا�شتراتيجية 
موارد ب�شرية مع متطلبات ال�شركة “ واأف�شل �شركة تدرب موظفيها” و“اأف�شل كوادر �شاعدة باإدارة الموارد الب�شرية” للعام 2011م وجائزة على 

م�شتوى ال�شركات الخليجية وهي “ اأف�شل �شركة تدرب وتطور موظفيها “. 
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تجـــاوز مبيعـــات قطـــاع البال�شـــتيك للعـــام 
2011م حاجز

المليار ريال
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3-3( شركة صافوال ألنظمة التغليف )قطاع البالستيك(: 
�شركة �شافوال الأنظمة التغليف هي �شركة ذات م�شوؤولية محدودة – مقرها الرئي�س بمدينة جدة ومملوكة بالكامل لمجموعة �شافوال. وتعتبر 
ال�شـــركة من اأحد كبار المنتجين لمواد التغليف البال�شـــتيكية ال�شـــلبة والمرنة في المملكة العربية ال�شعودية. وتمتلك ال�شركة ن�شبة ٪100 
من �شـــركة ال�شـــرق لل�شناعات البال�شتيكية المحدودة )مقرها الريا�س(، كما تمتلك كذلك ن�شـــبة 100% من �شركة نيومارينا للبال�شتيك 

)مقرها االإ�شكندرية – م�شر(. 
وتقوم ال�شـــركة باإدارة وت�شـــغيل 7 م�شـــانع مملوكة لها )م�شـــنع واحد في جدة، واأربعة م�شانع في الريا�س وم�شـــنعان في االإ�شكندرية(. 
وتقوم ال�شـــركة بت�شـــنيع العبوات ومواد التغليف للمياه والم�شروبات الغازية وزيوت الطعام ومنتجات الرعاية ال�شحية والعناية ال�شخ�شية 
ومواد التنظيف ومواد الت�شحيم وغيرها. وفي خالل هذا العام تو�شعت منتجات ال�شركة من خالل اإدخال منتجات الفلم البال�شتيكي وذلك 
بغر�س الت�شـــدير اإلى اأوروبا ودول مجل�س التعاون الخليجي. هذا بجانب منتجات البال�شـــتيك ال�شـــفافة مع التطوير والترقية الكبيرة في 

قدرات الت�شكيل الحراري واإ�شافة خطوط الطباعة ذات الجودة العالية.
وبالرغم من ال�شغوط الكبيرة التي واجهت عمليات و�شادرات ال�شركة ب�شبب اال�شطرابات واالأو�شاع غير الم�شتقرة في بع�س دول منطقة 
ال�شـــرق االأو�شـــط والتي تعمل فيها باالإ�شافة اإلى االأزمات المالية في اأوروبا والتي ت�شدر اإليها منتجاتها، اإال اأنها تمكنت- بف�شل اهلل – ثم 
بجهود اإدارتها من تحقيق اأف�شل م�شتوى في المبيعات في تاريخها للعام 2011م، حيث تجاوزت المليار ريال بن�شبة نمو بلغت 13% مقارنة 

بالعام الما�شي، كما زاد حجم االإنتاج بن�شبة 2% مقارنة بالعام الما�شي. 
هذا وقد حقق قطاع البال�شـــتيك اأرباحًا �شـــافية موحدة بلغت 91 مليون ريال خالل عام 2011 مقارنة مع 100 مليون ريال العام الما�شـــي، 
ويرجع هذا االنخفا�س اأ�شا�شـــًا للزيادة في اأ�شـــعار المواد الخام )PET( التي و�شلت اإلى ذروتها التاريخية خالل العام 2011م، فقد بلغت 
االأرباح ال�شـــافية ل�شـــركة �شـــافوال الأنظمة التغليف لهذا العام 52.5 مليون ريال مقارنة بـ 77.5 مليون ريال في العام الما�شـــي، في حين 
بلغ �شافي اأرباح �شركة ال�شرق لل�شناعات البال�شتيكية 28.9 مليون ريال مقارنة بـ 20.9 مليون ريال في عام 2010. وعلى الجانب االآخر 

�شجلت �شركة نيومارينا للبال�شتيك �شافي ربح قدره 11.1 مليون ريال مقارنة بـ 10.2 مليون ريال في عام 2010م.
هذا وخالل العام 2011م تمكن قطاع البال�شتيك من اإعادة هيكلة اأق�شام المبيعات والت�شغيل ل�شركاته في ال�شعودية، كما قام باإن�شاء مكتب 
لالإدارة اال�شـــتراتيجية )OSM(. كذلك اأطلق القطاع عددًا من المبادرات لل�شـــيطرة على التكاليف وتطبيق وترقية تكنولوجيا المعلومات 
لديـــه. كمـــا ا�شـــتمر التركيز على تطوير وتنمية مهـــارات الموظفين خالل العام 2011م، وفي هذا ال�شـــدد تم تقديـــم الجوائز والمكافاآت 
وتكريـــم الموظفين الم�شـــتحقين والذين اأم�شـــوا فتـــرات عمل طويلة في خدمة القطـــاع، كما اأطلقت مبادرات التدريـــب مثل التدريب على 
نظام SEMBA ونظام اأوراكل وعدد من الدورات االإدارية ودورات تقنية المعلومات والتي ح�شرها العديد من من�شوبي القطاع. كما �شارك 
قطاع البال�شـــتيك في العديد من المهرجانات ومعار�س البال�شـــتيك وقدم اأوراق عمل في العديد من الموؤتمرات االإقليمية بهدف الترويج 

لمنتجات القطاع. 
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رابعًا: قطاع االستثمارات التي ال تديرها المجموعة

اأ( �سركة المراعي
ب( �سركة هرفي للخدمات الغذائية

ج( ن�شاط التطوير العقاري
 )Private Equities( ال�سناديق اال�ستثمارية )د
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أ( شركة المراعي: 
تعتبر ا�شـــتثمارات مجموعة �شـــافوال في �شركة المراعي )�شـــركة م�شاهمة مدرجة( من 

اال�شـــتثمارات االإ�شـــتراتيجية للمجموعـــة، حيـــث تملـــك المجموعـــة 
29.9% من راأ�شمال �شركة المراعي التي تعتبر من ال�شركات الرائدة 
في مجال االأغذية في ال�شـــرق االأو�شط وتعد عالمتها »المراعي« من 
العالمـــات التجاريـــة المتميزة وعاليـــة الجودة والمعروفـــة في دول 

الخليج والعالم العربي. وقد حققت �شركة المراعي �شافي 
اأربـــاح للعـــام 2011م بلغـــت 1.14 مليار ريـــال وذلك 
بانخفا�ـــس قـــدره 11.4% عن العام الما�شـــي، ويعود 
�شـــبب االنخفا�س في �شافي الربح اإلى انخفا�س قيمة 

اال�شـــتثمار في �شـــركة زين )التي تملك المراعي ح�شـــة 
في راأ�شـــمالها( بمبلغ وقدره 160.2 مليون ريال حيث �شهدت 

العادلة لال�شـــتثمار  القيمـــة 
في اأ�شـــهم �شـــركة زيـــن انخفا�شـــًا ملحوظـــًا وم�شـــتمرًا عن 

التكلفة، هذا وقد حافظت المراعي على الح�شـــ�س ال�شـــوقية لمنتجاتهـــا وتحقيق معدالت النمو 
الم�شـــتهدفة لمبيعاتهـــا للعـــام 2011م، حيـــث بلغت 7.95 مليـــار ريال بزيادة ن�شـــبتها ٪14.7 
عن العام الما�شـــي، وياأتي ذلك نتيجة ا�شـــتمرار المراعي في انتهاج �شيا�شة تطوير منتجاتها 
وتنوعها والمحافظة على جودتها. كما قامت المراعي باال�شـــتحواذ على كامل راأ�شمال �شركة 
»فوند مونتي اأي.اأ�س« التي تمتلك وتدير ثالث مزارع في االأرجنتين. وتاأتي هذه الخطوة دعمًا 
ل�شل�شـــلة االإمدادات لدى ال�شـــركة و�شـــمان جودة ووفرة اأغذية االأبقار والدواجن، حيث بلغت 

قيمة ال�شفقة 312 مليون ريال �شعودي. 
من جانب اآخر، اأو�شـــى مجل�س اإدارة �شركة المراعي بزيادة راأ�شمال ال�شركة من 2.30 مليار 
ريال اإلى 4 مليار ريال وذلك باإ�شـــدار �شـــهم واحد )منحة( لكل 1.739 �شـــهم م�شـــدر، يتم 
تمويل هذه الزيادة في راأ�شـــمال من احتياطات ال�شـــركة ليبلغ عدد اأ�شـــهم ال�شركة 400 مليون 
�شهما بداًل من 230 مليون �شهما )بزيادة قدرها 73.9%(، هذا و�شتعر�س الزيادة المقترحة 
على الجمعية العامة غير العادية لم�شاهمي ال�شركة للموافقة عليها في الثاني من �شهر اأبريل 

2012م بم�شيئة اهلل.

 ب( شركة هرفي للخدمات الغذائية
تعمل �شـــركة هرفي للخدمات الغذائية )�شـــركة م�شـــاهمة مدرجة ومملوكة بن�شبة 49% لمجموعة �شـــافوال)ملكية مبا�شرة وغير مبا�شرة( 
ب�شـــورة رئي�شـــة في ت�شـــغيل �شل�شـــلة مطاعم الوجبات ال�شـــريعة ي�شـــل عددها اإلى 188 فرعًا منت�شـــرة في اأنحاء المملكة و15 فرعًا خارج 
المملكة، كما تقوم باإنتاج المخبوزات واللحوم والحلويات ولها �شـــبكة توزيع وا�شـــعة لهذه المنتجات، وتملك ق�شمًا خا�شًا بخدمات التموين، 

ولها خبرة متميزة في هذا المجال اكت�شبتها عبر خبرات ا�شتمرت اأكثر من 31 عامًا. 
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حققت �شـــركة هرفي اأرباحًا �شـــافية لعام 2011م بلغـــت 146.6 مليون ريال وذلك 
بارتفـــاع قدره 17.9% عن العام الما�شـــي. ويعود �شـــبب ارتفـــاع اأرباح عام 2011م 
مقارنة بالعام الما�شـــي اإلى ارتفاع قيمـــة المبيعات لعام 2011م اإلي 708.6 مليون 
ريـــال مقابـــل 579.9 مليـــون ريال للعام الما�شـــي بزيـــادة بلغت ن�شـــبتها ٪22.2، 
باالإ�شـــافة اإلى زيادة الكفاءة الت�شـــغيلية في قطاعات ال�شـــركة المتعددة من خالل 
التحكم في عنا�شـــر التكلفة، ونجاح هرفي في الحد من تاأثير ارتفاع اأ�شـــعار المواد 
الخـــام، وكذلـــك التو�شـــع في افتتاحـــات المطاعم الجديـــدة حيث تـــم افتتاح عدد 
20 مطعمـــًا خالل العـــام المالي 2011م، لتمثل اإ�شـــافة جديـــــدة لقطاعات هرفي 
القائمـــة، )المطاعم، اللحوم، المخابز وال�شـــابورة(. وقد تم تطوير واإدراج العديد 
من المنتجات الجديدة والمميزة خالل العام 2011م، وعلى �شعيد مبيعات م�شنع 
اللحوم اأنهت مو�شـــمًا مميزًا اأي�شـــًا وذلك بتحقيقها ارتفاعًا جيدًا في المبيعات بعد 

اإ�شافة مجموعة من االأ�شناف الجديدة. 

ج( نشاط التطوير العقاري:

ج-1( �سركة كن�ن الدولية للتطوير العق�ري: 

حققت �شركة كنان للتطوير العقاري )المملوكة بن�شبة 30% لمجموعة �شافوال( اإنجازات نوعية في عام 2011م، حيث حققت ال�شركة �شافي 
ربـــح تجـــاوز 100 مليون ريـــال، وقامت بتوزع اأرباح مرحلية على م�شـــاهميها بمعدل 5% من راأ�س المال، كما تمكنـــت بنجاح من بيع المرحلة 
االأولى من م�شـــروع م�شـــارف ال�شـــكني �شمال �شـــرق جدة، وهو اأولى م�شاريع ال�شركة ال�شـــكنية، وتم قطع �شـــوطًا جيدًا في اأعمال االإن�شاءات 
ليتم ت�شـــليم اأولى الوحدات ال�شـــكنية في موعدها في مطلع عام 2012م باإذن اهلل، كما بداأت ال�شـــركة في اأعمال تنفيذ البنية التحتية لثاني 
م�شـــاريعها ال�شكنية �شـــمال مدينة الريا�س والممتد على م�شاحة 
تقـــارب مليون متر مربع وتهدف ال�شـــركة من اإتمام اأعمال البنية 
التحتية والبدء في بيع الوحدات ال�شكنية لهذا الم�شروع في الربع 
االأول من العـــام 2013م، كذلك تم االنتهاء من اأعمال التخطيط 
والدرا�شـــات لثالث م�شاريع ال�شركة ال�شـــكنية �شمال غرب مدينة 
جـــدة وجاري االآن العمل علـــى اعتماد المخطط العام للم�شـــروع 
والبـــدء فـــي تنفيذ البنية التحتيـــة نهاية عـــام 2012م والبدء في 
بيع وحدات �شـــكنية في عـــام 2014م. الجدير بالذكر اأن اإجمالي 
م�شـــاحة الم�شـــاريع الثالثـــة التـــي تعمل ال�شـــركة علـــى تطويرها 
يقـــارب خم�شـــة ماليين متر مربـــع، مما يجعل �شـــركة كنان اأحد 
اأكبر �شـــركات تطوير الم�شاريع ال�شكنية بال�شعودية. وعلى �شعيد 
اآخر، و�شـــل عدد رواد المراكز التجارية الخا�شـــة بال�شـــركة اإلى 
56 مليـــون زائـــرًا مقارنة بــــ 49 مليون في العام الما�شـــي وزادت 
اأرباحها بن�شـــبة 20% وبلغت ن�شبة االإ�شـــغال في �شتة من المراكز 
التجارية الت�شـــعة ما يقارب 100% بينما تعدت ن�شبة االإ�شغال في 

ثالثة من المراكز المتبقية ن�شبة الـ %90. 

 صاف��وال تحق��ق أرباح��ا رأس��مالية بلغ��ت 153 
مليون ري��ال من بي��ع أرضين بالري��اض وجدة. 
وتوٌق��ع عق��دًا لبي��ع حصتها ف��ي أراضي تقع 
بالمدينة المنورة بقيمة 631 مليون ريال، حيث 
يتوقع أن تحقق منها 231,4 مليون ريال أرباحًا 

رأسمالية خالل العام 2012م. 
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ج-2( ا�ستثم�رات عق�رية اأخرى: 

من اأهم اال�شـــتثمارات االإ�شـــافية اأي�شًا للمجموعة في مجال العقار بجانب ا�شتثمارها في �شـــركة كنان الدولية، ملكيتها لن�شبة 11.5٪ في 
�شـــركة مدينـــة المعرفة االقت�شـــادية(التي تم طرحها لالكتتاب العام خـــالل عام 2010م( منها 6.5% ملكية مبا�شـــرة و5.2% ملكية غير 
مبا�شرة، كما تملك حوالي 2.9 % من �شركة اإعمار مدينة الملك عبد اهلل االقت�شادية )عبر اإحدى �شركاتها الفرعية(، والتي يجري تداول 
اأ�شهمها في ال�شوق المالية حاليًا، وهما من الم�شاريع االقت�شادية الواعدة، حيث تعتبر مجموعة �شافوال من الموؤ�ش�شين لهاتين ال�شركتين. 
كما تملك 5% من �شـــركة تعمير االأردنية القاب�شـــة والمتخ�ش�شة في مجال التطوير العقاري. باالإ�شافة اإلى امتالكها لح�ش�س غير رئي�شة 

في �شركات عقارية اأخرى مثل �شركة دار التمليك وغيرها. 
هذا و�شمن اإ�شتراتيجية المجموعة التي ترمي اإلى التركيز على اأن�شطتها الرئي�شة، فقد قامت المجموعة ببيع ح�شتها في اأر�شين بمدينة 
الريا�ـــس وجدة ل�شـــركة كنان الدوليـــة للتطوير العقاري )المملوكة لها بن�شـــبة 30%( لتطويرهما محققة 153 مليون ريال اأرباح راأ�شـــمالية 
انعك�شت على نتائج المجموعة الموحد للعام 2011م. كما قامت اأي�شًا بتوقيع عقد مع �شركة مدينة المعرفة االقت�شادية لبيع كامل ح�شتها 
في االأرا�شـــي المملوكة لها بن�شـــبة 80% من االأر�س الكائنة )بالمدينة المنورة( بقيمة 631.3 مليون ريال، حيث يتوقع اأن تحقق المجموعة 
منها مبلغ 231.4 مليون ريال عبارة عن اأرباح راأ�شمالية �شتنعك�س على نتائج العام المالي 2012 بم�شيئة اهلل، وذلك وفقًا لما �شبق االإ�شارة 

اإليه في �شدر هذا التقرير في كلمة �شعادة رئي�س مجل�س االإدارة. 

 )Private Equities( الصناديق االستثمارية )د
من اال�شتثمارات االأخرى التي تملك مجموعة �شافوال فيها ح�شة وال تديرها ما يلي:

د-1( �سركة �سويكورب ال�سعودية:

وهي �شـــركة ا�شت�شـــارات مالية تمتلك مجموعة �شافوال ن�شبة 15% من راأ�شمال ال�شـــركة بقيمة ا�شتثمارية تبلغ 116 مليون ريال. وقد حققت 
ال�شركة ربحية لالأربع �شنوات االأخيرة. 

د-2( �سندوق ج�سور �سويكورب:

وهي عبارة عن �شندوق ا�شتثماري يركز على ال�شناعات المعتمدة على الطاقة والتي تتمتع المملكة العربية ال�شعودية فيها بميزة تناف�شية. 
ويبلغ حجم ا�شتثمار �شافوال في هذا ال�شندوق 287 مليون ريال يمثل ن�شبة 14% من قيمة ال�شندوق. وقد قامت �شافوال باتخاذ مخ�ش�س 
انخفا�س في قيمة ا�شـــتثمارها في هذا ال�شـــندوق بمبلغ 78 مليون ريال في عام 2008م متزامنًا مع هبوط االأ�شـــواق في ظل االأزمة المالية 
العالمية. وقد ا�شـــتثمر ال�شـــندوق مبلغ 1.9 مليار ريال في عدة م�شـــاريع واعدة يتوقع اأن ت�شـــتفيد من الميزة التناف�شـــية التي توفرها دول 

منطقة ال�شرق االأو�شط و�شمال اإفريقيا. 

د-3( �شندوق اإنتاج كابيتال:

وهي عبارة عن �شـــندوق ا�شـــتثماري، قامت المجموعة باإن�شـــائه وتديره �شـــركة �شـــويكورب، ويركز على ال�شـــناعات التي تتمتع باإمكانيات 
نمو ا�شـــتهالكي عالي في منطقة ال�شـــرق االأو�شـــط و�شـــمال اأفريقيا. تبلغ القيمة الدفترية ال�شتثمار �شـــافوال في هذا ال�شندوق 374 مليون 
ريال تمثل ن�شـــبة 49% من اإجمالي حجم ا�شـــتثمارات ال�شـــندوق، حيث يتم توظيف هذه اال�شـــتثمارات من قبل اإدارة ال�شندوق في �شركات 

وا�شتثمارات واأن�شطة متنوعة. ولم يحقق هذا اال�شتثمار نتائج اإيجابية حتى االآن. 
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الموارد البشرية والبرامج التي تم تطويرها لصالح  خامسًا: 
موظفي المجموعة

اأ( القوى العاملة وبرامج التوا�صل مع الموظفين
ب( البرامج التي تم تطويرها ل�صالح موظفي المجموعة 
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أ( القوى العاملة وبرامج التواصل مع الموظفين: 

تولـــي مجموعة �شـــافوال اهتمامًا كبيرًا لبرامج توظيف وتطوير الكوادر الوطنية ال�شـــعودية، حيث بلغ العـــدد الكلي للقوى العاملة في اأعمال 
المجموعـــة المحليـــة والدولية حوالي 17.500 موظفًا، منهم اأكثر من 3.000 موظفًا في عملياتها الدولية، كما و�شـــل عدد العاملين منهم 
من ال�شعوديين وال�شعوديات اإلى حوالي 5.000 من العدد الكلي للقوى الوطنية العاملة بالمجموعة و�شركاتها الفرعية وبن�شبة �شعودة تبلغ 
حوالي 35% كما اأن غالبية الوظائف القيادية والتنفيذية ت�شغلها كفاءات وكوادر �شعودية موؤهلة بحمد اهلل. كما قامت ال�شركة خالل العام 

بتنفيذ العديد من الدورات التدريبية وور�س العمل لموظفيها. 

 ب( البرامج التي تم تطويرها لصالح موظفي المجموعة: 

انطالقـــا مـــن مبداأ البر الذي تتبناه مجموعة �شـــافوال، تقوم المجموعة بتبني عدد من البرامج التكافليـــة التي تهدف اإلى تعزيز عالقاتها 
االجتماعية مع موظفيها. ومن اأبرز هذه البرامج:

ب-1( برن�مج قرو�س م�س�كن موظفي �س�فول:

قامت �شافوال بتاأ�شي�س هذا البرنامج كمبادرة منها في العام 1992م، حيث يهدف هذا البرنامج اإلى تحفيز موظفي المجموعة و�شركاتها 
الفرعية على ا�شـــتمرارهم في العمل وتمّيز اأدائهم ب�شـــفة م�شـــتمرة. وتقوم المجموعة من خالل هذا البرنامج بتخ�شـــي�س قر�س ح�شـــن 
قدره 50 راتبًا اأ�شا�شيًا لموظفيها المتميزين في االأداء، وبما ال يقل عن 500 األف ريال وال يزيد على 2.5 مليون ريال للموظف الواحد، يتم 
ت�شـــديد قيمة القر�س خالل 120 �شـــهرًا. حيث يهدف هذا البرنامج اإلى المحافظة على الموظفين المتميزين في االأداء في خدمة ال�شركة 
ولم�شـــاعدتهم لال�شـــتقرار من خالل �شراء منزل لهم والأ�شرهم وفقًا ل�شيا�شة معتمدة من قبل مجل�س االإدارة في هذا الخ�شو�س، حيث بلغ 

عدد الم�شتفيدين من هذا البرنامج منذ بدايته وحتى نهاية 2011/12/31م حوالي 95 موظفًا. 

ب-2( برن�مج التك�فل التع�وني للموظفين: 

وا�شـــلت المجموعة خالل عام 2011م في هذا البرنامج وفقًا لالتفاق المبرم مع بنك الجزيرة ليقوم بموجبه بدفع تعوي�س مالي للموظف 
قدره 24 راتبًا اأ�شا�شيًا وذلك في حالة الوفاة اأو العجز الكلي اأو الجزئي اأو الدائم وقد تم ت�شوية و�شرف الم�شتحقات المالية للحاالت التي 

ن�شاأت خالل العام 2011م. 

ب-3( �سندوق تك�فل الموظفين:

يهـــدف هـــذا البرنامج اإلى م�شـــاعدة الموظفين في الدرجـــات الوظيفية االأقل )من غير فئـــة المديرين( الذين تواجههـــم بع�س الظروف 
والم�شـــاكل الطارئة الخا�شـــة بهم وبعائالتهم، مما يجعلهم في حاجة ما�شة اإلي م�شاعدة مالية عاجلة. كما يعتمد هذا البرنامج في تمويله 
علـــى الم�شـــاهمات الذاتية التطوعية الرمزية التي يتم ا�شـــتقطاعها �شـــهريًا من موظفـــي المجموعة بجميع الدرجـــات الوظيفية بالمملكة 
الراغبين في الم�شاركة في هذا العمل الخيري بجانب م�شاهمة المجموعة المماثلة لال�شتراكات التي يتم تح�شيلها من الموظفين �شهريًا. 
حيث قام ال�شـــندوق بدعم كافة الحاالت التي تقدمت له خالل العام 2011م وا�شـــتوفت ال�شـــروط في هذا الخ�شـــو�س، وقد ا�شـــتفاد منه 

حوالي 185 موظفًا خالل هذا العام مقابل 150 موظفًا خالل العام 2010م. 



56

الموارد الب�شرية والبرامج التي تم تطويرها ل�شالح موظفي المجموعة

الموؤتمر ال�سنوي للمجموعة: 

قامـــت المجموعـــة خالل العام 2011م بعقد الموؤتمر ال�شـــنوي لقياداتهـــا التنفيذية ومديريها داخل المملكـــة وخارجها والذي درجت على 
عقده ب�شـــكل �شـــنوي، حيث تم خالل الموؤتمر عر�س ومناق�شـــة اأداء ال�شـــركة والدرو�س الم�شـــتفادة خالل العام الما�شـــي، كما تم مراجعة 
االأهداف االإ�شتراتيجية وبرامج وخطط المجموعة وال�شركات الفرعية بالمملكة وعملياتها الدولية للعام المالي 2011م، بجانب التحديات 
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والمخاطـــر المحتملـــة واآليـــات تنفيذها، كما تم تكريم فـــرق العمل من كافة �شـــركاتها بالقطاعات التي حققت اأداء متميـــزًا خالل العام، 
باالإ�شافة اإلى تكريم الموظفين الذي اأم�شوا فترة عمل طويلة في خدمة المجموعة. 
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سادسًا: برامج صافوال للمسؤولية االجتماعية 

6-1( مركز �ساف�ال لتمكين االأ�سخا�ص ذوي االإعاقة »مكين«
6-2( برنامج دع الباقي لهم

6-3( برنامج اإنجاز ال�سع�دية:
6-4( برنامج القدرات االإدارية والقيادية
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ان�شـــجامًا مع اإ�شـــتراتيجية مجموعة �شـــافوال الداعمـــة والراعية للبرامج الوطنية بهدف تحفيز التنمية الم�شـــتدامة التـــي تلبي احتياجات 
المجتمـــع، كثفت المجموعة ن�شـــاطها في الم�شـــاهمة في تنفيـــذ العديد من برامج الم�شـــوؤولية االجتماعية خالل العـــام 2011م وذلك من 
خالل ج�شـــور �شـــافوال وعن طريق بناء ال�شراكات مع الموؤ�ش�شات الوطنية، وياأتي في مقدمة هذه المبادرات برنامج »مركز �شافوال لتمكين 
االأ�شـــخا�س ذوي االإعاقة )مكين( ومركز الحرفيات )والذي مازال في طور الدرا�شـــة والبحث(، وبرنامج اإنجاز ال�شـــعودية، باالإ�شافة اإلى 
برنامج »القدرات االإدارية والقيادة، وال يقت�شر دعم المجموعة على هذه البرامج فقط بل تتوا�شل جهودها بمد يد التعاون عبر ج�شورها 
لت�شمل عدة موؤ�ش�شات حكومية ومراكز تعليمية ومنظمات اأهلية غير ربحية، هذا وتخ�ش�س المجموعة ن�شبة 1% من قيمة اأرباحها الت�شغيلية 

�شنويًا لدعم برامج الم�شوؤولية االجتماع ومن اأهمها ما يلي:

6-1( مركز صافوال لتمكين األشخاص ذوي اإلعاقة »مكين«: 

اأ( تدريب وتوظيف الأ�سخ��س ذوي الإع�قة:

تم تاأ�شـــي�س هذا البرنامج بهدف تدريب وتاأهيل االأ�شخا�س ذوي االإعاقة ومن ثم توظيفهم 
في مجموعة �شـــافوال و�شركاتها الفرعية التابعة وموؤ�ش�شات القطاع الخا�س االأخرى، حيث 
قـــام المركـــز باإطـــالق المرحلة التجريبيـــة االأولى له خـــالل العـــام 2010م وذلك بتدريب 
وتوظيـــف عدد 100 معاقًا في مجموعة �شـــافوال و�شـــركاتها التابعة خالل العام الما�شـــي، 
كمـــا اأطلق المركز الدفعة الثانية خالل العـــام 2011م والتي يهدف من خاللها اإلى تدريب 
وتوظيـــف عـــدد اأكبر مـــن ذوي االإعاقة، حيث تم تدريـــب وتوظيف 144 �شخ�شـــًا من ذوي 
االإعاقة بزيادة 44 �شخ�شـــًا عن العام الما�شـــي وعما هو مخطط له، 47 منهم من اإجمالي 
العـــدد تـــم توظيفهم في موؤ�ش�شـــات القطـــاع الخا�س االأخـــرى. وتعزيزًا لبيئـــة عمل جيدة 
للموظفين من هذه الفئة وتدريبهم عليها، قامت �شافوال خالل العام 2011م باإر�شال عدد 
من مديري الموارد الب�شـــرية واالإنتاج والمالية وتقنيـــة المعلومات في قطاعات المجموعة 
المختلفة اإلى مملكة هولندا لتدريبهم على »مفهوم واآلية تطبيق نظام المر�شـــد والزميل«، 

حيث اأدار البرنامج نخبة من الخبراء الدوليين في مجال التدريب والتاأهيل الوظيفي لالأ�شـــخا�س ذوي االإعاقة، كما تم تعريف المتدربين 
على اأف�شـــل الممار�شـــات العالميـــة في مجال االإعاقة والتعرف عن كثب على نظام »المر�شـــد والزميل«. هذا ويعكـــف مركز مكين حاليًا على 
اإطالق المرحلة التطبيقية لنظام المر�شـــد والزميل عن طريق قيام هوؤالء المدربين بتدريب زمالئهم في قطاعات المجموعة بواقع 4 برامج 

تدريبية خالل العام 2012م باإذن اهلل. 

 تدري��ب وتوظي��ف 144 م��ن 
اإلعاق��ة  ذوي  األش��خاص 
خ��الل ع��ام 2011م وذلك من 
خالل مرك��ز صافوال لتدريب 
ذوي  األش��خاص  وتوظي��ف 

اإلعاقة )مكين(. 

مجموعة �شافوال تحتفل بتخريج الدفعة الثانية من متدربي مركز �شافوال لتمكين االأ�شخا�س ذوي االإعاقة )مكين( 
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ب( م�سروع �س�فول ل�سهولة الو�سول:

ل�شمان بيئة عمل �شهلة لالأ�شخا�س ذوي االإعاقة تعكف المجموعة على تنفيذ م�شروع �شهولة الو�شول ال�شامل الذي يهدف اإلى تهيئة مباني 
ومن�شـــاآت المجموعة و�شـــركاتها الفرعية لتكون �شهلة الو�شـــول لالأ�شخا�س ذوي االإعاقة، وفي هذا الخ�شـــو�س تم توقيع اتفاقية مع مكتب 
المدن ال�شت�شارات الهند�شة المعمارية لت�شهيل الو�شول والت�شميم ال�شامل يتم من خاللها عملية التدقيق واالإ�شراف لتهيئة مباني وم�شانع 
�شـــركات المجموعة ل�شـــهولة و�شـــول االأ�شخا�س ذوي االعاقة الحركية والب�شـــرية وال�شمعية، ح�شـــب المعايير العالمية حيث بداأ العمل في 
الم�شـــروع في �شـــركات �شافوال بالمملكة العربية ال�شـــعودية بتكلفة تتجاوز 2.6 مليون ريال ويتوقع االنتهاء من عمليات التهيئة خالل العام 

2012 م بم�شيئة اهلل. 

6-2( برنامج دع الباقي لهم:
وا�شلت المجموعة ومن خالل �شركتها الفرعية �شركة العزيزية بنده المتحدة )اأ�شواق بنده( بتنفيذ برامجها للم�شوؤولية االجتماعية تحت 
�شـــعار »خدمة مجتمعنا واجب علينا« من خالل برنامج )دع الباقي لهم( وذلك ال�شـــتقطاب م�شاهمات زبائن بنده ل�شالح جمعية االأطفال 
المعوقين عبر مراكزها التجارية )هايبرماركت و�شوبرماركت( المنت�شرة في كافة اأنحاء المملكة، حيث و�شل ح�شاد تبرعاتها عن طريق 
عمالءها هذا العام اإلى 6.3 مليون ريال �شعودي والتي اأعلنت من خاللها جمعية االأطفال المعوقين �شابقًا عن بناء مبنى في مكة المكرمة 

فريق االإدارة التنفيذية ببنده وفريق اإدارة جمعية االأطفال المعوقين خالل االحتفال بت�شليم مح�شلة حملة دع الباقي لهم
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�شـــيطلق عليه »مبنى عمالء بنده« باالإ�شـــافة اإلى العديد من االأن�شـــطة االجتماعية االأخرى منها اعتماد ال�شـــركة التبرع بمبلغ مليون ريال 
لمت�شرري �شيول جدة و500 األف ريال لقافلة بنده الخيرية لدعم االأ�شر والجمعيات ب�شهر رم�شان المبارك. هذا وقد بداأت ال�شركة خالل 
العام 2011م بتوفير خدمات خا�شـــة لذوي االحتياجات الخا�شـــة في اأ�شواقها الجديدة باالإ�شافة اإلى تحديث اأ�شواقها الحالية لخدمة هذه 

الفئة الغالية على الجميع، كما تم الم�شاهمة في حملة دعم ال�شعب ال�شومالي موؤخرًا. 

6-3( برنامج إنجاز السعودية: 
برنامـــج اإنجاز ال�شـــعودية هو امتداد لموؤ�ش�شـــة اإنجـــاز العالميـــة )Junior Achievement Worldwide( وهي موؤ�ش�شـــة عالمية غير هادفة 
للربح تم تاأ�شي�شـــها في عام 1919م وتتخ�شـــ�س في تاأهيل الطالب ل�شـــوق العمل واإطالق الم�شـــاريع الخا�شـــة والمعرفة المالية من خالل 
البرامـــج التـــي تقوم على التجربة ونقل الخبرات العلمية مـــن قبل متطوعي القطاع الخا�س، ويبلغ عدد الم�شـــتفيدين من البرنامج حوالي 

10 مليون طالب �شـــنويًا في 124 دولة حول العالم. ويطمح برنامج 
اإنجاز ال�شـــعودية من خـــالل الفعاليات التي ينظمهـــا اإلى التعريف 
بر�شـــالته الهادفة اإلى تكري�س الريـــادة وحب العمل الحر والنهو�س 
بالمهـــارات العلميـــة والحياتية لل�شـــباب ال�شـــعودي لتقديم برامج 
رائدة لــــ 250.000 من الطالب والطالبات على م�شـــتوى المملكة 

مع حلول عام 2018م، بالتعاون مع مجتمع االأعمال والوزارات المعنية والمعلمين ومتطوعي القطاع الخا�س. وتعد مجموعة �شافوال اإحدى 
ال�شـــركات الموؤ�ش�شـــة لمجل�س اإدارة برنامج اإنجاز ال�شـــعودية، باالإ�شافة اإلى كونها اإحدى اأكبر ال�شـــركاء الداعمين لهذا البرنامج، كما اأن 
الع�شـــو المنتدب للمجموعة هو ع�شـــو بمجل�س اإدارة اإنجاز ال�شـــعودية. حيث قامت مجموعة �شافوال بدعم برنامج “مهارات النجاح” وهو 
اأحد برامج اإنجاز ال�شعودية والمقدم لطالب وطالبات المرحلة المتو�شطة وللطالب ذوي االإعاقة الب�شرية، ليقوم بتنمية وتعزيز المهارات 

ال�شخ�شية مما ي�شاهم في اإتقان مهارة التوا�شل مع االآخرين والتاأثير فيهم ب�شكل اإيجابي.

6-4( برنامج القدرات اإلدارية والقيادية: 
وا�شلت المجموعة دعمها لبرنامج معهد المدينة للقيادة والريادة )Mile( بالتعاون مع �شركة مدينة المعرفة االقت�شادية بالمدينة المنورة 
والذي تم تاأ�شي�شه بهدف بناء وتدريب وتاأهيل القدرات االإدارية في العالم العربي واالإ�شالمي، وفي هذا الخ�شو�س تمكن المعهد من تقديم 

العديد مـــن البرامج خالل العام 2011م منهـــا البرنامج المتقدم 
لتطويـــر المهارات القيادية واالإدارية لكبـــار المديرين بالقطاعين 
العام والخا�س محققًا ن�شبة التحاق اأكثر من 400  تنفيذيًا من 32 
دولة حول العالـــم. واأقام المعهد اأي�شـــًا البرنامج المتقدم لتطوير 
االأداء الحكومـــي محققًا ن�شـــبة م�شـــاركة تعدت الــــ60  تنفيذيًا من 
القطاع الحكومي. وقد �شـــارك في تقديم البرامـــج التدريبية اأبرز 
اأ�شـــاتذة االإدارة فـــي العالم مـــن جامعات هارفـــرد، بيركلي، ثندر 
بيرد، وارتون وغيرها باالإ�شـــافة اإلى كبرى �شـــركات اال�شت�شـــارات 

مثل مكينزي اأند كومباني، بو�شـــطن لال�شت�شـــارات، جالوب. كما قام  المعهد اأي�شًا بتد�شين البرامج التدريبية االإلكترونية وبثها عن طريق 
قنوات التوا�شل االإلكتروني واالجتماعي على �شبكة االإنترنت ويعتزم المعهد عقد عدة برامج تدريبية في المدينة المنورة خالل العام 2012 

بم�شيئة اهلل. 
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سابعًا: تقرير الحوكمة والشفافية

اأ( حقوق الم�شاهمين واآليات التوا�شل معهم
ب( راأ�شمال ال�شركة واالأ�شهم الحرة كما في 2011/12/31م

ج( قائمة الم�شاهمين الرئي�شيين
د( تواريخ االأحداث والمنا�شبات التي تهم الم�شاهمين والم�شتثمرين

هـ( االف�شاحات المتعلقة بتكوين مجل�س االاإدارة وكبار التنفيذيين
و( لجان مجل�س االإدارة وتقييم اأداء المجل�س

ز( بيان بم�شلحة اأع�شاء مجل�س االإدارة وتغيرها خالل العام 2011م
ح( بيان بم�شلحة كبار التنفيذيين بالمجموعة وتغّيرها خالل العام 2011م

ط( معامالت مع اأطراف ذوي عالقة
ك( اإقرارات مجل�س االإدارة وفقًا الأنظمة هيئة ال�شوق المالية للعام 2011م

ل( تو�شيات مجل�س االإدارة للجمعية العامة للم�شاهمين رقم )34( 
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 انطالقا من حر�س مجموعة �شافوال على تعزيز عالقتها مع م�شاهميها وكافة م�شتثمريها 
واأ�شـــحاب الم�شـــالح، واإيمانًا منها باأهمية الحوكمة وعماًل بمبداأ االإف�شـــاح وال�شـــفافية، 
وا�شـــلت �شـــافوال خالل العام 2011م اإلتزامها بنظام حوكمة ال�شـــركات ال�شادر من هيئة 
ال�شوق المالية الموقرة. وان�شجامًا مع المادة التا�شعة من الئحة الحوكمة ال�شادرة من الهيئة 
في نوفمبر 2006م والتي تقت�شـــي باأن يت�شـــمن تقرير مجل�س االإدارة لل�شركات الم�شاهمة 
المدرجـــة تقريـــرًا عن ما تم تطبيقه من اأحكام الالئحة وما لم يتم تطبيقه واأ�شـــباب عدم 
التطبيق. بناء عليه تف�شح المجموعة بجانب اأدائها ونتائجها المالية واأعمالها االجتماعية 

التي �شبق تناولها عن المعلومات التالية والتي تهم جمهور الم�شتثمرين:

أ( حقوق المساهمين وآليات التواصل معهم: 
الم�شـــالح  واأ�شـــحاب  م�شـــاهميها  لحقـــوق  خا�شـــًا  اعتبـــارًا  �شـــافوال  مجموعـــة  تولـــي 

)Stakeholders( وذلك بت�شمينها في النظام االأ�شا�شي لل�شركة ودليل الحوكمة االإدارية للمجموعة الذي قامت بتطويره منذ عام 2004م، 
حيث ت�شـــمنت هذه الوثائق حقوق الم�شـــاهمين التي تن�س عليها القوانين واالأنظمة والتي يمّكن االإطالع عليها بالرجوع اإلى موقع ال�شـــركة 
االإلكترونـــي )www.savola.com(، باالإ�شـــافة اإلى التزامها بن�شـــر التقارير المالية واالإعالنات والمعلومات الجوهرية عبر موقع ال�شـــوق 
المالية “تداول” وال�شحف اليومية ون�شرة اأخبار �شافوال التي ت�شدر ب�شفة ربع �شنوية التي تطبع وتوزع مع اأحد ال�شحف اليومية )باللغة 
العربيـــة واالإنجليزيـــة( وتر�شـــل الكترونيًا اإلى عدد كبير من الم�شـــتثمرين وتحمل على موقع ال�شـــركة االإلكتروني. كما توجد اإدارة خا�شـــة 

للمجموعة لمتابعة �شئون الم�شاهمين.

 اأ-1( �سي��سة توزيع الأرب�ح:

وفقًا للمادة )34( من النظام االأ�شا�شي لل�شركة فاإن �شيا�شة توزيع االأرباح لمجموعة �شافوال تتمثل فيما يلي: 
• تجنيـــب 10% مـــن االأرباح ال�شـــافية لتكوين احتياطي نظامي، علمـــًا باأنه يجوز للجمعية العامة العادية وقف هـــذا التجنيب متى ما بلغ 	

االحتياطي المذكور ن�شف راأ�س المال.
• يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة اأولى للم�شاهمين تعادل 5% من راأ�س المال المدفوع.	
• يخ�ش�س بعد ما تقدم 7.5% من الباقي لمكافاأة اأع�شاء مجل�س االإدارة.	
• يوزع الباقي بعد ذلك للم�شاهمين كح�شة اإ�شافية في االأرباح.	

والتزامًا مع ما ورد في النظام االأ�شا�شـــي لل�شـــركة اأعاله، فاإن المجموعة تقوم بتوزيع اأرباح نقدية ربع �شنوية على م�شاهميها بواقع10% من 
راأ�س المال �شنويا على االأقل. وكتطبيق عملي لهذه ال�شيا�شة بلغ ما تم توزيعه وما �شيتم توزيعه للعام 2011م مبلغ )650( مليون ريال اأرباحًا 
نقدية على م�شـــاهمي ال�شـــركة وبواقع )1.30 ريال( لل�شـــهم الواحد وهو ما يزيد عن 10% من راأ�شمال المجموعة. هذا و�شت�شتمر ال�شركة 
خالل العام 2012م في تطبيق هذه ال�شيا�شة من خالل توزيع )0.30 ريال لل�شهم الواحد خالل كل ربع لت�شل اإجمالي التوزيعات عن العام 
1.20 ريال لل�شـــهم الواحد(، ما لم يحدث اأي تغيير جوهري في التوقعات المالية للمجموعة. علمًا باأن مجل�س االإدارة يقوم بتحديد تاريخ 

اأحقية هذه االأرباح واالإعالن عنها عبر موقع ال�شوق المالية ال�شعودية )تداول( وال�شحف المحلية وفقًا للنظام. 
وفيما يتعلق بالمكافاأة ال�شنوية لع�شوية مجل�س االإدارة المو�شحة في النظام االأ�شا�شي والم�شار اإليها اأعاله في البند )3( من هذه ال�شيا�شة، 
فاإن ال�شـــركة تلتزم بالقرار الوزاري رقم 1071 بتاريخ 1412هـ والذي تم بموجبه تحديد الحد االأق�شـــى للمكافاأة ال�شـــنوية لع�شـــو مجل�س 

االإدارة بما ال يتجاوز مبلغ )200.000( األف ريال �شعودي للع�شو الواحد. 

المركز  المجموعة  حققت 
م��س��ت��وى  ع���ل���ى  األول 
ال��م��م��ل��ك��ة ف����ي م��ج��ال 
والثاني  الشركات  حوكمة 
التي  للدراسة  وفقًا  عربيًا 
حوكمة  معهد  بها  ق��ام 
اإلقليمي واستاندرد آند بور 
الدولية  التمويل  ومؤسسة 
في  نتائجها  نشرت  والتي 

مطلع فبراير 2011م. 
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اأ-2( توزيع�ت الأرب�ح التي تمت والمقترحة للع�م 2011م: 

تعزيزًا لحقوق الم�شاهمين قامت المجموعة خالل العام المالي 2011م بتوزيع اأرباح نقدية، والتي يو�شى مجل�س االإدارة بالم�شادقة عليها 
من قبل جمعيتكم الموقرة في اجتماعها ال�شنوي للعام 2011م:

اإجم�لي التوزيع )مليون الفترة

الري�لت(

ن�سيب ال�سهم

)ري�ل(

ت�ريخ الإعلن في 

تداول

ت�ريخ التوزيع/ ملحظة ت�ريخ ال�ستحق�ق

2011/05/10م2011/04/25م2011/04/19م1250.25الربع االأول 
2011/8/8م2011/7/25م2011/7/19م1250.25الربع الثاني
2011/11/2م19 اأكتوبر 2011م2011/10/17م1250.25الربع الثالث

الربع الرابع

تاريخ انعقاد الجمعية 2012/01/17م1500.30
العامة العادية

توزيعات ربع �شنوية 

تاريخ انعقاد الجمعية 2012/01/17م1250.25
العامة العادية

توزيعات اإ�شافية

6501.30المجموع 

ب( رأسمال الشركة واألسهم الحرة كما في 2011/12/31م: 
القيمة ري�ل/عدد الأ�سهمالبي�ن

5.000.000.000 ريالراأ�س المال الم�شرح به )ريال �شعودي(-
500.000.000 �شهمًاعدد االأ�شهم الم�شدرة )جميع اأ�شهم ال�شركة اأ�شهم عادية(-
367.238.194 �صهمَاعدد االأ�شهم الحرة )Float shares( وفقًا ل�شجل ال�شركة بتداول-
5.000.000.000 ريالراأ�س المال المدفوع )ريال �شعودي(-
10 ريالالقيمة اال�شمية لل�شهم-
10 ريالالقيمة المدفوعة لل�شهم-

ملحوظة: عدد االأ�شهم الحرة يتغير من فترة اإلى اأخرى وفقًا لحركة تداول اأ�شهم ال�شركة اليومية بيعًا و�شراًء في �شوق االأ�شهم.

ج( قائمة المساهمين الرئيسيين: 
بيان باأ�شماء وعدد اأ�شهم ون�شبة ملكية الم�شاهمين الرئي�شيين الذين يملكون 5% فما فوق وتغيرها خالل العام 2011م )بالريال(: 

عدد الأ�سهم كم� في الجن�سيةا�سم الم�ستثمرم
بداية ع�م 2011م

ن�سبة الملكية في 
بداية الع�م 2011

عدد الأ�سهم كم� في 
نه�ية ع�م 2011م

ن�سبة التغير في 
الملكية بنه�ية 

الع�م 2011م

ال�شيخ محمد اإبراهيم محمد العي�شى1
)حاليًا �شركة ما�شك القاب�شة(*

12.00٪11.9360.000.000٪59.638.999�شعودي

موؤ�ش�شة حكومية الموؤ�ش�شة العامة للتاأمينات االجتماعية2
�شعودية

54.658.575٪10.9354.658.575٪10.93
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عدد الأ�سهم كم� في الجن�سيةا�سم الم�ستثمرم
بداية ع�م 2011م

ن�سبة الملكية في 
بداية الع�م 2011

عدد الأ�سهم كم� في 
نه�ية ع�م 2011م

ن�سبة التغير في 
الملكية بنه�ية 

الع�م 2011م

 8.75٪8.7543.750.000 ٪43.750.000�شعوديال�شيخ عبد اهلل محمد عبد اهلل الربيعة3
8.52٪8.4842.594.444٪42.379.469�شركة �شعودية�شركة عبد القادر المهيدب واأوالده4

ملحوظة: فيما يتعلق باالإخطارات المتعلقة بتغير ن�شـــبة ملكية الم�شـــاهمين الرئي�شـــيين بالزيادة اأو النق�شان والم�شـــار اإليهم في المادة )30( من قواعد 
الت�شـــجيل واالإدراج، تود المجموعة االإقرار باأنها لم تتلق اأي اإخطار من نوعه من كبار المالك بتغٌير ملكيتهم خالل العام المالي 2011م، وقد اعتمدت في 

ر�شد البيانات اأعاله بناءا على �شجالت ال�شوق المالية ال�شعودية )تداول(.
* نود االإ�شارة اإلى اأن ملكية ال�شيخ محمد اإبراهيم العي�شى قد تحولت حاليًا اإلى ا�شم �شركة ما�شك القاب�شة. 

د( تواريخ األحداث والمناسبات التي تهم المساهمين والمستثمرين: 
تود اأن تعلن مجموعة �شافوال عن التواريخ والمواعيد لالأحداث التالية خالل العام 2012م والتي تهم م�شاهميها الكرام: 

ملحظ�تالحدث2012م

اعتمـــاد النتائـــج الماليـــة للعـــام 2011 وتوزيـــع االأربـــاح بنـــاءا اجتماع مجل�س االإدارة. 20 فبراير1.
علـــى تو�شـــية لجنـــة المراجعة، ودعـــوة الجمعية العامـــة العادية 

للم�صاهمين لعقد اجتماعها ال�صنوي للعام 2011م. 
اأهم اأحداث الربع االأول: 2012م

اعتمـــاد النتائـــج الماليـــة للربـــع االأول 2012م وتوزيـــع االأربـــاح  موعد انعقاد مجل�س االإدارة للربع االأول. 17 اأبريل2.
الربعية ويتم االإعالن عنها في موقع ال�شـــوق المالية )تداول(فور 

اعتمادها من المجل�س بناء على تو�شية لجنة المراجعة.
الموعد المقترح لالجتماع ال�شنوي للجمعية العامة 17 اأبريل 3.

العادية للم�شاهمين والذي يخ�شع لموافقة الجهات 
المخت�شة. 

يتـــم االإعـــالن عن موعـــد الجمعية وجـــدول اأعمالها عبـــر تداول 
وال�شـــحف المحليـــة وموقـــع ال�شـــركة االإلكترونـــي وفقـــًا للمـــدة 

واالإجراءات النظامية وبعد اأخذ موافقة الجهات المخت�شة. 
�شيتم ن�شر نتائج الربع المذكور في موقع ال�شوق المالية )تداول( ن�شر نتائج الربع االأول. 17-21 اأبريل4.

ومن ثم موقع ال�شركة االإلكتروني وال�شحف اليومية. 
يتم �شـــرفها خـــالل )15( يومًا مـــن تاريخ االأحقيـــة المحدد في اإعالن قرار المجل�س بتوزيع اأرباح الربع االأول. 17-21 اأبريل5.

اإعالن �شرف االأرباح الذي يتم ن�شره في موقع تداول. 
�شدور ن�شرة اأخبار �شافوال للربع االأول )عربي/30 /4- 65/10.

اإنجليزي(.
 تت�شمن الن�شرة تغطية الأداء المجموعة و�شركاتها الفرعية داخل 
المملكـــة وخارجهـــا، ويتم توزيعها مـــع اإحدى ال�شـــحف اليومية 
كملحـــق، باالإ�شـــافة اإلى ن�شـــرها في موقـــع ال�شـــركة االإلكتروني 

واإر�شالها بالبريد االإلكتروني الأكبر عدد من الم�شتثمرين. 
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ملحظ�تالحدث2012م

اأهم اأحداث الربع الثاني: 2012م
اعتماد النتائج المالية للربع الثاني 2012م واأرباح الربع ويتم اجتماع مجل�س االإدارة للربع الثاني. 17 يوليو7.

االإعالن عنها في موقع ال�شوق المالية )تداول( فور اعتمادها 
من المجل�س بناء على تو�شية لجنة المراجعة.

اأنظر الفقرة )4( في عمود المالحظات اأعالهن�شر ح�شابات الربع الثاني. 17-21 يوليو8.

اأنظر الفقرة )5( في عمود المالحظات اأعالهاإعالن قرار المجل�س بتوزيع اأرباح الربع الثاني. 17-21 يوليو9.
�شدور ن�شرة اأخبار �شافوال للربع الثاني )عربي/8/10-7/30 10.

اإنجليزي(.
اأنظر الفقرة )6( في عمود المالحظات اأعاله 

اأهم اأحداث الربع الثالث: 2012م
اعتماد النتائج المالية للربع الثالث 2012م واأرباح الربع ويتم اجتماع مجل�س االإدارة للربع الثالث. 16 اأكتوبر11.

االإعالن عنها في موقع ال�شوق المالية )تداول( فور اعتمادها 
من المجل�س بناء على تو�شية لجنة المراجعة.

اأنظر الفقرة )4( في عمود المالحظات اأعالهن�شر نتائج الربع الثالث. 16-21 اأكتوبر12.

اأنظر الفقرة )5( في عمود المالحظات اأعالهاإعالن قرار المجل�س بتوزيع اأرباح الربع الثالث. 13.

.14 – 10/30
11/10

�شدور ن�شرة اأخبار �شافوال للربع الثالث )عربي/
اإنجليزي(.

اأنظر الفقرة )6( في عمود المالحظات اأعاله. 

اأهم اأحداث الربع الرابع: 2012م
اعتماد الخطة والميزانية التقديرية لل�شركة للعام 2013ماجتماع المجل�س العتماد خطة وموازنة- 2013 15 دي�شمبر15.

2013م

يقوم المجل�س باعتماد النتائج المالية واالأرباح للربع الرابع اجتماع مجل�س االإدارة للربع الرابع-2012م15 يناير16.
2012م ويتم االإعالن عنها في موقع ال�شوق المالية )تداول( 

فور اعتمادها من قبل المجل�س بناء على تو�شية لجنة 
المراجعة.

�شيتم ن�شر التوقعات المالية لل�شركة للعام 2013م في تداول ن�شر التوقعات المال ية لل�شركة للعام 2013م15-19 يناير17.
وموقع ال�شركة االإلكتروني وال�شحف اليومية مع نتائج الربع 

الرابع 2012م. 
اأنظر الفقرة )4( في عمود المالحظات اأعالهنتائج الربع الرابع 2012م 18.
اأنظر الفقرة )5( في عمود المالحظات اأعالهاإعالن قرار المجل�س بتوزيع اأرباح الربع الرابع 2012م15-19 يناير19.
.20 2/10 – 1/30

2013م
�شدور ن�شرة اأخبار �شافوال للربع الرابع للعام 2012م 

)عربي/اإنجليزي(
اأنظر الفقرة )6( في عمود المالحظات اأعاله

ملحوظة: بع�س التواريخ اأعاله تعتبر تقريبية ومخطط لها من قبل �شـــافوال، اإال اأنها قد تتغير وفقًا لالإخطارات الر�شـــمية التي ترد اإليها من قبل الجهات 
النظامية المخت�شة.
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ه�- االفصاحات المتعلقة بتكوين مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين: 
ُيعد مجل�س االإدارة في المجموعة الجهاز االإداري االأعلى الم�شوؤول اأمام الجمعية العامة للم�شاهمين عن اإدارة ال�شركة وذلك وفقا للقانون 
والنظام االأ�شا�شـــي لل�شـــركة. ومن اأبرز مهام المجل�س ر�شم واعتماد التوجهات اال�شتراتيجية واالأهداف الرئي�شة للمجموعة وو�شع ومتابعة 
اإجراءات الرقابة الداخلية واإدارة المخاطر و�شـــمان كفاءتها وفاعليتها، واعتماد الموازنات الرئي�شة وال�شيا�شات المالية ومتابعة ومراقبة 
اأداء ال�شـــركة واأعمال االإدارة التنفيذية بها، وو�شـــع ال�شيا�شـــات التي تنظم العالقة مع اأ�شـــحاب الم�شـــالح وتحمي حقوقهم، بجانب و�شع 
واعتماد ال�شيا�شات التي توؤكد وت�شمن تطبيق وتنفيذ االأنظمة واللوائح الر�شمية وااللتزام باالإف�شاح عن المعلومات الجوهرية عن ال�شركة 
واأدائها والتي من �شـــاأنها اأن ت�شـــاعد م�شاهمي ال�شركة وجمهور م�شـــتثمريها في تقييم اأ�شول ومطلوبات ال�شركة، هذا باالإ�شافة اإلى المهام 
االأخرى التي ورد تف�شـــيلها في النظام االأ�شا�شـــي لل�شـــركة ودليل الحوكمة االإدارية للمجموعة المتوفرتين على موقع ال�شـــركة االإلكتروني 

 .)www.savola.com(

هـ-1( تكوين مجل�س الإدارة وت�سنيف اأع�س�ئه وموؤهلتهم وال�سرك�ت الم�س�همة التي ل يزالون يتولون ع�سويته�: 

حددت المادة ال�شاد�شة ع�شر من النظام االأ�شا�شي ل�شركة مجموعة �شافوال عدد اأع�شاء المجل�س بـ )11( ع�شوًا وهو ما يتوافق مع الفقرة 
)اأ( من المادة )12( من الئحة حوكمة ال�شـــركات ال�شـــادرة من هيئة ال�شـــوق المالية تم انتخاب مجل�س اإدارة للدورة الحالية التي بداأت 
في 2010/7/1م ولمدة ثالث �شـــنوات تنتهي في 2013/6/30م، وجميعهم اأع�شـــاء غير تنفيذيين وم�شتقلين ما عدا من�شب ع�شو مجل�س 
االإدارة المنتدب، وفيما يلي اأ�شـــماء اأع�شـــاء المجل�س وت�شـــنيف ع�شويتهم وبيان بموؤهالتهم وال�شركات الم�شـــاهمة التي ال يزالون يتولون 

ع�صويتها: 
ت�سنيفا�سم الع�سوم

الع�سوية

بيــــ�ن ب�ل�ســــرك�ت الم�س�همــــة )مدرجــــة وغيــــر تعريف موجز بموؤهلت

بج�نــــب  ع�سويتهــــ�  يتولــــى  التــــي  مدرجــــة( 

ع�سويته في مجل�س اإدارة مجموعة �س�فول

اأ. �شليمان عبد القادر المهيدب1.
 رئي�س مجل�س االإدارة

ال�شـــركة ال�شنة الثانية – كلية الطب في العام 1985م. غير تنفيذي المراعـــي،  )�شـــركة  مدرجـــة: 
ال�شـــعودي  البنـــك  لالأنابيـــب،  العربيـــة 

البريطاني، �شركة الت�شنيع الوطنية(. 
غير مدرجة: �شـــركة عبد القادر المهيدب 
واأوالده، �شـــركة التطويـــر االأولـــى، �شـــركة 

ج�شور �شويكورب. 
معالي المهند�س عبد اهلل 2.

محمد نور رحيمي  نائب رئي�س 
مجل�س االإدارة )ممثل �شندوق 

اال�شتثمارات العامة(

 بكالوريو�س في الهند�شة الميكانيكية من جامعة غير تنفيذي
الملك فهد للبترول والمعادن – المملكة العربية 

ال�شعودية 1975م. �شغل �شابقا من�شب رئي�س 
الهيئة العامة للطيران المدني حتى مار�س 2010م 

مدرجـــة: )البنك االأهلي التجاري، �شـــركة 
هرفي للخدمات الغذائية، �شركة اللجين(

د. عبد الروؤوف محمد مناع3.
ع�شو مجل�س االإدارة المنتدب

دكتوراه من جامعة وا�شنطن- �شياتل – الواليات تنفيذي
المتحدة االأمريكية 1982م، الهند�شة الميكانيكية 

من جامعة كالفورنيا بيركلي بالواليات المتحدة 
االأمريكية، بكالوريو�س في الهند�شة الميكانيكية 

من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالمملكة 
العربية ال�شعودية. 

مدرجــــة: )�شركة المراعي، البنك ال�شعودي 
للخدمـــات  هرفـــي  �شـــركة  لال�شـــتثمار، 

الغذائية(. 
غير مدرجة: )�شركة كنان للتطوير العقاري، 
�شـــركة العزيزية بنده المتحدة( حيث يتقلد 

ع�شويتهما ممثاًل لمجموعة �شافوال.
الموؤ�ش�شـــة العامـــة للتاأمينـــات االجتماعيـــة 

)حكومية(. 



68

تقرير الحوكمة وال�شفافية

ت�سنيفا�سم الع�سوم

الع�سوية

بيــــ�ن ب�ل�ســــرك�ت الم�س�همــــة )مدرجــــة وغيــــر تعريف موجز بموؤهلت

بج�نــــب  ع�سويتهــــ�  يتولــــى  التــــي  مدرجــــة( 

ع�سويته في مجل�س اإدارة مجموعة �س�فول

بكالوريو�س في اإدارة االأعمال من جامعة ت�شابمان غير تنفيذياأ. اإبراهـيم محمد العي�شى4.
– كاليفورنيا بالواليات المتحدة االأمريكية في 

عام 1974م

مدرجة: )�شـــركة اأ�شـــمنت ينبع، مجموعة 
طيبة القاب�شة، البنك ال�شعودي الفرن�شي، 

�شركة المراعي(.
دكتوراه في اإدارة العمليات ونظم المعلومات غير تنفيذيد. �شامي مح�شن باروم5.

االإدارية – جامعة اإنديانا بالواليات المتحدة، 
ماج�شتير اإدارة االأعمال )مع مرتبة ال�شرف( 

مدر�شة وارتون لالإدارة، جامعة بن�شلفانيا 
بالواليات المتحدة في دي�شمبر 1985م.

المعرفـــة  مدينـــة  )�شـــركة  مدرجـــة: 
االقت�شادية، �شركة اال�شمنت العربية، 

بنـــده  العزيزيـــة  غيـــر مدرجـــة: )�شـــركة 
المتحـــدة، حيـــث يتقلد ع�شـــويتهما ممثاًل 

لمجموعة �شافوال. 
ماج�شتير اإدارة هند�شية من جامعة جورج م�شتقلاأ. عمار عبد الواحد الخ�شيري6.

وا�شنطن، بكالوريو�س هند�شة معمارية من جامعة 
جورج وا�شنطن بالواليات المتحدة االأمريكية عام 

1984م.

للتاأميـــن  العربـــي  الـــدرع  )�شـــركة  مدرجـــة: 
التعاونـــي، �شـــركة هرفي للخدمـــات الغذائية، 

�شركة االت�شاالت المتنقلة- زين(.
غير مدرجة: )�شـــركة مدار�س الرواد، �شركة 
االأندية الريا�شـــية، �شـــركة الم�شنع ال�شعودي 
لل�شـــوف ال�شخري، �شـــركة مورجان �شتانلي، 
مجموعـــة الطيار لل�شـــفر وال�شـــياحة، �شـــركة 

زهور الريف(. 

اأ. عبد العزيز بن خالد الغفيلي7.
)ممثل الموؤ�ش�شة العامة 
للتاأمينات االجتماعية(

ماج�شتير في االقت�شاد من الواليات المتحدة غير تنفيذي
االأمريكية، بكالوريو�س اقت�شاد من جامعة الملك 

�شعود عام 1981م.

مدرجة: م�شرف الراجحي، �شركة هرفي 
للخدمات الغذائية.

دكتوراه في االإدارة اال�شتراتيجية من جامعة ُهل م�شتقلد. غ�شان اأحمد ال�شليمان8.
بالمملكة المتحدة، ماج�شتير اإدارة االأعمال )مع 

مرتبة ال�شرف( من جامعة �شان فران�شي�شكو، 
بكالوريو�س اإدارة اأعمال بدرجة ال�شرف من 

جامعة منلو – كاليفورنيا بالواليات المتحدة 
االأمريكية في 1978م. 

مدرجة: )�شركة االأ�شمنت العربية(
ومراكـــز  )م�شت�شـــفيات  مدرجـــة:  غيـــر 
المغربي، �شـــركة عنيزة لال�شتثمار، �شركة 

فين�شر كابيتال اال�شتثمارية ال�شعودية(. 

ماج�شتير اإدارة اأعمال – جامعة �شانت اإدورد، م�شتقلاأ. مو�شى عمران العمران9.
بكالوريو�س هند�شة �شناعية – جامعة الملك 

�شعود عام 1990م، دبلوم من المعهد االأمريكي 
)AIB( معهد بيت�شبرغ بالواليات المتحدة 

االأمريكية. 

مدرجة: )�شركة االأ�شمنت العربية، �شركة 
المراعي، البنك ال�شعودي الفرن�شي(. 

بنـــده  العزيزيـــة  غيـــر مدرجـــة: )�شـــركة 
المتحـــدة، حيـــث يتقلد ع�شـــويتهما ممثاًل 
لمجموعـــة �شـــافوال(. الموؤ�ش�شـــة العامـــة 

للتاأمينات االجتماعية )حكومية(.
بكالوريو�س علوم اقت�شادية وت�شويقية من جامعة م�شتقلاأ. محمد عبد القادر الف�شل10.

�شان فران�شي�شكو – الواليات المتحدة االأمريكية 
عام 1977م.

مدرجة )ال يوجد(
للتطويـــر  جـــدة  �شـــركة  مدرجـــة:  غيـــر 
العمراني، �شركة دار التمليك، �شركة كنان 

الدولية للتطوير العقاري
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ت�سنيفا�سم الع�سوم

الع�سوية

بيــــ�ن ب�ل�ســــرك�ت الم�س�همــــة )مدرجــــة وغيــــر تعريف موجز بموؤهلت

بج�نــــب  ع�سويتهــــ�  يتولــــى  التــــي  مدرجــــة( 

ع�سويته في مجل�س اإدارة مجموعة �س�فول

ماج�شتير في اإدارة االأعمال – جامعة راي�س – م�شتقلاأ. بدر بن عبد اهلل العي�شى11.
الواليات المتحدة

بكالوريو�س في االقت�شاد – جامعة فيرجينيا – 
 .)CFA( الواليات المتحدة، )محلل مالي معتمد

للفنـــادق  ال�شـــعودية  )ال�شـــركة  مدرجـــة: 
والمناطق ال�شياحية(

غيـــر مدرجـــة: )�شـــركة العقيـــق للتنميـــة 
لال�شـــتثمار،  اأ�شـــيلة  �شـــركة  العقاريـــة، 

ال�شعودي الفرن�شي كابيتال(
)www.savola.com( لمزيد من المعلومات حول ال�شيرة الذاتية وخبرات اأع�شاء المجل�س نرجو زيارة موقع ال�شركة االلكتروني 

يالحظ من الجدول اأعاله اأنه ال يتقلد اأي من اأع�شاء مجل�س اإدارة المجموعة ع�شوية اأكثر من خم�س �شركات م�شاهمة عامة مدرجة في اآن واحد. 

هـ-2( �سجل ح�سور اجتم�ع�ت مجل�س الإدارة:

تعزيزًا لدوره، فقد عقد مجل�س االإدارة )6( اجتماعات خالل العام 2011م، ويو�شـــح الجدول اأدناه �شـــجل ح�شـــور اأع�شـــاء مجل�س االإدارة 
الجتماعات المجل�س خالل العام 2011م:

مرات ت�ريخ الجتم�ع خلل الع�م 2011ا�سم الع�سو م

الح�سور  26 دي�شمبر 17 اأكتوبر10 اأغ�شط�س18 ابريل21 فبراير17 يناير

)PPPPPP)6اأ. �شليمان عبد القادر المهيدب 1.

)P×PPP×)4معالي المهند�س عبد اهلل محمد نور رحيمي* 2.

)6(PPPPPPد. عبد الروؤوف محمد مناع )الع�شو المنتدب( 3.

)P×PPPP)5د. �شامي مح�شن باروم 4.

)PPPPP)5×اأ. اإبراهـيم محمد العي�شى5.

)PPPP×P)5اأ. عبد العزيز بن خالد الغفيلي 6.

)PPPPPP)6اأ. عمار عبد الواحد الخ�شيري 7.

)PPPP)4××د. غ�شان اأحمد ال�شليمان8.

)PPPPPP)6اأ. محمد عبد القادر الف�شل9.

)PP×PP×)4اأ. مو�شى عمران العمران10.

)2 من2(PPال ينطبق )ع�شو جديد(اأ. بدر بن عبد اهلل العي�شى 11.

* تم ا�شتحداث من�شب نائب رئي�س لمجل�س االإدارة خالل العام 2011م وذلك لتعزيز اآليات الحوكمة االإدارية بال�شركة. 
تم تعيين االأ�شـــتاذ/ بدر بن عبد اهلل العي�شـــى ع�شـــوًا بالمجل�س اعتبارا من 10 اأغ�شـــط�س 2011م وحتى نهاية دورة المجل�س الحالي في يونيو 
2013م وذلك في المكان الذي �شغر بعد ا�شتقالة االأ�شتاذ/ يو�شف محمد علي ر�شا من ع�شوية المجل�س في اأغ�شط�س 2011م لظروف خا�شة. 

هـ-3( فريق الإدارة التنفيذية ب�لمجموعة )المجل�س التنفيذي(: 

يقـــوم الفريـــق التنفيذي بقيادة الع�شـــو المنتدب للمجموعة بالتن�شـــيق فيما بينهم لت�شـــهيل تنفيذ اال�شـــتراتيجيات والخطـــط التي يقرها 
مجل�س االإدارة �شواء على م�شتوى مجل�س اإدارة المجموعة اأو المجال�س الفرعية لل�شركات التابعة للمجموعة، وكذلك يقوم بمتابعة عمليات 
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المجموعة ومتابعة تحقيق موؤ�شرات االأداء المر�شومة. كما توجد لجان فرعية وفرق عمل على م�شتوى ال�شركات الفرعية الرئي�شة للم�شاعدة 
في عمليات االإدارة واالإ�شراف والرقابة على التنفيذ )كل ح�شب القطاع الذي يديره(:

الموؤهلت المن�سب ال�سم م

�شبق ذكر موؤهالته �شمن اأع�شاء المجل�س.الع�صو المنتدبد. عبد الروؤوف محمد مناع1.
الرئي�س التنفيذي ل�شركة �شافوال اأ. عبد الرحيم اأمعرف 2. 

لالأغذية
دبلوم المعهد العالي للتجارة والمقاوالت- المغرب 

بكالوريو�س اإدارة مالية 1983 
)MBA( وماج�شتير اإدارة اإعمال 1985م

الرئي�س التنفيذي لقطاع م. ازهر محي الدين كنجي3.
البال�شتيك

بكالوريو�س هند�شة – جامعة الملك عبد العزيز 1985م

الرئي�س التنفيذي ل�شركة العزيزية اأ. موفق من�شور جمال4.
بنده 

بكالوريو�س العلوم في المحا�شبة – جامعة الملك فهد للبترول 
والمعادن بال�شعودية 1988م. 

بكالوريو�س في العلوم المحا�شبية، محا�شبة واإدارة التكاليف المدير المالي للمجموعة اأ. نعمـــان فرخ محمد 5.
 )ATM( اإدارة ال�شرائب ،)ACMA(

الرئي�س التنفيذي لل�شئون العامة اأ. محمود من�شور عبد الغفار6.
واأمين مجل�س االإدارة

درجة البكالوريو�س من جامعة �شان فران�شي�شكو، الواليات المتحدة 
االأمريكية في مجال ال�شالمة واالأمن ال�شناعي. 

هـ-4( مك�ف�آت اأع�س�ء مجل�س الإدارة وكب�ر التنفيذيين: 

تقوم مجموعة �شافوال بدفع مكافاآت وم�شاريف وبدل ح�شور الجل�شات الأع�شاء مجل�س االإدارة واأع�شاء المجال�س الفرعية واللجان المنبثقة 
من المجل�س، ا�شـــتنادًا اإلى اأنظمة وزارة التجارة وال�شـــناعة والنظام االأ�شا�شـــي لل�شـــركة ودليل حوكمة ال�شـــركات للمجموعة والتي يو�شي 
المجل�ـــس بالموافقـــة عليها وفقًا للبيـــان اأدناه، كما تقوم المجموعة بدفع رواتب ومكافاآت وتعوي�شـــات كبار التنفيذيين ح�شـــب عقود العمل 
المبرمة معهم. وفيما يلي تفا�شـــيل المكافاآت والرواتب والم�شـــروفات المدفوعة الأع�شـــاء مجل�س االإدارة والع�شـــو المنتدب والتي يو�شي 
المجل�س بالم�شـــادقة عليها، باالإ�شـــافة اإلى ا�شـــتحقاقات ومكافاآت �شـــبعة من كبار التنفيذيين في المجموعة بما فيهم الرئي�س التنفيذي 

والمدير المالي للمجموعة عن العام 2011م على النحو التالي:

هـ-4-1( مك�ف�آت اأع�س�ء مجل�س الإدارة: 

بدل الح�سور لجل�س�ت ا�سم الع�سوم

مجل�س الإدارة واللج�ن 

المنبثقة عنه والبدلت 

الأخرى )ري�ل(

المك�ف�أة ال�سنوية 

لع�سوية المجل�س بواقع 

200 األف ري�ل لل�سنة

الإجم�لي

51.320200.000251.320اأ. �شليمان عبد القادر المهيدب )رئي�س المجل�س(1.

40.000200.000240.000معالي م. عبد اهلل محمد نور رحيمي )نائب رئي�س المجل�س(*2.

75.000200.000275.000د. عبد الروؤوف محمد مناع )الع�شو المنتدب(3.

30.000200.000230.000د. �شامي مح�شن باروم 4.

35.000200.000235.000اأ. اإبراهـيم محمد العي�شى5.

86.580200.000286.580اأ. عبد العزيز بن خالد الغفيلي6.
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73.080200.000273.080اأ. عمار عبد الواحد الخ�شيري7.

60.000200.000260.000د. غ�شان اأحمد ال�شليمان8.

45.000200.000245.000اأ. محمد عبد القادر الف�شل9.
35.000200.000235.000اأ. مو�شى عمران العمران10.

88.05075.000163.050اأ. بدر عبد اهلل العي�شى11.

ع�شوية �شابقة حتى اأغ�شط�س 2011م:
15.000125.000140.000اأ. يو�شف محمد علي ر�شا 1.

634.0302.200.0002.834.030الإجم�لي

ملحوظة*: يحرر �شيك بقيمة المكافاأة با�شم �شندوق اال�شتثمارات العامة الذي يمثله معاليه في ع�شوية المجل�س.

االأ�شـــتاذ بدر عبد اهلل العي�شـــى – تم تعيينه ع�شـــوا بالمجل�س اعتبارًا من 10 اأغ�شـــط�س 2011م في المكان الذي �شغر بعد ا�شتقالة االأ�شـــتاذ/ يو�شف محمد علي ر�شا )ع�شو المجل�س 
ال�شـــابق( وفقًا للبيان ال�شـــابق، كما اأن المبلغ المخ�ش�س لكل منهما يمثل مكافاأة وبدل الح�شور لجل�شات مجل�س االإدارة واللجان المنبثقة لكل منهما خالل فترة ع�شويتهما بالمجل�س 

خالل العام 2011م.

هـ-4-2( مك�ف�آت ومخ�س�س�ت كب�ر التنفيذيين ب�لمجموعة لع�م 2011م:

تف��سيل مك�ف�آت كب�ر التنفيذيين 

ب�لمجموعة وعددهم )5( اأع�س�ء بم� 

فيهم المدير الم�لي للمجموعة 

 الع�سو المنتدب  )الدكتور عبد الروؤوف محمد 

من�ع  )ب�سفته رئي�س�ً تنفيذي�ً لل�سركة(، 

البي�ن م

5.299.200 3.000.000 1. الرواتب
2.125.476 1.110.000 2. البدالت

30.000 0 3. المكافاآت اال�شتثنائية خالل العام 2011م
4.418.604 *11.260.563 4. المكافاآت الدورية وال�شنوية

11.873.280 15.370.563 المجموع 

ملحوظة*: المبلغ المذكور في الجدول اأعاله )هـ-4-2( يمثل المكافاأة ال�شـــنوية ل�شـــعادة الع�شـــو المنتدب والذي يدفع له ب�شفته رئي�شـــًا تنفيذيًا للمجموعة وفقًا للعقد المبرم معه، 
علمًا باأن مكافاأته مربوطة بمعايير وموؤ�شرات محددة لالأداء، ويتم �شرفها ل�شعادته بناء على ذلك، وال يت�شمن هذا المبلغ المكافاة المدفوعة له ب�شفته ع�شو مجل�س اإدارة والتي تم 

تف�شيلها في الجدول رقم )هـ4-1( ال�شابق. 

و�( لجان مجلس اإلدارة وتقييم أداء المجلس:
لل�شركة لجان فرعية منبثقة عن مجل�س االإدارة وعددها )5( لجان فرعية تم ت�شكيل ع�شويتها من قبل اأع�شاء المجل�س واأع�شاء خارجيين 
وتنفيذيين من ذوي الخبرات والتخ�ش�شـــات في مجال عمل اللجنة، ولهذه اللجان ميثاق عمل )Charter( معتمد من قبل مجل�س االإدارة 

يحدد �شالحياتها واإجراءات عملها وهي كما يلي: 

و- 1( لجنة المراجعة:

 تتكون لجنة المراجعة من )4( اأع�شاء جميعهم غير تنفيذيين ومخت�شين اأغلبهم بال�شوؤون المالية والمحا�شبية واأعمال المراجعة. عقدت 
اللجنة خالل العام 2011م عدد )5( اجتماعات، وتقوم اللجنة بدور اأ�شـــا�س وهام في م�شـــاعدة مجل�س االإدارة للوفاء بواجباته النظامية. 
وقد قامت اللجنة خالل عام 2011م باالإ�شراف والتن�شيق على عمليات المراجعة الداخلية والخارجية للمجموعة وذلك بهدف التحقق من 
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مدى فاعلية وكفاءة اأنظمة واإجراءات الرقابة الداخلية، وياأتي ذلك تعزيزًا لدور مجل�س االإدارة الرامي اإلى التاأكد من مدى �شالمة وفاعلية 
نظام الرقابة الداخلية بال�شركة و�شالمة االأنظمة المالية والمحا�شبية بما في ذلك اإعداد التقارير المالية واتخاذ االإجراءات الت�شحيحية، 

باالإ�شافة اإلى ذلك تعمل اللجنة كلجنة للنظر في تظلمات اأ�شحاب الم�شالح وت�شويتها. 
وفيما يلي بيان بع�شوية اللجنة و�شجل ح�شور اجتماعاتها خالل العام وملخ�شًا الأبرز مهامها وم�شوؤولياتها:

ت�سل�سل الجتم�ع�ت للع�م 2011م وت�ريخه�

)1(المن�شبا�شم الع�شوم
17 يناير

 )2(
21فبراير

)3(
 18 اأبريل

)4(
18يوليو

 )5(
17 اأكتوبر

مرات 
الح�صور

اأ. عبد العزيز بن خالد الغفيلي 1.
)ع�شو مجل�س اإدارة(

PPPP×4رئي�س اللجنة

اأ. بدر عبد اهلل العي�شى 2.
)ع�شو مجل�س اإدارة(

PPP×P4ع�صو 

د. محمد علي ح�شن اإخوان3.
)ع�صو خارجي(

PPPPP5ع�صو 

اأ. بندر �شعيد عمر العي�شائي 4.
)ع�صو خارجي(

PP2---ع�صو 

PPPPP5اأمين اللجنةاأ. محمود من�شور عبد الغفار5.

ملحوظة: تم تعيين كل من الدكتور محمد على ح�شـــن اإخوان واالأ�شـــتاذ بدر عبد اهلل العي�شـــى – اأع�شاًء غير تنفيذيين باللجنة وكالهما متخ�ش�شين في 
اأعمال المراجعة الداخلية والتحليل المالي وال�شـــئون المالية، وذلك اعتبارًا من يناير 2011م، كما تم تعيين االأ�شـــتاذ/ بندر �شـــعيد عمر العي�شائي- ع�شو 
غير تنفيذي )له موؤهل في االإدارة المالية( اعتبارًا من مار�س 2011م وذلك في المكان الذي �شـــغر بعد ا�شـــتقالة االأ�شـــتاذ عبد الحميد �شـــليمان المهيدب 

لظروف خا�شة.

الدور والمه�م والم�سوؤولي�ت الرئي�سة للجنة:االإ�شـــراف على اأعمال المراجعة الداخلية والخارجية والتحقق من مدى فاعليتهما، بما في 
ذلك درا�شـــة القوائم المالية الربع �شـــنوية والختامية قبل عر�شـــها على مجل�س االإدارة واإبداء الراأي والتو�شية ب�شاأنها للمجل�س، والتو�شية 
بتوزيع االأرباح وكذلك درا�شـــة نظام الرقابة الداخلية وفاعليته ورفع تقارير دورية بخ�شو�شـــها لمجل�س االإدارة، باالإ�شـــافة اإلى التو�شـــية 
لمجل�س االإدارة بتعيين المحا�شبين القانونيين وف�شلهم وتحديد اأتعابهم، بجانب التحقق في المظالم التي ترد اإلى المجموعة من اأ�شحاب 

الم�شالح وت�شويتها.
مك�ف�آت اللجنة: تلقى اأع�شـــاء اللجنة مبلغ اأتعاب قدرها 195األف ريال منها 106األف ريال عبارة عن مكافاأة �شـــنوية و89 األف ريال عبارة 
عن بدل ح�شور وقيمة تذاكر �شفر )علمًا باأن اأع�شاء اللجنة من اأع�شاء مجل�س اإدارة المجموعة ال يتلقون مكافاأة �شنوية عن ع�شويتهم في 

اللجان ويتلقون فقط بدل ح�شور لالجتماعات(. 

اأعم�ل المراجعة الخ�رجية والداخلية: 

وتنفيذًا لدورها، قامت اللجنة خالل العام 2011م بالتو�شـــية لمجل�س االدارة بتعيين مكتب براي�س ووتر هاو�س )PWC( كمراجع خارجي 
لح�شابات مجموعة �شافوال للعام المالي 2011م باأتعاب قدرها 210 األف ريال لمراجعة ح�شابات ال�شركة ربع ال�شنوية والختامية، وحيث اإن 
مكتب المراجعة الخارجية )KPMG( قد انتهت فترة خدماته عن العام 2010م بعد اأن اأكمل فترة خم�س �شنوات ح�شب نظام وزارة التجارة 
وال�شـــناعة، فقد تم اعتماد تعيين مكتب براي�س ووتورهاو�س من قبل مجل�س االإدارة ومن ثم الجمعية العامة العادية ال�شـــابقة للم�شاهمين، 
كما قامت اللجنة بمراجعة الح�شابات الربع �شنوية والختامية للعام 2011م والتو�شية لمجل�س االإدارة بخ�شو�س توزيع االأرباح والتاأكد من 
�شـــالمة التقارير المالية وا�شـــتيفائها للمتطلبات وفقًا للمعايير المحا�شـــبية المتعارف عليها ومن ثم رفع تو�شياتها لمجل�س االإدارة في هذا 
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الخ�شـــو�س. علمًا باأن المجموعة تلتزم بتطبيق نظام وزارة والتجارة وال�شـــناعة وهيئة المحا�شـــبين القانونيين فيما يعلق بالمدة المتعلقة 
بتعييـــن وا�شـــتبدال المحا�شـــب القانوني. وتعزيزًا لـــدور عمل المراجعة الداخلية، فقـــد قامت المجموعة خالل العـــام 2011م بالتعاقد مع 
مكتب ايرن�شـــت ويونغ )Ernst & Young( وهي من بيوتات الخبرة المخت�شـــة في اأعمال المراجعة وذلك للقيام بتقييم مدى فاعلية اأعمال 
المراجعة الداخلية واأنظمة الرقابة الداخلية وتقييم المخاطر لبع�س ال�شـــركات الفرعية للمجموعة، حيث تم رفع تقرير للجنة المراجعة 

عن نتائج اأعمال المراجعة التي تمت والمالحظات التي تحتاج اإلى متابعة للعام 2011م. 

نت�ئج المراجعة ال�سنوية لفع�لية اإجراءات الرق�بة الداخلية ب�لمجموعة:

كمـــا قامـــت اللجنة خالل العام 2011م بمراجعة المخاطر الرئي�شـــة التي تواجـــه كل قطاع من قطاعات المجموعـــة والحلول والمعالجات 
المطلوبة ل�شـــمان �شـــالمة عمليات بع�س ال�شـــركات التابعـــة للمجموعة، كما قامت بمراجعـــة فعالية اأنظمة الرقابـــة الداخلية بالمجموعة 
و�شـــركاتها الفرعية واالإ�شـــراف على اأعمال المراجعة وفقًا للمهام والم�شـــئوليات الموكلة اإليها، وحيث اإن للمجموعة عمليات دولية محلية 
ودوليـــًة من خالل �شـــركاتها الفرعية، فاإن عمليـــات المراجعة الداخلية والتاأكد من فعالية اإجراءات واأنظمـــة الرقابة الداخلية يتطلب وقتًا 
اأطول من المراجعين الداخليين واإدارات المراجعة الداخلية بالمجموعة، لذلك فاإن عمليات المراجعة الداخلية لفعالية اإجراءات واأنظمة 
الرقابة الداخلية تتم بطريقة دورية وم�شـــتمرة، وفي هذا الخ�شـــو�س قامت اللجنة بفح�س اإجراءات واأنظمة الرقابة الداخلية بالمجموعة 
وفاعليتها من خالل التقارير التي تم رفعه للجنة من قبل المراجع الداخلي بالمجموعة خالل العام 2011م، وفي �شوء ما تم درا�شته تبين 
اأن الفح�س قد �شمل كافة قطاعات المجموعة الرئي�شة داخل المملكة وخارجها، اإال اأن العمل مازال جاريًا في بع�س الوحدات وذلك نظرًا 
للحجم الكبير لعمليات المجموعة وانت�شارها الجغرافي والذي يتطلب بع�س الوقت والجهد الإنهائه لكافة عمليات المجموعة محليًا ودوليًا، 
اإال اأن نتائج الفح�س التي تمت الأنظمة الرقابة الداخلية على م�شـــتوى المجموعة والقطاعات الرئي�شـــة اأظهرت اأنه ال يوجد ق�شور جوهري 
في اأنظمة الرقابة الداخلية و�شـــالمتها يقت�شي االإف�شـــاح عنه، كما اأن هناك بع�س الجوانب تحتاج اإلى متابعة ومزيد من التطوير ل�شمان 

فاعلية اأكثر، وقد اتخذت اللجنة التدابير الالزمة حيال ذلك. 

و-2( لجنة المك�ف�آت والتر�سيح�ت والحوكمة:

تتكون اللجنة من )4( اأع�شـــاء جمعيهم اأع�شـــاء مجل�س اإدارة غير تنفيذيين وم�شتقلين ممن لهم خبرة في مجال عمل اللجنة، وقد عقدت 
اللجنـــة )4( اأربعـــة اجتماعات خالل العام 2011م، قامت من خاللهـــا اللجنة بالوقوف على تطبيق وتنفيذ مهامها المناطة بها، وفيما يلي 

بيان بع�شوية اللجنة و�شجل ح�شور اجتماعاتها خالل العام وملخ�شًا الأبرز مهامها وم�شوؤولياتها:

ت�سل�سل الجتم�ع�ت للع�م 2011م وت�ريخه�

)1(المن�شبا�شم الع�شو م
14 فبراير

)2(
16 ابريل

)3(
16 يونيو

)4(
2 اأكتوبر

مرات 
الح�صور

PPPP4رئي�س اللجنةد. غ�شان اأحمــد ال�شليمان1.

P1×××ع�صو اللجنةمعالي المهند�س عبد اهلل محمد نور رحيمي2.

P×PP3ع�شوًااأ. مو�شى عمران العمران3.

PPPP4ع�شوًااأ. محمد عبد القادر الف�شل4.

PPPP4اأمين اللجنة اأ. محمود من�شور عبد الغفار5.

ملحوظة: تم تعيين معالي المهند�س عبد اهلل محمد نور رحيمي – ع�شوًا باللجنة اعتبارًا من تاريخ �شبتمبر 2011م، وذلك بداًل عن �شعادة االأ�شتاذ يو�شف 
محمد علي ر�شا – ع�شو اللجنة وع�شو مجل�س االإدارة ال�شابق.
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الدور والمه�م والم�سوؤولي�ت الرئي�سة للجنة: التو�شـــية لمجل�س االإدارة بالتر�شيح لع�شوية المجل�س والمجال�س الفرعية واللجان المنبثقة 
عـــن المجل�ـــس ومراجعة هيكل المجل�س وت�شـــنيف الع�شـــوية واالحتياجـــات المطلوبة من المهارات المنا�شـــبة لع�شـــوية المجل�س والتحقق 
ال�شنوي من ا�شتقاللية االأع�شاء الم�شتقلين، وو�شع �شيا�شات لمكافاآت كبار التنفيذيين وخطط للتعاقب االإداري للمنا�شب القيادية ومتابعة 
تنفيذها، باالإ�شـــافة اإلى التاأكد من تطبيق المجموعة الأف�شـــل الممار�شـــات في مجال الحوكمة. بجانب التحقق في المظالم التي ترد اإلى 

المجموعة من الموظفين والعمال وت�شويتها.
مك�ف�آت اللجنة: تلقى اأع�شـــاء اللجنة اأتعاب قدرها 71.400 ريال عبارة عن بدل ح�شـــور لجل�شـــات اللجنة التي عقدت خالل العام )علمًا 
بـــاأن اأع�شـــاء اللجنة من اأع�شـــاء مجل�ـــس اإدارة المجموعة ال يتلقون مكافاأة �شـــنوية عن ع�شـــويتهم في اللجان ويتلقون فقط بدل ح�شـــور 

لالجتماعات(. 

:)Board Assessment( التقييم ال�سنوي لمجل�س الإدارة

تطبيقًا لما ورد في الفقرة )4( من المادة )15( من الئحة حوكمة ال�شركات ال�شادرة من هيئة ال�شوق المالية ال�شعودية والمقابلة لها من 
دليل الحوكمة االإدارية لمجموعة �شافوال، تقوم المجموعة حاليًا بعمل تقييم الأداء مجل�س االإدارة الذي بداأت دورته في 2010/7/1م، حيث 
تم تكليف جهة م�شتقلة متخ�ش�شة في مجال تقييم اأداء مجال�س االإدارة بغر�س تحديد نقاط ال�شعف والقوة وفقًا لمتطلبات الحوكمة ومن 
ثم تطوير خطة لتحديد االحتياجات والقدرات الالزمة لتعزيز عمل المجل�س، حيث تت�شـــمن اآلية التقييم مقابالت �شخ�شـــية مع اأع�شـــاء 
المجل�س والتي بداأت خالل �شـــهر يناير 2012م، بجانب قيام ور�شـــة عمل لتطوير المعايير المطلوبة للتقييم ومن ثم اإجراء م�شـــح الأع�شاء 
المجل�ـــس مـــن خالل اأداة اال�شـــتبيان وتحليلها وربطها بنتائـــج المقابالت والور�س للخـــروج بخطة متكاملة لتطويـــر اأداء المجل�س وتحديد 

االحتياجات الالزمة من قدرات وغيره مما يعزز من فعالية المجل�س. 

و-3( لجنة اإدارة المخ�طر: 

تتكون اللجنة من )6( اأع�شاء ممن لهم خبرة وكفاءة في مجال اإدارة المخاطر. وقد عقدت اللجنة اجتماعًا واحدًا بعد اإعادة ت�شكيلها في 
الن�شـــف الثاني من عام 2011م، حيث قامت اللجنة خالل هذه الفترة بتحليل المخاطر التي قد تتعر�س لها اأعمال المجموعة وقطاعاتها 

المختلفة وو�شع ت�شور لها. وفيما يلي بيان بع�شوية اللجنة و�شجل ح�شور اجتماعاتها خالل العام وملخ�شًا الأبرز مهامها وم�شوؤولياتها:
اجتم�ع رقم )1(المن�سبا�سم الع�سوم

2 اأكتوبر 2011م
 مرات

 الح�سور

P1رئي�س اللجنةاأ. عمار عبد الواحد الخ�شيري1.

P1ع�شوًاد. عبد الروؤوف محمد مناع2.

P1ع�شوًامعالي م. عبد اهلل محمد نور رحيمي3.

P1ع�شوًاد. �شامي مح�شن باروم4.

P1ع�شوًااأ. بدر بن عبد اهلل العي�شى5.

P1ع�شوًااأ. عمر عبد اهلل باجنيد- )ع�شو خارجي/ م�شتقل(6.

P1اأمين اللجنةمحمود من�شور عبد الغفار7.

الدور والمه�م والم�سوؤولي�ت الرئي�سة للجنة: تحديد وتحليل المخاطر الرئي�شة التي قد تتعر�س لها اأعمال المجموعة وقطاعاتها الرئي�شة 
داخل المملكة وخارجها وو�شـــع ت�شـــور عام لها خا�شة فيما يتعلق بالم�شاربات واأ�شـــعار المواد الخام وال�شلع والعقود الم�شتقبلية ومخاطر 
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االنت�شـــار الجغرافي ال�شـــتثمارات المجموعة، وتطوير �شيا�شـــة لالإدارة المثلى لتلك المخاطر وتحديثها ب�شـــفة م�شـــتمرة ومتابعة تنفيذها 
والقيام بالت�شحيحات الالزمة ح�شبما يقت�شي الحال.

مك�فـــ�آت اللجنـــة: تلقى اأع�شـــاء اللجنة اأتعاب قدرها 48.750 ريال عـــن العام 2011م منها مبلغ18.750 ريال عبارة عن مكافاأة �شـــنوية 
لع�شـــو واحد خارجي و30.000 األف ريال بدل ح�شـــور الأع�شـــاء اللجنة، )علمًا باأن اأع�شاء اللجنة من اأع�شـــاء مجل�س اإدارة المجموعة ال 

يتلقون مكافاأة �شنوية عن ع�شويتهم في اللجان ويتلقون فقط بدل ح�شور لالجتماعات(. 

الت�سور الع�م للمخ�طر التي قد تواجه المجموعة: 

ال يخلو اأي قطاع اقت�شـــادي من مخاطر محتملة، لذا فاإن مجموعة �شـــافوال باعتبارها كيانًا اقت�شـــاديًا تتعر�س لبع�س المخاطر من خالل 
طبيعة ن�شـــاطها التجاري ك�شركة تعمل في مجال ال�شلع واالأغذية االأ�شا�شـــية والتجزئة والبال�شتيك واال�شتثمارات االأخرى، ويمكن تلخي�س 
تلـــك المخاطـــر في احتمال تعر�ـــس اأعمال المجموعة الأخطار الم�شـــاربة والتذبذب في اأ�شـــعار ال�شـــلع والمواد الخام فـــي مجال االأغذية 
والبال�شـــتيك محليًا وعالميًا، والمخاطر المرتبطة بالتو�شـــع والمناف�شـــة واالنت�شـــار الجغرافي لعمليات ال�شـــركة وتذبذب اأ�شـــعار العمالت 
االأجنبية مقابل الريال ال�شعودي، ومخاطر تتعلق بالدخول في ا�شتثمارات جديدة، والمخاطر التي قد تن�شاأ وترتبط باالأو�شاع االقت�شادية 
وال�شيا�شـــية فـــي البلدان المختلفة التي تعمل فيها اأو ت�شـــدر لها المجموعـــة منتجاتها، وغيرها من المخاطر التي تفر�شـــها طبيعة اأعمال 
ال�شـــركة وا�شـــتثماراتها المتنوعة، حيث تقوم المجموعة باإدارة هذه المخاطر عبر مجل�س اإدارتهـــا واإدارة لجنة المخاطر واالإدارات وفرق 

العمل في ال�شركات الفرعية.

و-4( لجنة ال�ستثم�ر:

تتكون لجنة اال�شتثمار من )5( اأع�شاء من مجل�س االإدارة، وقد عقدت اللجنة خالل العام 2011م عدد )4( اجتماعات وذلك تعزيزًا لدور 
المجل�س في متابعة وتنفيذ الخطط اال�شـــتراتيجية فيما يتعلق بالفر�س اال�شتثمارية لل�شركة، وفيما يلي بيان بع�شوية اللجنة و�شجل ح�شور 

اجتماعاتها خالل العام وملخ�شًا الأبرز مهامها وم�شوؤولياتها:
ت�سل�سل الجتم�ع�ت للع�م 2011م وت�ريخه�

)1(المن�شبا�شم الع�شو م
21 فبراير

)2(
28 مار�س

)3(
2 اأكتوبر

)4(
7 دي�شمبر

مرات الح�شور

2 من PP2ال ينطبق – ع�صو جديدرئي�س اللجنةمعالي المهند�س عبد اهلل محمد نور رحيمي*1.

PPPP4ع�شوًا اأ. عمار عبد الواحد الخ�شيري2.

PPPP4ع�شوًاد. عبد الروؤوف محمد مناع3.

PPPP4ع�شوًااأ. عبد العزيز خالد الغفيلي4.

2 من PP2ال ينطبق – ع�صو جديدع�شوًااأ. بدر بن عبد اهلل العي�شى*5.

PPPP4اأمين اللجنة اأ. محمود من�شور عبد الغفار6.

ملحظة*: تم تعيين كل من معالي المهند�س عبد اهلل رحيمي ع�شـــوًا ورئي�شـــًا للجنة و�شـــعادة االأ�شـــتاذ بدر العي�شى – ع�شوًا باللجنة في 
�شبتمبر2011م

الدور والمه�م والم�سوؤولي�ت الرئي�سة للجنة: تحديد ودرا�شـــة وتقييم الفر�س اال�شـــتثمارية للمجموعة وقطاعاتها الرئي�شة داخل المملكة 
وخارجها والتو�شية بها اإلى مجل�س االإدارة. 
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مك�ف�آت اللجنة: تلقى اأع�شاء اللجنة اأتعاب قدرها 115 األف ريال عبارة عن بدل ح�شور الجتماعات اللجنة وقيمة تذاكر )علمًا باأن اأع�شاء 
اللجنة من اأع�شاء مجل�س اإدارة المجموعة ال يتلقون مكافاأة �شنوية عن ع�شويتهم في اللجان ويتلقون فقط بدل ح�شور لالجتماعات(. 

و-5( لجنة الم�سوؤولية الجتم�عية:

تتكون اللجنة من )5( اأع�شـــاء من ذوي الخبرات المتخ�ش�شـــة في هذا المجال، وتعزيزًا لدورها وم�شـــئوليتها، فقد عقدت اللجنة اأربعة 
اجتماعات خالل العام 2011م لمتابعة خطط وبرامج الم�شـــئولية االجتماعية للمجموعة والتي تم تف�شـــيلها �شابقًا في هذا التقرير، وفيما 

يلي بيان بع�شوية اللجنة و�شجل ح�شور اجتماعاتها خالل العام وملخ�شًا الأبرز مهامها وم�شوؤولياتها:
ت�سل�سل الجتم�ع�ت للع�م 2011م وت�ريخه�

)1(المن�شبا�شم الع�شو م
12 فبراير

)2(
30 اأبريل

)3(
19 يونيو

)4(
20 اأغ�شط�س

مرات 
الح�صور

PPPP4رئي�س اللجنةد. غ�شان اأحمد ال�شليمان1.

PPPP4ع�شوًا د. عبد الروؤوف محمد مناع2.

PP×P3ع�شوًاد. ال�شريف زيد اآل غالب )ع�شو خارجي(3.

PPPP4ع�شوًاد. ميرفت اأحمد طا�شكندي )ع�شو خارجي(4.

PPPP4ع�شو واأمين اللجنة اأ. محمود من�شور عبد الغفار5.

الـــدور والمهـــ�م والم�سوؤوليـــ�ت الرئي�ســـة للجنة تفعيل دور المجموعة في تبني �شيا�شـــات ومبادرات تهدف اإلـــى تنمية وخدمة المجتمع من 
خالل تطوير اأ�ش�س ومعايير وخطط لبرامج الم�شوؤولية االجتماعية ومتابعة تنفيذها.

مك�ف�آت اللجنة: تلقى اأع�شاء اللجنة اأتعاب قدرها 195 األف ريال منها مبلغ 100 األف ريال عبارة عن مكافاأة �شنوية و95 األف بدل ح�شور 
الجتماعـــات اللجنـــة )علمًا باأن اأع�شـــاء اللجنة من اأع�شـــاء مجل�ـــس اإدارة المجموعة ال يتلقون مكافاأة �شـــنوية ويتلقون فقط بدل ح�شـــور 

لالجتماعات.

رها خالل العام 2011م: ز( بيان بمصلحة أعضاء مجلس اإلدارة وتغيُّ
ا�سم الع�سو م

)جميعهم �سعوديين( 
عدد الأ�سهم 

في بداية ع�م 

2011

عدد الأ�سهم 

في نه�ية الع�م 

2011م

�س�في التغير في عدد 

الأ�سهم خلل الع�م

الأرب�ح النقدية 

الموزعة للع�م 

2011 )ب�لري�ل(

ملكية الأقرب�ء من الدرجة 

الأولى وتغيره�

ال يوجد1.0001.00001.300اأ. �شليمان عبد القادر المهيدب1.

معالي المهند�س عبد اهلل محمد نور 2.
رحيمي

 ال يوجد1.7621.76202.290

ال يوجد1.0001.00001.300د. عبد الروؤوف محمد مناع3.

ال يوجد1.997.0002.000.0003.0002.599.250اأ. اإبراهـيم محمد العي�شى4.

م�شمن 3.4823.48203.711د. �شامي مح�شن باروم5.

ال يوجد1.0001.00001.300اأ. عبد العزيز بن خالد الغفيلي6.

ال يوجد78.000-100.00060.00040.000اأ. عمار عبد الواحد الخ�شيري7.
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ا�سم الع�سو م
)جميعهم �سعوديين( 

عدد الأ�سهم 

في بداية ع�م 

2011

عدد الأ�سهم 

في نه�ية الع�م 

2011م

�س�في التغير في عدد 

الأ�سهم خلل الع�م

الأرب�ح النقدية 

الموزعة للع�م 

2011 )ب�لري�ل(

ملكية الأقرب�ء من الدرجة 

الأولى وتغيره�

م�شمن6.4486.44808.382اأ. محمد عبد القادر الف�شل8.

 ل يوجد6.3046.30408.195اأ. مو�سى عمران العمران9.

 ل يوجد251.0251.000832اأ. بدر بن عبد اهلل العي�سى10.

ملحوظة: اأرباح اأع�شـــاء مجل�س االإدارة المبينة اأعاله تت�شـــمن اأرباح الثالثة اأرباع االأولى من العام 2011م التي تم توزيعها واالأرباح التي 
�شيتم توزيعها عن الربع الرابع 2011م في حال اعتمادها من الجمعية وثبوت ملكيتها في تاريخ االأحقية المحدد. 

رها خالل العام 2011م: ح( بيان بمصلحة كبار التنفيذيين بالمجموعة وتغيُّ
عدد الأ�سهم في ا�سم الع�سوم

بداية الع�م 2011م

عدد الأ�سهم 

في نه�ية الع�م 

2011م

�س�في التغير في عدد 

الأ�سهم خلل الع�م

الأرب�ح النقدية 

الموزعة للع�م 

2011

ملكية الأقرب�ء من الدرجة 

الأولى وتغيره�

كما هو مو�شح في الجدول اأعاله رقم )ز( الخا�س بم�شلحة اأع�شاء مجل�س االإدارةد. عبد الروؤوف محمد مناع1.

ال يوجد0000اأ. عبد الرحيم اأمعرف2.

ال يوجد7.43324.43317.00019.012م. ازهر محي الدين كنجي3.

ال يوجد1.0001.00001.300اأ. موفق من�شور جمال4.

ال يوجد11.0011.0001.301م. محمد حامد الكليبي5.

 ال يوجد0000اأ.نعمان فرخ محمد6.

م�شمنة17.55417.554022.820اأ. محمود من�شور عبد الغفار7.

ملحوظة: اأرباح كبار التنفيذيين المبينة اأعاله تت�شمن اأرباح الثالث اأرباع االأولى من العام 2011م التي تم توزيعها واالأرباح التي �شيتم توزيعها عن الربع 
الرابع 2011م في حالة اعتمادها من الجمعية وثبوت ملكيتها في تاريخ االأحقية المحدد. 

ط( معامالت مع أطراف ذوي عالقة: 
قامت ال�شـــركة خالل عام 2011م بالدخول في معامالت مع اأطراف ذات عالقة، وفي مثل هذه المعامالت تتبع المجموعة نف�س ال�شـــروط 
واالأ�شـــ�س المتبعة مع الغير، وت�شـــمل االأطراف ذات العالقة بالمجموعة اأع�شـــاء مجل�س االإدارة وكبار الم�شـــاهمين وكبار التنفيذيين اأو اأي 
من اأقربائهم من الدرجة االأولى وفقًا الأنظمة هيئة ال�شـــوق المالية ووزارة التجارة وال�شـــناعة في هذا الخ�شـــو�س، وحيث اإن هذه االأنظمة 
تقت�شي االإف�شاح عن مثل هذه التعامالت، فيما يلي ملخ�س لتلك المعامالت التي تمت مع اأطراف ذات عالقة والتي يو�شى مجل�س االإدارة 

بالم�شادقة عليها وتجديدها لعام قادم )وفقًا لمقت�شيات كل حالة( وذلك كما يلي: 
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طبيعة المع�ملةالعلقةو�سف الطرف ذو العلقةم

�شـــركة كنـــان الدوليـــة للتطويـــر 1(
العقـــاري وهي �شـــركة م�شـــاهمة 
 ٪30 بن�شـــبة  مملوكـــة  مقفلـــة 
لمجموعة �شافوال وتعتبر �شافوال 
اأحد موؤ�ش�شـــيها ولهـــا ممثلين في 
ع�شـــوية مجل�ـــس اإدارتها والذين 
هـــم اأي�شـــًا اأع�شـــاء فـــي مجل�س 

اإدارة مجموعة �شافوال. 

�شركة تابعة
وع�شوية مجل�س 

اإدارة 

بيع ح�شـــة مجموعة �شافوال البالغة )40%( من اإجمالي م�شـــاحة االأر�س الكائنة بمدينة 
جـــدة والبالـــغ اإجمالي م�شـــاحتها 1.184.255.31 متر مربع، اإلى �شـــركة كنان الدولية 
للتطوير العقاري، بقيمة اإجمالية قدرها 213.8 مليون ريال �شـــعودي، وت�شمن العقد باأن 
يقوم الم�شـــتري ب�شـــداد اإجمالي المبلغ على ثالثة دفعات: دفعة اأولـــى قدرها 103 مليون 
ريال �شعودي من القيمة تم ا�شتالمها عند توقيع العقد، على اأن يتم �شداد الدفعة الثانية 
بعـــد مرور عامين من تاريخ توقيـــع العقد والدفعة الثالثة بعد مرور ثالثة اأعوام من تاريخ 

توقيع العقد وفقًا لما �شبق ن�شره في تداول. 
بيـــع ح�شـــة المجموعة البالغـــة )75%( من اإجمالي م�شـــاحة االأر�ـــس الواقعة بالمخطط 
رقم 2771/اأ بمدينة الريا�س والبالغ اإجمالي م�شـــاحتها )906.438.6 متر مربع(، اإلى 
�شـــركة كنان الدولية للتطويـــر العقاري المحدودة، بقيمة اإجماليـــة قدرها 394.1 مليون 
ريال، وت�شـــمن العقد باأن يقوم الم�شتري ب�شـــداد اإجمالي المبلغ على اأربعة دفعات: دفعة 
اأولـــى قدرهـــا 37.4 مليون ريال من اإجمالي القيمة عند توقيـــع العقد ومتبقي القيمة يتم 
�شداده على ثالث دفعات خالل ثالث �شنوات، على اأن يتم �شداد الدفعة الثانية بعد مرور 
�شنة من تاريخ توقيع العقد والدفعة الثالثة والرابعة ت�شدد كل واحدة منهما بعد مرور عام 

من تاريخ الدفعة التي ت�شبقها وفقًا لما �شبق ن�شره في تداول.
�شركة مدينة المعرفة االقت�شادية 2(

التي يتراأ�س الدكتور �شـــامي باروم 
مجل�ـــس اإداراتها ومملوكة بن�شـــبة 
11% لمجموعة �شـــافوال )مبا�شرة 
وغير مبا�شرة(، كما تعتبر �شافوال 
�شـــمن الموؤ�ش�شين ل�شـــركة مدينة 

المعرفة. 

ع�شو مجل�س اإدارة 
ون�شبة ملكية في 
راأ�شمال ال�شركة

تم توقيع عقد بيع لكامل ح�شـــة مجموعة �شـــافوال المبا�شـــرة وغير المبا�شـــرة والبالغة 
80% من اأ�شـــهم �شـــركة المجمعات الموحدة العقارية )�شـــركة م�شـــاهمة مقفلة( والتي 
�شـــوف تنقل اإليها مجموعة �شافوال ملكية ح�شـــتها البالغة 80% من االأر�شين الكائنتين 
بالمدينة المنورة والمجاورتين الأر�س م�شـــروع �شـــركة مدينة المعرفة بم�شاحه اإجمالية 

2.026.245 متر مربع، حيث بلغت قيمة ال�شفقة 631.3 مليون ريال. 

المهيـــدب 3( القـــادر  عبـــد  �شـــركة 
واأوالده المالكة لن�شـــبة 8.5% من 
مجموعـــة �شـــافوال والتـــي يتراأ�س 
مجل�ـــس اإدارتها �شـــعادة االأ�شـــتاذ 
�شـــليمان عبـــد القـــادر المهيـــدب 
والذي يتراأ�س اأي�شـــًا مجل�س اإدارة 
مجموعة �شـــافوال وع�شـــو مجل�س 

ممثل لها. 

رئي�س مجل�س 
اإدارة ال�شركة،

3-1 قامت اأحدى ال�شركات التابعة ل�شركة عبد القادر المهيدب واأوالده )قطاع االأغذية( 
ب�شـــراء �شـــلعة ال�شكر من ال�شـــركة المتحدة لل�شـــكر )اإحدى �شـــركات مجموعة �شافوال( 
بموجـــب عقـــود توريـــد، حيث بلـــغ اإجمالي قيمة الم�شـــتريات للعقـــود المنفذة من �شـــلعة 
ال�شـــكر 27 مليون ريال خالل العام المالي 2011م، علمًا باأن هذا التعامل كان قائمًا بين 
ال�شركتين قبل تعيين �شعادته ع�شوًا بمجل�س اإدارة المجموعة ويتم البيع ل�شركة المهيدب 
بنف�س االأ�شـــعار وال�شـــروط التي تتم مع الغير. عليه يو�شى المجل�س بالم�شادقة على هذه 

المعاملة التي تمت خالل العام 2011م والترخي�س بتجديدها لعام قادم.
3-2 قامت اأحدى ال�شركات التابعة ل�شركة عبد القادر المهيدب واأوالده )قطاع االأغذية( 
ببيـــع منتجاتهـــا من المواد الغذائية اإلى �شـــركة العزيزية بنده المتحـــدة )قطاع التجزئة 
بالمجموعة( بموجب عقود توريد، حيث بلغ اإجمالي قيمة الم�شتريات للعقود المنفذة من 
لمنتجاتهـــا الغذائيـــة خالل العام 2011م مبلغ 97 مليون ريال، علمًا باأن هذا التعامل كان 
قائمًا بين ال�شركتين قبل تعيين �شعادته ع�شوًا بمجل�س اإدارة المجموعة ويتم البيع بنف�س 
االأ�شعار وال�شروط التي تتم مع الغير، عليه يو�شى المجل�س بالم�شادقة على هذه المعاملة 

التي تمت خالل العام 2011م والترخي�س بتجديدها لعام قادم.
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طبيعة المع�ملةالعلقةو�سف الطرف ذو العلقةم

�شـــركة هرفي للخدمـــات الغذائية 4(
49٪ لمجموعة  المملوكـــة بن�شـــبة 
�شـــافوال )ملكيـــة مبا�شـــرة وغيـــر 
مبا�شـــرة( والتـــي يتقلـــد ع�شـــوية 
اأع�شـــاء  اأربعـــة  اإدارتهـــا  مجل�ـــس 
ممثلين لمجموعة �شـــافوال والذين 
هم اي�شًا اأع�شاء في مجل�س اإدارة 

مجموعة �شافوال. 

�شركة تابعة
وع�شوية مجل�س 

اإدارة

 قامـــت بع�ـــس ال�شـــركات التابعة لمجموعة �شـــافوال )في قطـــاع االأغذيـــة والتجزئة 
والبال�شـــتيك والعقار( بمعامالت وعقود تجارية مع �شركة هرفي للخدمات الغذائية 
)المملوكة بن�شبة 49% لمجموعة �شافوال بطريقة مبا�شرة وغير مبا�شرة وذلك بقيمة 
اإجمالية قدرها 32.7 مليون ريال، عليه يو�شـــي المجل�س بالترخي�س بتجديدها لعام 

قادم. وفيما يلي تفا�شيل المعامالت المذكورة:
�شـــركة العزيزية بنده المتحدة )اإحدى �شـــركات مجموعة �شـــافوال( عبارة عن )اإيجار 

محالت تجارية ومبيعات تجزئة لمواد غذائية( بقيمة اإجمالية قدرها 30 مليون ريال.
�شـــركة عافيـــة العالمية )اإحدى �شـــركات مجموعة �شـــافوال( عبارة عـــن )زيوت طعام( 

بقيمة اإجمالية قدرها 2.4 مليون ريال.
�شركة ال�شرق لل�شناعات البال�شتيكية )اإحدى �شركات �شافوال الأنظمة التغليف المملوكة 
بن�شـــبة 100% للمجموعة( عبارة عن منتجات عبوات بال�شـــتيكية بقيمة اإجمالية قدرها 

308 األف ريال.
�شـــركة المراعي المملوكة بن�شـــبة 5(

29.9% لمجموعـــة �شـــافوال ولهـــا 
ممثلين في ع�شوية مجل�س اإدارتها 
والذيـــن هـــم اأي�شـــًا اأع�شـــاء فـــي 

مجل�س اإدارة مجموعة �شافوال. 

ع�شوية مجل�س 
اإدارة 

ون�شبة ملكية في 
راأ�شمال ال�شركة

قامـــت المجموعة خـــالل عـــام 2011م )عبر �شـــركتها الفرعيـــة �شـــركة العزيزية بنده 
المتحدة( بتعامالت تجارية عادية وعقود توريد لمواد غذائية وا�شـــتهالكية الأ�شواق بنده 
مع �شـــركة المراعي وذلك بقيمة اإجمالية قدرها 286 مليون ريال، حيث يو�شي المجل�س 

بالم�شادقة عليها والترخي�س با�شتمرار هذه التعامالت وتجديدها لعام قادم. 

ك( إقرارات مجلس اإلدارة وفقًا ألنظمة هيئة السوق المالية للعام 2011م:
يـــود مجل�ـــس اإدارة المجموعة اأن ي�شـــير اإلى اأن المجموعة قد قامت في هذا التقرير باالإف�شـــاح عن المتطلبات التـــي تنطبق عليها وقامت 
بتطبيقهـــا مـــن الئحـــة حوكمة ال�شـــركات، اإال اأن هناك بع�س البنـــود ال تنطبق عليها، كمـــا اأن هناك بع�س البنود لم يتـــم تطبيقها من قبل 
المجموعـــة خـــالل العام 2011، وانطالقا من مبداأ االلتزام بمتطلبات الحوكمة اأو تف�شـــير عدم االلتزام )comply or explain(، فيما يلي 

االإقرارات المطلوبة وفقًا لنظام الحوكمة في هذا الخ�شو�س والبنود التي لم يتم تطبيقها من قبل المجموعة واأ�شباب عدم التطبيق: 

ك-1( اإقرارات المجل�س:

يقر مجل�س االإدارة بما يلي: 

اأنه تم اإعداد �شجالت الح�شابات بال�شكل ال�شحيح. . 1

اأن نظام الرقابة الداخلية اأُعد على اأ�ش�س �شليمة وتم تنفيذه بفاعلية. . 2

اأنه ال يوجد اأي �شك يذكر ب�شاأن قدرة ال�شركة على موا�شلة ن�شاطها.. 3

اأنه ال توجد اأي اختالفات عن معايير المحا�شبة ال�شادرة عن الهيئة ال�شعودية للمحا�شبين القانونيين، كما ال توجد اأي مالحظات جوهرية من المحا�شب . 4
القانوني على القوائم المالية للمجموعة للعام 2011م، ويلتزم مجل�س االإدارة بتزويد هيئة ال�شوق المالية باأي معلومات اإ�شافية تطلبها في اأي وقت في 

حالة اإبداء المراجع الأي تحفظات حول القوائم المالية ال�شنوية. 
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ال يملك اأي من اأع�شاء مجل�س اإدارة مجموعة �شافوال ح�شة في راأ�شمال ال�شركات الفرعية التابعة للمجموعة، ولم تقم ال�شركة باإبرام اأي اأعمال اأو عقود . 5
فيها م�شــــلحة جوهرية الأع�شــــاء مجل�س االإدارة وكبار التنفيذيين بما فيهم الرئي�س التنفيذي اأو المدير المالي اأو الأي �شــــخ�س ذي عالقة بهم اأو موظفي 
ال�شركة، �شوى ما تم االإف�شاح عنه فيما يتعلق بمعامالت ال�شركة مع اأطراف ذات عالقة اأو ملكية اأ�شهم في ال�شركة والتي �شبق تف�شيلها في هذا التقرير. 

لم تقدم ال�شركة اأي قر�س نقدي من اأي نوع الأع�شاء مجل�س اإدارتها، كما لم ت�شمن اأي قر�س يعقده واحد منهم مع الغير. . 6

ال توجد لل�شــــركة اأدوات للدين قابلة للتحويل الأ�شــــهم اأو قابلة لال�شــــترداد اأو حقوق خيار اأو مذكرات حق اكتتاب اأو حقوق م�شــــابهة اأ�شــــدرتها اأو منحتها . 7
المجموعة خالل العام.

لم يتم عقد اأي اتفاق اأو تنازل مع اأي من الم�شاهمين اأو اأحد التنفيذيين بالمجموعة اأو موظفيها اأو اإحدى �شركاتها الفرعية تم بموجبه التنازل عن حقه . 8
في االأرباح اأو اأي م�شلحة جوهرية اأخرى.

لم يتم تنفيذ اأي عقوبة اأو جزاء اأو قيد احتياطي مفرو�س على ال�شركة من هيئة ال�شوق المالية اأو من اأي جهة اإ�شرافية اأو تنظيمية اأو ق�شائية اأخرى.. 9

لي�س لدى ال�شــــركة اأ�شــــهم امتياز اأو اأ�شــــهم تتمتع باأولوية خا�شة في الت�شويت – �شواء للم�شاهمين اأو اأع�شــــاء مجل�س االإدارة اأو من�شوبيها- واأن كل اأ�شهم . 10
ال�شركة عبارة عن اأ�شهم عادية مت�شاوية القيمة اال�شمية ومت�شاوية في حقوق الت�شويت وغيرها من الحقوق ح�شب النظام. 

تخ�شع المجموعة للزكاة وفقًا الأنظمة م�شلحة الزكاة والدخل في المملكة العربية ال�شعودية، وتقوم بقيد مخ�ش�س الزكاة الم�شتحقة �شنويًا وتحميله على . 11
قائمة الدخل ويتم قيد التعديالت التي تطراأ عند الربط النهائي للزكاة- اإن وجدت – في الفترة التي يتم فيها الربط.

لم يقم المراجع الخارجي للمجموعة خالل العام المالي 2011م بتقديم اأي خدمات ذات �شبغة ا�شت�شارية لل�شركة ولم يتلق اأي اأتعاب في هذا الخ�شو�س.. 12

 )Comply or Explain( م� تم تطبيقه من اأحك�م لئحة حوكمة ال�سرك�ت وم� لم يتم تطبيقه وتف�سير عدم اللتزام )ك-2

يقر المجل�س باأن المجموعة قد قامت خالل عام 2011م بتطبيق كافة بنود الئحة حوكمة ال�شـــركات ال�شـــادرة من هيئة ال�شوق المالية خالل 
عام 2011م، عدا البند المتعلق باأ�شـــلوب الت�شـــويت التراكمي، والجدول رقم )ك-3( يو�شـــح ما تم تطبيقه من اأحكام الالئحة وما لم يتم 
تطبيقه واأ�شباب عدم التطبيق، كما اأن هناك بع�س البنود قد تم تطبيقها جزئيًا والتي يو�شحها الجدول التالي مع اأ�شباب تطبيقها جزئيًا. 

ك-3( نت�ئج المق�رنة ال�سنوية لمدى التزام ال�سركة بلئحة الحوكمة ال�س�درة من هيئة ال�سوق الم�لية ال�سعودية للع�م 2011م:

تاأكيـــدًا لمبـــداأ اال�شـــتقاللية فـــي تقييـــم مـــدى التـــزام ال�شـــركة بمعاييـــر حوكمـــة ال�شـــركات، ا�شـــتعانت مجموعـــة �شـــافوال خـــالل العـــام 
2011م ب�شـــركة اأرن�شـــت اآنـــد يونـــغ )Ernst & Young( للقيـــام بعمليـــة تدقيـــق ومقارنـــة الممار�شـــات الحاليـــة للمجموعـــة مـــع الئحـــة 
 حوكمـــة ال�شـــركات ال�شـــادرة مـــن قبـــل هيئـــة ال�شـــوق الماليـــة بالمملكـــة العربيـــة ال�شـــعودية ال�شـــادرة بموجـــب قـــرار مجل�ـــس الهيئـــة 
رقم 1-212-2006 وتاريخ 2006/11/12م، وذلك من خالل مقارنة ما جاء في الالئحة وبما هو مطبق فعليًا من قبل المجموعة. وفيما يلي 
نتائج م�شتوى االلتزام ببنود الئحة حوكمة ال�شركات الم�شار اإليها والبالغة )91( بندًا حيث بلغت ن�شبة البنود المطبقة 93%. الجدول والر�شم 

البياني اأدناه يمثل ملخ�شًا لنتائج عملية التقييم والمقارنة لعملية التطبيق: 
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اأ�سب�ب عدم التطبيق اأو التطبيق الجزئي عدد البنود 
التي ل 
تنطبق

عدد 
البنود 
غير 

المطبقة

عدد البنود 
المطبقة 

جزئي�ً

عدد 
البنود 

المطبقة 
ب�لك�مل

عدد 
البنود

رقم الم�دة وفق لئحة حوكمة 
ال�سرك�ت

م

المادة االأولى والثانية عبارة عن 
تمهيد وتعريفات.

.1

1 1 الثالثة: الحقوق العامة للم�شاهمين. .2
2 2 الرابعة: ت�شهيل ممار�شة 

الم�شاهمين لحقوقهم وح�شولهم 
على المعلومات.

.3

10 10 الخام�شة: حقوق الم�شاهمين 
المتعلقة باجتماع الجمعية العامة.

.4

بالن�شـــبة للبنـــد )6/ب( ال يت�شـــمن النظـــام 
الت�شـــويت  اأ�شـــلوب  للمجموعـــة،  االأ�شا�شـــي 
التراكمـــي كاأ�شـــلوب الختيـــار اأع�شـــاء مجل�س 
االإدارة فـــي الجمعيـــة العامـــة. بحيـــث قـــد تم 
عر�شـــه علـــى الجمعيـــة العامـــة للم�شـــاهمين 
مرتين، اإال اأنها لم توافق على تطبيقه وبالتالي 

لم يدرج ن�س يتعلق به في النظام االأ�شا�شي. 

1
)6/د(

1
)6/ب(

2 4 ال�شاد�شة: حقوق الت�شويت. .5

2 2 ال�شابعة: حقوق الم�شاهمين في 
اأرباح االأ�شهم.

.6

1 1 الثامنة: ال�شيا�شات واالإجراءات 
المتعلقة باالإف�شاح.

.7

بالن�شبة للبند )9/ز( قامت المجموعة باإجراء 
فح�ـــس لفاعليـــة اأنظمـــة الرقابـــة الداخليـــة 
حجـــم  لكبـــر  ونظـــرًا  الرئي�شـــية  لقطاعاتهـــا 
ال�شـــركة وانت�شارها جغرافيًا، ما زالت الجهود 
جارية ال�شـــتكمال عملية الفح�س والح�شـــول 
علـــى النتائـــج النهائية لكافـــة ال�شـــركات، اإال 
اأن النتائـــج العامـــة لم تظهر ق�شـــورًا جوهريًا 

يقت�شي االإف�شاح عنه. 
هنـــاك حاجة اإلى مزيـــد من الجهـــود لمتابعة 
�شـــعيد  علـــى  الداخليـــة  المراجعـــة  اأعمـــال 

المجموعة و�شركاتها الدولية. 

1
)9/ز(

6 7 التا�شعة: االإف�شاح في تقرير مجل�س 
االإدارة.

.8
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اأ�سب�ب عدم التطبيق اأو التطبيق الجزئي عدد البنود 
التي ل 
تنطبق

عدد 
البنود 
غير 

المطبقة

عدد البنود 
المطبقة 

جزئي�ً

عدد 
البنود 

المطبقة 
ب�لك�مل

عدد 
البنود

رقم الم�دة وفق لئحة حوكمة 
ال�سرك�ت

م

بالن�شـــبة للبنـــد )10/اأ1( و)10/ب3( والتي 
تتعلـــق بـــاإدارة المخاطـــر، بالرغـــم اأن لجنـــة 
اإدارة المخاطـــر قامت بتحديد الت�شـــور العام 
للمخاطـــر التي تواجـــه المجموعة و�شـــركاتها 
الفرعيـــة وتـــم االإف�شـــاح عنهـــا فـــي التقريـــر 
ال�صـــنوي للعـــام 2011م ويتـــم اإدارتها من قبل 
اللجنـــة ومجل�ـــس االإدارة والمجال�ـــس الفرعية 
لل�شركات الفرعية، اإال اأنه ال توجد ا�شتراتيجية 
�شـــاملة اأو �شيا�شة مكتوبة الإدارة المخاطر على 

م�شتوى المجموعة و�شركاتها الفرعية.
تـــم في منت�شـــف العام 2011م اإعادة ت�شـــكيل 
لجنـــة اإدارة المخاطر على م�شـــتوى المجل�س، 
وتقـــوم حاليًا بتطوير �شيا�شـــة لـــالإدارة المثلى 
لتلك المخاطر واآليات التعامل معها والطريقة 

المثلى الإدارتها. 

2
)10/اأ-1(
)10/ب-3(

15 17 العا�شرة: الوظائف االأ�شا�شية 
لمجل�س االإدارة.

.9

8 8 الحادية ع�شرة: م�شوؤوليات مجل�س 
االإدارة. 

.10

الأن  تنطبـــق،  ال  )12/ط(  للفقـــرة  بالن�شـــبة 
النظام االأ�شا�شي لل�شركة ال يت�شمن اإعطاء اأي 
�شخ�شية اعتبارية الحق في تعيين ممثلين لها 

في ع�صوية المجل�س. 

1
)12/ط(

8 9 الثانية ع�شرة: تكوين مجل�س 
االإدارة.

.11

3 3 الثالثة ع�شرة: لجان مجل�س االإدارة 
وا�شتقالليتها.

.12

11 11 الرابعة ع�شرة: لجنة المراجعة. .13
بالن�شبة للبند )15/ج2( و)15/ج4( والمتعلق 
لمجل�ـــس  والقـــوة  ال�شـــعف  بتحديـــد جوانـــب 
االإدارة، قامـــت المجموعـــة فـــي يناير 2012م 
بتكليـــف جّهـــة متخ�ش�شـــة تقوم حاليـــًا بعمل 
تقييم الأداء مجل�ـــس االإدارة الذي بداأت دورته 
فـــي 2010/7/1م، حيـــث تـــم عمـــل مقابالت 
�شخ�شـــية مع اأع�شـــاء مجل�ـــس االإدارة ويجري 
ا�شـــتكمال بقية االإجراءات وفقًا للخطة المتفق 

عليها. 

2
)15/ج 2(
)15/ج 4(

6 8 الخام�شة ع�شرة: لجنة التر�شيحات 
والمكافاآت.

.14

4 4 ال�شاد�شة ع�شرة: اجتماعات مجل�س 
االإدارة وجدول االأعمال. 

.15
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اأ�سب�ب عدم التطبيق اأو التطبيق الجزئي عدد البنود 
التي ل 
تنطبق

عدد 
البنود 
غير 

المطبقة

عدد البنود 
المطبقة 

جزئي�ً

عدد 
البنود 

المطبقة 
ب�لك�مل

عدد 
البنود

رقم الم�دة وفق لئحة حوكمة 
ال�سرك�ت

م

1 1 ال�شابعة ع�شرة: مكافاآت اأع�شاء 
مجل�س االإدارة وتعوي�شاتهم

.16

3 3 الثامنة ع�شرة: تعار�س الم�شالح 
في مجل�س االإدارة

.17

2 1 5 83 91
 - ٪1.1 ٪5.5 ٪93.4 ٪100

وفيما يلي ر�شم بياني يو�شح نتائج البنود المطبقة بالكامل والمطبق جزئيًا وغير المطبقة للعام 2011م  )علمًا باأنه قد تم ا�شتبعاد البنود 
التي ال تنطبق على المجموعة وفقًا للبيان ك-3 ال�شابق(:

ل( توصيات مجلس اإلدارة للجمعية العامة للمساهمين رقم )35(:
في �شوء ما تقدم يو�شي المجل�س اإلى ح�شراتكم بما يلي: 

الموافقة على ما ورد بالتقرير ال�شنوي لمجل�س االإدارة للعام 2011م.. 1
الم�شادقة على الح�شابات الختامية )المدققة( وتقرير مراجعي الح�شابات عن العام المالي2011م. . 2
الموافقـــة علـــى اقتراح مجل�س االإدارة بتوزيع اأرباح عن الربع الرابع من العام 2011م قدرها )275 مليون ريال(، اأي بواقع 0.55 ريال . 3

لل�شـــهم الواحد، باالإ�شـــافة اإلى الم�شـــادقة على ما تم توزيعه من اأرباح عـــن الثالثة اأرباع االأولى من العـــام 2011م بواقع 0.75 ريال 
لل�شـــهم الواحـــد باإجمالي مبلـــغ قدره )375 مليون ريال( بحيث ي�شـــبح اإجمالي الربح الموزع )1.30( ريال �شـــعودي لل�شـــهم الواحد 
وي�شـــبح اإجمالي المبلغ الذي �شـــيتم توزيعه )650 مليون ريال( عن �شـــنة 2011م وهو ما يعادل 13% من راأ�شـــمال ال�شـــركة، علمًا باأن 

تاريخ اأحقية اأرباح الربع الرابع 2011م �شتكون بنهاية تداول يوم اجتماع الجمعية العامة المقرر له يوم 17 اأبريل 2012م باإذن اهلل.
اإبراء ذمــة اأع�شـاء مجل�س االإدارة مـن م�شئولية اإدارة ال�شركة عـن العام 2011م. . 4
الموافقة على تعيين المراجع الخارجي لح�شـــابات ال�شـــركة لتدقيق ح�شـــابات ال�شركة ربع ال�شـــنوية والح�شابات الختامية للعام المالي . 5

2012م وتحديد اأتعابه.
الم�شـــادقة على قرار مجل�س االإدارة بناءا على تو�شـــية لجنة المكافاآت والتر�شـــيحات والحوكمة بتعيين �شـــعادة االأ�شتاذ/ بدر بن عبد . 6

اهلل العي�شى ع�شوًا بمجل�س اإدارة المجموعة اعتبارًا من يوم 2011/8/10م وحتى نهاية الدورة الحالية لمجل�س االإدارة التي تنتهي في 
2013/6/30م وذلك في المكان الذي �شغر بعد ا�شتقالة االأ�شتاذ يو�شف علي ر�شا من ع�شوية المجل�س. 

الم�شـــادقة علـــى المعامـــالت والعقود التي تمت مـــع اأطراف ذات عالقة خالل العام 2011م والتي تم تف�شـــيلها في التقرير ال�شـــنوي . 7
لمجل�س االإدارة للعام 2011م.

٪93.4 ق بالكامل  ُطبِّ  
٪5.5 ق جزئياً  ُطبِّ  
٪1.1 غير ُمطّبق   
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شكر وتقدير

ي�شـــر مجل�س اإدارة المجموعة اأن ينتهز هذه الفر�شـــة ليتقدم لمقام خادم الحرمين ال�شريفين وولي عهده 
االأميـــن- يحفظهمـــا اهلل- بخال�س ال�شـــكر والتقدير لمـــا يقدمونه من جهد حثيث لتحقيـــق رفاهية واأمن 
هذا الوطن. كما يتقدم المجل�س بخال�س �شـــكره وتقديره اإلى حكومة خادم الحرمين ال�شـــريفين الر�شيدة 
على دعمها ورعايتها الم�شـــتمرة ل�شـــركات القطاع الخا�س. كما ي�شـــكر المجل�س جميع عمالء المجموعة 
وم�شـــتهلكي منتجاتهـــا على ثقتهـــم ودعمهم. وينتهـــز المجل�س هذه المنا�شـــبة ليعرب عن خال�س �شـــكره 
وامتنانه لم�شـــاهمي المجموعة على ثقتهم وكريم دعمهم، داعين اهلل عز وجل اأن يتوج هذه الثقة والدعم 
بمزيد من التطور واالزدهار للمجموعة. كما يقدم المجل�س ال�شـــكر الإدارة المجموعة و�شـــركاتها الفرعية 
ومن�شـــوبيها لجهودهم المخل�شـــة واأدائهم المتميز خالل العام المالي 2011م. كما يتطلع مجل�س االإدارة 

اإلى المزيد من االإنجازات والتميز خالل العام 2012م. 
واهلل ولي التوفيق،،،  

مجل�س اإدارة مجموعة �س�فول
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تقرير مراجعي الح�شابات
قائمة المركز المالي الموحدة

قائمة الدخل الموحدة
قائمة التدفقات النقدية الموحدة

قائمة التغيرات في حقوق الم�شاهمين الموحدة
اإي�شاحات حول القوائم المالية الموحدة

تقرير مراجعي الحسابات والقوائم المالية
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تقرير مراجعي الح�شابات

براي�س ووتر ه�و�س كوبرز
جميل �شكوير، �شارع التحلية

�س.ب 16415، جـدة 21464
المملكة العربية ال�شعودية

هاتف: 4400 610 2 966+
فاك�س: 4411 610 2 966+

www.pwc.com/middle-east 

تقرير مراجعي الحسابات

اإلى ال�شادة الم�شاهمين �شركة مجموعة �شافوال
)�شركة م�شاهمة �شعودية(

نط�ق المراجعة

لقد راجعنا قائمة المركز المالي الموحدة المرفقة ل�شـــركة مجموعة �شافوال )�شـــركة م�شاهمة �شعودية( )“ال�شركة”( و�شركاتها التابعة 
)مجتمعين “المجموعة”( كما في 31 دي�شمبر 2011 والقوائم الموحدة للدخل والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق الم�شاهمين لل�شنة 
المنتهية في ذلك التاريخ واالإي�شـــاحات التي تعتبر جزءًا ال يتجزاأ من هذه القوائم المالية الموحدة. تعتبر اإدارة المجموعة م�شـــوؤولة عن 
هذه القوائم المالية الموحدة، والتي اأعدتها ال�شركة وفقًا للمادة 123 من نظام ال�شركات والمقدمة لنا مع كافة المعلومات والبيانات التي 

طلبناها. اإن م�شوؤوليتنا هي اإبداء الراأي حول هذه القوائم المالية الموحدة اإ�شتنادًا اإلى المراجعة التي قمنا بها.

لقد قمنا بمراجعتنا وفقا لمعايير المراجعة المتعارف عليها في المملكة العربية ال�شعودية التي تتطلب منا تخطيط وتنفيذ اأعمال المراجعة 
للح�شول على تاأكيد منا�شب باأن القوائم المالية ال تحتوي على اأخطاء جوهرية. ت�شمل المراجعة اإجراء فح�س اختباري للم�شتندات واالأدلة 
الموؤيدة للمبالغ واالإي�شـــاحات الواردة في القوائم المالية. كما تت�شـــمن المراجعة اإجراء تقييم للمعايير المحا�شـــبية المطبقة والتقديرات 

الهامة التي اأعدت بمعرفة االإدارة ولطريقة العر�س العام للقوائم المالية. ونعتقد اأن مراجعتنا تعطينا اأ�شا�شًا منا�شبا الإبداء راأينا. 
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راأي مطلق

وفي راأينا، اأن القوائم المالية الموحدة ككل والم�شار اإليها اأعاله:
• تمثل ب�شــــورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي للمجموعة كما في 31 دي�شـــمبر 2011 ونتائج اأعمالها وتدفقاتها 	

النقدية لل�شـــنة المنتهية في ذلك التاريخ وذلك وفقًاً للمبادئ المحا�شـــبية المتعارف عليها في المملكة العربية ال�شـــعودية والمالئمة 
لظروف المجموعة.

• تتفق، من جميع النواحي الجوهرية، مع متطلبات نظام ال�شـــركات وعقد تاأ�شـــي�س ال�شـــركة فيما يتعلق باإعداد وعر�س القوائم المالية 	
الموحدة.

براي�س وتره�و�س كوبرز

اإبراهيم ر�شا حبيب
ترخي�س رقم 383

29 ربيع االأول 1433هـ
)21 فبراير 2012(

براي�س وتر هاو�س كوبرز، ترخي�س رقم )25(
ال�شركاء المرخ�شون: �شامي اليا�س فرح ) 168(، عمر محمد ال�شقا )369(، خالد اأحمد مح�شر )368(،

محمد عبدالعزيز )367(، عبدالحميد محمد �شعد ب�شتاق )155(، اإبراهيم ر�شا حبيب )383(
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قائمة المركز المالي الموحدة
)جميع المبالغ باآالف الرياالت ال�شعودية ما لم يذكر غير ذلك(

كما في 31 دي�شمبر 2011 م
20112010اإي�س�ح

الموجودات
موجودات متداولة

51.214.084577.414نقد وما يعادله
61.815.6401.677.750ذمم مدينة

73.152.4492.527.070مخزون
81.424.242936.578مدفوعات مقدمة واأخرى

9167.398191.831موجودات م�شنفة كمحتفظ بها للبيع
7.773.8135.910.643

موجودات غير متداولة

-10308.678-3ذمم مدينة طويلة االأجل من طرف ذو عالقة
105.332.1616.107.255اإ�شتثمارات

115.384.4304.739.217ممتلكات وم�شنع ومعدات
121.302.2941.024.821موجودات غير ملمو�شة

12.327.56311.871.293
20.101.37617.781.936مجموع الموجودات

المطلوبات
مطلوب�ت متداولة

132.755.4292.069.534قرو�س ق�شيرة االأجل
14656.103709.257الجزء المتداول �شمن المطلوبات المتداولة

152.718.9272.128.835ذمم دائنة 
161.428.5211.616.152م�شاريف م�شتحقة ومطلوبات اأخرى
9181.299200.350مطلوبات م�شنفة كمحتفظ بها للبيع

7.740.2796.724.128
مطلوب�ت غير متداولة

142.821.4942.394.807قرو�س طويلة االأجل
17103.181111.630ربح موؤجل

1858.34260.397ذمم دائنة طويلة االأجل
19307.263276.106مكافاأة نهاية الخدمة للموظفين

3.290.2802.842.940
11.030.5599.567.068مجموع المطلوب�ت
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20112010اإي�س�ح

حقوق الملكية
حقوق الملكية الع�ئدة لم�س�همي ال�سركة:

215.000.0005.000.000راأ�س المال
221.077.010956.772اإحتياطي نظامي

4.0004.000اإحتياطي عام
2.005.3781.425.440اأرباح مبقاة

)90.112()808(10اإحتياطي القيمة العادلة
اأثر �شفقة االإ�شتحواذ مع م�شاهمي 

)45.637()59.443(1 االأقلية بدون تغيير في ال�شيطرة
)230.426()303.670(فروقات تحويل عمالت اأجنبية

7.722.4677.020.037مجموع حقوق الم�شاهمين
1.348.3501.194.831حقوق االأقلية

9.070.8178.214.868مجموع حقوق الملكية
20.101.37617.781.936مجموع المطلوب�ت وحقوق الملكي

30التزامات محتملة وتعهدات
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قائمة الدخل الموحدة
)جميع المبالغ باآالف الرياالت ال�شعودية ما لم يذكر غير ذلك(

كما في 31 دي�شمبر 2011 م
 2010 2011اإي�س�ح

 21.029.472 2025.195.702االإيرادات
)17.614.233()21.224.980(20تكلفة االإيرادات

 3.415.239 3.970.722اإجمالي الربح
ح�شة ال�شركة في �شافي دخل �شركات زميلة وتوزيعات

 اأرباح من اإ�شتثمار متاح للبيع- �شافي
 459.522 10440.613-1 و 2-10

 97.340 2596.767اإيرادات اأخــرى- �شافي 
 3.972.101 4.508.102اإجمالي الدخل 

م�س�ريف ت�سغيلية:

)1.870.153()2.144.813(20و 23بيع وت�شويق
)603.138()562.472(20و 24عمومية واإدارية

)2.473.291()2.907.285(اإجمالي الم�شاريف
 1.498.810 1.800.817الدخل من العمليات

اإيرادات )م�س�ريف( اأخرى

 195.055 10152.781ربح من اإ�شتبعاد اإ�شتثمارات خ�شارة هبوط في:
)115.000(-9موجودات ومطلوبات لغر�س البيع

)102.290()35.366(12موجودات غير ملمو�شة
)66.426(-10-2اإ�شتثمارات متاحة للبيع
)244.260()317.472(26نفقات تمويلية- �شافي

 1.165.889 1.600.760الدخل قبل الزكاة وال�شرائب االأجنبية وحقوق االأقلية
)140.146()132.024(16زكاة و�شريبة دخل اأجنبية

 1.025.743 1.468.736�شافي الدخل قبل حقوق االأقلية
)139.041()266.360(ح�شة حقوق االأقلية في �شافي دخل �شركات تابعة موحدة

 886.702 1.202.376�شافي الدخل لل�شنة
28ربحية ال�سهم )ري�ل �سعودي(:

 3.00 3.60الدخل من العمليات
 1.77 2.40�شافي الدخل لل�شنة
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قائمة التدفقات النقدية الموحدة
)جميع المبالغ باآالف الرياالت ال�شعودية ما لم يذكر غير ذلك(

كما في 31 دي�شمبر 2011 م
20112010اإي�س�ح

التدفقات النقدية من االأن�شطة الت�شغيلية
1.202.376886.702�شافي الدخل لل�شنة

تعديلت لبنود غير نقدية

)12.555(68.301مخ�ش�س ديون م�شكوك في تح�شيلها
77.64943.594مخ�ش�س مخزون متقادم

11558.234812.791و12و17اإ�شتهالكات واإطفاءات وهبوط في القيمة
266.360139.041ح�شة حقوق االأقلية في �شافي الدخل

)459.522()436.863(10ح�شة في اأرباح �شركات زميلة
317.472244.260نفقات تمويلية- �شافي

)195.055()152.781(10ربح اإ�شتبعاد اإ�شتثمارات
)3.075()10.087(ربح بيع ممتلكات وم�شنع ومعدات

تغيرات في راأ�س الم�ل الع�مل

)158.952()79.620(ذمم مدينة
)404.600()604.557(مخزون

)65.431(174.191م�شاريف مدفوعة مقدمًا وذمم اأخرى
486.910154.391ذمم دائنة

389.437)195.281(م�شاريف م�شتحقة ومطلوبات اأخرى
31.15733.820مكافاأة نهاية الخدمة للموظفين

1.573.4611.404.846�س�في النقد الن�تج عن الأن�سطة الت�سغيلية

التدفقات النقدية من االأن�شطة االإ�شتثمارية
)20.062(141.313تاأثير النقدية في اإيقاف توحيد �شركة زميلة

)478.285()674.044(11اإ�شافات ممتلكات وم�شنع ومعدات
-)445.642(1و 12-1اإكت�شاب �شركات تابعة

94.807142.546المتح�شل من بيع ممتلكات وم�شنع ومعدات
)745.279()219.892(10اإ�شافات لالإ�شتثمارات

142.069280.000المتح�شل من بيع اإ�شتثمارات
10222.303167.544توزيعات اأرباح م�شتلمة

7.86428.652�شافي التغير في اإ�شتثمارات اأخرى
)54.708()37.054(اإ�شافات اإلى نفقات موؤجلة

)679.592()768.276(�س�في النقد الم�ستخدم في الأن�سطة الإ�ستثم�رية
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20112010اإي�س�ح

التدفقات النقدية من االأن�شطة التمويلية
)157.647(644.686�شافي التغيرات في قرو�س ق�شيرة االأجل

1.045.0101.126.001اإ�شافات اإلى قرو�س طويلة االأجل
)795.089()909.257(ت�شديدات لقرو�س طويلة االأجل

)35.918()20.963(�شافي التغيير في ودائع مقّيدة مقابل تمويل
)416.478()112.841(التغير في حقوق االأقلية 
)244.260()317.472(نفقات تمويلية- �شافي
)625.634()497.678(توزيعات اأرباح مدفوعة

)1.149.025()168.515(�س�في النقد الم�ستخدم في الأن�سطة التمويلية

)423.771(636.670 �شافي الزيادة/ )النق�س( في النقد وما يعادله
577.4141.001.185نقد وما يعادله كما في بداية ال�شنة

51.214.084577.414نقد وم� يع�دله كم� في نه�ية ال�سنة

جدول تكميلي لمعلومات غير نقدية
467.359175.324ممتلكات م�شنفة كمتاحة للبيع

)68.511(1089.304اإحتياطي القيمة العادلة
)36.575()73.244(10فروقات تحويل عمالت اأجنبية
 2.2002.200مكافاأة اأع�شاء مجل�س االإدارة

191.831-موجودات م�شنفة كمحتفظ بها للبيع
200.350-مطلوبات م�شنفة كمحتفظ بها للبيع
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قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة
)جميع المبالغ باآالف الرياالت ال�شعودية ما لم يذكر غير ذلك(

كما في 31 دي�شمبر 2011 م
حقوق الملكية الع�ئدة لم�س�همي ال�سركة

اإحتياطي راأ�س المالاإي�شاح
نظامي

اإحتياطي 
عام

اإحتياطي القيمة 
العادلة

اأثر �شفقة 
االإ�شتحواذ مع 

م�شاهمي االأقلية 
بدون تغيير في 

ال�صيطرة

فروقات تحويل 
عمالت اأجنبية

مجموع حقوق اأرباح مبقاة
الم�صاهمين

 7.020.037 1.425.440)230.426()45.637()90.112(4.000  15.000.000956.772 ين�ير 2011 

1.202.376 1.202.376------�شافي الدخل لل�شنة 
-)120.238(----120.238 -المحّول اإلى االإحتياطي النظامي 22

)500.000()500.000(------توزيعات اأرباح 29
89.304 ---89.304 --تعديل اإحتياطي القيمة العادلة 10

)73.244(-)73.244(-----فروقات تحويل عمالت اأجنبية
)2.200()2.200(------مكافاأة اأع�شاء مجل�س االإدارة 20

اإقتناء حقوق الم�شاهمين االأقليين بدون تغيير في ال�شيطرة
)13.806(--)13.806(----تغييرات اأخرى في حقوق االأقلية

7.722.467 2.005.378 )303.670()59.443()808(4.000 1.077.010 315.000.000 دي�سمبر 2011 

6.960.628 1.254.608 )193.851(49.370 )21.601(4.000 868.102 15.000.000 يناير 2010
886.702 886.702 �شافي الدخل لل�شنة 

-)88.670(----88.670 -المحّول اإلى االإحتياطي النظامي 22
)625.000()625.000(توزيعات اأرباح 29

)68.511(---)68.511(---تعديل اإحتياطي القيمة العادلة 10
)36.575(-)36.575(---فروقات تحويل عمالت اأجنبية

)2.200()2.200(------مكافاأة اأع�شاء مجل�س االإدارة 20
اإقتناء حقوق الم�شاهمين االأقليين 

بدون تغيير في ال�شيطرة
تغييرات اأخرى في حقوق االأقلية

---- )95.007(-- )95.007(

 7.020.037 1.425.440)230.426()45.637()90.112( 4.000 315.000.000956.772 دي�سمبر 2010 

• تعتبر االإي�شاحات في ال�شفحات من رقم 96 اإلى رقم 127 جزءًا ال يتجزاأ من هذه القوائم المالية االأولية الموحدة.	



96

تقرير مراجعي الح�شابات

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
)جميع المبالغ باآالف الرياالت ال�شعودية ما لم يذكر غير ذلك(

كما في 31 دي�شمبر 2011 م

1- معلومات عامة
اإن �شـــركة مجموعة �شـــافوال )“ال�شـــركة”( و�شـــركاتها التابعة )ي�شـــار اإليهم بـ “المجموعة”( ت�شـــمل ال�شـــركة وجميع �شـــركاتها التابعة 
واالأجنبية. تتمثل اأهداف ال�شـــركة جنبًا اإلى جنب مع �شـــركاتها التابعة في ت�شـــنيع وت�شـــويق الزيوت النباتية واإن�شـــاء ال�شناعات المكملة 
لها ومنافذ التجزئة ومنتجات االألبان واالأجبان واالأغذية ال�شـــريعة ومواد التغليف واالإ�شـــتيراد والت�شـــدير والتعهدات التجارية والوكاالت 

التجارية، باالإ�شافة اإلى تنمية المنتجات الزراعية واأن�شطة اال�شتثمار العقاري المرتبطة بها.
اإن ال�شـــركة �شـــركة م�شاهمة �شعودية تاأ�ش�شـــت وفقًا لنظام ال�شـــركات في المملكة العربية ال�شعودية بموجب المر�شـــوم الملكي رقم م/21 
بتاريخ 29 ربيع االأول 1398هـ )الموافق 9 مار�س 1978م(. �شـــدر �شـــجل ال�شـــركة التجاري رقم 4030019708 في مدينة جدة بتاريخ 21 

رجب 1399هـ )الموافق 16 يونيو 1979(.
كما في 31 دي�شمبر، لدى ال�شركة ا�شتثمارات في ال�شركات التابعة التالية )ي�شار اإليهم بـ “المجموعة”(.

)اأ( ال�سرك�ت الت�بعة المملوكة مب��سرة

)1( �شركات تابعة ذات ن�شاط

ن�سبة الملكية )ب�لم�ئة( كم� بلد الت�أ�سي�س الرئي�سيالن�شاط التجارياإ�سم ال�سركة الت�بعة

في 31 دي�سمبر

20112010
9090اأغذيةالمملكة العربية ال�شعودية�شركة �شافوال لالأغذية )اإ�س اإف �شي(

74.474.4تجزئةالمملكة العربية ال�شعودية �شركة العزيزية بندة المتحدة )اآيه بي يو(
ت�شنيع منتجات التعبئة المملكة العربية ال�شعودية�شركة �شافوال الأنظمة التغليف المحدودة )اإ �س بي اإ�س(

والتغليف البال�شتيكية
100100

8080عقارالمملكة العربية ال�شعودية �شركة المتون العالمية القاب�شة لالإ�شتثمار العقاري )المتون(
100-اإمتياز بالتجزئةالمملكة العربية ال�شعودية �شركة بتول للتجارة العالمية المحدودة )بتول(

19.119.1ت�شنيع ال�شكرجمهورية م�شر العربيةال�شركة المتحدة لل�شكر، م�شر )يو اإ�س �شي اإي(
88تجزئةالمملكة العربية ال�شعودية�شركة المخازن الكبرى التجارية )جيانت(

88تجزئةلبنانال�شركة المتحدة لالأ�شواق المركزية )يو �شي �شي اإم(
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)2( �شركات تابعة متوقفة الن�شاط و�شركات تابعة قاب�شة

ن�سبة الملكية )ب�لم�ئة( كم� في بلد الت�أ�سي�س الرئي�سيالن�شاط التجارياإ�سم ال�سركة الت�بعة

31 دي�سمبر

20112010
100100�شركة قاب�شةالمملكة العربية ال�شعوديةقفزات الكونية للممتلكات العقارية المحدودة

100100�شركة قاب�شةالمملكة العربية ال�شعوديةاالأوقات الكونية المحدودة
100100�شركة قاب�شةالمملكة العربية ال�شعوديةاأعالينا الكونية المحدودة

100100�شركة قاب�شةالمملكة العربية ال�شعوديةاأبتكر الكونية المحدودة
8080�شركة قاب�شةالمملكة العربية ال�شعودية �شـركة اأديم العربية المحدودة )ايه ايه �شي( 

4.54.5�شركة قاب�شةالمملكة العربية ال�شعودية�شركة �شافوال لالإ�شتثمارات ال�شناعية )اإ�س اأي اأي �شي(
100100�شركة قاب�شةاالأردن�شركة مدارك لالإ�شتثمارات 

100100�شركة قاب�شةالمملكة العربية ال�شعودية�شركة االأطر لمواد التغليف المحدودة )االأطر(
-100�شركة قاب�شةالمملكة العربية ال�شعوديةمرا�شينا العالمية الإ�شتثمار العقار المحدودة

-100�شركة قاب�شةالمملكة العربية ال�شعوديةاأ�شداء العالمية الإ�شتثمار العقار المحدودة
-100�شركة قاب�شةالمملكة العربية ال�شعوديةم�شاعي العالمية الإ�شتثمار العقار المحدودة

-100�شركة قاب�شةالمملكة العربية ال�شعودية�شرايا العالمية الإ�شتثمار العقار المحدودة
100100متوقفة الن�شاطالجزر البريطانية العذراء �شركة �شافوال للتجارة العالمية المحدودة

100100متوقفة الن�شاطالمملكة العربية ال�شعوديةال�شركة المتحدة للممتلكات العقارية )يو بي دي �شي(
100100متوقفة الن�شاطالمملكة العربية ال�شعودية�شركة كامن ال�شرق لالإ�شتثمارات ال�شناعية )كامن(
100100متوقفة الن�شاطالمملكة العربية ال�شعودية�شركة �شدوق العربية لالإت�شاالت ال�شلكية )�شدوق( 

100100متوقفة الن�شاطالمملكة العربية ال�شعودية�شركة الموؤون العالمية القاب�شة 
100100متوقفة الن�شاطالمملكة العربية ال�شعودية�شركة عافية العربية لالأغذية 

)ب( �سرك�ت ت�بعة تحت �سيطرة �سركة �س�فول للأغذية

ن�سبة الملكية )ب�لم�ئة( كم� الن�شاط التجاري الرئي�شيبلد الت�أ�سي�ساإ�سم ال�سركة الت�بعة

في 31 دي�سمبر

20112010�شيطرة مبا�شرة
ت�شنيع الزيوت ال�شالحة المملكة العربية ال�شعودية�شركة عافية العالمية )اإيه اإي �شي(

لالأكل
95.1995.19

9595�شركة قاب�شةالمملكة العربية ال�شعودية�شركة �شافوال لالإ�شتثمار ال�شناعي )�شي اأي اأي �شي(
�شركة �شافوال الأ�شواق االأغذية النا�شئة المحدودة  )اإ�س 

اأف اأ�س �شي(
95.495.4�شركة قاب�شةالجزر البريطانية العذراء

9595�شركة قاب�شةجزر الكايمن�شركة �شافوال لالأغذية وال�شكر )اإ�س اأف اأ�س �شي(
-100ت�شنيع المعكرونهجمهورية م�شر العربية�شركة الملكة لل�شناعات الغذائية
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ن�سبة الملكية )ب�لم�ئة( كم� الن�شاط التجاري الرئي�شيبلد الت�أ�سي�ساإ�سم ال�سركة الت�بعة

في 31 دي�سمبر

-100ت�شنيع المعكرونهجمهورية م�شر العربية�شركة الفرا�شة لل�شناعات الغذائية
�شركة االإ�شكندرية لل�شكر )اأي اأ�س �شي اأي(، �شابقًا ذات 

�شيطرة م�شتركة
1919ت�شنيع ال�شكرجمهورية م�شر العربية

�سيطرة من قبل ال�سرك�ت الت�بعة لل�سركة

�شركة �شافوال لالإ�شتثمارات ال�شناعية
74.4874.48ت�شنيع ال�شكرالمملكة العربية ال�شعوديةال�شركة المتحدة لل�شكر )يو اأ�س �شي(

ال�شركة المتحدة لل�شكر 
56.7556.75ت�شنيع ال�شكرجمهورية م�شر العربيةال�شركة المتحدة لل�شكر، م�شر

-62ت�شنيع ال�شكرجمهورية م�شر العربية�شركة االإ�شكندرية لل�شكر )اأي اأ�س �شي اأي(
-100ت�شنيع ال�شكرجزر الكايمن�شركة بييت لالإ�شتثمارات )بي اإ�س اآي(

ال�شركة المتحدة لل�شكر، م�شر
1930ت�شنيع ال�شكرجمهورية م�شر العربية�شركة االإ�شكندرية لل�شكر

�شركة �شافوال الأ�شواق االأغذية النا�شئة المحدودة
ت�شنيع الزيوت ال�شالحة المغرب �شركة �شافوال المغربية

لالأكل
100100

ت�شنيع الزيوت ال�شالحة ال�شودان�شافوال للزيوت ال�شالحة لالأكل )ال�شودان( المحدودة
لالأكل

100100

ت�شنيع الزيوت ال�شالحة الجزائر�شركة عافية العالمية- الجزائر
لالأكل

100100

في 1 نوفمبر من عام 2011، اإ�شـــترت �شـــركة �شـــافوال لالأغذية ح�شة ملكية بن�شبة 100% في �شـــركتي الملكة والفرا�شة، ومقرهم بم�شر. 
يتمثل ن�شاط هذه ال�شركات التابعة باإن�شاء وت�شغيل م�شانع االإنتاج جميع اأنواع المعكرونة والطحين الإنتاج الطحين.

خالل العام، قامت المجموعة باإ�شـــتثمار اإ�شـــافي في �شـــركة االإ�شـــكندرية لل�شكر، �شركة ذات �شـــيطرة م�شتركة �شـــابقًا، واإكت�شبت ح�شة 
م�شـــيطرة. اإن الح�شـــة الفعلية للمجموعة هي 70.54 %. اإن �شـــركة االإ�شكندرية لل�شـــكر هي في فترة ما قبل الت�شغيل و�شت�شنع �شكر مكرر 

من البنجر.
ن�سبة الملكية )ب�لم�ئة( كم� الن�شاط التجاري الرئي�شيبلد الت�أ�سي�ساإ�سم ال�سركة الت�بعة

في 31 دي�سمبر

20112010
الجمهورية االإ�شالمية �شركة �شافوال بي�شهر )اأ�س بي �شي(

االيرانية
8080�شركة قاب�شة

100100�شركة قاب�شةالجزر البريطانية العذراء�شافوال لالأغذية المحدودة )اأ�س اأف اإل(
ت�شنيع الزيوت ال�شالحة االأردن �شـركة عافية العالميـة االأردن 

لالأكل
97.497.4
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9090�شركة قاب�شةالجزر البريطانية العذراء �شـركة اأنف�شكز 
100100�شركة تجاريةالجزر البريطانية العذراءعافية للتجارة العالمية 

100100متوقفة الن�شاطالجزر البريطانية العذراء �شافوال لالأغذية العالمية 
100100�شركة قاب�شةتركيا�شركة كوغو غيدا ياتوم في تكاريت اإيه اإ�س )كوغو(

100100�شركة قاب�شةلوك�شمبرغ�شـركة مالينترا القاب�شـة
�شركة �شافوال بي�شهر

الجمهورية االإ�شالمية �شركة بي�شهر ال�شناعية
االيرانية

ت�شنيع الزيوت ال�شالحة 
لالأكل

79.979.9

الجمهورية االإ�شالمية �شركة مارجرين للت�شنيع
االيرانية

ت�شنيع الزيوت ال�شالحة 
لالأكل

79.979.9

�شافوال لالأغذية المحدودة
ت�شنيع الزيوت ال�شالحة جمهورية م�شر العربية�شركة عافية العالمية م�شر )اأي اأي �شي اإي(

لالأكل
99.9299.92

100100متوقفة الن�شاطالجزر البريطانية العذراء �شركة اإلنقنتون العالمية المحدودة
100100متوقفة الن�شاطالجزر البريطانية العذراء �شركة التيمار العالمية المحدودة 

�شركة اأنف�شكز
ت�شنيع الزيوت ال�شالحة كازاخ�شتان�شركة �شافوال لالأغذية )�شي اآي اإ�س(

لالأكل
100100

�شركة كوغو غيدا ياتوم في تكاريت اإيه اإ�س
ت�شنيع الزيوت ال�شالحة تركيايادوم غيدا �شناعي في تاكريت اإيه اإ�س )يودوم(

لالأكل
100100

)ج( �شركات تابعة تحت �شيطرة �شركة العزيزية بندة المتحدة

ن�سبة الملكية )ب�لم�ئة( كم� الن�شاط التجاري الرئي�شيبلد الت�أ�سي�ساإ�سم ال�سركة الت�بعة

في 31 دي�سمبر

20112010�شركة العزيزية بندة المتحدة
9090تجزئةالمملكة العربية ال�شعودية�شركة المخازن الكبرى التجارية 

9090تجزئةلبنان ال�شركة المتحدة لالأ�شواق المركزية
-90�شركة المخازن الكبرى التجارية

9595متوقفة الن�شاطالمملكة العربية ال�شعوديةال�شركة اللبنانية للحلويات والمخابز )اإل اأ�س بي(
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)د( �سرك�ت ت�بعة تحت �سيطرة �سركة �س�فول لأنظمة التغليف

ن�سبة الملكية )ب�لم�ئة( كم� الن�شاط التجاري الرئي�شيبلد الت�أ�سي�ساإ�سم ال�سركة الت�بعة

في 31 دي�سمبر

20112010�شركة �شافوال الأنظمة التغليف 
ت�شنيع منتجات التعبئة جمهورية م�شر العربيةمارينا الجديدة لل�شناعات البال�شتيكية )اإن اإم بي(

والتغليف البال�شتيكية
100100

ت�شنيع منتجات التعبئة المملكة العربية ال�شعودية�شركة ال�شرق لل�شناعات البال�شتيكية )ال�شرق(
والتغليف البال�شتيكية

10093

خالل الربع االأول لعام 2010، تم عر�س �شركة هرفي للخدمات الغذائية )هرفي( التابعة للمجموعة، لالكتتاب العام من خالل طرح عام 
اأولي بن�شـــبة 30% من اأ�شـــهمها القائمة. وقد اأدى ذلك اإلى تخفي�س ح�شـــة المجموعة في �شـــركة هرفي من 70% اإلى 49% وبالتالي فقدان 
ال�شـــيطرة عليها. ا�شـــتلمت المجموعة اإجمالي متح�شالت تبلغ 280 مليون ريال �شـــعودي لقاء عدد اأ�شهمها البالغ 5.67 مليون �شهم ب�شعر 
51 ريال �شـــعودي لل�شـــهم الواحد وحققت �شافي ربح من ا�شـــتبعاد مبلغ 195 مليون ريال �شعودي في قائمة الدخل. تم اإيقاف توحيد هرفي 

اإعتبارًا من تاريخ اإدراج اأ�شهمها للتداول وتم اإثباتها ك�شركة زميلة في القوائم المالية الموحدة.
خالل الربع الثالث لعام 2010، تو�شلت المجموعة اإلى عقد اإتفاقيات اأولية مع بع�س م�شاهمي االأقلية �شمن �شركة العزيزية بندة المتحدة 
و�شركة �شافوال لالأغذية بهدف االإ�شتحواذ على ح�ش�شهم مقابل اإ�شدار 46.34 مليون �شهم جديد من اأ�شهم المجموعة اإ�شافة اإلى ت�شوية 
نقدية �شـــافية بلغت 20 مليون ريال �شـــعودي ت�شتحق عند اإتمام ال�شفقة. خالل الربع الرابع من عام 2011، تم اإلغاء اإتفاق مبدئي مع اأحد 

�شركاء االأقلية ل�شركة العزيزية بندة المتحدة )مجموعة الحكير( حيث اإن المجموعة توا�شل مداوالتها مع م�شاهمي االأقلية االآخرين.
فـــي 3 ينايـــر 2011 وقعت المجموعة اإتفاقًا مع م�شـــاهم االأقلية ل�شـــركة ال�شـــرق للح�شـــول على الح�شـــة المتبقيةوهي 7% مـــن راأ�س مال 
الم�شـــاهمين والبالـــغ 21 مليون ريال �شـــعودي. وفقًا لذلـــك زادت المجموعة حقوق ملكيتها في ال�شـــرق اإلى 100%. تـــم االإنتهاء من عملية 

التحويل خالل عام 2011.
خـــالل عـــام 2009، اأبرمت المجموعة اإتفاقية مع �شـــركة تايت اآند اليل المحدودة، م�شـــاهم االأقلية في ال�شـــركة المتحدة لل�شـــكر لكل من 
المملكة العربية ال�شـــعودية وم�شـــر لتملك 9.68% و2.58% من اأ�شهم ال�شركتين على التوالي في مقابل مبلغ اإجمالي 181.25 مليون ريال 
�شعودي. وقد اأبرمت ال�شفقة في 6 يناير 2011 عندما تم اإيداع الجزء االأخير مقابل اإجمالي ال�شفقة بمبلغ 135.96 مليون ريال �شعودي 

في ح�شاب �شمان مقيد لحين اإتمام جميع االإجراءات القانونية والتي تم االإنتهاء منها خالل عام 2011.
اإعتبارًا من 16 �شـــبتمبر 2009، ا�شـــتحوذت العزيزية بندة المتحدة التابعة للمجموعة على الموجودات ال�شـــافية ل�شـــركة جيان ال�شعودية 
المحدودة )“جيان”( مقابل مبلغ 469.3 مليون ريال �شـــعودي مت�شـــمنة نقد بمبلغ 232 مليون ريال �شـــعودي وح�شـــة حقوق ملكية موؤجلة 
بمبلغ 237.3 مليون ريال �شعودي. قامت �شركة العزيزية بندة المتحدة بدفع المبلغ النقدي في 12 اأكتوبر 2009 على اأن يتم ت�شوية مكون 
حقوق الملكية الموؤجل خالل عام 2010 على �شـــكل اإ�شـــدار اأ�شـــهم جديدة يبلغ عددها 45.7 مليون �شـــهم من اأ�شهم �شركة العزيزية بندة 
المتحدة تبلغ قيمة كل �شـــهم 51.92 ريال �شـــعودي. كما اأعطت هذه االإتفاقية اإعتبارًا من عام 2010، الحق ل�شركة الحكير باإقتناء 1% من 
اأ�شـــهم العزيزية بندة المتحدة �شـــنويًا بالقيمة العادلة وذلك لمدة ت�شـــل اإلى 3 �شـــنوات من عام 2009. خالل الربع الرابع من عام 2011 
قررت مجموعة الحكير ممار�شة هذا الخيار عن طريق �شراء 3% من اأ�شهم العزيزية بندة المتحدة. ما زالت االإجراءات القانونية المتعلقة 

بال�شراء قائمة حتى تاريخ نهاية ال�شنة.
تمت الموافقة على اإ�شدار هذه القوائم المالية االأولية الموحدة من قبل مجل�س اإدارة ال�شركة بتاريخ 20 فبراير 2012.



101

تقرير مراجعي الح�شابات

2- ملخص السياسات المحاسبية الهامة
تتلخ�س اأدناه ال�شيا�شـــات المحا�شـــبية الرئي�شـــية المطبقة فـــي اإعداد هذه القوائم الماليـــة الموحدة. تم تطبيق هذه ال�شيا�شـــات بطريقة 

منتظمة لجميع الفترات المعرو�شة، ما لم يذكر خالف ذلك.

2-1 اأ�س�س الإعداد

اأعدت القوائم المالية الموحدة المرفقة على اأ�شـــا�س التكلفة التاريخية ووفقًا لمبداأ االإ�شـــتحقاق المحا�شبي المعدل لقيا�س االأوراق المالية 
المتاحة للبيع واالأدوات المالية الم�شتقة بقيمتها العادلة، وطبقًا للمعايير المحا�شبية ال�شادرة عن الهيئة ال�شعودية للمحا�شبين القانونيين.

2-2 تقديرات وافترا�س�ت مح��سبية موؤثرة

يتطلـــب اإعـــداد القوائم المالية وفقًا للمبادئ المحا�شـــبية المتعارف عليها ا�شـــتخدام تقديرات وافترا�شـــات توؤثر علـــى مبالغ الموجودات 
والمطلوبات، واالإف�شاح عن الموجودات وااللتزامات المحتملة كما في تاريخ القوائم المالية، و كذلك تقدير مبالغ االإيرادات والم�شروفات 
خالل الفترة المالية. يتم تقييم التقديرات و االفترا�شـــات ب�شـــكل م�شـــتمر و هي مبنية على خبرة �شـــابقة و عوامل اأخرى تت�شـــمن توقعات 
باالأحداث الم�شـــتقبلية و التي تعتبر منا�شـــبة للظروف. تقوم ال�شركة بتقديرات وافترا�شات متعلقة بالم�شتقبل، والتي وفقًا لتعريفها، نادرا 
ما تت�شاوى مع النتائج الفعلية. تمت مناق�شة اأدناه التقديرات واالفترا�شات ذات المخاطر التالية التي قد ينتج عنها تعديالت جوهرية في 

القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل ال�شنة المالية الالحقة:

)اأ( الهبوط المتوقع في ال�شهرة

تقوم المجموعة �شـــنويًا بالتاأكد اإذا ما كان هناك هبوط في ال�شـــهرة طبقًا لل�شيا�شات المحا�شبية المذكورة في )اإي�شاح 2-3(. تم تحديد 
قيمة المبالغ القابلة لال�شـــترداد من الوحدات المولدة للنقد بناًء على احت�شـــاب القيمة الم�شـــتخدمة. اإن القيام بهذه االحت�شـــابات يتطلب 

ا�شتخدام التقديرات.

)ب( الهبوط في قيمة االإ�شتثمارات المتاحة للبيع

تقوم المجموعة باإفترا�شـــات لتقييم الخ�شـــارة الناتجة عن الهبوط في قيمة االإ�شتثمارات المتاحة للبيع واأ�شولها التابعة. هذا ي�شمل تقييم 
االأدلة الم�شـــببه الإنخفا�س غير موؤقت في قيمة االإ�شـــتثمارات. اأي اإنخفا�س، ولفترة طويلة، في القيمة العادلة لالإ�شتثمار تحت تكلفته يعتبر 
دليـــل للهبـــوط في القيمـــة. اإن تحديد ما هو “هـــام” اأو “لفترة طويلة” يتطلب اإفترا�ـــس. اإن المجموعة تعتبر اأن الهبوط منا�شـــب عندما 
يوجد اأدله عن تدهور الو�شـــع المالي للم�شـــتثمر فيه، اأو تغيرات في القطاع، اأو في التكنولوجيا، اأو تغير في التدفقات النقدية من العمليات 

والتمويل.

)ج( مخ�ش�ص ح�شابات م�شكوك في تح�شيلها

يتم تكوين مخ�ش�س لح�شابات المدينين التجاريين الم�شكوك في تح�شيلها عند وجود دليل مو�شوعي باأن المجموعة لن ت�شتطيع تح�شيل 
المبالغ الم�شـــتحقة وفقًا لل�شـــروط االأ�شا�شية لح�شـــابات المدينين. ويتم اأخذ البنود التالية بعين االعتبار لتحديد وجود هبوط في ح�شابات 
المدينين، تعر�س المدين ل�شعوبات مالية اأو احتمال اإفال�شه اأو اإعادة هيكلة مالية اأو �شعوبة اأو تاأخر في �شداد الدفعات الم�شتحقة. ويتم 
عمل تقديرات منف�شلة للح�شابات الفردية الجوهرية. وبالن�شبة للمبالغ الم�شتحقة غير الجوهرية اإفراديًا، فاإن يتم عمل التقديرات ب�شكل 

جماعي ويتم تكوين مخ�ش�س بناًء على الوقت ومعدالت التح�شيل ال�شابقة.
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)د( مخ�س�س مخزون متق�دم

تقوم المجموعة بتحديد مخ�شـــ�س الب�شـــاعة المتقادمة بناءًا على الخبرات ال�شـــابقة، ودورة المخزون المتوقعة، تحليل اأعمار المخزون، 
والحالة الراهنة للمخزون، باالإ�شـــافة اإلى التوقعات الحالية والم�شـــتقبلية بالن�شـــبة للمبيعات. تت�شـــمن االفترا�شات االأ�شا�شية لمخ�ش�س 
المخزون المتقادم على التقلبات الم�شتقبلية للمبيعات، باالإ�شافة اإلى متطلبات ومكونات المخزون الالزمة لدعم المبيعات الم�شتقبلة. اإن 

التقديرات واالفترا�شات للمخزون المتقادم للمجموعة قد يتغير ب�شكل جوهري من فترة اإلى اأخرى وفقًا لعرو�س المنتجات.

2-3 اإ�ستثم�رات

)اأ( �سرك�ت ت�بعة

اإن ال�شركات التابعة هي تلك المن�شاآت التي لدى المجموعة القدرة على توجيه �شيا�شتها المالية والت�شغيلية للح�شول على منافع اإقت�شادية 
وعادة ما تكون م�شـــحوبة باإمتالك اأكثر من ن�شـــف عدد االأ�شـــهم التي لها حق الت�شـــويت. يتم االأخذ بعين االعتبار وجود وتاأثير االأ�شـــهم 
المتوقعة التي لها حق الت�شـــويت حاليًا اأو التي يمكن تحويلها، وذلك عند تقييم ما اإذا كانت المجموعة ت�شـــيطر على من�شـــاأة اأخرى. يتم 

توحيد ال�شركات التابعة من تاريخ اإنتقال ال�شيطرة للمجموعة، كما تتوقف عملية التوحيد من تاريخ توقف المجموعة عن ال�شيطرة.
يتم اإ�شـــتخدام طريقة ال�شـــراء المحا�شـــبية لقيد عملية اإقتناء ال�شـــركات التابعـــة. يتم تحديد تكلفـــة االإقتناء على اأ�شـــا�س القيمة العادلة 
للموجـــودات المقدمـــة، اأو المطلوبات التـــي تم تكبدها اأو تلك التي يتم تحملها كما في تاريخ االإقتناء، باالإ�شـــافة اإلى التكاليف المبا�شـــرة 
المرتبطـــة باالإقتنـــاء. يتـــم قيد الزيادة فـــي تكلفة االإقتناء عن القيمة العادلة لح�شـــة المجموعة في �شـــافي الموجـــودات القابلة للتحديد 
المقتناة ك�شـــهرة. ال�شـــهرة الناتجة من اإقتناء �شـــركات تابعة يتم قيدها �شمن بند »الموجودات غير الملمو�شـــة« في قائمة المركز المالي 
المرفقة. يتم اإختبار ال�شـــهرة �شـــنويًا للتحقق من وجود اإنخفا�س دائم في قيمتها اأم ال ويتم قيدها بالتكلفة بال�شـــافي بعد خ�شـــم خ�شائر 

االإنخفا�س في القيمة، اإن وجدت.
يتم ا�شـــتبعاد المعامالت واالأر�شـــدة واالأرباح غير المحققة الناتجة عن تلك المعامالت عند التوحيد بين �شـــركات المجموعة. يتم اأي�شـــًا 
ا�شـــتبعاد الخ�شـــائر غير المحققة. يتم تغيير ال�شيا�شات المحا�شبية لل�شـــركات التابعة عند ال�شرورة لتتما�شـــى مع ال�شيا�شات المحا�شبية 

المعتمدة من قبل المجموعة.
اإن التغيرات في ن�شـــبة ملكية المجموعة في �شـــركات تابعة بعد اإكت�شاب ال�شـــيطرة، تقيد كعملية في حقوق الملكية وتعدل المبالغ الدفترية 
لحقوق ح�شـــ�س االأقلية مقابل القيمة العادلة ل�شـــعر ال�شراء المدفوع واأي فرق يقيد مبا�شـــرًة تحت حقوق الملكية تحت “اأثر معامالت مع 

م�شاهمين االأقلية”.

)ب( �سرك�ت زميلة

اإن ال�شركات الزميلة هي ال�شركات التي يكون للمجموعة تاأثير هام عليها ولكن بدون �شيطرة، وعادة ما ي�شاحب ذلك ملكية لن�شبة تتراوح 
بين 20 بالمائة و 50 بالمائة من حقوق الت�شـــويت. اإن ال�شـــركات ذات �شيطرة م�شتركة هي تلك التي يكون لح�ش�س المجموعة �شيطرة مع 
م�شـــاهمين اآخرين لل�شركة الم�شتثمر بها. يتم اإحت�شاب اال�شـــتثمارات في �شركات زميلة و�شركات ذات �شيطرة م�شتركة باإ�شتخدام طريقة 
حقوق الملكية وتقيد مبدئيًا بالتكلفة. ت�شـــمل اإ�شـــتثمارات المجموعة في ال�شـــركات الزميلة على ال�شهرة التي تحدد عند ال�شراء بال�شافي 

بعد خ�شم االإطفاء المتراكم وخ�شائر الهبوط في القيمة، اإن وجد.
تقيد ح�شـــة المجموعة في ربح اأو خ�شـــارة ال�شركات الزميلة وال�شـــركات ذات ال�شيطرة الم�شتركة المتحققة بعد ال�شراء في قائمة الدخل، 
كما تقيد ح�شـــتها في التغير في االحتياطيات الذي يحدث بعد ال�شـــراء في االحتياطيات. يتم تعديل القيمة الدفترية لالإ�شتثمار بالتغيرات 
المتراكمة الالحقة لعملية ال�شراء. عندما تكون ح�شة المجموعة في خ�شائر �شركة زميلة و�شركات ذات �شيطرة م�شتركة م�شاوية لح�شتها 
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في ال�شـــركة الزميلة وال�شـــركات ذات ال�شـــيطرة الم�شـــتركة اأو اأكثر، بما فيها اأي ذمم مدينة غير م�شـــمونة، ال تقيد المجموعة اأية خ�شائر 
اإ�شافية، ما لم تتكبد اأية التزامات اأو تقوم بت�شديدات نيابة عن ال�شركة الزميلة.

يتم قيد االأرباح والخ�شائر المخف�شة الناتجة عن اال�شتثمارات في �شركات زميلة في قائمة الدخل.

)ج( ا�شتثمارات في اأوراق مالية متاحة للبيع

تتكون اال�شتثمارات في اأوراق مالية متاحة للبيع ب�شكل رئي�شي من ح�ش�س تقل عن 20% من ا�شتثمارات حقوق ملكية عدة �شركات مدرجة 
وغير مدرجة. يتم قيد تلك اال�شـــتثمارات �شـــمن الموجودات غير المتداولة اإال اإذا كانت نية االإدارة هي بيع تلك اال�شـــتثمارات خالل اإثني 
ع�شـــر �شـــهرًا من تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة. تقيد هذه اال�شـــتثمارات في بادئ االأمر ب�شـــعر التكلفة ومن ثم يتم اإعادة تقييمها 

بالقيمة العادلة بتاريخ كل تقرير مالي كاالآتي:
تحدد القيمة العادلة لالأوراق المالية المدرجة على اأ�شـــا�س اأ�شـــعار ال�شوق المتاحة بتاريخ التقرير المالي بعد تعديلها بموجب اأية قيود . 1

على تحويل اأو بيع اأي من هذه اال�شتثمارات.
تحـــدد القيمـــة العادلة لالأوراق المالية غير المدرجة على اأ�شـــا�س تقدير منا�شـــب يتم تحديده عن طريق الرجوع اإلى القيمة ال�شـــوقية . 2

الأوراق مالية مدرجة مماثلة اأو على اأ�شا�س التدفقات النقدية المتوقعة المخ�شومة.
يتم قيد الت�شويات المتراكمة الناتجة عن اإعادة تقييم هذه اال�شتثمارات كبند م�شتقل �شمن بنود حقوق الملكية كاإحتياطي القيمة العادلة 

حتى يتم ا�شتبعاد اال�شتثمار.

2-4 التق�رير القط�عية

)اأ( القط�ع الت�سغيلي

اإن القطاع الت�شغيلي هو مجموعة من الموجودات والعمليات التي:
• تعمل في اأن�شطة تدر اإيرادات.	
• تقوم االإدارة با�شتمرار بتحليل نتائج عملياتها من اأجل اتخاذ القرارات التي تتعلق بتوزيع الم�شادر وتقييم االأداء.	
• تتوفر عنها معلومات مالية ب�شكل منف�شل.	

)ب( القط�ع الجغرافي

اإن القطـــاع الجغرافـــي هو مجموعة من الموجودات اأو العمليات اأو المن�شـــاآت التي تقوم باأن�شـــطة تدر اإيرادات في بيئة اقت�شـــادية محددة 
تخ�شع لمخاطر وعوائد مختلفة عن تلك التي تعمل في بيئات اقت�شادية اأخرى.

2-5 تحويل العملت الأجنبية

)اأ( عملة العر�س

يتم عر�س القوائم المالية الموحدة بالريال ال�شعودي وهي عملة عر�س القوائم المالية للمجموعة.

)ب( مع�ملت واأر�سدة

يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت االأجنبية اإلى الريال ال�شـــعودي على اأ�شـــا�س اأ�شـــعـار ال�شـرف ال�شائدة في تاريخ تلك المعامالت. 
يتم قيد اأرباح وخ�شائر فروق العملة الناتجة عن ت�شوية تلك المعامالت وكذلك الناتجة عن تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بالعملة 

االأجنبية في قائمة الدخل. 
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)ج( �شركات المجموعة

يقيـــد الناتـــج عن تحويـــل المركز المالي ونتائج االأعمال ل�شـــركات اأجنبية تابعة و�شـــركة زميلة والتـــي تكون عملتها الرئي�شـــية غير الريال 
ال�شعودي، اإلى الريال ال�شعودي كما يلي:

ُتحّول الموجودات والمطلوبات لكل قائمة مركز مالي باأ�شعار ال�شرف ال�شائدة في تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة.. 1
ُتحّول االإيرادات والم�شروفات لكل قائمة دخل على اأ�شا�س متو�شط �شعر ال�شرف.. 2
ُتحّول بنود ح�شابات حقوق الملكية باأ�شعار ال�شرف ال�شائدة في تاريخ ن�شاأة كل بند.. 3

تـــدرج التعديالت المتراكمة الناتجة عن تحويل القوائم المالية لل�شـــركات االأجنبية التابعة والزميلة اإلى الريال ال�شـــعودي كبند منف�شـــل 
�شمن حقوق الملكية.

اأي �شـــهرة ناتجة عن اإكت�شـــاب �شـــركات تابعة اأجنبية واأيـــة تعديالت للقيمة العادلة للقيـــم الدفترية للموجـــودات والمطلوبات الناتجة عن 
اإكت�شـــاب يتم اإعتبارها كموجودات ومطلوبات لل�شـــركات التابعة االأجنبية ويتم ترجمتها ح�شـــب ال�شـــعر في تاريخ االإغالق وتقيد في حقوق 

الملكية.
يتم تحويل االأرباح الموزعة الم�شتلمة من �شركات زميلة ب�شعر ال�شرف في تاريخ المعاملة ويتم قيد فروق تحويل العملة االأجنبية المحققة 

في قائمة الدخل الموحدة.
عند ا�شتبعاد اأو بيع جزء من اال�شتثمار في ال�شركات االأجنبية التابعة والزميلة، يتم قيد فروق تحويل العمالت االأجنبية المقيدة �شابقًا في 

حقوق الملكية وذلك في قائمة الدخل الموحدة كجزء من ربح اأو خ�شارة اال�شتبعاد اأو البيع.

2-6 نقد وم� يع�دله

ي�شـــتمل النقد وما يعادله على النقد في ال�شـــندوق ولدى البنوك واال�شتثمارات ق�شـــيرة االأجل االأخرى عالية ال�شيولة والتي ت�شتحق خالل 
ثالثة اأ�شهر اأو اأقل من تاريخ ال�شراء.

2-7 ذمم مدينة

تظهر الذمم المدينة بالمبالغ االأ�شـــلية للفواتير ناق�شـــًا مخ�ش�س الديون الم�شـــكوك في تح�شيلها. يتم عمل مخ�ش�س للديون الم�شكوك 
في تح�شيلها عندما يكون هناك دليل مو�شوعي على عدم تمكن المجموعة من تح�شيل جميع المبالغ الم�شتحقة بموجب ال�شروط االأ�شلية 
للذمم المدينة. يتم قيد هذه المخ�ش�شـــات في قائمة الدخل الموحدة وتظهر تحت بند “م�شـــاريف بيع وت�شـــويق”. عندما تكون الذمم 
المدينة غير قابلة للتح�شيل، يتم �شطبها مقابل مخ�ش�س الديون الم�شكوك في تح�شيلها. تقيد اأي مبالغ ت�شترد في وقت الحق لذمم قد 

تم �شطبها بقيد دائن على “م�شاريف بيع وت�شويق” في قائمة الدخل.

2-8 مخزون

يقيـــد المخـــزون ب�شـــعر التكلفة اأو �شـــافي القيمة القابلة لالإ�شـــترداد، اأيهما اأقل. تحدد التكلفة على اأ�شـــا�س المتو�شـــط المرجح. اإن تكلفة 
المنتجات الجاهزة تت�شـــمن تكلفة المواد االأولية والعمالة وم�شـــاريف الت�شنيع تقدر قيمة الب�شائع في الطريق بالتكلفة. تقدر قطع الغيار 

وم�شتلزمات غير متاحة للبيع بالتكلفة ناق�شًا اأي مخ�ش�س مواد بطيئة الحركة.
اإن �شافي القيمة القابلة لالإ�شترداد هو �شعر البيع المقدر في �شياق االأعمال العادية بعد خ�شم تكاليف ا�شتكمال العملية وم�شاريف البيع.
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2-9 ممتلك�ت وم�سنع ومعدات

تظهر الممتلكات والم�شـــنع والمعدات بالتكلفة بعد خ�شـــم االإ�شتهالكات المتراكمة ما عدا اإن�شاءات تحت التنفيذ والتي تظهر بالتكلفة. ال 
يتم اإ�شـــتهالك االأرا�شـــي. يحمل اال�شتهالك على قائمة الدخل على اأ�شا�س طريقة الق�شـــط الثابت لتوزيع تكلفة هذه الموجودات على مدى 

االأعمار االإنتاجية المقدرة لها كما يلي:
عدد ال�سنوات

12.5- 33مباني
3- 33تح�شينات على مباني

3- 30م�شنع ومعدات
3- 16اأثاث ومعدات مكتبية

4- 10�صيارات

تحدد االأرباح والخ�شائر الناتجة عن اال�شتبعاد بمقارنة المتح�شالت مع القيمة الدفترية وتقيد في قائمة الدخل.
تقيد م�شاريف ال�شيانة واالإ�شالحات العادية التي ال تزيد جوهريا من العمر االإنتاجي المقدر لالأ�شل في قائمة الدخل عند تكبدها. يتم 

ر�شملة التجديدات والتح�شينات الهامة، اإن وجدت، ويتم ا�شتبعاد االأ�شل الذي تم ا�شتبداله.

2-10 اإ�ستثم�رات عق�رية

يتـــم ت�شـــنيف الممتلـــكات المحتفظ بها لفترة طويلـــة لغر�س تحقيق عائد مـــن تاأجيرها اأو لغر�س تحقيق مكا�شـــب راأ�شـــمالية اأو لالإثنين 
معًا، والتي ال ت�شـــتخدمها ال�شـــركة، “كا�شتثمارات اأخرى”. ت�شتمل اال�شـــتثمارات العقارية فقط على اأرا�شي ومباني وتح�شينات في مباني 
م�شتاأجرة. يتم قيد اال�شتثمارات في اإ�شتثمارت عقارية بالتكلفة التاريخية، بال�شافي بعد خ�شم اال�شتهالكات المتراكمة، تت�شمن التكلفة 
التاريخية م�شاريف تتعلق مبا�شرة باإقتناء الموجودات. يتم قيد التكاليف الالحقة �شمن القيمة الدفترية لالأ�شل اأو تحقق كاأ�شل م�شتقل، 
ح�شـــبما هـــو مالئم، فقط اإذا كان من المحتمل اأن تتدفق المنافع االإقت�شـــادية الم�شـــتقبلية المرتبطة باالأ�شـــل اإلـــى المجموعة واإذا اأمكن 
تحديد تكلفة االأ�شـــل ب�شـــكل يعتمد عليه. يتم اإ�شـــتبعاد القيمة الدفترية للجزء الم�شتبدل. اإن كل تكاليف ال�شـــيانة والت�شليح ت�شتدرج في 

قائمة الدخل للفترة خالل الفترة المالية التي تم االإ�شتحقاق بها. ال يتم اإ�شتهالك االأرا�شي.

2-11 نفق�ت موؤجلة

تقيد التكاليف التي لي�س لها منافع م�شـــتقبلية �شـــمن قائمة الدخل الموحدة بينما يتم ر�شـــملة تلك التكاليف التي يتوقع االإ�شتفادة منها في 
الفترات الم�شـــتقبلية. تتاألف النفقات الموؤجلة والتي تظهر �شـــمن “موجودات غير ملمو�شـــة” في قائمة المركز المالي الموحدة المرفقة 
من بع�س تكاليف االإن�شـــاء غير المبا�شـــرة المتكبدة من قبل المجموعة والمتعلقة باإن�شاء المحالت التجارية. يتم اإطفاء تلك التكاليف على 

فترات ال تتجاوز 5 �شنوات.

2-12 الهبوط في قيمة الموجودات غير المتداولة

يتم مراجعة الموجودات غير المتداولة فيما يتعلق بالهبوط في قيمتها عندما ت�شير الحاالت اأو التغير في الظروف اإلى اأن القيمة الدفترية 
قد تكون غير قابلة لال�شـــترداد. يتم اإثبات الخ�شـــارة الناتجة عن الهبوط في القيمة، والتي تمثل الزيادة في القيمة الدفترية لالأ�شـــل عن 
القيمة القابلة لال�شـــترداد وهي القيمة العادلة لالأ�شـــل ناق�شـــًا تكاليف البيع اأو قيمة اال�شـــتخدام، اأيهما اأعلى. لغر�س تقدير الهبوط، يتم 
تجميع الموجودات على اأدنى م�شـــتوى لها حيث تتواجد تدفقات نقدية منف�شـــلة ومحددة )وحدات مدرة للنقد(. يتم مراجعة الموجودات 
غير المتداولة، بخالف الموجودات غير الملمو�شـــة، والتي �شـــبق اأن حدث هبوط في قيمتها بغر�س احتمال عك�س ذلك الهبوط، وذلك في 
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تاريخ كل فترة مالية. اإذا ما تم الحقًا عك�س خ�شارة الهبوط في القيمة، عندئذ تتم زيادة القيمة الدفترية لالأ�شل اأو الوحدة المدرة للنقد 
اإلـــى التقديـــر المعدل لقيمتها القابلة لال�شـــترداد، على اأال يزيد عـــن القيمة الدفترية فيما لو لم يتم اإثبات خ�شـــارة الهبوط في قيمة ذلك 
االأ�شـــل اأو الوحدة المدرة للنقد في ال�شـــنوات ال�شـــابقة. يتم اإثبات عك�س خ�شارة الهبوط في القيمة فورًا كاإيرادات في قائمة الدخل االأولية 

الموحدة. ال يتم عك�س خ�شارة الهبوط في قيمة الموجودات غير الملمو�شة.

2-13 موجودات غير متداولة )اأو مجموعة ال�ستبع�دات( ُمعّدة للبيع

يتم ت�شـــنيف الموجودات الغير متداولة )اأو مجموعة اال�شـــتبعادات( كموجودات ُمعّدة للبيع عندما تكون قيمتها الدفترية قابلة لالإ�شترداد 
خالل �شـــفقة بيعهم وعندما تكون هذه ال�شـــفقة عالية االإحتمال. اإنها تقيد على االأدنى من القيمة الدفترية اأو القيمة العادلة ناق�شـــًا اأي 
تكاليف بيع. بعد االإعتراف االأولي بالتكلفة، اأي خ�شـــارة من اإنخفا�س القيمة من مجموعة االإ�شـــتبعادات يتم اأواًل توزيعها على ال�شـــهرة )اإن 

وجد( بينما ال يتم توزيع اأي خ�شائر على الموجودات المالية.

2-14 القرو�س

يتم اإثبات القرو�س بقيمة المتح�شـــالت الم�شـــتلمة بعد ح�شـــم تكاليف المعاملة المتكبدة اإن وجد ذلك. يتم ر�شملة تكاليف القرو�س التي 
ترتبط مبا�شرة باقتناء اأو اإن�شاء اأو اإنتاج الموجودات الموؤهلة وذلك كجزء من هذه الموجودات. يتم تحميل تكاليف القرو�س االأخرى على 

قائمة الدخل.

2-15 ذمم دائنة وم�ستحق�ت

يتم اإثبات مبالغ المطلوبات التي �شيتم دفعها مقابل ب�شائع وخدمات م�شتلمة، �شواء تم اإ�شدار فواتير بموجبها اإلي المجموعة اأو ال.

2-16 مخ�س�س�ت

يتم اإثبات المخ�ش�شـــات عندما يكون لدى المجموعة اإلتزام قانوني حالي اأو متوقع ناتج عن حدث �شـــابق، وهناك اإحتمال وجود اإ�شتخدام 
للموارد لت�شوية االإلتزام، واإمكانية تقدير المبلغ ب�شكل يعتمد عليه.

2-17 الزك�ة و�سريبة الدخل

تخ�شـــع ال�شـــركة للزكاة وفقًا الأنظمة م�شلحة الزكاة والدخل )“الم�شلحة”(. يخ�شع ال�شركاء االأجانب في ال�شركات التابعة الموحدة في 
المملكة العربية ال�شـــعودية ل�شـــريبة الدخل. يحمل مخ�ش�س �شريبة الدخل المتعلقة بال�شـــركاء االأجانب في ال�شركات التابعة على حقوق 
االأقليـــة فـــي القوائم المالية الموحدة المرفقة. يحمل مخ�شـــ�س الزكاة لل�شـــركة والزكاة المتعلقة بح�شـــة ال�شـــركات التابعة في المملكة 
العربية ال�شـــعودية على قائمة الدخل الموحدة. يتم المحا�شـــبة عن المبالغ االإ�شافية التي ت�شـــتحق بموجب الت�شويات النهائية، اإن وجدت، 

عند تحديدها.
تقوم ال�شـــركة و�شـــركاتها التابعة في المملكة العربية ال�شـــعودية باإ�شتقطاع �شـــرائب لبع�س المعامالت مع اأطراف غير مقيمة في المملكة 

العربية ال�شعودية وذلك ح�شب متطلبات قانون �شريبة الدخل ال�شعودي.
تخ�شع ال�شركات االأجنبية التابعة ل�شرائب الدخل في بلدان موطنها ذات ال�شلة. تحمل �شرائب الدخل على قائمة الدخل الموحدة.

يتم اإثبات موجودات �شـــريبة الدخل الموؤجلة المتعلقة بالخ�شـــائر المدورة وكافة الفروقات الموؤقتة بين االإيرادات المالية والدخل الخا�شع 
لل�شـــريبة اإلى الحد الذي يحتمل عنده توفر دخل م�شتقبلي خا�شـــع لل�شريبًة لمقابلة تلك الخ�شائر ال�شريبية المدورة والفروقات الموؤقتة. 
يتم اإثبات مطلوبات �شـــريبة الدخل الموؤجلة المتعلقة بالفروقات الجوهرية الموؤقتة اإلى المدى الذي يكون فيه من المتوقع اأن يكون الدخل 
الخا�شع لل�شريبة م�شتقباًل. يتم تحديد �شرائب الدخل الموؤجلة با�شتخدام ن�شب �شريبية مطبقة بتاريخ قائمة المركز المالي والتي يتوقع 

تطبيقها عند تحقق مبالغ اأ�شول �شريبة الدخل الموؤجلة اأو عند ت�شديد التزامات �شريبة الدخل الموؤجلة.
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2-18 مك�ف�أة نه�ية الخدمة للموظفين 

يتم قيد مخ�شـــ�س مكافاأة نهاية الخدمة للموظفين بموجب �شـــروط اأنظمة العمل والعمال في المملكة العربية ال�شـــعودية من قبل ال�شركة 
ويحمل على قائمة الدخل االأولية الموحدة. يتم اإحت�شاب مبلغ االإلتزام على اأ�شا�س القيمة الحالية لالإمتيازات المكت�شبة التي تحق للموظف 
فيما لو ترك الموظف عمله كما في تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة. يتم اإحت�شـــاب المبالغ الم�شـــددة عند نهاية الخدمة على اأ�شـــا�س 

رواتب وبدالت الموظفين االأخيرة وعدد �شنوات خدماتهم المتراكمة، كما هو مو�شح في اأنظمة المملكة العربية ال�شعودية.
تقوم ال�شـــركات التابعة االأجنبية بتكوين مخ�شـــ�س مقابل مكافاأة نهاية الخدمة للموظفين ومزايا اأخـــرى وذلك وفقا لقوانين الدولة التي 

تمار�س فيها ن�شاطها. ال توجد خطط تقاعد ممولة اأو غير ممولة لل�شركات التابعة االأجنبية.

2-19 الإيرادات

يتـــم اإثبـــات االإيرادات عند ت�شـــليم المنتجات وقبولها من قبل العمـــالء، اإن تطلب االأمر ذلك، اأو عند تاأدية الخدمـــات. يتم قيد االإيرادات 
بال�شافي بعد الخ�شومات وم�شاريف النقل وبعد اإ�شتبعاد المبيعات بين اأع�شاء المجموعة.

يقيـــد الدخـــل االيجـــاري من عقود االإيجار الت�شـــغيلية في قائمة الدخل بطريقة الق�شـــط الثابـــت خالل فترة عقد االإيجـــار. ويتكون الدخل 
مـــن الترويج والعر�س من الدخل المكت�شـــب ترويج وعر�س مختلـــف منتجات الموردين من قبل البائعين داخـــل متاجر البيع بالتجزئة في 

المجموعة وتقيد في فترة عر�س المنتج.
يتم اإثبات اإيرادات توزيعات االأرباح عند وجود حق باإ�شتالم تلك المبالغ.

2-20 م�س�ريف بيع وت�سويق وعمومية واإدارية

ت�شـــتمل م�شـــاريف البيع والت�شـــويق والعمومية واالإدارية على التكاليف المبا�شـــرة وغير المبا�شـــرة التي تكون تحديدًا غير مرتبطة بتكلفة 
االإنتاج وفقًا للمبادئ المحا�شبية المتعارف عليها. توزع هذه التكاليف بين تكلفة المبيعات وم�شاريف البيع والت�شويق والعمومية واالإدارية، 

اإن لزم االأمر، بطريقة منتظمة.

2-21 اأرب�ح موزعة

تقيد االأرباح الموزعة في القوائم المالية في الفترة التي يتم الموافقة عليها من قبل م�شاهمي المجموعة.

2-22 م�ستق�ت الأدوات الم�لية

ت�شتخدم المجموعة م�شتقات االأدوات المالية )عقود ال�شلع الم�شتقبلية ف�شاًل عن ترتيبات عالوة االأدوات الم�شتقة( للتحوط لمخاطر �شعر المواد الخام 
في اأعمال ال�شكر. يتم قيا�س الم�شتقات بالقيمة العادلة ويتم ت�شجيل التغييرات في القيمة العادلة لم�شتقة التحوط لالأداة المالية في قائمة الدخل 

تحت تكلفة المبيعات كت�شوية للقيمة الدفترية لبند التحوط – المخزون. 

2-23 عقود اإيج�ر ت�سغيلية

يتم تحميل الم�شـــاريف المتعلقة بعقود االإيجار الت�شـــغيلية على قائمة الدخل على مدى فترة االإيجار. كما يقيد اإيراد التاأجير على اأ�شـــا�س 
االإ�شتحقاق وفقًا ل�شروط التعاقد.

2-24 اإع�دة ت�سنيف

لغر�س اأف�شل، تم اإعادة ت�شنيف بع�س المبالغ في القوائم المالية الموحدة المقارنة لعام 2010 لكي تتوافق مع عر�شها لعام 2011.
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3- األدوات المالية وإدارة المخاطر
اإن اأن�شـــطة المجموعة تعر�شها اإلى مخاطر مالية مختلفة، وتت�شمن هذه المخاطر: مخاطر ال�شوق )ت�شمل مخاطر العملة، مخاطر القيمة 
العادلـــة والتدفقات النقدية ل�شـــعر الفائدة ومخاطر االأ�شـــعار(، مخاطر االئتمان ومخاطر ال�شـــيولة. يركز برنامـــج اإدارة المخاطر العام 
للمجموعـــة على عدم اإمكانية التنبوؤ باأو�شـــاع االأ�شـــواق المالية وي�شـــعى اإلـــى التقليل من التاأثيرات العك�شـــية المحتملة علـــى االأداء المالي 

للمجموعة. ت�شتخدم المجموعة م�شتقات االأدوات المالية للتحوط �شد بع�س المخاطر المعر�شة لها.
تتـــم اإدارة المخاطـــر من قبـــل االإدارة التنفيذية وفقًا ل�شيا�شـــات معتمدة من قبل مجل�ـــس االإدارة. تقـــوم االإدارة التنفيذية بتحديد وتقييم 
والتحـــوط �شـــد المخاطر المالية من خالل تعاون وثيق مع الوحدات الت�شـــغيلية للمجموعة. اإن اأهم اأنـــواع المخاطر هي مخاطر االئتمان، 

مخاطر العملة ومخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية ل�شعر الفائدة.
تت�شمن االأدوات المالية المعرو�شة �شمن قائمة المركز المالي نقد وما يعادله وذمم مدينة واإ�شتثمارات وذمم مدينة طويلة االأجل وقرو�س 
ق�شـــيرة االأجل وطويلة االأجل وذمم دائنة وم�شروفات م�شـــتحقة ومطلوبات اأخرى متداولة. اإن طرق القيد المطبقة والخا�شة بهذه البنود 

تم االإف�شاح عنها �شمن ال�شيا�شة المحا�شبية لكل منها.
يتـــم اإجراء المقا�شـــة بين الموجودات والمطلوبات المالية واإثبات ال�شـــافي بالقوائم المالية عندما يكون لـــدى المجموعة حقًا قانونيًا في 

اإجراء المقا�شة والنية اإما للت�شوية على اأ�شا�س المقا�شة اأو اإثبات الموجودات والمطلوبات في نف�س الوقت.

3-1 مخ�طر العملة

• اإن مخاطر العملة هي مخاطر التغير في قيمة االأدوات المالية ب�شبب التغيرات في اأ�شعار �شرف العمالت االأجنبية. اإن معظم معامالت 	
المجموعة هي بالريال ال�شعودي والدوالر االأمريكي والريال االإيراني والجنيه الم�شري والليرة التركية.

• تمار�س المجموعة عملها علي نطاق دولي وهي معر�شـــة لمخاطر العملة التي تنتج من التعر�س لعمالت مختلفة. لدى المجموعة اأي�شـــًا 	
اإ�شـــتثمارات في �شـــركات اأجنبية تابعة و زميلة والتي تتعر�س �شـــافي موجوداتها لمخاطر تحويل العملة. تتمثل تلك المخاطر حاليًا في 
تذبذات اأ�شعار تحويل العملة بين الريال ال�شعودي والليرة التركية والجنية الم�شري والريال االإيراني. يتم قيد اأثر هذه التعر�شات في 
بند منف�شـــل في حقوق الم�شاهمين في القوائم المالية المرفقة. تقوم اإدارة المجموعة بمراقبة هذه التعر�شات وت�شتعر�س اإ�شتخدام 

عقود العمالت االأجنبية االآجلة واالقترا�س بالعملة االأجنبية المنا�شبة وذلك للتحوط �شد تقلبات اأ�شعار العمالت االأجنبية. 

3-2 مخ�طر القيمة الع�دلة والتدفق�ت النقدية ل�سعر الف�ئدة

اإن مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية ل�شعر الفائدة هي التعر�شات لمخاطر مختلفة تتعلق بتاأثير تذبذبات اأ�شعار الفائدة ال�شائدة 
في ال�شـــوق على المركز المالي والتدفقات النقدية للمجموعة. اإن مخاطر �شـــعر الفائدة على المجموعة تنتج ب�شـــكل رئي�شـــي من الودائع 
ق�شيرة االأجل و القرو�س البنكية، والتي لها اأ�شعار فائدة عائمة ويتم مراجعتها ب�شكل دوري. اإن االإدارة تراقب التغيرات في اأ�شعار الفائدة 

وتعتقد اأن مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية ل�شعر الفائدة غير جوهرية للمجموعة.

3-3 مخ�طر ال�سعر

اإن مخاطر ال�شـــعر هي مخاطر تعر�س قيمة االأداة المالية للتقلبات نتيجة للتغيرات في اأ�شـــعار ال�شـــوق �شواء كانت تلك التغيرات ناتجة عن 
عوامل محددة لالأداة اأو ُم�شـــدرها اأو عوامل توؤثر على جميع االأدوات المتداولة في ال�شـــوق. اإن المجموعة معر�شـــة لمخاطر ال�شـــعر فيما 
يتعلق باأ�شهم الملكية وذلك بالن�شبة لالإ�شتثمارات المحتفظ بها من قبل المجموعة والم�شنفة كاإ�شتثمارات متاحة للبيع في قائمة المركز 

المالي. تقوم المجموعة بتنويع محفظتها االإ�شتثمارية وذلك الإدارة مخاطر ال�شعر الناتجة عن اإ�شتثماراتها في اأ�شهم حقوق الملكية.
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3-4 مخ�طر الئتم�ن

اإن مخاطر االئتمان هي عدم مقدرة طرف ما لالأداة المالية على الوفاء بالتزاماته مما يوؤدي اإلى تكبد الطرف االأخر لخ�شارة مالية. لي�س 
لـــدى المجموعـــة تركيز هام لمخاطر االئتمان. يتم اإيداع النقد لدى بنوك ذات ت�شـــنيف ائتماني مرتفع. تقيد الذمم المدينة بعد ح�شـــم 

مخ�ش�س الديون الم�شكوك في تح�شيلها.

3-5 مخ�طر ال�سيولة

اإن مخاطر ال�شيولة هي مخاطر اأن تواجه من�شاأة ما �شعوبات في تاأمين ال�شيولة الالزمة لمقابلة االإلتزامات المتعلقة باالأدوات المالية. قد 
تنتج مخاطر ال�شـــيولة عن عدم القدرة على بيع اأحد الموجودات المالية ب�شـــرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة. تدار مخاطر ال�شـــيولة عن 
طريق التاأكد ب�شكل دوري من توفر �شيولة كافية، بما في ذلك اإتفاقيات الت�شهيالت االإئتمانية، لمقابلة اأية اإلتزامات م�شتقبلية. كما في 31 

دي�شمبر 2011، لدى المجموعة ت�شهيالت غير م�شتخدمة بمبلغ 3.4 بليون ريال �شعودي )2010: 3 بليون ريال �شعودي(

3-6 القيمة الع�دلة

اإن القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بها تبادل اأ�شـــل اأو ت�شـــوية التزام بين اأطراف ذات دراية ولديهم الرغبة في ذلك وتتم بنف�س �شروط 
التعامل مع اأطراف م�شـــتقلة. حيث اأنه يتم تجميع االأدوات المالية للمجموعة على اأ�شـــا�س طريقة التكلفة التاريخية، فيما عدا االإ�شتثمارات 
المتاحـــة للبيـــع و م�شـــتقات االأدوات المالية والتي يتم قيا�شـــها بقيمتها العادلة، قد تنتـــج فروقات بين القيمة الدفتريـــة وتقديرات القيمة 

العادلة. تعتقد االإدارة اأن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة ال تختلف ب�شكل جوهري عن قيمتها الدفترية.
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4- معلومات قطاعية
اإن المجموعة تعمل بالقطاعات الرئي�شية التالية:

•  قطاع االغذية، ي�شمل ت�شنيع وبيع الزيوت القابلة لالأكل، ال�شكر ومنتجات المكرونة.	
•  قطاع التجزئة، ي�شمل مجمعات هايبر و�شوبرماركت.	
•  البال�شتيك، ي�شمل ت�شنيع وبيع منتجات البال�شتيك لال�شتخدامات ال�شناعية والتجارية.	
•  االإ�شتثمار والن�شاطات االأخرى، ي�شمل اال�شتثمارات في ال�شركات الزميلة وال�شركات الخا�شعة لل�شيطرة الم�شتركة، ا�شتثمارات متاحة 	

للبيع وا�شتثمارات اأخرى.

تم تلخي�س بع�س المعلوم�ت الم�لية المخت�رة كم� في 31 دي�سمبر2011 و2010 وللفترتين المنتهيتين في ذلك الت�ريخ  اأ( 
وفق�ً للقط�ع�ت الت�سغيلية كم� يلي:

المجموعالإ�ستبع�داتالإ�ستثم�رات واأن�سطة اأخرىالبل�ستيك التجزئة التغذية
2011

ممتلكات وم�شنع ومعدات- 
�صافي

2.786.5301.570.876419.329607.695 5.384.430

6.943.133 851.007322.406137.4935.632.227موجودات غير متداولة اأخرى
25.195.702)287.118( 15.223.9189.181.5511.001.53375.818االإيرادات

1.202.376)93.800( 489.075200.15191.242515.708�شافي الدخل
2010

ممتلكات وم�شنع ومعدات- 
�صافي

2.211.9911.564.379388.802574.045 4.739.217

7.132.076 738.041345.643139.6175.908.775موجودات غير متداولة اأخرى
21.029.472)218.295( 12.026.5328.182.671883.976154.588االإيرادات- �شافي

886.702)49.015( 234.24066.465100.011535.001�شافي الدخل

تب��سر المجموعة اأعم�له� في المملكة العربية ال�سعودية، جمهورية م�سر العربية، والجمهورية الإ�سلمية الإيرانية  ب( 
وبع�س المن�طق الجغرافية الأخرى. تم تلخي�س بع�س المعلوم�ت الم�لية كم� في 31 دي�سمبر وفق� للقط�ع�ت الجغرافية 

كم� يلي:
المملكة العربية 

ال�سعودية

جمهورية م�سر 

العربية

الجمهورية الإ�سلمية 

الإيرانية

المجموعاإ�ستبع�داتدول اأخرى

2011
5.384.430-3.234.9281.409.785510.637229.080الممتلكات والم�شنع والمعدات

6.943.133-5.906.006449.477116.121471.529موجودات غير متداولة اأخرى
25.195.702-15.837.0583.011.4443.361.1192.986.081االإيرادات 

1.202.376-1.009.87262.26698.96731.271�شافي الدخل 
2010

 4.739.217- 538.598262.528 3.153.017785.074ممتلكات وم�شنع ومعدات
 7.132.078- 135.112521.945 6.176.074298.947موجودات غير متداولة اأخرى
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المملكة العربية 

ال�سعودية

جمهورية م�سر 

العربية

الجمهورية الإ�سلمية 

الإيرانية

المجموعاإ�ستبع�داتدول اأخرى

 21.029.472- 2.609.8362.347.127 13.621.1792.451.330االإيرادات- �شافي
 886.702-)110.327(85.370)2.806(914.465�شافي الدخل 

5- نقد وما يعادله
20112010

21.62235.616نقد في ال�شندوق
881.508497.282نقد لدى البنوك 

44.516 310.954ودائع بنكية ق�شيرة االأجل
1.214.084 577.414

لدى بع�س ال�شـــركات التابعة للمجموعة ودائع ق�شـــيرة االأجل موؤقتة مقيدة ووفقًا لذلك م�شتدرجة �شمن »م�شاريف مدفوعة م�شبقًا وذمم 
مدينة اأخرى« )اإي�شاح رقم 8(. اإن هذه الودائع المقيدة تبلغ 21.24 مليون ريال �شعودي )2010: 53.9 مليون ريال �شعودي(.

اإن تلك الودائع ق�شيرة االأجل موجودة لدى بنوك تجارية وت�شفر عن دخل مالي على اأ�شا�س اأ�شعار ال�شوق ال�شائدة.

6- ذمم مدينة
20112010 اإي�س�ح

 1.426.346  1.687.955تجارية 
)68.510( )74.513(ناق�شًا: مخ�ش�س ديون م�شكوك في تح�شيلها

1.613.442 1.357.836 
 319.914  202.198 20-2اأطراف ذات عالقة

1.815.640 1.677.750 

اأن الحركة في مخ�ش�س الديون الم�شكوك في تح�شيلها هي كما يلي:
20112010 اإي�س�ح

82.898 168.510 يناير
)12.555( 5.735اإ�شافات

)1.833(-1ف�شل توحيد هرفي )�شركة تابعة(
- 1268اأر�شدة البداية لل�شركات التابعة المكت�شبة

3174.51368.510 دي�شمبر
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7- مخزون
20112010

1.516.4001.237.883منتجات منتهية الت�شنيع
1.214.047886.004مواد خام وتغليف

120.980135.389منتجات تحت الت�شنيع
213.054195.958قطع غيار وم�شتلزمات غير ُمعّدة للبيع

175.532169.920ب�شائع في الطريق
3.240.0132.625.154

)98.084()87.564(ناق�شًا: مخ�ش�س مخزون معدوم/ بطيء الحركة
3.152.4492.527.070

تم رهن المخزون البالغ قيمته الدفترية كما في 31 دي�شمبر 2011 حوالي 200 مليون ريال �شعودي )2010: 106 مليون ريال �شعودي( مع 
بنوك اأجنبية ك�شمان مقابل ت�شهيالت بنكية ل�شركات تابعة.

الحركة في مخ�ش�س المخزون التالف/ البطيء الحركة هي كما يلي:
20112010الإي�س�ح

198.084110.962 يناير
7.64943.594اإ�شافات

-1652اأر�شدة البداية لل�شركات التابعة المكت�شبة
)1.028(-1اإعادة عر�س هرفي )�شركة تابعة(

)55.444()18.821(�شطب
3187.56498.084 دي�شمبر

8- مدفوعات مقدمة وأخرى
 2010 2011 اإي�س�ح

 467.359175.324ممتلكات م�شنفة متاحة للبيع 8-2 و 3-10
 224.029131.632دفعات مقدمة لموردين

 207.741160.811مدفوعات مقدمة
137.05696.620ذمم مدينة من جهات حكومية 1-8 

-132.550الجزء المتداول من ذمم مدينة طويلة االأجل 1-3-10
 68.33944.485�شكن الموظفين و�شلف اأخرى

34.435153.958ر�شيد متعلق بعقود �شلع م�شتقبلية 
 32.97853.941اإيداعات محتجزة 5

 29.03136.819توزيعات اأرباح غير مكت�شبة
 32.62828.904ذمم مدينة غير تجارية

 58.09654.084اأخرى 
1.424.242936.578 
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8-1 اأر�سدة مطلوبة من جه�ت حكومية

تمثل االأر�شـــدة المطلوبة من جهات حكومية مطالبات من �شـــركات اأجنبية تابعة اإلى جهات حكومية محلية على ح�شـــاب �شـــريبة القيمة 
الم�شافة، ر�شوم جمركية و�شريبة مقدمة.

8-2 ممتلك�ت م�سنفة مت�حة للبيع

تمثل الممتلكات الم�شنفة كمتاحة للبيع كما في 31 دي�شمبر 2011 قطع اأرا�شي مملوكة لل�شركة ومتاحة للبيع. اأنظر اإي�شاح 3-15.
اإن الممتلكات الم�شـــنفة كمتاحة للبيع كما في 31 دي�شـــمبر 2010 تمثل ممتلكات متاحة للبيع من قبل �شـــركة تابعة والتي قد تم بيعها في 

عام 2011.

9- موجودات ومطلوبات مصنفة محتفظ بها للبيع
خـــالل الربـــع الرابع من عام 2010، كنتيجة لمراجعة ا�شـــتراتيجيات العمل �شـــمن مجال االأغذية، قررت المجموعة تن�شـــيط مركزها في 
ال�شوق وتقييم اإيقاف عملياتها في مناطق محددة خارج الحدود. وعليه، تم عر�س مرافق �شناعية في مجال ت�شنيع الزيوت القابلة لالأكل 
�شمن مجموعة االإ�شتبعادات المعرو�شة للبيع. تم البدء في جهود بيع مجموعة االإ�شتبعادات ومن المتوقع اأن تتم عملية البيع خالل ال�شنة 
الماليـــة المنتهية في 31 دي�شـــمبر 2012. يبلغ �شـــافي الدخل اأو الخ�شـــارة المتعلق بالعمل من تلك الموجـــودات والمطلوبات المحتفظ بها 
لغر�س البيع 5.1 مليون ريال �شـــعودي خالل 2011 )2010: 22.2 ريال �شـــعودي(. تقدر مجموعة االإ�شتبعادات كما في 31 دي�شمبر 2011 
بمبلغ 167.4 مليون ريال �شـــعودي )2010: 191.8 مليون ريال �شـــعودي( والمطلوبات بمبلغ 181.3 مليون ريال �شعودي )2010: 200.3 
مليون ريال �شـــعودي( من بعد االأخذ باالعتبار خ�شـــارة االنخفا�س بمبلغ 115 مليون ريال �شـــعودي خالل الربع الرابع من عام 2010 وهي 

مف�شلة كاالآتي:
الموجودات المحتفظ به� لغر�س البيع بقيمته� الق�بلة للإ�سترداد

20112010
32.22547.463ممتلكات وم�شنع ومعدات

61.25067.474مخزون
73.92376.894ذمم مدينة تجارية واأر�شدة مدينة اأخرى

167.398191.831
مطلوب�ت محتفظ به� لغر�س البيع

20112010
128.567120.704قرو�س

52.73279.646ذمم دائنة تجارية ومطلوبات اأخرى
181.299200.350

10- إستثمارات
20112010اإي�س�ح

104.528.0754.567.301-1اإ�شتثمارات في �شركات زميلة
10795.472725.572-2اإ�شتثمارات متاحة للبيع

108.614814.382-3اإ�شتثمارات اأخرى
5.332.1616.107.255
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10-1 اإ�ستثم�رات في �سرك�ت زميلة
20112010اإي�س�ح

14.567.3013.373.922 يناير
219.892719.652اإ�شافات

436.863459.522ح�شة في الدخل ال�شافي
)25.071(17.894تعديل القيمة العادلة

-)436.358(1تاأثير توحيد �شركة االإ�شكندرية لل�شكر
)167.544()222.303(اأرباح موزعة

179.492-1ف�شل توحيد �شركة هرفي، �شركة تابعة
27.328)55.214(تعديالت اأخرى

314.528.0754.567.301 دي�شمبر

ن�سبة الملكية الفعلية )ب�لم�ئة(

2011201020112010
29.9529.952.961.9372.759.184�شركة المراعي المحدودة 

3030507.160582.747�شركة كنان العالمية للتطوير العقـاري 
4949374.324383.824�شركة اإنتاج كابيتال المحدودة الجزر العذراء البريطانية 

3030259.353239.065ديار الم�شرق 
4040164.578154.800�شركة مدينة ال�شيرة لتطوير العقار 

4949241.166210.287�شركة هرفي لخدمات المواد الغذائية )اأنظر اإي�شاح 1(
171717.20017.200مدينة مطوري مدينة المعرفة االإقت�شادية

16.539-20-�شركة اال�شتثمار النا�شئ المحدودة
100202000400�شركه المجمعات الموحدة العقارية )اأنظر باالأ�شفل(

186.025-45.5-�شركة اال�شكندرية لل�شكر )اأنظر اإي�شاح 1(
35717.230متنوعةمتنوعةاأخـــرى 

4.528.0754.567.301

تتعلق التعديالت االأخرى في �شنة 2011 ب�شكل رئي�شي باأرباح غير محققة من بيع قطع اأرا�شي ل�شركة كنان )�شركة زميلة( بمبلغ 80 مليون 
ريال �شعودي )2010: ال�شيء(، اأنظر اإي�شاح 3-10.

اأ( خالل دي�شـــمبر 2011، اإقتنت المجموعة الح�شـــة المتبقية البالغة 80% في �شركة المجمعات الموحدة العقارية )“مجمعات”( بالقيمة 
الدفترية من الم�شـــاهمين االأقليين. في 26 دي�شـــمبر 2011 اأبرمت المجموعة اإتفاقًا لبيع ح�شـــة الملكية البالغة 80% في �شـــركة مجمعات 
ل�شركة مدينة المعرفة االإقت�شادية )�شركة م�شاهمة �شعودية( و�شركة زميلة للمجموعة. طبقًا لهذا االإتفاق، �شتحول المجموعة ملكيتها في 
قطعتي اأر�س في المدينة المنورة لمجمعات مقابل مبلغ 631.3 مليون ريال �شعودي وبالتالي، بيع ح�شتها البالغة 80% في �شركة مجمعات 
اإلى �شـــركة مدينة المعرفة االإقت�شـــادية وطبقًا لهذا االإتفاق �شددت �شركة مدينة المعرفة االإقت�شادية دفعة مقدمة تبلغ 16.3 مليون ريال 
�شـــعودي اإلى المجموعة عند االإتفاق. �شـــتدفع المتبقي عند اإتمام عملية تحويل ملكية االأرا�شي اإلى �شركة مجمعات واإتمام معامالت تحويل 
الح�شـــة البالغة 80% في �شـــركة مجمعات اإلى �شركة مدينة المعرفة االإقت�شادية. طبقًا لذلك لم توحد �شركة مجمعات في القوائم المالية 

المرفقة كما في 31 دي�شمبر 2011.
ب( تمثل اإ�شـــتثمارات المجموعة في ال�شـــركة ذات ال�شيطرة الم�شتركة، )ديار( اإ�شـــتثمار غير مبا�شر في م�شروع عقاري تحت التنفيذ في 

المرحلة الحالية والذي تتم اإدارته من قبل �شركة كنان الدولية.
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10-2 اإ�ستثم�رات مت�حة للبيع
 2011 2010 

التكلفة:
 417.134483.560اأوراق مالية مدرجة

 349.246351.878اإ�شتثمارات غير مدرجة
 766.380835.438مجموع التكلفة

خ�شارة اإنخفا�س في:
)66.426(-اأوراق مالية مدرجة

)66.426(-مجموع خ�شارة االإنخفا�س
 766.380769.012التكلفة المعدلة

)43.440(29.092تعديل اإحتياطي القيمة العادلة في اأوراق مالية مدرجة
 795.472725.572القيمة الدفترية

الحركة في االإ�شتثمارات المتاحة للبيع هي كما يلي:
20112010

1725.572835.438 يناير
-)1.510(�شطب

)66.426(-اإنخفا�س في القيمة الم�شجلة
)43.440(71.410تعديالت القيمة العادلة

31795.472725.572 دي�شمبر

خالل عام 2010، �شـــجلت ال�شـــركة خ�شـــائر هبوط في قيمة بع�س االإ�شـــتثمارات المتاحة للبيع بمبلغ 66.4 مليون ريال �شعودي )2011: ال 
�شيء( تتمثل هذه الخ�شائر اإنخفا�س جوهري وطويل االأمد في القيمة الدفترية لهذه االإ�شتثمارات في 31 دي�شمبر 2010.

االإ�شتثمارات المتاحة للبيع مقومة بالعمالت التالية: 
20112010

771.916703.139ريال �شعودي
23.55622.433دينار اأردني

795.472725.572

10-3 اإ�ستثم�رات اأخرى
20112010اإي�س�ح

108.61410.384-3-1ودائع طويلة االأجل ل�شركة �شافوال به�شهر
803.998-ممتلكات اإ�شتثمارية

8.614814.382

اإ�ستثم�رات عق�رية  1-3-10
20112010اإي�س�ح

1803.998803.998 يناير
-3.239اإ�شافات
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20112010اإي�س�ح
-)467.359(8موجودات متاحة للبيع

-)339.878(�شطب
803.998 - 31 دي�شمبر

خالل الربع الرابع من العام 2011، باعت ال�شركة قطعت اأر�س في الريا�س بقيمة دفترية 252 مليون ريال �شعودي اإلى �شركة كنان )�شركة 
زميلة( بمبلغ 394 مليون ريال �شعودي. 

حققت ال�شـــركة ربح يبلغ 77 مليون ريال �شـــعودي خالل هذه العملية طبقًا لهذا االإتفاق �شـــتدفع �شـــركة كنان المبلغ باأربع اأق�شـــاط. الدفعة 
االأولى بمبلغ 37.4 مليون ريال �شعودي �شددت عند اإبرام العقد.

فـــي الربع الرابع اأي�شـــًا، باعت ال�شـــركة قطعة اأر�س بجدة بقيمة دفترية 88 مليون ريال �شـــعودي اإلى �شـــركة كنان بمبلـــغ 214 مليون ريال 
�شـــعودي. حققت ال�شـــركة ربح يبلغ 75.8 مليون ريال �شـــعودي من خالل هذه العملية. طبقًا لهذا االإتفاق �شتدفع �شركة كنان المبلغ بثالث 

اأق�شاط. الدفعة االأولى بمبلغ 103.03 مليون ريال �شعودي �شددت عند اإبرام العقد.
اإن المبالغ الم�شـــتحقة من �شـــركة كنان المذكورة اأعاله تم خ�شـــمها لقيمتها الحالية وت�شتدرج �شـــمن ذمم مدينة طويلة االأجل على قائمة 

المركز المالي.
جدول تح�شيل الدفعات الثالث المتبقيات المتعلقة بالعمليات:

ال�صنوات المنتهية في 31 دي�شمبر:
2011132.550
2012163.686
2013144.992
2014441.228

وفقًا لذلك اإن االأق�شـــاط الم�شـــتحقة في �شـــنة 2013 وما بعدها بمبلغ 308.7 مليون ريال �شـــعودي �شـــنفت كذمم مدينة طويلة االأجل في 
القوائم المالية الموحدة المرفقة.

كما اأبرمت ال�شركة اإتفاقًا خالل عام 2011 لبيع قطعة االأر�س المتبقية بقيمة 467 مليون ريال �شعودي ل�شركة مدينة المعرفة االإقت�شادية 
وبناءًا عليه تم ت�شنيفها كمتاحة للبيع )اإي�شاح 8( في القوائم المالية الموحدة المرفقة. اأي�شًا اأنظر اإي�شاح 1-10. 

11- ممتلكات ومصنع ومعدات
تح�سين�ت على مب�ني اأر�س

مب�ني

اأث�ث واأدوات م�سنع ومعدات

مكتبية

 م�س�ريع تحت  �سي�رات

التنفيذ

31 دي�سمبر  2011

التكلفة
 445.1487.910.148 226.514 1.129.132 3.335.285 579.636 1.692.380 1502.053 يناير 2011

 72.934674.044 44.431 112.590 212.857 62.569 41.143 127.520اإ�شافات
اأر�شدة البداية لل�شركات 

 التابعة المكت�شبة
37.388 28.505 4 170.749 5.445 20.970 431.740694.801 

)64.917()972()1.308( )301()49.654()1.000()10.040()1.642(تعديل ترجمة عملة اأجنبية
)194.452()49.234()8.614( )16.189()17.882()98.915()587()3.031(�شطب

662.288 1.751.401 542.294 3.651.355 1.230.677 281.993 899.6169.019.624 
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تح�سين�ت على مب�ني اأر�س

مب�ني

اأث�ث واأدوات م�سنع ومعدات

مكتبية

 م�س�ريع تحت  �سي�رات

التنفيذ

31 دي�سمبر  2011

اال�صتهالكات
)3.170.931(-)128.327()579.827()1.746.630()178.107()538.040(-1 يناير 2011

)490.368(-)35.467()149.024()199.181()54.254()52.442(-اإ�شافات
اأر�شدة البداية لل�شركات 

 التابعة المكت�شبة
-)4.531()4()59.206()3.459()6.003(-)73.203(

تعديل ترجمة عملة 
اأجنبية

-)4.644(200 28.501 )3.624(1.368 -21.801 

 109.732- 6.514 16.189 15.993 70.826 210-�شطب
-)599.447()161.339()1.960.523()719.745()161.915(-)3.602.969(

662.288 1.151.954 380.955 1.690.832 510.932 120.078 899.6165.416.655 
ناق�شًا:القيمة الدفترية

 للموجودات المتاحة 
للبيع

 )3.975()6.244(-)22.006(  --- )32.225(

 899.6165.384.430 120.078 510.932 1.668.826 380.955 1.145.710 31658.313 دي�سمبر 2011

 445.1484.739.217 98.187 549.305 1.588.655 401.529 1.154.340 31502.053 دي�سمبر 2010

االإ�شـــافات تت�شـــمن 0.4 مليون ريال �شـــعودي قيمة ر�شـــملة الفائدة خالل �شـــنة 2011 )2010: 8 مليون ريال �شـــعودي(. اإن الن�شبة . 1
الم�شتخدمة الإحت�شاب النفقات التمويلية المر�شملة خالل 2011 هي ٪2.4 )2010: %4(.

اإن االأعمال تحت التنفيذ تتعلق باإن�شاء مراكز �شوبر وهايبر ل�شركة العزيزية بندة المتحدة وتطوير وتح�شين من�شاآت الت�شنيع ل�شركتي . 2
عافية العالمية و�شافوال للتغليف وبع�س من �شركاتهم التابعة.

وفقـــًا الإتفاقيات اإيجار االأرا�شـــي مع مدينة جدة ال�شـــناعية، ميناء جدة االإ�شـــالمي والمدينة ال�شـــناعية في الريا�ـــس، تتمتع بع�س . 3
ال�شركات التابعة باإيجارات اأرا�شي قابلة للتجديد.

اأنظر اإلى اإي�شاح 14 المتعلقة برهن بع�س االأ�شول الثابتة لدى ال�شركة ك�شمنات ل�شندوق التنمية ال�شناعي ال�شعودي وبنوك تجارية.. 4

12- موجودات غير ملموسة
 المجموعم�س�ريف موؤجلة ال�سهرة

التكلفة
 1.438.502 601.986 1836.516 يناير 2011

 376.003 37.054 338.949اإ�شافات
)22.215(-)22.215(تاأثير ترجمة عملة اأجنبية

)35.366()35.366(-�شطب
 1.756.924 603.674 311.153.250 دي�شمبر 2011

االإطفاء 
)413.681()413.681(-1 يناير 2010

)40.949( )40.949( - اإ�شافات
)454.630()454.630(-31 دي�شمبر 2011

 1.302.294 149.044 1.153.250الر�شيد ال�شافي كما في 31 دي�شمبر 2011 
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 المجموعم�س�ريف موؤجلة ال�سهرة
التكلفة

 1.338.889 421.278 1917.611 يناير 2010
 54.708 54.708-اإ�شافات

)35.871(-)35.871(عدم توحيد �شركة تابعة
)6.293(-)6.293(تاأثير ترجمة عملة اأجنبية

)38.931(-)38.931(اإنخفا�س في القيمة
 126.000 126.000-تحويل من ممتلكات وم�شنع ومعدات

 1.438.502 601.986 31836.516 دي�شمبر
االإطفاء

)309.020()309.020(-1 يناير 2010
)67.421()67.421(-اإ�شافات
)37.240( )37.240( -اإطفاءات

)413.681()413.681(-31 دي�شمبر 2010
 1.024.821 188.305 836.516الر�شيد ال�شافي كما في 31 دي�شمبر 2011

اإن تاأثير ترجمة عملة اأجنبية بمبلغ 22.2 مليون ريال �شـــعودي خالل �شـــنة 2011 )2010: 6.3 مليون ريال �شـــعودي(، يتعلق ب�شكل رئي�شي 
باإعادة تقييم فرق ترجمة عملة الناتجة عن ال�شهرة من م�شر وتركيا.

12-1 ال�سهرة
 2010 2011الإي�س�ح

-1288.634الملكة
1222.024222.024اإكت�شاب عمليات �شركة جيان

129.272129.272�شركة �شافوال لالإ�شتثمارات ال�شناعية
76.04395.864�شركة كوغو غيدا ياتوم في تاكريت ايه اأ�س

 89.50989.509�شركة ال�شرق لل�شناعات البال�شتيكية المحدودة
84.01684.016�شركة عافية العالمية المملكة العربية ال�شعودية

 75.70375.703�شركة المخازن الكبرى التجارية
72.74775.141�شركة عافية العالمية- م�شر 

37.78137.781�شركة نيومارينا لل�شناعات البال�شتيكية
-132.407الفرا�شة

25.98125.981�شركة عافية لالأغذية
-117.908�شركة اال�شكندرية لل�شكر 

 1.2251.225�شركة المتحدة لالأ�شواق المركزية
1.153.250836.516
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كما تم االإف�شـــاح في االإي�شـــاح رقم 1 في القوائم المالية الموحدة المرفقة خالل 2011، قامت المجموعة باإكت�شاب ن�شبة ملكية 100٪ في 
�شركة الملكة و�شركة الفرا�شة والتفا�شيل كما يلي:

453.434�شعر ال�شراء المدفوع
)66.599(�شافي قيمة الموجودات المكت�شبة

)65.794(تعديل القيمة العادلة
)132.293(�شافي مجموع الموجودات المكت�شبة

321.041

بعدما اإك�شـــبت المجموعة ن�شـــبة ملكية 100% في �شركة الملكة و�شركة الفرا�شة في م�شر، بمبلغ 453 مليون ريال �شعودي، وت�شديد ال�شهرة 
بمبلغ 321 مليون ريال �شـــعودي، قامت المجموعة بتقييم عادل للموجودات المكت�شـــبة، وعلى اأ�شـــا�س ذلك تم قيد 65 مليون ريال �شـــعودي 
على ح�شاب ممتلكات وم�شنع ومعدات. مع ذلك، فاإنه من الممكن اأن جزء من ال�شهرة تقيد على بع�س الموجودات، ح�شب نتائج الدرا�شة 

الر�شمية لتوزيع �شعر ال�شراء التي تعد حاليًا.

اإختبار الهبوط في ال�شهرة

يتم تحديد القيمة الم�شـــتردة لل�شـــهرة على اأ�شـــا�س اإحت�شـــاب القيمة العادلة. يتم ا�شـــتخدام طريقة التدفقات النقدية في ح�شـــاب القيمة 
العادلة على اأ�شا�س الموازنة المعتمدة من قبل االإدارة في كل خم�شة �شنوات.

التقديرات االأ�شا�شية في اإحت�شاب القيمة العادلة كما يلي:
هام�س ربح الموازنة.. 1
معدل نمو المتو�شط المرجح.. 2
معدل االنخفا�س المطبع على التدفقات النقدية المتوقعة.. 3

تحدد االإدارة موازنة الهام�س الربحي ومعدل النمو المتو�شط المرجح على اأ�شا�س االأداء ال�شابق وتوقعات النمو في ال�شوق. ي�شتخدم معدل 
االنخفا�س ما قبل الزكاة والذي يعك�س مخاطر محددة خا�شـــة بالقطاع. بناءا على اختبار الهبوط في ال�شـــهرة كما في 31 دي�شـــمبر 2011 

تم التو�شل اإلى اأنه ال يوجد نتائج هبوط محملة.

13- قروض قصيرة األجل
اإن هذه القرو�س هي ت�شـــهيالت من عدد من البنوك التجارية وت�شـــفر عن نفقات تمويلية ح�شـــب الن�شـــب ال�شـــائدة في ال�شـــوق. تم �شمان 

قرو�س بنكية محددة ق�شيرة االأجل كما في 31 دي�شمبر 2011 بوا�شطة �شمانات من المجموعة. 

14- قروض طويلة األجل
20112010اإي�س�ح

143.453.7683.077.035-1قرو�س من بنوك تجارية
1423.82927.029-2قرو�س �شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي 

3.477.5973.104.064
)709.257()656.103(الجزء المتداول �شمن المطلوبات المتداولة 

2.821.4942.394.807



120

تقرير مراجعي الح�شابات

14-1 قرو�س من بنوك تج�رية

ح�شلت المجموعة على قرو�س وتمويل مرابحة من عدة بنوك تجارية وموؤ�ش�شات مالية لتمويل م�شاريع راأ�س مالية، اإ�شتثمارات واإحتياجات 
راأ�س المال العامل. اإن النفقات التمويلية على هذه القرو�س تحت�شب على اأ�شا�س المعدالت ال�شائدة.

كما في 31 دي�شمبر 2011، اإن الممتلكات والم�شنع والمعدات عند بع�س ال�شركات التابعة الموحدة بقيمة 957 مليون ريال �شعودي تقريبًا 
)2010: 506 مليـــون ريـــال �شـــعودي( مرهونة مع بنوك اأجنبية ك�شـــمان مقابل ت�شـــهيالت قرو�س. اإن االإتفاقيات التمويلية تت�شـــمن بع�س 

ال�شروط التي تتطلب م�شتوى معين لبع�س الن�شب المالية.

14-2 قرو�س �سندوق التنمية ال�سن�عية ال�سعودي

اأ�شـــدر �شـــندوق التنمية ال�شعودي قرو�س ل�شـــركة �شـــافوال الأجهزت التغليف لتمويل من�شاآت �شناعية وم�شاريع تو�شـــع. اإن القرو�س موؤمنة 
من خالل رهن الممتلكات والم�شـــنع والمعدات و�شـــمانات �شخ�شية وتجارية من الم�شـــاهمين. كما في 31 دي�شمبر 2011 فاإن الممتلكات 
والم�شـــنع والمعدات بقيمة دفترية �شـــافية 233 مليون ريال �شـــعودي )2010: 200 مليون ريال �شـــعودي( قد رهنت مقابل قرو�س �شندوق 

التنمية ال�شناعية ال�شعودي. اإن اإتفاقيات قرو�س �شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي تتطلب م�شتوى معين من الن�شب المالية.

14-3 اإ�ستحق�ق�ت القرو�س الطويلة الآجلة

2012656.103
20131.315.217
2014819.949
2015464.606

2016221.722 وما بعد ذلك
3.477.597

15- ذمم دائنة
20112010اإي�س�ح

2.620.5942.075.574تجارية
2098.33353.261-2اأطراف ذات عالقة

2.718.9272.128.835

16- مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى 
20112010اإي�س�ح

459.534344.901م�شاريف م�شتحقة
146.018120.991م�شاريف م�شتحقة متعلقة بالموظفين

16214.218166.634-1زكاة �شريبة دخل م�شتحقة
131.78295.444م�شاريف ت�شويق م�شتحقة
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20112010اإي�س�ح
177.864173.487اأرباح غير مطلوبة من الم�شاهمين

25.681214.566اأر�شدة متعلقة بعقود اآجلة
اأرباح موزعة م�شتحقة من م�شاهمين االأقلية في 

�شركة تابعة
23.19618.878

10119.378103.000-3دفعات مقدمة مقابل بيع ممتلكات اإ�شتثمارية
12.47624.235ذمم حكومية دائنة

4.50634.459دفعات مقدمة من العمالء
202.1103.486-1مكافاأة اأع�شاء مجل�س االإدارة

10.61410.202�شريبة دخل موؤجلة لل�شركات التابعة االأجنبية
135.965-1ذمم دائنة على ح�شاب اإكت�شاب ح�شة االأقلية

101.144169.904اأخرى
1.428.5211.616.152

16-1 اأمور تتعلق ب�لزك�ة و�سريبة دخل م�ستحقة

اإن الزكاة و�شربية الدخل �شمن قائمة الدخل الموحدة يحتويان على التالي:
20112010

88.94895.907�شريبة دخل – �صافي
43.07644.239زكاة

132.024140.146

اإن الحركة في مخ�ش�س الزكاة و�شريبة الدخل هي كما يلي:
20112010

1166.634203.948 يناير
132.024140.146زيادات

)177.460()84.440(ت�صديدات
31214.218166.634 دي�شمبر

مكون�ت الوع�ء الزكوي  1-1-16

اإن ال�شـــركات التابعة للمجموعة تقوم بتقديم اإقرارها الزكوي على اأ�شـــا�س غير موحد. مكونات الوعاء الزكوي الجوهرية لكل �شـــركة تحت 
نظام الزكاة و�شـــريبة الدخل تتكون ب�شـــكل رئي�شـــي من حقوق الم�شاهمين، المخ�ش�شات في بداية ال�شـــن، قرو�س طويلة االأجل و�شريبة 

الدخل المقدر، ناق�شًا القيمة الدفترية ال�شافية للممتلكات والم�شنع والمعدات واالإ�شتثمارات وبع�س البنود االأخرى.

و�شع الربوط النهائية  2-1-16

اأ. و�سع الزك�ة

اأنهت ال�شركة ربوطها الزكوية مع الم�شلحة حتى ال�شنة المنتهية 31 دي�شمبر 2002.
قامت م�شلحة الزكاة والدخل باإ�شدار ربط زكوي عن ال�شنتين 2003 و 2004 بربط فروقات زكوية قدرها 3.5 مليون ريال �شعودي. وقد اأ�شدرت 
 ال�شركة �شمانا بنكيًا بالفروقات الزكوية وقامت ال�شركة باال�شتئناف اإلى لجنة االعترا�س االبتدائية الثانية. تم تحويل الق�شية اإلى ديوان المظالم.
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فيما يتعلق بال�شنوات من 2005 اإلى 2009 قامت ال�شركة بتقديم االإقرارات الزكوية وح�شلت على �شهادة عدم ممانعة، اأ�شدرت الم�شلحة 
الربط الزكوي المبدئي لعام 2009 وتم المطالبة بمبلغ زكاة اإ�شافي قدره 1.3 مليون ريال. قامت ال�شركة ب�شداد جميع الفروقات الزكوية.

ا�شـــتلمت بع�س ال�شـــركات التابعة ال�شعودية ال�شـــهادات الزكوية النهائية لبع�س ال�شنوات وال�شـــهادات الزكوية الموؤقتة ل�شنوات اأخرى. كما 
ا�شـــتلمت اأي�شـــا ا�شتف�شـــارات من الم�شلحة حول ال�شنوات قيد المراجعة من قبل الم�شـــلحة، والتي تم الرد عليها اأو في مرحلة الرد عليها 

من قبل ال�شركات ذات العالقة.
كما ا�شـــتلمت بع�س ال�شـــركات التابعة ال�شـــعودية الموحدة في المجموعة ربوطا زكوية من الم�شـــلحة تتعلق باالإقرارات الزكوية لل�شـــنوات 
المفتوحة، حيث طالبت الم�شـــلحة بزكاة اإ�شـــافية بمبلغ 62.3 )2010: 61.8 مليون ريال �شعودي( تقريًبا. نتج هذا المبلغ ب�شكل رئي�شي 
من تطبيق القرار الوزاري رقم 1005 مقابل القوائم المالية الموحدة الأحد ال�شركات التابعة من عام 2005 اإلى 2007. اإعتر�شت ال�شـركات 
على هذه الربوط ورفعت ق�شايا ال يزال البت فيها معلقا لدى الم�شلحة ولجان االإ�شتئناف، تعتقد اإدارة ال�شركة وال�شركات التابعة لها باأنه 

لن يكون هناك اأي اإلتزامات اإ�شافية مترتبة على الربوط الزكوية ولذلك لم يتم ت�شجيل مخ�ش�س مقابل هذه الربوط.

ب. و�سع �سريبة الدخل

تلتزم ال�شركات التابعة االأجنبية للمجموعة بدفع �شريبة دخل بموجب قوانين ال�شريبة المطبقة في دول تاأ�شي�شها. اإن بع�س هذه ال�شركات 
التابعة تحت فترة االإعفاء ال�شـــريبي حالًيا. تقوم ال�شـــركات التابعة الخا�شعة لل�شريبة بتحديد االلتزامات ال�شريبية بناًءا على المعدالت 
المطبقة لل�شـــركات فيما يتعلق بالدخل المعدل الخا�شـــع لل�شريبة لل�شـــنة؛ كما اأن بع�س هذه ال�شركات التابعة ملتزمة بدفع �شريبة مقدمة 

ربع �شنوية يتم تحديدها على اأ�شا�س االلتزام ال�شريبي للعام ال�شابق.
ا ا�شتف�شارات  ا�شتلمت بع�س ال�شركات التابعة ربوطات �شريبة نهائية لبع�س ال�شنوات وربط �شريبي موؤقت ل�شنوات اأخرى. كما ا�شتلمت اأي�شً

من الم�شلحة بعد الربط اأو التفتي�س لل�شنوات المفتوحة والتي تم تقديم الردود عليها.
تعتقد اإدارة المجموعة اأنه لي�س هنالك مبالغ هامة قيد النظر لدى الم�شلحة في اأي عمليات اأجنبية.

17- ربح مؤجل
20112010

1111.63093.250 يناير
25.860-اإ�شافات

)7.480()8.449(اإطفاء متراكم
31103.181111.630 دي�شمبر

اإن االإيـــراد المـــوؤج ل يخ�س ب�شـــكل جوهري تاأجيل ربح على بيع اأر�س ومبنى من قبل �شـــركة تابعة، المتون تحديـــدًا، اإلى طرف ثالث. بعد 
ذلك اأبرم هذا الطرف الثالث عقد اإيجار ت�شغيلي مع �شركة العزيزية بندة. وفقًا لذلك، اأجلت المجموعة االأرباح الناتجة عن �شفقة البيع 

وعملية االإيجار على الفترة االإيجارية.

18- ذمم دائنة طويلة األجل
تمثل الذمم الدائنة طويلة االأجل اأرباح موزعة معلنة في �شـــنوات �شـــابقة واأ�شهم مجزئة والتي نتجت عن تجزئة االأ�شهم في �شنوات �شابقة. 
تلك المبالغ لم يتم المطالبة بها بوا�شطة الم�شاهمين المعنيين ل�شنوات عديدة. وبراأي االإدارة، فاإن مثل هذه المبالغ ال يحتمل دفعها خالل 

2011 وعليه، فقد تم ت�شنيفها �شمن مطلوبات غير متداولة.
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19- مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
20112010اإي�س�ح

1276.106242.287 يناير
68.76771.673مخ�ش�شات

)22.413(-1عدم توحيد �شركة هرفي
)15.441()37.610(ت�صديدات

31307.263276.106 دي�شمبر

20- أمور تتعلق بأطراف ذات عالقة
تتمثل معامالت واأر�شدة اأطراف ذات عالقة في بيع منتجات في �شياق ن�شاطها العادي لموؤ�ش�شات تتعلق ببع�س ال�شركات التابعة الموحدة. 
يتم االتفاق على �شـــروط تلك المعامالت بين االأطراف. تقوم ال�شـــركة اأي�شـــا بترتيب الت�شـــهيالت االئتمانية ل�شركاتها ال�شقيقة من خالل 
البنوك التجارية المحلية. للمجموعة بع�س المعامالت المتعلقة باالإ�شـــتثمارات واأر�شـــدة ح�شابات جارية مع بع�س ال�شركات ال�شقيقة. يتم 

اعتماد كافة معامالت االأطراف ذات العالقة من قبل االإدارة.

20-1 مع�ملت مع اأطراف ذات علقة

فيما يلي المعامالت الجوهرية التي اأجرتها المجموعة خالل ال�شنة المنتهية في 31 دي�شمبر مع االأطراف ذات العالقة: 
20112010

788.125803.940اإيرادات
477.600403.849م�شترايات 

-336.567اإ�شتثمارات عقارية مباعة لطرف ذات عالقة
88.47070.552اإيجار اإلى �شركة تابعة م�شاهمة 

27.24432.109مكافاأة المدراء

20-2 اأر�سدة اأطراف ذات علقة

اإن اأر�شدة نهاية ال�شنة الناتجة عن معامالت مع اأطراف ذات عالقة هي كما يلي:

اأ. مطلوب�ت متداولة من اأطراف ذات علقة
20112010العلقة

47.933145.098م�شاهمين في �شركة تابعةبع�س م�شاهمي �شركة ال�شكر المتحدة
70.56070.560�شركة زميلةاإنتاج كابيتال المحدودة

63.23419.922م�شاهم في �شركة تابعة�شركة المهيدب القاب�شة المحدودة
2.7572.757�شركة زميلة�شركة اأجنحة عافية العالمية المحدودة

3063.474�شركة زميلةاأكوان العالمية
68.571-�شركة زميلةبي اإ�س اآى

17.4089.532اأخرى
202.198319.914
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ب. مطلوب�ت متداولة من اأطراف ذات علقة
20112010

41.59723.248�شركة عبدالقادر المهيدب
-13.699�شركة ديار الم�شرق

11.5213.492�شركة كنان العالمية للتطوير العقـاري
9.4988.357�شركة هرفي لخدمات المواد الغذائية

22.01818.164اأخرى
98.33353.261

20-3 مك�ف�أة مجل�س الإدارة

بلغت المكافاآت الم�شـــتحقة الأع�شـــاء مجل�س االإدارة لل�شـــنة المنتهية في 31 دي�شـــمبر 2011، 2.2 مليون ريال �شعودي )2010: 2.2 مليون 
ريال �شعودي( تم احت�شابها وفقا لعقد تاأ�شي�س ال�شركة والذي اعتبر توزيًعا ظاهًرا في قائمة التغيرات في حقوق الملكية. كما بلغت بدالت 
الح�شـــور لمجل�س االإدارة واأع�شـــاء مختلف اللجان المنبثقة عن مجل�س االإدارة لل�شـــنة المنتهية في 31 دي�شمبر 2011 مبلغ 634 األف ريال 

�شعودي )2010: 750 األف ريال �شعودي( وتم تحميلها على الم�شروفات المدرجة �شمن الم�شروفات العمومية واالإدارية. 

21- رأس المال
اإن راأ�س المال لل�شركة كما في 31 دي�شمبر 2011 يتكون من 500 مليون �شهم ب�شعر 10 ريال �شعودي لل�شهم الواحد.

22- إحتياطي نظامي
بموجب نظام ال�شـــركات في المملكة العربية ال�شـــعودية، يتوجب على ال�شركة �شنوًيا تحويل 10% من �شافي ربحها اإلى االحتياطي النظامي 
حتـــى يبلـــغ 50% من راأ�س مال ال�شـــركة. اإن االحتياطي النظامي في القوائم المالية الموحدة هو اإحتياطي نظامي ال�شـــركة. اإن االحتياطي 

النظامي غير قابل للتوزيع على الم�شاهمين.

23- مصاريف بيع وتسويق
20112010

713.265682.769اأجور ورواتب
339.086291.544اإيجار

444.937285.798اإعالن وت�شويق
272.085243.667اإ�شتهالك

151.108137.291خدمات مرافق
91.73583.427ت�شليحات و�شيانة

132.597145.657اأخرى
2.144.8131.870.153
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24- مصاريف عمومية وإدارية
20112010

351.066332.046اأجور ورواتب
40.94956.474اإطفاء موجودات غير ملمو�شة

16.63626.556اإ�شتهالك
31.57719.912اإيجار

25.99639.908اأتعاب مهنية
14.2077.125تاأمين

10.51110.674 خدمات ومرافق واإت�شاالت
10.63212.058�صفر

9.3509.311تدريب
7.96811.962ت�شليحات و�شيانة

6.2013.291حا�شب اآلي
37.37973.821اأخرى

562.472603.138

25- إيرادات أخرى )مصاريف(
20112010 اإي�س�ح

 29.34443.976ر�شوم ت�شجيل منتجات ور�شوم فتح مراكز تجزئة 
 26.75127.282بيع خردة

 10.0873.075المتح�شل من اإ�شتبعاد ممتلكات وم�شنع ومعدات
 178.4497.480اإطفاء اإيرادات موؤجلة

-3.824تعوي�شات تاأمين
 18.31215.527اأخرى

96.76797.340 

اإن “ر�شـــوم ت�شـــجيل منتجات” هي الر�شوم المح�شلة من الموردين لو�شـــع منتجاتهم في مخازن التجزءة الجديدة وتقيد في الفترة التي 
تح�شل فيها.

26- نفقات تمويلية
20112010اإي�س�ح

13328.244263.229و 14و 20ر�شوم بنكية على قرو�س وديون اأخرى
)18.969()10.772(5اإيرادات ناتجة عن ودائع ق�شيرة االأجل

317.472244.260
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27- عقود إيجارات تشغيلية
اإن لدى المجموعة عدد من العقود االإيجارية الت�شـــغيلية لمكاتبها وم�شـــتودعاتها ومن�شـــاأتها ال�شـــناعية. اإن الم�شـــاريف االإيجارية لل�شـــنة 
المنتهية في 31 دي�شـــمبر 2011 بلغت 371 مليون ريال �شـــعودي )2010: 311 مليون ريال �شـــعودي(. اإن التعهدات الم�شـــتقبلية تحت هذه 

العقود كما في 31 دي�شمبر 2011 هي كما يلي:

�سنوات المنتهية في 31 دي�سمبر 2011
20112010

397.886393.729خالل �شنة
1.673.2371.547.722مابين �شنتين وخم�س �شنوات

4.095.1074.544.906اأكثر من 5 �صنوات
6.166.2306.486.357

28- ربحية السهم
تم اإحت�شـــاب ربحية ال�شـــهم لل�شـــنة المنتهية في 31 دي�شمبر 2011 و 2010 عن طريق ق�شـــمة الدخل من العمليات و�شافي الدخل لكل فترة 

على متو�شط عدد االأ�شهم القائمة خالل تلك الفترتين.

29- أرباح موزعة
اإن م�شاهمي ال�شركة قد وافقوا على توزيع اأرباح بمبلغ 500 مليون ريال �شعودي خالل 2011. 

فيما يلي تفا�شيل االأرباح الموزعة المرحلية المعتمدة واالأرباح النهائية المقترحة بوا�شطة مجل�س االإدارة:
المبلغمرحلي / نه�ئيمعدل الأرب�ح الموزعةالت�ريخ

)مليون( ريال �شعودي
125نهائية 0.252010 ريال لل�شهم17 يناير 2011
125مرحلية0.25 ريال لل�شهم18 اأبريل 2011
125مرحلية0.25 ريال لل�شهم18 يوليو 2011

125مرحلية0.25 ريال لل�شهم17 اأكتوبر 2011
275نهائية 0.552011 ريال لل�شهم17 يناير 2012

30- إلتزامات وتعهدات
لدى المجموعة �شمانات بنكية وخطابات اعتماد غير م�شددة تبلغ 250.4 مليون ريال �شعودي في 31 دي�شمبر 2011 )2010: 212.7 . 1

مليون ريال �شعودي( والتي �شدرت في �شياق الن�شاط العادي.
اأنظر اأي�شـــًا اإي�شـــاح رقم 14 بما يخ�س �شـــمانات مقابل بع�س القرو�س، اإي�شـــاح رقم 16 بما يخ�س تعهدات زكوية واإي�شـــاح 27 بما . 2

يخ�س االإيجارات.
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كما قدمت ال�شـــركة “�شـــمان �شركة” لمقابلة قرو�س �شركات م�شـــتثمر بها بمبلغ 123.4 مليون ريال �شعودي )2010: 123.4 مليون . 3
ريال �شعودي(.

في 31 دي�شمبر 2011 كان الإحدى ال�شركات التابعة التزامات لبيع حوالي 737.003 طن من ال�شكر المكرر خالل عام 2012 )2010: . 4
252.616 طن للبيع في عام 2010( باأ�شـــعار تقارب اأ�شـــعار ال�شـــوق ال�شـــائدة في تواريخ العقد. يتم تغطية �شعر ال�شكر الخام لعقود 

البيع الملتزم بها من خالل العقود االآجلة. 
فـــي 31 دي�شـــمبر 2011، كان للمجموعـــة تعهـــدات قائمة بمبلغ 138 مليـــون ريال �شـــعودي )2010: 214 مليون ريال �شـــعودي( تتعلق . 5

باإ�شتثمارات.
فـــي 31 دي�شـــمبر 2011، كان لـــدى المجموعة تعهدات راأ�شـــمالية قائمة بمبلغ 219.3 مليـــون ريال �شـــعودي )2010: 78 مليون ريال . 6

�شعودي(.
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االإدارة العامة لمجموعة �شافوال 
الدور الثامن- المركز ال�شعودي لالأعمال

طريق المدينة – جدة 
�س. ب 14455 جدة 21424

تليفون: 6573333-)009662(
فاك�س: 6484119-)009662(

محمود من�شور عبد الغفار
الرئي�س التنفيذي لل�شئون العامة

واأمين مجل�س االإدارة
تلفون: 2687773- )009662(
فاك�س:6482053- )009662(

 AGhaffar@savola.com

نعمان فرخ محمد

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

 nfarrukh@savola.com

اإدارة �شئون الم�شاهمين
المركز ال�شعودي لالأعمال- دور الميزانين 

طريق المدينة – جدة 
�س. ب 14455 جدة 21424

تليفون: 6573333-)009662( تحويله 802
اأو مبا�شر:2687800-)009662(

فاك�س: 6514827-)009662(

قطاع االأغذية

�شركة �شافوال لالأغذية- زيوت الطعام

المنطقة ال�شناعية- المرحلة الثالثة 
�س.ب 30439 جدة 21477
ت:6350000- )009662(

فاك�س:6373015- )009662(

ال�شركة المتحدة لل�شكر 
ميناء جدة االإ�شالمي 

�س. ب 23023 جدة 21426
ت: 6492222-)009662(

فاك�س: 6490088-)009662(
 

قطاع التجزئة 
�شركة العزيزية بنده المتحدة

مبنى �شيتي بالزا – �شارع االأمير �شلطان
�س. ب 30900 جدة 21487
ت: 6916644-)009662(

فاك�س: 6926159-)009662(

قطاع البال�شتيك
�شركة �شافوال الأنظمة التغليف

الدور ال�شاد�س – المركز ال�شعودي لالأعمال
�س. ب 34495 جدة 21468
ت: 2687782-)009662(

فاك�س: 6526680-)009662(  

االإدارة والتحرير:
اأ. محمود من�شور عبد الغفار 

 الرئي�س التنفيذي لل�شئون العامة واأمين مجل�س االاإدارة 
)AGhaffar@savola.com(: البريد االإلكتروني

اأ. النور علي �شعد 
 المدير التنفيذي لحوكمة ال�شركات و�شئون مجال�س االإدارة

)alnour@savola.com(: البريد االإلكتروني

أرقام وعناوين االتصال

ي�سرنـــ� ا�ستقبـــ�ل ملحظ�تكـــم واقتراح�تكـــم البنـــ�ءة التي تهـــدف اإلى تح�سيـــن وتطوير م�ستـــوى الخدم�ت المقدمـــة لم�س�همين� 
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