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الملخص التنفيذي

		
ال�سـادة م�ســاهمي جممـوعة �صـافوال

املوقرين

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،
يطيب لنا �أن ن�ضع بني �أيديكم التقرير ال�سنوي ملجل�س �إدارة جمموعة �صافوال للعام املايل املنتهي يف 2012/12/31م واملقدم �إلى جمعيتكم العامة املوقرة وذلك
ملخ�ص
ملناق�شته ومن ثم املوافقة عليه ،والذي يت�ضمن امللخ�ص التنفيذي وكلمة �سعادة رئي�س جمل�س الإدارة وكلمة �سعادة الع�ضو املنتدب للمجموعة ،بالإ�ضافة �إلى
ٍ
واف لأداء املجموعة وعمليات �شركاتها الفرعية باململكة والعمليات الدولية وتوجهها اال�سرتاتيجي وبع�ض التحليالت وم�ؤ�شرات الأداء والتوقعات املالية للمجموعة
ٍ
للعام املايل  .2013كما يتطرق التقرير كذلك �إلى �أن�شطة املوارد الب�شرية وتقنية املعلومات والربامج التي مت تطويرها ل�صالح املوظفني وبرامج امل�سئولية االجتماعية
واف حول �آليات تطبيق حوكمة ال�شركات واالف�صاحات ذات العالقة بتكوين جمل�س الإدارة
التي تتبناها املجموعة .بجانب ذلك ف�إن التقرير يحتوي على
ملخ�ص ٍ
ٍ
ومكاف�آته ومهامه وهيكل جلانه ومهامها ومكاف�آت كبار التنفيذيني واملعامالت التي متت مع �أطراف ذات عالقة .كما يت�ضمن التقرير �إقرارات املجل�س ومدى توافق
املجموعة مع الئحة احلوكمة ال�صادرة من هيئة ال�سوق املالية ال�سعودية .و�أخري ًا ت�شتمل اخلامتة على ال�شكر والتقدير للم�ساهمني وكافة من�سوبي املجموعة داخل
اململكة وخارجها للدعم وامل�ساندة واجلهود املخل�صة التي �ساهمت يف حتقيق هذا الأداء القيا�سي واملتميز الذي حققته املجموعة خالل العام 2012م.
كما مت �إعداد هذا التقرير يف �ضوء متطلبات الئحة حوكمة ال�شركات وعلى وجه اخل�صو�ص املادة ( )43وقواعد الت�سجيل والإدراج واملادة ( )9ال�صادرتني من هيئة
ال�سوق املالية ال�سعودية بالإ�ضافة �إلى نظام وزارة التجارة وال�صناعة وبع�ض املمار�سات العاملية اجليدة يف جمال احلوكمة وال�شفافية.
واجلدير بالذكر �أن العام املايل  2012قد �سجل �أدا ًء تاريخي ًا وقيا�سي ًا من حيث �صايف الربح واملبيعات وغريها من م�ؤ�شرات الأداء وفق ًا ملا �سريد تف�صيله الحق ًا يف
هذا التقرير وتوقعات عام 2013م ،كما وا�صلت املجموعة بقيادة جمل�س الإدارة و�إدارتها التنفيذية وبجهود كافة من�سوبيها ودعم م�ساهميها وم�ستثمريها الكرام،
�سعيها الد�ؤوب من �أجل حتقيق مزيد من ال�سبق والتميز يف الأداء يف كافة قطاعاتها الرئي�سة ،ف� ً
ضال عن حر�صها الدائم على االلتزام بجميع الأنظمة والقوانني ذات
العالقة.
وجتدون برفق هذا التقرير احل�سابات اخلتامية املدققة لل�شركة والإي�ضاحات امل�صاحبة لها وتقرير املراجع اخلارجي عن العام املايل املنتهي يف 2012/12/31م.
هذا وي�أمل جمل�س الإدارة ب�أن يلقي هذا التقرير ال�ضوء على تطورات �أعمال جمموعتكم و�أداءها للعام املايل  ،2012كما يت�شرف املجل�س بالرد على ا�ستف�ساراتكم
حول املعلومات والتوجهات التي ت�ضمنها هذا التقرير خالل االجتماع ال�سنوي للجمعية العامة للم�ساهمني املقرر لها  16مار�س 2013م ب�إذن اهلل ،كما ي�أمل موافقتكم
على ما ورد بهذا التقرير من معلومات وتوجهات �إ�سرتاتيجية مبا يف ذلك املوافقة على جدول �أعمال اجلمعية.
واهلل ويل التوفيق،،

مجلس إدارة مجموعة صافوال
فبراير  2013م
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مجلس اإلدارة

جلو�س ًا من اليمين �إلى الي�س ـ ـ ـ ــار :د .عب ــد الـ ـ ــر�ؤوف محمد منـ ـ ــاع ,الع�ض ــو المنت ـ ــدب | م .عبــد اهلل محمــد ن ــور رحيمي  ،نـ ــائب رئيــ�س المجــل�س | �أ� .سليمـان عبـد القادر المهيـدب ،رئي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س مجل�س االدارة | د� .سامي مح�سن باروم
وقوف ًا من اليمين �إلى الي�س ـ ـ ـ ـ ــار� :أ .عمار عبد الواحد الخ�ضيري | د .غ�سان �أحمد ال�سليمان | �أ .بدر عبداهلل العي�سى | �أ .عبدالعزيز خــالد الغفـيلي | �أ .مو�سى عمران العمران | �أ� .إبراهيم محمد العي�سى | �أ .محمد عبد القادر الف�ضل
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،
يف البدء ي�سرين �أن �أرحب بكافة م�ساهمي وم�ساهمات وم�ستثمري جمموعة �صافوال (املجموعة) عرب التقرير ال�سنوي للمجموعة للعام املايل  2012لن�ستعر�ض
�سوي ًا من خالله نتائج �أداء املجموعة وتطورات �أعمالها للعام املايل املنتهي يف 2012/12/31م .كما �أود م�شاركتكم النتائج التاريخية والقيا�سية غري امل�سبوقة التي
حققتها جمموعتكم خالل العام املايل  2012وهلل احلمد ،والتي حققت بف�ضل اهلل ثم بف�ضل دعمكم �أدا ًء غري م�سبوق للعام 2012م ،حيث زاد �صايف الربح املوحد
بن�سبة  %16.7مقارن ًة بالعام ال�سابق لي�صل �إلى  1.4مليار ريال ،كما زاد �صايف الربح كذلك عن التوقعات املعلنة لنف�س العام بن�سبة  %12.5وهلل احلمد ،هذا
و�ستجدون تفا�صيل وحتليالت �أوفى حول �أداء املجموعة �ضمن حمتويات هذا التقرير الذي بني �أيديكم.
ونتيجة للأداء القيا�سي للمجموعة والذي �أ�شرنا �إليه وا�ستمرار ًا لتطبيق �سيا�ستنا يف توزيع �أرباح ربع �سنوية على م�ساهمينا الكرام ،فقد �أو�صى جمل�س الإدارة بتوزيع
�أرباح ًا نقدية على امل�ساهمني قدرها  250مليون ريال عن الربع الرابع للعام 2012م (بواقع  0.50ريال لل�سهم الواحد) لي�صل �إجمايل ما مت توزيعه وما �سيتم توزيعه
عن العام 2012م مبلغ  700مليون ريال والتي متثل  %50من �صايف الربح املحقق للعام 2012م ،حيث مت ت�ضمني هذه التو�صية يف جدول �أعمال جمعيتكم املوقرة
للموافقة عليه �ضمن البنود الأخرى يف جدول الأعمال.
وتعزيز ًا ل�سيا�سة الإف�صاح وال�شفافية التي تنتهجها املجموعة مع كافة م�ساهميها وم�ستثمريها بال�سوق املالية ،فقد �أف�صح املجل�س عن التوقعات املالية للعام املايل
 ،2013حيث تتوقع املجموعة حتقيق �صايف ربح (قبل الأرباح الر�أ�سمالية والبنود اال�ستثنائية) قدره  1.5مليار ريال بنهاية العام 2013م ،منها  260مليون ريال
�صايف ربح (قبل الأرباح الر�أ�سمالية والبنود اال�ستثنائية) متوقع حتقيقه بنهاية الربع الأول من العام 2013م  ،و�ستقوم املجموعة بتحديث ال�سوق املالية بخ�صو�ص
حتقيق هذه التوقعات ب�صفة ربع �سنوية ب�إذن اهلل.
وان�سجام ًا مع توجه املجموعة الرامي �إلى تنمية م�صادر التمويل وال�سيولة ،فقد وافقت جمعيتكم العامة املوقرة يف اجتماعها غري العادي خالل العام املايل 2012
على �إ�صدار �صكوك متوافقة مع ال�شريعة الإ�سالمية مبا ال يتجاوز قيمتها ر�أ�سمال ال�شركة والبالغ  5مليار ريال ،حيث توفقنا خالل �شهر يناير من العام 2013م من
�إ�صدار �أول �شريحة من هذه ال�صكوك وذلك بقيمة  1.5مليار ريال وبن�سبة تغطية جتاوزت  %260وهلل احلمد.
هذا وقد ا�ستمرت املجموعة يف تنفيذ توجهها اال�سرتاتيجي الذي �سبق �أن �أعلنته عرب التقرير ال�سنوي للعام املايل ال�سابق واملتمثل يف اال�ستمرار يف تركيز عمليات
املجموعة على القطاعات الت�شغيلية الرئي�سة من خالل �إعطائها مزيد ًا من اال�ستقاللية واملرونة يف �إدارة �أعمالها واتخاذ قراراتها ور�سم خططها امل�ستقبلية ،مما
�سي�ساهم يف حتول املجموعة �إلى �شركة قاب�ضة ب�شكل تدريجي ،حيث عقد املجل�س عدد ًا من ور�ش العمل واالجتماعات خالل العام املايل  2012لبلورة ا�سرتاتيجيات
وخطط طموحة تعزز من هذا التوجه وتدعم دور املجموعة التناف�سي يف الأ�سواق التي تعمل فيها يف �ضوء املتغريات االقت�صادية وال�سيا�سية التي ت�شهدها دول املنطقة
وعلى وجه اخل�صو�ص الدول التي تعمل فيها �شركات املجموعة ،مما �ساهم و�سي�ساهم يف تعزيز �أداء هذه القطاعات ومي ّكن جمل�س �إدارة املجموعة من الرتكيز على
الأعمال اال�سرتاتيجية وا�ستحداث �أن�شطة ا�ستثمارية متنوعة ذات قيمة م�ضافة للمحفظة اال�ستثمارية القائمة للمجموعة.
ويف اخلتام ال ي�سعني �إال �أن �أتقدم � -أ�صالة عن نف�سي ونيابة عن �إخواين �أع�ضاء جمل�س الإدارة املوقرين  -بخال�ص ال�شكر والتقدير �إلى حكومتنا الر�شيدة
وم�ؤ�س�ساتها لدعمهم املتوا�صل للقطاع اخلا�ص .وال�شكر مو�صول كذلك �إلى م�ساهمينا وم�ستثمرينا الكرام لثقتهم وم�ساندتهم ،كما �أ�شكر كذلك الإدارة التنفيذية
للمجموعة وكافة من�سوبيها يف عملياتها باململكة وخارجها على جهودهم املتميزة واملقدرة وللنتائج القيا�سية التي حققتها املجموعة خالل العام املايل � ،2012آملني
�أن يتوا�صل العطاء لتحقيق التوقعات التي �أ�شرت �إليها �أعاله للعام املايل  ،2013راجي ًا �أن �ألتقي بكم خالل االجتماع ال�سنوي للجمعية العامة للم�ساهمني املقرر لها
2013/3/16م ب�إذن اهلل للرد على ا�ستف�ساراتكم بخ�صو�ص ما ت�ضمنه هذا التقرير من نتائج ومعلومات.
واهلل ويل التوفيق والنجاح،،،

سليمان عبدالقادر المهيدب
رئيس مجلس اإلدارة
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كلمة العضو المنتدب

ال�سادة وال�سيدات /م�ساهمي وم�ساهمات جمموعة �صافوال
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

املحرتمني

يطيب يل كذلك �أن �أرحب بكم عرب التقرير ال�سنوي للمجموعة للعام 2012م والذي نحر�ص دائم ًا على اطالعكم من خالله على �أداء املجموعة و�آخر امل�ستجدات املتعلقة ب�أعمالها
و�أن�شطتها املختلفة داخل اململكة وخارجها ،حيث ا�ستطاعت جمموعتكم – بف�ضل اهلل وتوفيقه – املحافظة واال�ستمرار يف حتقيق نتائج قيا�سية خالل العام املايل  2012حيث
حققت �صايف ربح بلغ  1.4مليار ريال للعام 2012م وبزيادة قدرها  %16.7عن العام ال�سابق وبزيادة قدرها  %12.5عن التوقعات املالية للعام 2012م البالغة  1.32مليار ريال
والتي �سبق �أن �أعلنتها املجموعة خالل العام وهلل احلمد ،حيث �إن االرتفاع يف �صايف الربح خالل العام 2012م مقارنة بالعام ال�سابق يعود ب�شكل رئي�س �إلى الأداء املتميز وغري
امل�سبوق للعمليات اخلارجية للمجموعة يف قطاع الأغذية وا�ستمرار منو املبيعات وت�صاعدها ب�شكل وا�ضح خالل العام.
كما ا�ستطاعت املجموعة خالل العام 2012م اال�ستحواذ على ح�صة �إ�ضافية يف ر�أ�سمال �شركة املراعي مببلغ يف حدود  2مليار ريال ،لرتتفع ح�صتها بذلك يف �شركة املراعي من
� %29.95إلى  ،%36.52حيث ت�أتي هذه اخلطوة تعزيز ًا ال�سرتاتيجية املجموعة الرامية �إلى حتقيق مزيد من النمو والتو�سع يف ا�ستثماراتها الرئي�سة والتي من بينها قطاع الأغذية،
كما تعك�س ثقة املجموعة يف الإدارة احلكيمة لقيادة �شركة املراعي.
وي�أتي هذا التقرير وقطاع الأغذية باملجموعة يوا�صل تركيزه وتو�سعه يف عملياته املتطورة داخل اململكة وخارجها  -رغم التحديات االقت�صادية وال�سيا�سية يف دول الإقليم التي يعمل
فيها  -م�سج ًال متيز ًا ملحوظ ًا يف معظم �أن�شطته يف جمال زيوت الطعام وال�سمن النباتي واملكرونة وال�سكر واملحليات حملي ًا و�إقليمي ًا ،كما ي�أتي هذا التقرير و�شركة العزيزية بنده
املتحدة قد ا�ستطاعت زيادة عدد مراكزها التجارية (هايرب ماركت و�سوبرماركت) �إلى  181فرع ًا منها  145فرع ًا داخل اململكة رغم قوة املناف�سة يف قطاع التجزئة باململكة ،كما
�أن قطاع البال�ستيك ا�ستطاع كذلك من املحافظة على ربحية جيدة ومنو مبيعاته وتنوع منتجاته وا�ستقطاب عمالء جدد حملي ًا و�إقليمي ًا وذلك رغم حتديات ارتفاع املواد اخلام
وزيادة وترية املناف�سة يف الأ�سواق التي يعمل فيها ،و�ستجدون مزيد ًا من التفا�صيل حول نتائج �أعمال القطاعات واال�ستثمارات (التي ال تديرها) املجموعة يف ثنايا هذا التقرير.
وعلى �صعيد املوارد الب�شرية ،ف�إن املجموعة تفخر بتوظيفها حلوايل � 5.500سعودي ًا �ضمن كوادرها العاملة وبن�سبة توطني ت�صل �إلى  %40من �إجمايل القوى العاملة ب�شركاتها
باململكة والبالغة حوايل  13.500موظف ًا ،كما �أن �أغلبية القيادات التنفيذية للمجموعة من الكفاءات الوطنية املتميزة وهلل احلمد ،ويف ذات الإطار ،فقد وا�صلت املجموعة تطبيق
توجهها اال�سرتاتيجي الرامي �إلى توطني الكوادر الب�شرية ،حيث قامت املجموعة خالل العام املايل  2012بتوظيف حوايل  40متدرب ًا �سعودي ًا حديثي التخرج و�إحلاقهم للعمل يف
املجموعة و�شركاتها الفرعية باململكة ،كما ت�ستمر اجلهود ال�ستيعاب املزيد من ال�شباب ال�سعودي خالل العام 2013م ،حيث ي�أتي ذلك �ضمن برنامج املجموعة لإعداد املديرين
وتعزيز عملية التعاقب الإداري وت�أهيل جيل جديد من قادة امل�ستقبل لإدارة املجموعة و�شركاتها التابعة.
ويف جمال احلوكمة وامل�سئولية االجتماعية وا�صلت املجموعة جهودها الرامية �إلى امل�ساهمة يف خدمة املجتمع من خالل تذليل �صعوبات التوظيف لفئة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
من خالل مركز �صافوال لتمكني الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة (مكني) وكذلك من خالل ج�سور �صافوال الأخرى والتي �ستجدون تفا�صيلها الحق ًا يف هذا التقرير ،كما وا�صلت املجموعة
�إلتزامها بتطبيق نظام حوكمة ال�شركات وكافة الأنظمة ذات العالقة و�أف�ضل املمار�سات يف جمال احلوكمة وتعزيز ًا لعملية الإف�صاح وال�شفافية وحماية حقوق امل�ساهمني.
ونحن �إذ نحمد اهلل تعالى على ما حققته جمموعتكم من �أداء ونتائج قيا�سية وتاريخية خالل العام 2012م ،والتي �ستجدون تفا�صي ًال �أوفى حولها �ضمن هذا التقرير والذي
ن�أمل �أن نكون قد قدمنا لكم فيه �صورة وافية عن �أداء وتطورات �أعمالها ،مما �سي�ساعدكم يف اتخاذ قراراتكم اال�ستثمارية بالكيفية املثلى وفهم وا�ضح لعمليات �صافوال وتوجهها
اال�سرتاتيجي� ،سائلني اهلل عز وجل �أن يوفقنا للعمل ال�صادق واملخل�ص لتحقيق مزيد من ال�سبق والتميز و�صو ًال �إلى التوقعات املالية املعلنة للعام املايل  2013والتي �أ�شار �إليها
�أخي �سعادة رئي�س جمل�س الإدارة يف كلمته ومبا يكفل ا�ستمرارية نهجها يف حتقيق عائد مقدر مل�ساهميها وخدمة اقت�صادنا الوطني وامل�شاركة يف تنمية املجتمع .كما ال يفوتني �أن
�أ�سجل �شكر ًا خا�ص ًا حلكومتنا الر�شيدة لدعمها املتوا�صل لقطاع الأعمال و�إلى م�ساهمينا وحملة ال�صكوك لثقتهم ودعمهم امل�ستمر وكافة من�سوبي املجموعة داخل اململكة وخارجها
جلهودهم املقدرة التي �ساهمت يف حتقيق النتائج غري امل�سبوقة التي �أ�شرنا �إليها يف هذا التقرير.
واهلل ن�س�أل التوفيق وال�سداد،،

د .عبدالرؤوف محمد مناع
عضو مجلس اإلدارة المنتدب
1212

التقـرير ال�سـنوي للعـام املايل 2012

13

التقـرير ال�سـنوي للعـام املايل 2012

د .عبد الر�ؤوف محمد مناع

ال��م��ج��ل��س
ال��ت��ن��ف��ي��ذي

الع�ضو المنتدب

�أ .عبد الرحيم �أمعرف
الرئي�س التنفيذي ل�شركة �صافوال للأغذية
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�أ .محمود من�صور عبد الغفار

�أ .جيرارد لوالر

الرئي�س التنفيذي لل�شئون العامة و�أمين مجل�س الإدارة

المدير المالي للمجموعة

م� .أزهر محي الدين كنجي

�أ .موفق من�صور جمال

الرئي�س التنفيذي لقطاع البال�ستيك

الرئي�س التنفيذي ل�شركة العزيزية بنده المتحدة

15

تقرير مجلس اإلدارة
 )1جدول �أعمال الجمعية العامة للم�ساهمين
 )2و�صف الن�شاط الرئي�س للمجموعة
 )3ملخ�ص الأداء وم�ؤ�شراته والتحليالت المالية للعام 2012م وتوقعات العام 2013م
 )4تفا�صيل نتائج �أداء وخطط �أعمال ال�شركات الفرعية (قطاعات المجموعة)
 )5قطاع اال�ستثمارات التي ال تديرها المجموعة
 )6الموارد الب�شرية وتقنية المعلومات والبرامج التي تم تطويرها ل�صالح الموظفين
 )7برامج �صافوال للم�س�ؤولية االجتماعية
 )8تقرير حوكمة ال�شركات

2
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 )1جدول �أعمال اجلمعية العامة للم�ساهمني:

فيما يلي ن�ستعر�ض معكم �ضمن حمتويات هذا التقرير جدول �أعمال اجلمعية العامة يف اجتماعها للعام 2012م واملنعقد يف
يوم ال�سبت املوافق  16مار�س 2013م ب�إذن اهلل:
.1

مناق�شة احل�سابات اخلتامية (املدققة) وتقرير مراجعي احل�سابات عن العام املايل  2012واملوافقة عليهما.

.2

مناق�شة التقرير ال�سنوي ملجل�س الإدارة للعام 2012م واملوافقة عليه.

.3

املوافقة على اقرتاح جمل�س الإدارة بتوزيع �أرباح عن الربع الرابع من العام 2012م قدرها ( 250مليون ريال)� ،أي بواقع  0.50ريال لل�سهم الواحد
وهو ما ميثل  %5من القيمة اال�سمية لل�سهم ،بالإ�ضافة �إلى امل�صادقة على ما مت توزيعه من �أرباح عن الثالثة �أرباع الأولى من العام 2012م بواقع
 0.90ريال لل�سهم الواحد وهو ما ميثل  %9من القيمة اال�سمية لل�سهم وب�إجمايل مبلغ قدره ( 450مليون ريال) بحيث ي�صبح �إجمايل الربح املوزع
( )1.40ريال لل�سهم الواحد وي�صبح �إجمايل املبلغ الذي �سيتم توزيعه ( 700مليون ريال) عن العام  2012وهو ما ميثل  %14من القيمة اال�سمية
لل�سهم ،علم ًا ب�أن تاريخ �أحقية �أرباح الربع الرابع للعام � 2012سيكون بنهاية تداول يوم اجتماع اجلمعية العامة املقرر له يوم  16مار�س 2013م ب�إذن
اهلل ،و�سيتم الإعالن عن تاريخ التوزيع بعد �أخذ موافقة اجلمعية على ذلك.

.4

املوافقة على �إبراء ذمــة �أع�ضـاء جمل�س الإدارة مـن م�سئولية �إدارة ال�شركة عـن العام 2012م.

.5

املوافقة على تو�صية جلنة املراجعة بخ�صو�ص تعيني املراجع اخلارجي لتدقيق ح�سابات ال�شركة ربع ال�سنوية واحل�سابات اخلتامية للعام املايل 2013
وحتديد �أتعابه.

.6

امل�صادقة على املعامالت والعقود التالية التي متت مع �أطراف ذات عالقة خالل العام 2012م والتي مت تف�صيلها يف التقرير ال�سنوي ملجل�س الإدارة
للعام 2012م املن�شور على موقع ال�سوق املالية تداول:
 )1 -6املوافقة على عقود التوريد واملعامالت التي متت بني بع�ض ال�شركات التابعة ملجموعة �صافوال (يف قطاع الأغذية والتجزئة) و�شركة املهيدب
للأغذية التابعة ل�شركة عبد القادر املهيدب و�أوالده والتي يرت�أ�س جمل�س �إدارتها �أ� .سليمان عبد القادر املهيدب الذي يرت�أ�س كذلك جمل�س �إدارة
جمموعة �صافوال وذلك بقيمة �إجمالية قدرها  185مليون ريال والرتخي�ص بتجديدها لعام قادم.
 )2-6املوافقة على الأعمال والعقود التي متت بني بع�ض ال�شـركات التابعة ملجموعة �صافوال (يف قطاع الأغذية والتجزئة والبال�ستيك) و�شركة
هريف للخدمات الغذائية اململوكـة بن�سبة ( )%49ملجموعة �صافوال بطريقة مبا�شرة وغري مبا�شرة ،وذلك بقيمة �إجمالية قدرها  37.66مليون ريال
والرتخي�ص بتجديدها لعام قادم ،حيث يتقلد ع�ضوية جمل�س �إدارة �شركة هريف من �أع�ضاء جمل�س �إدارة جمموعة �صافوال كل من (�أ .عبد العزيز
خالد الغفيلي (رئي�س جمل�س �إدارة �شركة هريف) ،ود .عبد الر�ؤوف حممد مناع ود� .سامي حم�سن باروم ،و�أحد التنفيذيني وهو �أ .حممود من�صور
عبد الغفار ).
 )3-6املوافقة على املعامالت التجارية التي متت بني �شركة العزيزية بنده املتحدة و�شركة املراعي اململوكة بن�سبة ( )%36.52ملجموعة �صافوال
واخلا�صة بتوريد مواد غذائية وا�ستهالكية لأ�سواق بنده وذلك بقيمة �إجمالية قدرها  511.7مليون ريال والرتخي�ص بتجديدها لعام قادم .حيث
يتقلد ع�ضوية جمل�س �إدارة �شركة املراعي من �أع�ضاء جمل�س �إدارة جمموعة �صافوال كل من (�أ� .سليمان عبد القادر املهيدب ود.عبد الر�ؤوف حممد
مناع ،و�أ� .إبراهيم حممد العي�سى و�أ .مو�سى عمران العمران).

.7

املوافقة على تعديل الفقرة (ك) من املادة الثالثة (�أغرا�ض ال�شركة) بالنظام الأ�سا�سي لل�شركة وذلك ب�إ�ضافة كلمة «بيع» لت�صبح على النحو التايل:
«�شراء وبيع الأرا�ضي والعقارات وامل�صانع الالزمة لتحقيق �أغرا�ض ال�شركة»

.8

انتخاب جمل�س �إدارة للدورة اجلديدة التي �ستبد�أ �أعمالها اعتبار ًا من 2013/7/1م وملدة ثالث �سنوات ميالدية وفق ًا لقائمة املر�شحني التي وافقت
عليها وزارة التجارة وال�صناعة.
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 )2و�صف الن�شاط الرئي�س للمجموعة :

وامل��ك��رون��ة ،وقطاع التجزئة (هايربماركت و�سوبرماركت) ،وقطاع
البال�ستيك (�صناعة املنتجات البال�ستيكية املرنة وال�صلبة) ،وتنت�شر
عملياتها ب�شكل وا�سع يف عدد من دول ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
و�آ�سيا الو�سطى ،كما متلك املجموعة ا�ستثمارات متنوعة يف عدد من
ال�شركات التي تعمل يف عدد من املجاالت مثل الأغذية والتطوير العقاري،
بجانب متلكها حل�ص�ص يف عدد من ال�صناديق اال�ستثمارية ،وفيما يلي
بيان بال�شركات التابعة وال�شقيقة للمجموعة و�أبرز ا�ستثماراتها داخل
اململكة وخارجها و�أن�شطتها الرئي�سة وبلد الت�أ�سي�س:

مت ت�أ�سي�س جمموعة �صافوال ك�شركة م�ساهمة عامة �سعودية يف العام
1979م ،بهدف �إنتاج وت�سويق زيوت الطعام وال�سمن النباتي ،وتو�سع
هذا الن�شاط لي�شمل بجانب ما ذكر� ،صناعة ال�سكر واملُح ّليات وجتارة
التجزئة و�صناعة البال�ستيك وامل��واد الغذائية الأ�سا�سية والتطوير
العقاري واال�ستثمارات الأخ��رى ذات العالقة بن�شاط املجموعة وفق ًا
للأغرا�ض الواردة يف نظامها الأ�سا�سي والعقود الت�أ�سي�سية ل�شركاتها
الفرعية .حيث متار�س املجموعة ن�شاطها الرئي�س من خالل قطاعاتها
الرئي�سة – (قطاع الأغذية الذي ي�شمل زيوت الطعام وال�سكر واملحليات
م

ا�سم ال�شركة

�أو ًال :قطاع الأغذية
�شركة �صافوال للأغذية
.1
.2

�شركة عافية العاملية

.3

�شركة �صافوال لأ�سواق
الأغذية النا�شئة*
ال�شركة املتحدة لل�سكر

.4

دولة الت�أ�سي�س
ال�سعودية

الأغ��ذي��ة الأ�سا�سية (زي��وت �شركة قاب�ضة تدير ا�ستثمارات املجموعة يف %90
الطعام ،ال�سكر واملكرونة) جمال الأغذية داخل اململكة وخارجها

زي������وت ال���ط���ع���ام وال����زي����وت ال�سعودية ،دول اخلليج ،اليمن ،م�صر%95.19 ،
ال�سعودية
�إيران ،تركيا ،كازاخ�ستان
النباتية واملكرونة
%95.4
اجلزائر ،ال�سودان ،واملغرب
اجل���زر الربيطانية زيوت الطعام
العذراء
م��ك��ع��ب��ات ال�������س���ك���ر��� ،س��ك��ر ال�سعودية وم�صر ،وت�صدر منتجاتها �إلى %74.4
ال�سعودية
معظم الدول العربية
البنجر ،واملحليات
م�صر

�شركة امللكة لل�صناعات
.5
الغذائية
�شركة الفرا�شة لل�صناعات م�صر
.6
الغذائية
ثاني ًا :قطاع التجزئة
�شركة العزيزية بنده املتحدة ال�سعودية
.7
ثالث ًا :قطاع البال�ستيك
�شركة �صافوال لأنظمة
.8
التغليف
�شركة نيومارينا
.9

نوع الن�شاط الرئي�س

 130مليون ريال
 395مليون ريال

ت�صنيع املكرونة

م�صر

%100

ت�صنيع املكرونة

م�صر

%100

 20مليون جنيه م�صري

%74.4

 652.8مليون ريال

جت����ارة ال��ت��ج��زئ��ة (ال��ه��اي�بر ال�سعودية ،دبي ،لبنان ،وقطر
ماركت وال�سوبر ماركت)

ال�سعودية

ال�سعودية

%100

 61.6مليون ريال

الأغ��ذي��ة ومطاعم الوجبات ال�سعودية وبع�ض دول اخلليج
ال�سريعة

%49

 300مليون ريال

ع��دد من املنتجات الغذائية ال�سعودية وعدد من دول االقليم
الطازجة
ال�سعودية
التطوير العقاري

%36.5

 4مليار ريال

%29.9

 1.7مليار ريال

التطوير العقاري

ال�سعودية

%17

 3.4مليار ريال

الأردن

%5

 260مليون دينار �أردين

ال�سعودية

%5

مليار ريال

م�صر

ال�سعودية

البال�ستيك

.12
.13

�شركة كنان الدولية للتطوير ال�سعودية
العقاري
ال�سعودية
�شركة مدينة املعرفة
االقت�صادية
الأردن
�شركة تعمري الأردنية

التطوير العقاري

.16

ال�سعودية

التطوير العقاري

�شركة دار التمليك

 500مليون ريال

 50مليون جنيه م�صري

�شركة املراعي

.15

 2.2مليار ريال

منتجات البال�ستيك بنوعيه ال�سعودية ،وم�صر وت�صدر منتجاتها لأكرث %100
من  20دولة حول العامل
(املرن وال�صلب)
%100
م�صر  /اال�سكندرية
البال�ستيك

�شركة ال�شرق لل�صناعات
.10
البال�ستيكية
رابع ًا :قطاع اال�ستثمار (ال تديره املجموعة)
ال�سعودية
�شركة هريف للخدمات
.11
الغذائية

.14

الدولة التي متار�س فيها ن�شاطها

ن�سبة امللكية
(مبا�شرة وغري
مبا�شرة)

ر�أ�س املال
وفق ًا للقيمة الأ�سمية
للأ�سهم واحل�ص�ص

ال�سعودية

 342.4مليون ريال
 30مليون جنيه م�صري

• ملحوظة :ال�شركات الرئي�سة املذكورة �أعاله ،خا�صة التي تديرها املجموعة ،هي �شركات فرعية منت�شرة يف عدد من دول ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا و�آ�سيا الو�سطى ،والتي �سيتم التطرق لأدائها ون�سبة ملكية
�صافوال فيها كل على حدة الحق ًا بهذا التقرير .كما توجد يف ثنايا هذا التقرير تفا�صيل �أوفى حول ال�شركات الفرعية وال�شقيقة للمجموعة وال�صناديق اال�ستثمارية التي ال تديرها ون�سبة ملكية املجموعة فيها ،كما
تت�ضمن كذلك الإي�ضاحات امل�صاحبة للقوائم املالية تفا�صيل �أوفى حول هذه ال�شركات واال�ستثمارات.
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 )3ملخص األداء ومؤشراته والتحليالت المالية للعام 2012م
وتوقعات العام  2013م

التقـرير ال�سـنوي للعـام املايل 2012
• م�شروع �صكوك :تعزيز ًا لتوجه املجموعة يف تنويع م�صادر التمويل
للم�ساهمة يف تلبية احتياجات خططها وا�سرتاتيجياتها لتو�سيع
عملياتها احلالية وامل�ستقبلية ،فقد مت خالل العام 2012م �إ�ستكمال
املتطلبات النظامية لإ�صدار �صكوك متوافقة مع ال�شريعة الإ�سالمية
على عدة �إ�صدارات مبا ال يتجاوز ر�أ�سمال ال�شركة البالغ  5مليار
ريال ،حيث مت بحمد اهلل �إ�صدار وطرح �أول �شريحة من هذه ال�صكوك
يف يناير 2013م وذلك بقيمة  1.5مليار ريال كجزءٍ من برنامج
ال�صكوك املعتمد من قبل اجلمعية العامة للم�ساهمني وجمل�س �إدارة
املجموعة بنهاية العام 2012م حيث تبلغ مدة ال�صكوك �سبع �سنوات،
وقد مت طرح ال�صكوك بقيمتها اال�سمية �إ�ضافة �إلى ربح متوقع متغري
للم�ستثمرين يف ال�صكوك يتمثل يف �سعر العمولة املعرو�ض بني البنوك
ال�سعودية على ودائع الريال ال�سعودي ل�ستة �أ�شهر ()SIBOR
م�ضاف ًا �إليه ( )%1.10نقطة �أ�سا�س  ،علم ًا ب�أن حجم طلبات االكتتاب
يف ال�صكوك بلغ حوايل �أربعة مليارات ريال بتغطية جتاوزت %260
وهلل احلمد.

أ) ملخص األداء والتحليالت المالية للعام 2012م
للمجموعة:

�سجلت جمموعة �صافوال �أدا ًء متميز ًا وتاريخيا للعام املايل  ،2012حيث
بلغ �صايف ربح العام مبلغ  1.4مليار ريال ،مقابل 1.2مليار ريال للعام
ال�سابق وذلك بارتفاع قدره  .%16.7كما بلغ �إجمايل الربح خالل العام
 4.76مليار ريال ،مقابل  3.97مليار ريال للعام ال�سابق وذلك بارتفاع
قدره  ،%19.9كما بلغ الربح الت�شغيلي خالل العام  2.46مليار ريال،
مقابل  1.80مليار ريال للعام ال�سابق وذلك بارتفاع قدره  .%36.7وقد نتج
عن هذا الأداء املتميز ربحية لل�سهم خالل العام بلغت  2.80ريال لل�سهم،
مقابل  2.40ريال لل�سهم للفرتة املماثلة من العام ال�سابق .ويعود �سبب
االرتفاع يف الأرباح خالل العام املايل  2012مقارنة بالعام ال�سابق ب�صفة
رئي�سة �إلى الأداء املتميز وغري امل�سبوق لعمليات املجموعة يف قطاع الأغذية
وا�ستمرار منو املبيعات وت�صاعده ب�شكل وا�ضح خالل العام ،حيث بلغت
 27.4مليار ريال مقارنة بـ  25.2مليار ريال للعام ال�سابق وبزيادة قدرها
 %8.7بالإ�ضافة �إلى زيادة احل�صة ال�سوقية يف قطاع التجزئة وحتقيق
�أرباح ر�أ�سمالية قدرها  47مليون ريال نتيجة لبيع �أغلب ح�صة املجموعة يف
�شركة �إعمار املدينة االقت�صادية خالل العام 2012م.

• �شركة �صافوال للأغذية :حققت �شركة �صافوال للأغذية مبيعات
موحدة جتاوزت  16.3مليار ريال ،بزيادة قدرها  %7.7عن العام
ال�سابق .كما بلغ �صايف ربحها املوحد  626مليون ريال ،وهو ما ميثل
زيادة قدرها  %28عن �صايف الربح للعام ال�سابق.

كما �سجلت املجموعة �أعلى �صايف ربح يف تاريخها (قبل الأرباح الر�أ�سمالية
والبنود اال�ستثنائية) لهذا العام 2012م ،حيث بلغ  1.35مليار ريال
وبزيادة قدرها  %2.3عن التوقعات ل�صايف الأرباح بنهاية العام والتي
قدر لها  1.32مليار ريال للعام والتي �سبق �أن �أعلنت عنها املجموعة بداية
العام املايل  2012بزيادة قدرها  %12.5عن التوقعات الأ�صلية والبالغة
 1.2مليار ريال ،وقد جاءت هذه النتائج املتميزة بالرغم من التحديات
اخلارجية التي �أحاطت بالأ�سواق الدولية التي تعمل فيها املجموعة وت�صدر
منتجاتها لها .وجتدر الإ�شارة �إلى �أن �إيرادات وعوائد جمموعة �صافوال
عادة ما تت�أثر ببع�ض املوا�سم خالل العام مثل مو�سم �شهر رم�ضان املبارك
ومو�سم احلج.

• �أ�سواق بنده :جتاوزت مبيعات �شركة العزيزية بنده حاجز الع�شر
مليارات ريال وحتقيقها ل�صايف ربح بلغ  311.4مليون ريال مقارن ًة
ب ـ  200.1مليون ريال للعام ال�سابق وبزيادة قدرها .%55.5
كما �إ�ستطاعت زيادة عدد مراكزها التجارية (هايرب ماركت
و�سوبرماركت) �إلى  181فرع ًا منها  145فرع ًا داخل اململكة رغم قوة
املناف�سة يف قطاع التجزئة باململكة ،كما حققت ال�شركة ن�سبة �سعودة
للوظائف قدرها .%39

ب) أبرز القرارات وإنجازات المجموعة وقطاعاتها

• قطاع البال�ستيك :ا�ستمرار جتاوز مبيعات قطاع البال�ستيك
حاجز املليار ريال حيث و�صلت قيمة املبيعات الى  1.05مليار ريال
بزيادة قدرها  %5.2عن العام ال�سابق له.

التشغيلية خالل العام المالي :2012

• التوجه اال�سرتاتيجي للمجموعة :وا�صلت املجموعة خالل
العام 2012م تطبيق توجهها اال�سرتاتيجي الرامي �إلى مزيد من
الرتكيز يف �أن�شطتها الرئي�سة (قطاع الأغذية ،التجزئة والبال�ستيك)
من خالل عمليات اال�ستحواذ وتو�سيع قاعدة منتجاتها يف ال�سوق
الإقليمي والعاملي وزيادة الطاقات الإنتاجية القائمة لبع�ض عملياتها،
�إ�ضافة �إلى العمل على ا�ستحداث ذراع �إنتاجية رابعة تعزز من الأن�شطة
الرئي�سة القائمة والتحول ب�شكل تدريجي �إلى �شركة ا�ستثمارية قاب�ضة.

• �شراء مقر للمجموعة :قامت املجموعة ب�شراء مبنى جديد
ليكون مقر ًا رئي�س ًا لإدارتها العامة و�شركاتها الفرعية واملتمثل يف
الربج ال�شرقي من م�شروع (ذا هيد كوارترز بزن�س بارك – The
 )Headquarters Business Parkالكائن مبدينة جدة ،حيث
يتكون املقر من دور �أر�ضي وخم�سة ع�شر دور ًا مب�ساحة تقديرية
�إجمالية تبلغ ( 13.404مرت مربع) ،وذلك بقيمة �إجمالية قدرها
 134مليون ريال .واجلدير بالذكر �أن مرحلة البناء الأ�سا�سية للربج
ال�شرقي قد انتهت بنجاح .ويجري العمل حالي ًا ال�ستكمال الت�شطيبات
املتعلقة بالتق�سيمات الداخلية وال�سباكة والتو�صيالت الكهربائية
وامل�صاعد الكهربائية والبنية التحتية لتقنية املعلومات ،حيث يتوقع
االنتهاء من هذه املرحلة خالل العام 2013م.

• زيادة ح�صة املجموعة يف �شركة املراعي :قامت املجموعة
خالل العام 2012م بزيادة ح�صتها يف ر�أ�سمال �شركة املراعي مببلغ
يف حدود  2مليار ريال ،لرتتفع ح�صتها بذلك يف �شركة املراعي من
� %29.95إلى  %36.52والتي ت�أتي تعزيز ًا ال�سرتاتيجية املجموعة
الرامية �إلى حتقيق مزيد من النمو والتو�سع يف ا�ستثماراتها الرئي�سة
والتي من بينها قطاع الأغذية ،كما ت�أتي من�سجمة مع قرارها وخطوتها
ال�سابقة بزيادة ح�صتها يف �شركة املراعي من � %26.5إلى .%29.95
23
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• حوكمة ال�شركات وامل�سئولية االجتماعية :وا�صلت املجموعة
جهودها خالل العام 2012م يف تطبيق مبادرتيها «مواثيق وج�سور
�صافوال» من خالل براجمها املختلفة يف جمال امل�سئولية االجتماعية
(ج�سور �صافوال) والتي تهدف �إلى امل�ساهمة يف تطوير املجتمع
من خالل مركز �صافوال لتمكني الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة واجل�سور
واملبادرات الأخرى ،بجانب التزامها وحر�صها امل�ستمر على تطبيق
نظام حوكمة ال�شركات (مواثيق �صافوال) الذي يهدف �إلى االلتزام
بقواعد ومبادئ احلوكمة وتطبيق الأنظمة والقوانني بهدف حماية
حقوق �أ�صحاب امل�صالح ورعايتها وتفعيل دور جمل�س الإدارة وجلانه
وتعزيز عملية الإف�صاح وال�شفافية والتوا�صل بفعالية مع امل�ساهمني
وامل�ستثمرين واجلمهور عرب قنوات االت�صال املختلفة مثل (ال�سوق
املالية ال�سعودية ،املوقع الإلكرتوين للمجموعة و�شركاتها الفرعية،
وعدد من و�سائل الإعالم الأخرى).
قائمة الدخل (ب�آالف) الريال ال�سعودي
الإيرادات -بال�صافـي
تكلفة الإيرادات
�إجمايل الربح
�صايف ايرادات ا�ستثمار
�إيرادات �أخرى – بال�صافـي
�إجمايل الدخل
م�صروفات بيع وت�سويق
م�صروفات عمومية و�إدارية
اجمايل امل�صروفات
الربح (اخل�سارة) من الت�شغيل
الربح (اخل�سارة) من بيع ا�ستثمارات
انخفا�ض موجودات وتكاليف م�شاريع م�ستنفدة
م�صاريف متويل – بال�صافـي
الدخل (اخل�سارة) قبل الزكاة و�ضريبة الدخل وحقوق
الأقلية
الزكاة و�ضريبة الدخل
�صايف الدخل قبل حقوق الأقلية
ح�صة حقوق الأقلية
�صافـي الربح

ج) توقعات مجموعة صافوال للعام المالي 2013م:
تتوقع املجموعة حتقيق �صايف ربح (قبل الأرباح الر�أ�سمالية والبنود اال�ستثنائية) قدره
 1.5مليار ريال بنهاية العام 2013م ،منها  260مليون ريال �صايف ربح (قبل الأرباح
الر�أ�سمالية) متوقع حتقيقه بنهاية الربع الأول من نف�س العام املايل  2013ب�إذن اهلل.
د) بيان بتفاصيل ومقارنات نتائج األداء للعام
المالي  2012باألعوام السابقة
وفيما يلي ن�ستعر�ض تفا�صيل الأداء للعام 2012م وحتليالته وم�ساهمة القطاعات يف
النتائج الكلية لأعمال املجموعة:
د )1-ملخص النتائج المالية للعام 2012م مقارنة بالعام السابق:

د )1-1-جدول مقارنة قائمة الدخل لفترة خمس سنوات
من ( 2008إلى 2012م):

2008م

2009م

2010م

13.821.377
()12.007.054
1.814.323
335.174
110.526
2.260.023
()1.123.033
()465.491
()1.588.524
671.499
147.980
()442.406
()153.658

17.917.202
()14.809.887
3.107.315
352.799
79.877
3.539.991
()1.533.574
()628.783
()2.162.357
1.377.634
318.116
()221.596
()227.337

21.029.472
()17.614.233
3.415.239
459.522
97.340
3.972.101
()1.870.153
()603.138
()2.473.291
1.498.810
195.055
()283.716
()244.260

3.970.722
440.613
96.767
4.508.102
()2.144.813
()562.472
()2.707.285
1.800.817
152.781
()35.366
()317.472

223.415

1.246.817

1.165.889

1.600.760

()53.387
170.028
32.330
202.358

()63.323
1.183.494
()231.929
951.565

()140.146
1.025.743
()139.041
886.702

()132.024
1.468.736
()266.360
1.202.376
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2011م
25.195.702
()21.224.980

2012م
27.391.493
()22.629.925
4.761.568
578.567
73.721
5.413.856
()2.367.292
()590.317
()2.957.609
2.456.247
46.651
()427.381
2.075.517
()268.148
1.807.369
()405.160
1.402.209
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د )2-1-رسم بياني يوضح نمو صافي المبيعات وصافي األرباح للمجموعة لألعوام ( 2008إلى 2012م):

منو �صافـي الأرباح خلم�س �سنوات (2012 -2008م)
(مباليني الرياالت)

مبيعات�/إيرادات �صافوال خلم�س �سنوات (2012 -2008م)
(مباليني الرياالت)
٢٧,٣٩١
٢٥,١٩٦

١,٤٠٢
٢١,٠٢٩

١,٢٠٢

١٧,٩١٧
١٣,٨٢١

٢٠١٢

٢٠١١

٨٨٧

٢٠١٢
٢٠١٠

٢٠٠٩

٩٥٢

٢٠٢
٢٠١١

٢٠١٠

٢٠٠٨

٢٠٠٩

٢٠٠٨

د )3-1-جدول يعكس التغير في قائمة الدخل للعام 2012م مقارنة بالعام السابق:

الإيرادات – بال�صايف
تكلفة الإيرادات
�إجمايل الربح
�صايف ح�صة �أرباح ال�شركاء وال�شركات الزميلة وتوزيعات الأرباح
�إيرادات �أخرى – بال�صايف
�إجمايل الدخل
م�صروفات بيع وت�سويق
م�صروفات عمومية و�إدارية
جمموع امل�صروفات
الربح (اخل�سارة) الت�شغيلي
الربح (اخل�سارة) من بيع ا�ستثمارات
انخفا�ض موجودات وتكاليف م�شاريع م�ستنفدة
م�صاريف متويل – بال�صايف

ن�سبة التغري٪

التغريات � +أو () -

2011م

2012م

البيان (ب�آالف الرياالت)

٪8.7
٪6.6
٪19.9
٪31.3
 ٪23.8٪20.1
٪10.4
٪5
٪9.2
٪36.4
٪69.5٪100٪34.6

2.195.791
()1.404.945
790.846
137.954
()23.046
905.754
()222.479
()27.845
()250.324
655.430
()106.130
35.366
()109.909

25.195.702
()21.224.980
3.970.722
440.613
96.767
4.508.102
()2.144.813
()562.472
()2.707.285
1.800.817
152.781
()35.366
()317.472

الربح (اخل�سارة) قبل الزكاة و�ضريبة الدخل وحقوق الأقلية

٪29.7

474.757

1.600.760

27.391.493
()22.629.925
()4.761.568
578.567
73.721
5.413.856
()2.367.292
()590.317
()2.957.609
2.456.247
46.651
()427.381
2.075.517

الزكاة و�ضريبة الدخل
�صايف الربح قبل حقوق الأقلية
حقوق الأقلية
�صايف الربح

٪103.1
٪23.1
٪52.1
٪16.6

()136.124
338.633
()138.800
199.833

()132.024
1.468.736
()266.360
1.202.376

()268.148
1.807.369
()405.160
1.402.209

ملحوظة :مت التطرق �إلى الأ�سباب التي �أدت �إلى الفروقات اجلوهرية يف الربحية والنتائج الت�شغيلية للعام 2012م مقارنة بنتائج العام ال�سابق يف البند (� )3أعاله مبا يف ذلك التوقعات التي �أعلنتها املجموعة.
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د )4-1-تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات /مبيعات المجموعة وشركاتها التابعة داخل المملكة وخارجها وفقًا للدولة
والمنتجات ومدى إسهام تلك األعمال في المبيعات الموحدة للمجموعة للعام 2012م مقارنة بالعام السابق (بآالف
الرياالت):

الدول  /الن�شاط

مبيعات منتجات زيوت الطعام وال�سمن النباتي:
 اململكة العربية ال�سعودية واخلليج واليمن م�صر �إيران كازاخ�ستان ال�سودان املغرب تركيا اجلزائر عائدات ا�ستثمار موحدة�إجمايل مبيعات منتجات ن�شاط زيوت الطعام ()1
مبيعات منتجات ن�شاط املكرونة
�إجمايل مبيعات منتجات ن�شاط املكرونة ()2
مبيعات منتجات ال�سكر واملحليات
 اململكة العربية ال�سعودية ودول اخلليج واليمن م�صر (ال�شركة امل�صرية املتحدة لل�سكر)�إجمايل مبيعات منتجات ن�شاط ال�سكر ()3
مبيعات قطاع التجزئة (�أ�سواق بنده)
 اململكة العربية ال�سعودية الإمارات العربية املتحدة  -دبي اجلمهور ّية اللبنان ّية�إجمايل �إيرادات قطاع التجزئة ()4
مبيعات قطاع البال�ستيك
 اململكة العربية ال�سعودية« م�صانع جدة والريا�ض»
 م�صر (نيومارينا)�إ�ستبعاد �إيرادات بني ال�شركات الفرعية
�إجمايل مبيعات ن�شاط البال�ستيك ()5
�أخرى
 الن�شاط العقاري  -بال�سعودية�إجمايل مبيعات الأن�شطة الأخرى ()6
�إجمايل الإيرادات
ا�ستبعاد �إيرادات بني ال�شركات الفرعية
�صايف الإيرادات

املنتجات /و�أ�سماء العالمات التجارية

2012م

2011م

ب�آالف الرياالت
2.444.083
1.111.564
4.404.416
174.013
615.351
279.877
887.353
661.544
()13.524
10.564.677

ب�آالف الرياالت
2.524.929
1.049.533
3.361.119
210.684
550.968
279.316
813.698
524.022
()2.328
9.311.941

*449.100

50.616

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

3.766.872
1.608.033
5.374.905

4.082.008
1.779.353
5.861.361

�أ�سواق العزيزية بنده املتحدة (بنده وهايرببنده)
هايرب بنده
�سوبرماركت

9.519.050
309.553
327.919
10.156.522

8.574.156
310.700
296.695
9.181.551

يقوم القطاع بت�صنيع العبوات ح�سب طلب العمالء باململكة وخارجها.

933.665

872.181

يقوم القطاع بت�صنيع العبوات ح�سب طلب العمالء مب�صر وخارجها.

126.082
()6.564
1.053.183

131.942
()2.590
1.001.533

138.535
138.535
27.736.922
()345.429
27.391.493

122.815
122.815
25.529.817
()334.115
25.195.702

عافية ،العربي� ،أواليت ،املائدة� ،شم�س� ،صن جلو ،دالل ،عافية كانوال
روابى ،عافية ،جنة� ،ساليت ،حلوة
الدان ،افتاب ،بهار ،عافية
ليتو ،خزايو�شكا
�صباح ،الطيب� ،سوداين
عافية ،هالة
يودوم � ،سريما
عافية ،اوليور
-

امللكة ،ايطاليانو

 ،Italianoمكروناتو Macaronto

* ملحوظة :يعزى االرتفاع الكبري يف مبيعات عام 2012م يف ن�شاط املكرونة مقارنة بعام 2011م �إلى �أن مبيعات عام  2012متثل مبيعات كامل العام ،بينما مبيعات 2011م متثل مبيعات فرتة وجيزة من العام 2011م ،حيث مت
اال�ستحواذ على ن�شاط املكرونة خالل الربع الأخري من عام 2011م.
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د )5-1-رسم بياني يوضح إسهامات القطاعات واألنشطة الرئيسة للمجموعة في اإليرادات الموحدة للعام 2012م:

د )6-1-جدول مقارنة قائمة المركز المالي للمجموعة لفترة خمس سنوات من (2008م إلى 2012م):

2008م

2009م

2010م

2011م

2012م

البيــان
قائمة املركز املايل بالآالف
موجودات متداولة ( �أ )
مطلوبات متداولة ( ب)
ر�أ�س املال العامل ( �أ  -ب )
موجودات متداولة
الأ�صول الأخرى طويلة الأجل
ممتلكات� ،آالت ومعدات
�إجمايل املوجودات
املطلوبات املتداولة
قرو�ض طويلة الأجل
املطلوبات الأخرى
�إجمايل املطلوبات
ر�أ�س املال املدفوع
االحتياطات والأرباح املدورة
حقوق امل�ساهمني
حقوق الأقلية

ريال �سعودي
4.764.430
6.001.606
()1.237.176
4.764.430
5.525.059
4.250.663
14.540.152
6.001.606
1.117.136
284.730
7.403.472
5.000.000
1.389.165
6.389.165
747.515

ريال �سعودي
5.633.507
6.313.432
()679.925
5.633.507
6.086.256
5.536.761
17.256.524
6.313.432
1.996.202
418.979
8.728.613
5.000.000
1.960.628
6.960.628
1.567.283

ريال �سعودي
5.910.643
6.724.128
()813.485
5.910.643
7.132.076
4.739.217
17.781.936
6.724.128
2.394.807
448.133
9.567.068
5.000.000
2.020.037
7.020.037
1.194.831

ريال �سعودي
7.773.813
7.740.279
33.534
7.773.813
6.943.133
5.384.430
20.101.376
7.740.279
2.821.494
468.786
11.030.559
5.000.000
2.722.467
7.722.467
1.348.350

ريال �سعودي
8.544.892
9.302.929
()758.037
8.544.892
9.016.692
5.779.951
23.341.535
9.302.929
3.612.246
544.308
13.459,483
5.000.000
3.286.670
8.286.670
1.595.382

�إجمايل املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

14.540.152

17.256.524

17.781.936

20.101.376

23.341.535
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د )7-1-رسوم بيانية توضح التغير في حقوق المساهمين وموجودات الشركة (بناء على الجدول د:)6-1-

ر�سم بياين يو�ضح التغري يف موجودات�/أ�صول ال�شركة
للأعوام (2012 -2008م) (مباليني الرياالت)

ر�سم بياين يو�ضح التغري يف حقوق امل�ساهمني
للأعوام (2008م 2012 -م ) ( مباليني الرياالت)

٢٣,٣٤١

٨,٢٨٧

٢٠,١٠١

٧,٧٢٢

١٧,٧٨٢

٧,٠٢٠

١٧,٢٥٧

٦,٩٦١

١٤,٤٥٠

٦,٣٨٩

٢٠١٢

٢٠١١

٢٠١٢
٢٠١٠

٢٠٠٩

٢٠١١

٢٠٠٨

٢٠١٠

٢٠٠٩

٢٠٠٨

هـ) تفاصيل القروض طويلة وقصيرة األجل للمجموعة وشركاتها الفرعية والمبالغ المستحقة
لجهات حكومية:
تتحرى �إدارة جمموعة �صافوال دائم ًا �أن تتم معامالتها املالية وفق ًا لل�صيغ الإ�سالمية املتعارف عليها يف عملية التمويل ،خا�صة فيما يتعلق ب�سيا�سة القرو�ض ،كذلك بادرت خالل
هذا العام ب�إن�شاء �صكوك متوافقة مع ال�شريعة الإ�سالمية .ونتيجة لهذا التوجه ف�إن الت�سهيالت التي تتح�صل عليها املجموعة داخل اململكة متوافقة مع ال�شريعة الإ�سالمية بحمد
اهلل .وفيما يلي تفا�صيل القرو�ض طويلة وق�صرية الأجل القائمة مع نهاية عام 2012م:
هـ )1-قروض طويلة األجل :تتكون القروض طويلة األجل كما في  31ديسمبر 2012م من اآلتي (بأآلف الرياالت):

قرو�ض طويلة الأجل
(ب�آالف الرياالت)
�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي
 �شركة �صافوال لأنظمة التغليفاملجموع ( �أ )
بنوك جتارية :
 جمموعة �صافوال �شركة العزيزية بنده املتحدة �شركة عافية العاملية �شركة �صافوال للأ�سواق النا�شئة ال�شركة املتحدة لل�سكر املكرونة �شركة �صافوال لأنظمة التغليفاملجموع ( ب )

ا�سم البنك/اجلهة املقر�ضة
�صندوق التنمية ال�صناعية

�سامبا ،ال�سعودي الفرن�سي ،ال�سعودي لال�ستثمار ،بنك اجلزيرة
الأهلي التجاري ،البنك ال�سعودي الربيطاين
الأهلي التجاري� ،سامبا ،بنك «�إت�ش�.إ�س.بي�.سي  HSBCبرتكيا
�سو�سيتيه جرنال – اجلزائر ،بنك فرن�سا
ال�سعودي الربيطاين� ،سامبا ،بنك �ستاندرد ت�شارترد – م�صر ،والتجاري الدويل مب�صر
بنك «�إت�ش�.إ�س.بي�.سي ،HSBC -البنك االهلى �سو�سيتيه جرنال – »NBSG

ال�سعودي الربيطاين� ،سامبا

جمموع القرو�ض طويلة الأجل ( �أ  +ب )

 -ناق�ص ًا اجلزء املتداول:

� -صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي

 بنوك جتاريةقرو�ض طويلة الأجل
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2012م
(ب�ألآف الرياالت)

2011م
(ب�ألآف الرياالت)

19.689
19.689

23.829
23.829

3.112.693
262.222
198.101
38.255
836.682
55.556
4.503.509
4.523.198

1.831.250
370.000
337.187
30.764
813.598
10.969
60.000
3.453.768
3.477.597

()5.060
()905.892
3.612.246

()4.140
()651.963
2.821.494
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هـ )2-جدول سداد إجمالي القروض طويلة األجل القائمة كما في 2012/12/31م (بآالف الرياالت):

ال�سنة املالية

جمموعة
�صافوال

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
املجموع

0
2.159.808
410.577
62.500
15.625
0
0
0
2.648.510

�صافوال
لأنظمة
التغليف

ال�شركة
املتحدة
لل�سكر

�صافوال
للأ�سواق
النا�شئة

املكرونة

�إجمايل
2012م

�إجمايل
2011م

0
17.778
5.820
6.958
1.851
0
0
0
32.407

0
277.294
125.367
98.951
82.596
89.126
0
0
673.334

0
11.343
8.467
7.075
5.466
5.904
0
0
38.255

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
2.628.694
560.644
185.897
115.951
105.443
10.413
5.204
3.612.246

1.315.217
819.949
464.606
92.944
59.552
64.020
5.206
0
2.821.494

�شركة عافية العزيزية
بنده املتحدة
العاملية
0
51.360
10.413
10.413
10.413
10.413
10.413
5.204
108.629

0
111.111
0
0
0
0
0
0
111.111

هـ )3-قروض قصيرة األجل مع بنوك تجارية وجهات أخرى والتي يتم سدادها خالل فترة سنة (بآالف الرياالت):

2012م

2011م

ا�سم البنك /اجلهة املقر�ضة

ال�شركة
جمموعة �صافوال

الراجحي� ،سامبا  ،بنك اخلليج الدويل

1.388.500

910.853

�شركة عافية العاملية

ال�سعودي الربيطاين ،الأهلي التجاري� ،سامبا( ،بنوك �أوربية ،م�صرية ،وايرانية وتركية)

1.037.391

947.296

�شركة �صافوال للأغذية النا�شئة

بنوك �سودانية وجزائرية و�أوربية

174.496

106.002

م�شروع املكرونة  -م�صر

البنك االهلى �سو�سيتيه جرنال –  ،»NBSGالبنك الوطني امل�صري

16.919

32.825

�شركة املتون

�سامبا

0

70.000

�شركة �صافوال لأنظمة التغليف

ال�سعودي الربيطاين ،البنك االهلي

310.000

243.750

ال�شركة املتحدة لل�سكر

ال�سعودي الربيطاين� ،سامبا ،البنك الإ�سالمي للتنمية ،بنوك م�صرية

599.969

444.703

3.527.275

2.755.429

�إجمايل القرو�ض ق�صرية الأجل
و) المدفوعات النظامية المستحقة لجهات حكومية:

الجدول أدناه يوضح مقارنة بقيمة المدفوعات النظامية المستحقة على المجموعة وشركاتها الفرعية لجهات
حكومية نظامية أو رقابية مع وصف موجز لها وبيان أسبابها ،كما في 2012/12/31م (بآالف الرياالت):

و�صف موجز للم�ستحقات مت�ضمن ًا بيان بالأ�سباب

2012م

2011م

الر�سوم اجلمركية

241.645

200.112

الزكاة وال�ضريبة

117.037

84.440

امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية (ا�ستقطاع الت�أمينات االجتماعية للموظفني) و�أخرى

85.180

62.800

تكاليف ت�أ�شريات ور�سوم حكومية خمتلفة

17.804

31.925

�أخرى

3.536

19.603

465.202

398.880

الإجمايل
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 )4تفاصيل نتائج أداء وخطط أعمال الشركات الفرعية
(قطاعات المجموعة):

جتدون يف ال�صفحات التالية تقرير مف�صل عن �أداء وخطط قطاعات املجموعة الرئي�سة التي
تديرها املجموعة عرب �شركاتها الفرعية داخل اململكة وخارجها ،بالإ�ضافة �إىل اال�ستثمارات
الأخرى التي ال تديرها ومتلك فيها ح�صة رئي�سة
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وال�سمن النباتي وال�سكر والتي يتم بيع منتجاتها يف  30دولة حول العامل،
حيث ا�ستطاعت ال�شركة حتقيق مكانة ريادية يف معظم الدول التي تعمل
فيها.

 )1-4شركة صافوال لألغذية (قطاع األغذية)

تدير جمموعة �صافوال عملياتها يف قطاع الأغذية من خالل �شركتها
الفرعية �شركة �صافوال للأغذية (�شركة ذات م�سئولية حمدودة والتي
يجري العمل حالي ًا لتحويلها ل�شركة م�ساهمة مقفلة خالل العام 2013م
ب�إذن اهلل) ،حيث متتلك وتدير بدورها عمليات قطاع الأغذية واملنت�شرة
يف ثمان دول مبنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا و�آ�سيا الو�سطى،
ومتتلك عالمات جتارية رائدة ملنتجات عالية اجلودة يف جمال زيوت
الطعام وال�سمن النباتي وال�سكر والتي يتم ت�سويقها يف  30دولة من دول
العامل ،حيث متلك ح�صة �سوقية رائدة يف معظم الدول التي متار�س فيها
عملياتها من خالل عدد من ال�شركات الفرعية وتعاقدات مع موزعني
جتاريني.

ولقد حققت ال�شركة مبيعات موحدة جتاوزت  16.3مليار ريال ،وبزيادة
قدرها  %7.7عن العام ال�سابق .كما بلغ �صايف ربحها املوحد  626مليون
ريال ،وهو ما ميثل زيادة قدرها  %28عن �صايف الربح للعام ال�سابق والذي
بلغ  489مليون ريال .وبالرغم من الظروف ال�صعبة التي مرت ومتر
بها الأ�سواق التي تعمل فيها خالل العام� ،إلى جانب الأو�ضاع والظروف
ال�سيا�سية غري امل�ستقرة يف عدد من دول الإقليم ،وانخفا�ض قيمة العمالت
املحلية يف البلدان التي تعمل فيها مقابل الدوالر ،والتحديات التي تواجهها
لتتجاوز الأ�سعار املرتفعة لل�سلع واملواد اخلام العاملية� ،إال �أن �أداء القطاع
جاء جيد ًا ومعقو ًال ب�شكل عام يف جميع الأ�سواق النا�ضجة التي تعمل فيها،
كما �شهد هذا العام حتديات و�صعوبات يف عدد من �أن�شطتها الدولية
النا�شئة ،ورغم �أن بع�ض عملياتها قد حققت �أداء �أقل �أو خ�سارة مقارنة
بالعام ال�سابق �إال �أن الأداء التاريخي وغري امل�سبوق لبع�ض ال�شركات
الفرعية قد �ساهم ب�شكل كبري يف احلد من ت�أثري الأو�ضاع ال�سالبة على
النتائج املوحدة لل�شركة.

وفيما يلي نتائج الأداء املوحد ل�شركة �صافوال للأغذية و�شركاتها
أ) نتائج األداء الموحد لشركة صافوال لألغذية:

ُيعد قطاع الأغذية من �أبرز القطاعات الرئي�سة يف عمليات جمموعة
�صافوال ،حيث متلك وتدير املجموعة هذا القطاع عرب �شركتها الفرعية
«�شركة �صافوال للأغذية» والتي تنت�شر عملياتها يف ( )8دول من دول
منطقة �شمال �أفريقيا وال�شرق الأو�سط و�آ�سيا الو�سطى .كما متتلك �صافوال
للأغذية عالمات جتارية متميزة وعالية اجلودة يف جمال زيوت الطعام

م�صنع زيوت الطعام يف اململكة العربية ال�سعودية  -جدة
شركة صافوال لألغذية تحقق مبيعات موحدة تجاوزت  16.3مليار ريال،
وتسجل صافي ربح موحد قدره  626مليون ريال للعام  2012م
وبزيادة قدرها  %28عن العام السابق.
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الرئي�س يف مدينة جدة ،حيث يقوم م�صنع ال�شركة بتزويد الأ�سواق
املذكورة �آنف ًا بزيوت طعام عالية اجلودة وحتت عالمات جتارية رائدة.

ب) نشاط زيوت الطعام والسمن النباتي
والمكرونة (بالمملكة ودول الخليج واليمن
والشام ،إيران ،مصر ،كازاخستان)

وا�صلت �شركة عافية خالل العام 2012م دورها الريادي يف تغطية حاجة
�أ�سواق املنطقة من زيوت الطعام واال�ستحواذ على ح�صة رائدة يف الأ�سواق
التي تعمل فيها ،حيث بلغت ح�صتها من ال�سوق ال�سعودية  %56بينما
بلغت حوايل  %21من �أ�سواق دول اخلليج العربي و %30من �أ�سواق دول
ال�شام .و�ستوا�صل ال�شركة ريادتها يف الأ�سواق التي تعمل
فيها كهدف ا�سرتاتيجي لها خالل العام املايل  .2013وقد
ارتفع خالل العام 2012م حجم مبيعات ال�شركة بن�سبة
 %5لي�صل �إلى حوايل � 390ألف طن ،كما جتاوزت مبيعات
ال�شركة يف هذه املنطقة مبلغ  2.5مليار ريال بانخفا�ض
طفيف بلغت ن�سبته  %2مقارنة بعام 2011م ،ويعزى هذا
االنخفا�ض يف �أ�سعار بع�ض املنتجات النخفا�ض ال�سعر
العاملي لبع�ض انواع الزيت اخلام وخا�صة زيت االولني.
وبالرغم من الزيادة يف حجم املبيعات مقارنة بالعام
ال�سابق� ،إال �أن �صايف الأرباح بلغ حوايل  185مليون ريال
يف عام 2012م وبانخفا�ض قدره  %12عن العام ال�سابق،
ويعزى هذا االنخفا�ض يف الربحية �إلى عدة عوامل من
�أبرزها الظروف ال�سيا�سية التي متر بها منطقة ال�شام
وعلي وجه اخل�صو�ص اجلمهورية العربية ال�سورية.

ب� )1-شركة عافية العاملية:
هذه ال�شركة مملوكة بن�سبة  %95.19ل�شركة �صافوال للأغذية  ،حيث
متتلك وتدير ب�شكل رئي�س عمليات �شركة عافية العاملية وم�صانعها يف
جمال زيوت الطعام وال�سمن النباتي يف (اململكة العربية ال�سعودية واخلليج
وال�شام ،و�إيران ،وتركيا ,وكازاخ�ستان) والتي ي�صل �إجمايل طاقتها
الإنتاجية �إلى �أكرث من  2.1مليون طن �سنوي ًا ،وفيما يلي ر�سم بياين يو�ضح
حجم الطاقة الإنتاجية مل�صانع ال�شركة ح�سب التوزيع اجلغرايف لها:
ر�سم بياين يو�ضح حجم الطاقة الإنتاجية مل�صانع
زيوت الطعام ح�سب التوزيع اجلغرايف لها (ب�آالف الأطنان �سنوي ًا)

لقد ت ّركزت �أهم الأن�شطة الت�سويقية لل�شركة يف عام 2012م على عالمتيها
التجاريتني الرئي�سيتني «عافية والعربي» مع النمو املتزايد لزيت زهرة
دوار ال�شم�س «�شم�س» يف الأ�سواق ال�سعودية وبزيادة قدرها  %22عن
العام ال�سابق ،بالإ�ضافة �إلى دعم ال�شركة امل�ستمر ملنتجيها الرئي�سيني
زيت الذرة «عافية» وزيت النخيل «العربي» يف �أ�سواق املنطقة كافة ،كما
طرحت ال�شركة منتجها اجلديد من زيت الطعام «عافية زيت الزيتون»
يف �أ�سواق اململكة والذي �أظهر جتاوب ًا واعد ًا وم�شجعا من العمالء .هذا
وت�سعى ال�شركة لتطبيق خطط تو�سعية طموحة خالل عام 2013م لتطوير
خطة بيع املنتج اجلديد لي�شمل ال�سوق ال�سعودي ب�إال�ضافة لدول اخلليج
ومنطقة ال�شام لتوا�صل ال�شركة دورها الريادي يف دول املنطقة.

وفيما يلي ن�ستعر�ض تفا�صيل �أداء ال�شركات التابعة ل�شركة عافية العاملية
وحتت عالماتها املختلفة الرائدة واملعروفة جلمهور امل�ستهلكني:

ب� )1-1-شركة عافية العاملية باململكة واخلليج وال�شام:
ترك ٌز �شركة عافية العاملية (�شركة م�ساهمة مقفلة) باململكة عملياتها
يف �أ�سواق ال�سعودية واليمن ودول اخلليج العربي وال�شام .ويقع مركزها
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ب� )2-1-شركة �صافوال به�شهر – �إيران:

كما يود جمل�س الإدارة الإ�شارة �إلى ا�ستمرار املخاطر والتحديات التي
تواجه ن�شاط ال�شركة باجلمهورية الإيرانية الإ�سالمية والتي �سبق الإف�صاح
عنها يف التقرير ال�سنوي للمجل�س للعام ال�سابق والتي تتمثل يف العقوبات
االقت�صادية املفرو�ضة على �إيران بالإ�ضافة �إلى �صعوبة ا�سترياد املواد
اخلام من اخلارج وانخفا�ض العملة الإيرانية مقابل الدوالر ،كما يقوم
جمل�س الإدارة مبراقبة الأو�ضاع عن كثب وب�شكل م�ستمر وتوفري الإدارة
املثلى لهذه املخاطر و�إتخاذ التدابري الالزمة حيال ذلك.
ويرى املجل�س �أن تخ�صي�ص احتياطيات تتوازى مع قيمة انخفا�ض العملة
من الأهمية مبكان وذلك حت�سب ًا لأي انعكا�سات �سلبية على �أرباح ال�شركة
م�ستقب ًال و�سيقرر املجل�س قيمة هذه االحتياطات ب�شكل ربع �سنوي خالل
العام املايل .2013

متتلك �شركة عافية العاملية  %80من �شركة �صافوال به�شهر باجلمهورية
الإيرانية الإ�سالمية ،وهي �شركة قاب�ضة متتلك وتدير م�صنعني يف �إيران
وهما (�شركة به�شهر ال�صناعية» و»�شركة مارجرين للت�صنيع» ،حيث
متتلك العالمات التجارية الرائدة «الدان» و»باهار» و»�أفتاب».
كان عام 2012م عام ًا تاريخي ًا وقيا�سي ًا ل�شركة �صافوال به�شهر ،حيث
حققت ال�شركة �أدا ًء ونتائج ًا غري م�سبوقة ،من حيث احل�صة ال�سوقية
وحجم املبيعات و�صايف الأرباح وم�ؤ�شرات الأداء الرئي�سة الأخرى لل�شركة،
وذلك بالرغم من التحديات التي واجهتها ال�شركة فيما يخت�ص بالأو�ضاع
والعقوبات الإقت�صادية املفرو�ضة على �إيران ،وكذلك بالرغم من �إرتفاع
تكاليف التوزيع والإمدادات وبع�ض التحديات الأخرى املتعلقة ببيئة العمل
التناف�سية .كما �أن اجلهود التي بذلت يف حت�سني مزيج املبيعات ،وحتقيق
�أق�صى قدر من الكفاءة يف التكاليف والأن�شطة الت�سويقية القوية ،والإدارة
الفعالة لر�أ�س املال العامل ،كانت هذه العوامل جمتمعة وراء حتقيق هذه
النتائج القيا�سية ،حيث �سجلت ال�شركة ربحية متميزة وقيا�سية للعام
املايل 2012مقارنة بالعام املا�ضي.

ب� )3-1-شركة عافية العاملية (م�صر):

مرت جمهورية م�صر العربية بالعديد من الأحداث والظروف ال�سيا�سية
خالل العام 2012م ،مما �أثر على عمليات ال�شركة مب�صر� ،إال �أنه وبالن�سبة
للر�ؤية وال�صورة العامة ،تُعد م�صر �سوق ًا واعد ًا وذات �إمكانيات عالية على
املدى املتو�سط والطويل ،وت�أتي هذه النظرة الإيجابية ملا تتمتع به م�صر
من منو �سكاين كبري ومنط وحجم ا�ستهالكي �ضخم خا�صة يف الأ�صناف
التي تعمل يف جمالها ال�شركة مثل زيوت الطعام وال�سمن النباتي واملكرونة.
يف عام 2012م ،حققت ال�شركة تطور ًا و�أداء ًا جيد ًا يف فئة ال�سمن وزيوت
الطعام يف ال�سوق امل�صرية ،حيث ا�ستطاعت ،ال�شركة املحافظة على
ح�صتها ال�سوقية وتعزيز مكانتها الريادية يف قطاع ال�سمن الذي ُيعد
الأو�سع �إنت�شار ًا يف ال�سوق امل�صرية ،كما �شهد هذا العام كذلك ارتفاع ًا
كبري ًا يف مكانة ال�شركة التناف�سية يف قطاع زيوت الطعام مع منو �إجمايل
حجم املبيعات لل�شركة مبا يعادل  ،%9فيما منت قليال احل�صة ال�سوقية
لعالمتها التجارية الرائدة «عافية» خالل العام  2012مقارنة بالعام
املا�ضي.

وا�صلت احل�صة ال�سوقية والعالمات التجارية لل�شركة حت�سنهما خالل
العام 2012م مع قيام ال�شركة بدعم مكانتها الريادية يف ال�سوق ،حيث
زادت ح�صة ال�شركة ال�سوقية من  %40لعام 2011م �إلى  %48.7لعام
2012م .ويف ال�سوق اال�ستهالكية ،ارتفعت احل�صة ال�سوقية للعالمة
التجارية الرائدة يف جمال ال�سمن «الدان» من � %86إلى  ،%92كما �سجلت
املبيعات بني ال�شركة وامل�ؤ�س�سات وامل�صانع اال�ستهالكية ( )B2Bارتفاع ًا
تاريخي ًا من  %37العام ال�سابق �إلى  %50عام 2012م يف ال�شرائح ذات
القيمة امل�ضافة واملارجرين.
كما ارتفع �صايف املبيعات لل�شركة بقيمة 1.1مليار ريال لي�صل �إلى 4.4
مليار ريال ،وهو ما ميثل زيادة قدرها  %31مقارنة بالعام ال�سابق ،ويعزى
ذلك �إلى ارتفاع حجم املبيعات والرقابة امل�ستمرة على �أ�سعار بيع املنتج،
كما بادرت ال�شركة خالل العام 2012م ب�إطالق �شركة توزيع مملوكة
بالكامل لها ،والتي �ستكون املوزع احل�صري ملنتجات م�صنعيها �إبتداء ًا من
العام 2013م ،مما ي�ساهم يف حتقيق الكفاءة فيما يتعلق برت�شيد تكاليف
�سل�سلة التوريد والتوزيع خالل الأعوام القادمة ب�إذن اهلل.

لقد مت حتقيق كل ذلك با�ستثمار ال�شركة ب�شكل متميز ل�سمعة منتجاتها
ذات العالمات التجارية املتميزة واملعروفة وت�شهد م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سة
و»حلوة» ارتفاع ًا ملحوظ ًا،
لعالماتها الرئي�سة مثل «روابي» و»جنة» و»عافية» ِ
الأمر الذي ي�ؤكد وجود قناعة را�سخة لدى امل�ستهلك امل�صري بهذه
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ال�شركة حتقيق �أرباح ًا �صافية للعام 2012م بلغت  16.6مليون ريال،
باملقارنة مع �صايف خ�سائر بلغت 14.8مليون ريال للعام ال�سابق .ويعزى
منو الأرباح يف املقام الأول �إلى زيادة حجم مبيعات ال�شركة ،وارتفاع
هوام�ش الربحية يف ن�شاط زيت دوار ال�شم�س وزيت الزيتون ،بالإ�ضافة �إلى
�صفقات املبيعات النوعية التي قامت بها ال�شركة مع امل�ؤ�س�سات وامل�صانع
اال�ستهالكية الأخرى (.)B2B

وجناح �أكرب خالل ال�سنوات
العالمات مما ي�شري �إلى �إمكانية حتقيق من ٍو
ٍ
القادمة .ورغم �أن ال�شركة حققت �أهدافها املالية على م�ستوى ال�سوق
املحلي� ،إال �أن الأو�ضاع والأحداث التي م ّرت بها م�صر خالل العام 2012م
وما �سبقه من �أحداث وظروف تناف�سية حادة و�شر�سة ،فقد �أثرت هذه
الأحداث والتطورات �سلب ًا على ربحية ال�شركة ،حيث انخف�ض �صايف الربح
من  54مليون ريال للعام ال�سابق لي�صل �إلى  16مليون ريال لهذا العام
2012م� ،إال �أن ال�شركة م�ستمرة يف تعزيز جهودها و�إمكاناتها بهدف زيادة
ربحيتها خالل ال�سنوات القادمة ب�إذن اهلل.
ن�شاط املكرونة  -م�صر :كان عام 2012م �أول عام تقوم فيه �شركة
�صافوال للأغذية – م�صر بتويل الإدارة الكاملة ل�شركتي ت�صنيع املكرونة
التي ا�ستحوذت عليهما نهاية العام املايل 2011م وهما �شركتا (ا َمل ِلكة
والفرا�شة) .ولقد كان حتدي ًا كبري ًا �أمام �شركة �صافوال للأغذية �أن تقوم
ب�إدارة هذا الن�شاط بعالمته التجارية الكبرية الرائدة – ا َمل ِلكة – ويف
جمال جديد بالكامل عليها� ،إال �أنها �أدارته وبف�ضل اهلل بحكمة وجناح .هذا
وتبلغ الطاقة االنتاجية مل�صانع املكرونة امل�ستحوذة � 124ألف طن �سنوي ًا،
كما تبلغ ح�صة ال�شركة ال�سوقية حوايل  %30من ال�سوق امل�صرية .وكانت
النتائج بعد عام كامل من اال�ستحواذ م�شجعة ،حيث ا�ستطاعت ال�شركة
من زيادة ح�صتها ال�سوقية يف ال�سوق امل�صرية مبا يعادل  ،%9مع زيادة
حجم مبيعاتها بن�سبة  ،%40وزيادة يف �صايف الأرباح بلغت  15مليون ريال
وهو (ما ميثل منو ًا قدره  %45عن العام ال�سابق) ،الأمر الذي يجعل من
هذا اال�ستحواذ �سابقة جناح ميكن اال�ستفادة منها للقيام با�ستحواذات
م�ستقبلية على م�ستوى املجموعة.

ب� )5-1-صافوال (كازاخ�ستان)
حافظت �شركة �صافوال كازاخ�ستان (اململوكة بن�سبة  %90ل�شركة عافية
العاملية) خالل عام 2012م ،على ح�صتها يف �سوق زيوت الطعام
بكازاخ�ستان با�ستحواذها على  %19من حجم ال�سوق واملكانة املميزة
لعالمتها التجارية ليتو ( ،)Letoبالرغم من التحديات التي تواجه
ال�شركة يف �سوق �شديدة املناف�سة و�إ�سرتاتيجية اغراق وحرب يف الأ�سعار
من كبار املناف�سني يف ال�سوق الكازاخ�ستانية .بلغ �إجمايل حجم مبيعات
ال�شركة � 29ألف طن لهذا العام ،نتج عنه مبيعات بلغت  174مليون ريال
مقابل  211مليون ريال للعــام الـمـا�ضــي ،ونتجــت عن هذه املبيعات
�أرباحا �صافية بلغت  4.6مليون ريال لعام 2012م ،مقابل 0.8مليون ريال
للعام ال�سابق ،ورغم هذه النتائج الإيجابية� ،إال �أن ال�شركة تواجه عدد ًا
من التحديات يف بيئة العمل من �أبرزها ا�ستمرار تدفق املنتجات الرو�سية
�إلى �سوق زيوت الطعام بكازاخ�ستان بالإ�ضافة �إلى �أن امليزة التناف�سية
التي يتمتع بها املناف�سني املحليني املندجمني
يف القطاع الفالحي النتاج املواد الأولية لزيوت
الطعام ،ما زالت قائمة وتقف عائق�أمام
حتقيق منو ًا �أكرب يف ربحية ال�شركة هذا وتعمل
الإدارة يف الوقت احلايل على تطوير العديد
من مناذج العمل لتو�سعة قاعدة عمليات
ال�شركة لتحقيق مزيد من النمو والتو�سع.
ويف هذا اخل�صو�ص ف�إن املجموعة لديها
عدد من اخليارات الإ�سرتاتيجية بخ�صو�ص
هذه ال�شركة وم�ستقبل عملياتها يف هذا البلد
و�سيتم اتخاذ القرارات املنا�سبة حيالها يف
الوقت املنا�سب.

ب� )4-1-شركة يودوم لزيوت الطعام (تركيا):
متار�س �شركة يودوم الرتكية (اململوكة بالكامل ل�شركة عافية العاملية)
ن�شاطها يف جمال �إنتاج زيوت الطعام من خالل م�صنعها الكائن يف
حمافظة �أزمري برتكيا ،حيث تز ّود امل�ستهلك الرتكي مبنتجاتها من زيوت
الطعام عن طريق عالمتيها التجاريتني الرئي�ستني وهما «يودوم» (التي
ت�ستحوذ على  %15من ح�صة ال�سوق) و�سريما (التي ت�ستحوذ على %1
من ح�صة ال�سوق) مبنتجات من �أ�صناف متعددة (مثل زيت زهرة دوار
ال�شم�س ،وزيت الذرة ،وزيت الكانوال ،وزيت البندق ،والزيتون) لل�شرائح
االجتماعية العليا امل�ستهلكة يف ال�سوق الرتكية.
وخالل العام 2012م ،قامت ال�شركة بنجاح بت�أ�سي�س �شبكتها اخلا�صة
باملبيعات والتوزيع ،مما �ساهم يف زيادة حجم مبيعاتها ،وعملية التح�صيل،
و�إدارة املخاطر .حيث ارتفعت قيمة املبيعات مبا يعادل  %9لت�صل �إلى 887
مليون ريال يف عام 2012م ،مقارنة بـ  814مليون ريال للعام ال�سابق ،كما
منى حجم املبيعات بن�سبة  %6مقارنة بالعام ال�سابق ،حيث بلغ �أكرث من
� 108ألف طن للعام 2012م يف هذا ال�سوق النا�ضج والذي ي�شهد مناف�سة
حادة و�شر�سة.
ومع نهاية العام ال�سابق ،كانت ال�شركة تعمل على ر�سم وتطبيق خطة تهدف
�إلى اال�ستفادة من القاعدة القوية ملحفظة عالماتها التجارية لتحويل
خ�سارتها خالل العام ال�سابق �إلى ربحية .وبف�ضل اهلل تعالى ،ا�ستطاعت
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ج) شركة صافوال لألغذية لألسواق الناشئة – ج – � )2صافوال  -ال�سودان

ت�أ�س�ست �شركة �صافوال ال�سودان لزيوت الطعام (اململوكة بالكامل ل�شركة
�صافوال للأ�سواق النا�شئة) يف عام 2005م وذلك بهدف تغطية جزء من
احتياجات ال�سوق ال�سوداين من زيوت الطعام الذي ي�سيطر عليه منط
اال�ستهالك التقليدي من زيوت الطعام امل�ستخل�صة من الفول ال�سوداين
اخلام� ،سواء يف عبوات كبرية ُيباع فيها الزيت �سائب ًا �أو معب�أة يف عبوات
�صغرية ،حيث كانت عملية تغيري منط امل�ستهلك وعاداته القدمية متثل
حتدي ًا لل�شركة �إال �أنها ا�ستطاعت مع الوقت �أن تزيد من حجم مبيعاتها
وح�صتها ال�سوقية.

زيوت الطعام (الجزائز – السودان  -المغرب):

�شركة �صافوال للأ�سواق النا�شئة هي �شركة تابعة ومملوكة بن�سبة %95.4
ل�شركة �صافوال للأغذية ،حيث متلك هذه ال�شركة عمليات زيوت الطعام يف
كل من (املغرب وال�سودان واجلزائر) .وفيما يلي تفا�صيل �أداء ال�شركات
التابعة له.

ج –  )1عافية العاملية –اجلزائر:

بد�أت �شركة عافية اجلزائر (اململوكة بالكامل ل�شركة �صافوال للأ�سواق
النا�شئة) واملتخ�ص�صة يف ت�صنيع وت�سويق زيوت الطعام عملياتها يف
�شهر �أكتوبر 2008م باجلزائر ،وحتتل ال�شركة حالي ًا املرتبة الثانية من
حيث ح�صتها يف �سوق زيوت الطعام اجلزائري ،وتتجاوز ح�صتها %30
من حجم ال�سوق ،وخا�صة منتجها «عافية» املنت�شر يف جميع �أنحاء البالد.
وا�صلت ال�شركة منوها ال�سريع واختتمت عام 2012م بحجم مبيعات بلغ
� 112.5ألف طن ،بنمو قدره  %32عن العام ال�سابق وكما بلغت املبيعات
 661.5مليون ريال وبزيادة قدرها  %26عن العام ال�سابق .مما �ساهم
يف حت�سني الربحية ب�شكل عام ،حيث ا�ستطاعت ال�شركة احلفاظ على
التحول الذي حققته العام ال�سابق و�سجلت �أرباح ًا �صافية بلغت  20مليون
ريال للعام  2012مقابل  23.4مليون ريال يف عام 2011م ،وذلك برغم
�ضعف وتراجع قيمة العملة املحلية مقابل الدوالر والأ�سباب الأخرى التي
مت الإ�شارة �إليها.
وا�صلت ال�شركة خالل العام 2012م اال�ستثمار يف تطوير وتعزيز مكانة
عالمتها التجارية «عافية» من خالل حمالت و�أن�شطة ت�سويقية ناجحة
موجهة للم�ستهلكني والتجار .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،ا�ستثمرت ال�شركة
حوايل  20مليون ريال لبناء م�ستودع جديد ملنتجاتها ،وم�ستودع جديد
لتخزين الزيت اخلام ،كما قامت برتكيب وت�شغيل خط انتاج ثالث للتعبئة،
وقد �ساهم هذا امل�شروع يف زيادة الطاقة الإنتاجية لل�شركة بحوايل ،%50
مما �سي�ساعد كذلك يف تغطية احتياجات ال�سوق اجلزائرية احلالية وخطة
ال�شركة امل�ستقبلية.
هذا و�سرتكز ال�شركة خالل عام 2013م والأعوام القليلة القادمة على
ا�ستكمال م�سريتها وخططها التو�سعية بهدف الو�صول �إلى مكانة ريادية
يف ال�سوق اجلزائرية ،بجانب حت�سني م�ستوى ربحيتها ،مما يعزز �أ�صولها
ّ
ويعظم العائد على اال�ستثمار.

وقد كان عام 2012م اختبار ًا حقيق ّي ًا لل�شركة ،حيث �شهد ال�سوق تدهور ًا
حاد ًا يف �أ�سعار زيوت الطعام املحلية ،ومن ناحية �أخرى واجهت ال�شركة
زيادة يف تكاليف املدخالت .هذا �إلى جانب الإنخفا�ض الكبري لقيمة
العملة املحلية مقابل الدوالر ،الأمر الذي �ش َّكل حتدي ًا كبري ًا لل�شركة.
ويف ظل اقت�صاد م�ضطرب كما هو عليه احلال يف ال�سودان ،فقد ا�ضطر
امل�ستهلكون �إلى البحث عن بدائل �أخرى �أرخ�ص .وبرغم هذه الظروف
ال�صعبة� ،إال �أن ال�شركة ا�ستطاعت �أن حتقق نتائج جيدة من خالل حتقيق
زيادة قدرها  %3يف حجم مبيعات عالمتها التجارية الرئي�سة «�صباح»،
كما زاد حجم مبيعات عالمتها التجارية الثانية «الطيب» بن�سبة ،%136
وزاد �إجمايل حجم املبيعات لل�شركة بن�سبة  %14عن العام ال�سابق .ولقد
�أدى ذلك �إلى حتقيق ال�شركة �أرباح ًا �صافية بلغت  32مليون ريال مقابل 60
مليون ريال للعام ال�سابق .وبرغم �أن عام 2012م كان عام ًا �صعب ًا لل�شركة،
�إال �أن و�ضع ال�شركة احلايل ي�ؤكد على �أن العمل واجلهود التي بذلت يف بناء
عالماتها التجارية� ،ستكون ركيزة متينة ملواجهة هذه التحديات واحلالة
غري امل�ستقرة التي مير بها االقت�صاد ال�سوداين ،مما يب�شر مب�ستقبل جيد
يف ظل الثقة التي �إكت�سبتها ال�شركة من عالماتها التجارية والإ�ستهالك
املتنامي لهذه ال�سلعة بال�سودان.
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و�سيكون هدف ال�شركة للعام 2013م هو الإ�ستمرار يف تنفيذ خطتتها ج – � )3صافوال – املغرب

التو�سعية الرامية �إلى امل�ساهمة يف حتويل معظم امل�ستهلكني للزيوت غري
املعب�أة �إلى الزيوت املعب�أة ذات العالمة التجارية وذلك مقارنة باملنتجات
الأخرى من خالل منتجيها «�صباح» و»الطيب» اللذين ي�شهدان � اً
إقبال كبري ًا
جلودتها و�أحجامهما وعبواتهما املنا�سبة.

بدات �صافوال املغرب (اململوكة بن�سبة  ٪100ل�شركة �صافوال للأ�سواق
النا�شئة) عملياتها يف عام 2004م كم�شروع جديد وبعد حترير الأ�سعار يف
�سوق زيوت الطعام يف املغرب ،وحالي ًا تُعد ال�شركة الثالثة يف �سوق املغرب،
حيث متتلك ح�صة �سوقية تبلغ  %12من خالل عالمتيها التجاريتني
"عافية" و"هال" ،وبرغم الظروف التناف�سية ال�صعبة التي تعر�ضت لها
ال�سوق املغربية يف جمال زيوت الطعام خالل العام وارتفاع �أ�سعار الزيت
اخلام ،وارتفاع معدل �صرف العمالت ،بجانب الت�أثري املايل ل�ضرائب
مرتاكمة على ال�شركة من �سنوات �سابقة ،ورغم ذلك ف�إن ال�شركة مت ّكنت
بف�ضل اهلل من املحافظة على حجم املبيعات لي�صل �إلى � 45ألف طن للعام
2012م ،كما �أن هذه ال�صعوبات �أثرت �سلب ًا على ربحية ال�شركة ،حيث
�سجلت ال�شركة خ�سارة �صافية بلغت  6,7مليون ريال مقابل خ�سارة قدرها
 5,9مليون ريال للعام ال�سابق.
خ�ضع جمل�س الإدارة هذه ال�شركة �إلى مزيد من املراجعة خالل
هذا و�س ُي ِ
العام املايل  2013التخاذ القرار املنا�سب يف �ضوء �أدائها ال�سابق والنتائج
التي حققتها عن �أعمالها خالل العام 2012م.

م�صنع زيوت الطعام بال�سودان
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بلغت الطاقة االنتاجية لمصانع
السكر بالمجموعة أكثر من

 2مليون طن سنويًا،

التقـرير ال�سـنوي للعـام املايل 2012
والمح ّليات (بالمملكة ومصر):
د) نشاط السكر
ُ

ربح بلغ حوايل  251مليون ريال مبعدل انخفا�ض طفيف بلغت ن�سبته %1
عن العام ال�سابق.

الإ�سالمي ،وهي �شركة مملوكة بن�سبة ( )%74.4ملجموعة �صافوال وذلك
عرب �شركتها الفرعية �شركة �صافوال لال�ستثمارات ال�صناعية واململوكة
بن�سبة  %95ل�شركة �صافوال للأغذية .وتدير ال�شركة املتحدة لل�سكر �أحد
�أكرب م�صانع تكرير ال�سكر اخلام يف العامل ،بطاقة انتاجية �سنوية تبلغ
حوايل  1.3مليون طن .وقد �أ�س�ست ال�شركة قاعدة ت�سويقية قوية يف ال�شرق
الأو�سط بالعالمة التجارية الأ�سا�سية والرائدة (الأ�سرة) ،وتقوم ال�شركة
بتغطية  %75من احتياجات وح�صة ال�سوق يف اململكة العربية ال�سعودية،
وتُعد ال�شركة من الرواد يف جمال البيع املبا�شر للم�صانع و�شركات القطاع
ال�صناعي التي تعمل يف جمال الأغذية ،كما لها عالقات متميزة مع هذه
ال�شريحة .هذا وقد بلغت الطاقة االنتاجية مل�صانع ال�سكر باملجموعة �أكرث
من  2مليون طن �سنوي ًا ،وفيما يلي ر�سم بياين يو�ضح توزيع حجم الطاقة
الإنتاجية مل�صانع ال�سكر باململكة وم�صر:

هذه ال�شركة مملوكة بن�سبة  %57لل�شركة املتحدة لل�سكر ،بالإ�ضافة
�إلى ذلك ف�إن ملجموعة �صافوال ح�صة ملكية مبا�شرة تبلغ  %19يف هذه
ال�شركة .بد�أت ال�شركة عملياتها عام 2008م من خالل م�صفاة تكرير
ال�سكر اجلديدة التابعة لها يف ميناء العني ال�سخنة مبدينة ال�سوي�س بطاقة
�إنتاجية تبلغ � 750ألف طن ،وقد مت زيادة هذه الطاقة الإنتاجية بنهاية عام
2010م لت�صل �إيل � 800ألف طن �سكر �أبي�ض �سنوي ًا ،كما حافظت ال�شركة
على نف�س حجم مبيعاتها � 600ألف طن مقارنة بعام 2011م.
ويف العام 2012م� ،أثرت الظروف واال�ضطرابات ال�سيا�سية يف جمهورية
م�صر العربية خا�صة على ال�صعيد العمايل ونقاباتهم على ال�شركة خالل
العام ،حيث واجهت ال�شركة �إ�ضرابات عمالية متكررة يف م�صنعها الذي
يقع بالعني ال�سخنة بال�سوي�س ،وهي من �ضمن املناطق التي �شهدت �أعلى
معدالت �إ�ضرابات عمالية خالل العام 2012م .ونتيجة لذلك ،ت�أثرت
النتائج املالية لل�شركة �سلب ًا وب�شكل كبري بهذه الأحداث ،حيث مت تعطيل
العمل بامل�صنع عدة مرات ،ونتيجة لهذه الأو�ضاع فقد �سجلت ال�شركة
انخفا�ض ًا ب�أكرث من � 150ألف طن من الإنتاج واملبيعات� ،إلى جانب حتمل
تكاليف تفريغ �شحنات املواد اخلام العالقة بامليناء وتكاليف التمويل
خالل فرتة توقف عمل امل�صنع� ،إال �أن ال�شركة قد بذلت جهود ًا مقدرة
باحتوائها لهذه امل�شكلة وا�ستئناف العمل بامل�صنع بعد التو�صل �إلى اتفاق
مع نقابة العمال حتت رعاية معايل
وزير العمل امل�صري وبعد بذل جهود
مع العديد من اجلهات احلكومية مبا
فيها رئا�سة احلكومة و�سفارة خادم
احلرمني ال�شريفني مب�صر ،حيث
ا�ست�أنفت ال�شركة بعد ذلك �أعمالها
بال انقطاع لفرتة �ستة �أ�شهر متتالية
وهلل احلمد .ونتيجة لهذه الأو�ضاع
فقد �سجلت ال�شركة خ�سارة قدرها
 72مليون ريال مقابل �صايف ربح بلغ 2
مليون ريال للعام ال�سابق ،وبرغم هذه
اخل�سارة الكبرية �إال �أن ربحية قطاع
�صافوال للأغذية مل يت�أثر نظر ًا للأداء
املتميز لل�شركات الأخرى بالقطاع.

د )1-ال�شركة املتحدة لل�سكر باململكة:
تدير ال�شركة املتحدة لل�سكر عملياتها من مقرها الرئي�س يف ميناء جدة د )2-ال�شركة امل�صرية املتحدة لل�سكر:

ر�سم بياين يو�ضح حجم الطاقة الإنتاجية
مل�صانع ال�سكر باململكة وم�صر (ب�آالف الأطنان �سنويا)ً

وا�صلت ال�شركة املتحدة لل�سكر خالل العام 2012م ،حتقيق �أهدافها
اال�سرتاتيجية من تطوير وتنويع �سلة منتجاتها وعالماتها التجارية وخا�صة
ن�شاط املح ّليات ،وقد حقق منتج «�سويفا» منو ًا متزايد ًا والذي كانت قد
طرحته ال�شركة يف الأ�سواق خالل العام 2011م كمنتج بديل لل�سكر
لفئة امل�ستهلكني الذين يبحثون عن منتج يالئم رغباتهم واحتياجاتهم
ال�صحية .هذا وقد حققت ال�شركة حجم مبيعات ب�إجمايل  1.34مليون
طن يف عام 2012م بزيادة قدرها  %3عن العام ال�سابق ،مت�ضمنة حجم
�صادرات يقدر بحوايل � 368ألف طن .كما حققت �صايف �إيرادات بلغ 3.77
مليار ريال بانخفا�ض ن�سبته  %8عن العام ال�سابق وذلك نظر ًا النخفا�ض
الأ�سعار العاملية للمواد اخلام عن العام ال�سابق ،كما حققت ال�شركة �صايف
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د–� )3شركة الإ�سكندرية لل�سكر

ولقد �شهد عام 2012م تطورات كبرية يف م�شروع �سكر البنجر بالإ�سكندرية
وذلك برغم التحديات التي واجهت ال�شركة يف موقع امل�شروع نتيجة
لال�ضطرابات والأحداث التي تلت عام 2011م� .إال �أن ال�شركة حققت
اجناز ًا و�صل �إلى  %92من حجم امل�شروع وذلك ا�ستكما ًال للن�سبة الـ %50
التي مت �إجنازها خالل العام 2011م� ،أي بن�سبة �إجناز �إ�ضافية بلغت .%42
وتعد هذه خطوة كبرية جتاه املوعد امل�ستهدف الفتتاح وتد�شني امل�صنع
الذي يتوقع له �أن يكون خالل الن�صف الثاين من العام 2013م ب�إذن اهلل،
و�سيكون هذا امل�شروع �إ�ضافة حقيقية وقوية ملبيعات وربحية �شركة �صافوال
للأغذية خالل الأعوام القادمة مب�شيئة اهلل.

هذه ال�شركة مملوكة بن�سبة ( )%62لل�شركة املتحدة لل�سكر (�إحدى
�شركات املجموعة) ،حيث تعمل يف جمال ت�صنيع ال�سكر من حم�صول
بنجر ال�سكر املحلي فهي �شركة ذات طبيعة زراعية �صناعية .وقد �أ�س�ست
�صافوال هذه ال�شركة خالل عام 2009م ،ومت زيادة ر�أ�سمالها مرتني ليبلغ
حالي ًا  117مليون دوالر ( 664مليون) جنية م�صري .هذا وتهدف ال�شركة
�إيل زراعة ما بني � 60إلى � 70ألف فدان �سنوي ًا لتوفري  1.3مليون طن بنجر
لت�شغيل امل�صنع بطاقته الق�صوى (� 9آالف طن يومي ًا) طوال مدة مو�سم
ح�صاد البنجر البالغة  140يوما �سنوي ًا.

م�شروع �سكر البنجر بالإ�سكندرية  -م�صر
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تجاوزت مبيعات شركة العزيزية بنده
حاجز العشر مليارات ريال
وتحقيقها لصافي ربح بلغ  311.4مليون ريال
وبزيادة قدرها .%55.5
كما إستطاعت زيادة عدد مراكزها التجارية (هايبر ماركت وسوبرماركت)
إلى  181فرعًا منها  145فرعًا داخل المملكة.
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من جانب �آخ��ر ،فقد مت ّكنت بنده من زي��ادة امل�ساحة البيعية الإجمالية
لأ�سواقها لـت�صل �إلى  527.000مرت ًا مربع ًا ،بزيادة بلغت  %6مقارنة
بالعام ال�سابق ،وذلك عن طريق افتتاح � 14سوق ًا جتاري ًا جديد ًا يف اململكة
منها  4هايربماركت و� 10سوبرماركت ،وقد واكب ذلك زي��ادة يف عدد
عمالء �أ�سواق بنده خالل عام 2012م بن�سبة  %4.8لي�صل بذلك �إجمايل
عدد عمليات البيع �إلى  91مليون عملية.

 )2-4شركة العزيزية بنده المتحدة (قطاع
التجزئة – بنده وهايبر بنده)

تدير جمموعة �صافوال قطاع التجزئة من خالل �شركة العزيزية بنده
املتحدة (�شركة م�ساهمة مقفلة) التابعة واململوكة لها بن�سبة ،%74.4
حيث تقوم بنده ب�إدارة وت�شغيل �سل�سلة من �أ�سواق الهايرب وال�سوبرماركت
واملتاجر ال�صغرية يف كل من اململكة العربية ال�سعودية والإمارات العربية
املتحدة ولبنان .ونتيجة للجهود املكثفة خالل العام 2012م ،فقد قامت
بنده بافتتاح � 14سوق ًا جديد ًا خالل  ،2012لي�صل عدد �أ�سواقها حالي ًا �إلى
� 181سوق ًا ،منها � 145سوق ًا باململكة العربية ال�سعودية و� 35سوق ًا بلبنان
و�سوق ًا واحد ًا بدبي ،مما يعزز من املكانة الريادية التي حتتلها بنده يف
املنطقة يف جمال جتارة التجزئة ،لذا تُعد �سل�سلة �أ�سواق بنده يف اململكة،
ف� ً
ضال عن خطتها التو�سعية لفتح عدد � 20سوق ًا خالل العام 2013م ،منها
� 15سوبرماركت و( )5هايربماركت خالل العام املايل 2013م باململكة،
لريتفع العدد الكلي لأ�سواق بنده بنهاية عام � 2013إلى � 201سوق ًا ب�إذن
اهلل تعالى.
خالل عام 2012م مت ّكنت بنده  -بف�ضل اهلل  -من حتقيق منو يف الإيرادات
قدره  ،%11و هو ما يعادل مليار ريال؛ حيث ولأول مرة يف تاريخها ،تتجاوز
قيمة �إيراداتها ال�سنوية حاجز الع�شرة مليارات ريال لت�صل بذلك �إلى
ما ي�ساوي  10.2مليار ريال مقارن ًة مبا حققته ال�شركة العام ال�سابق من
�إيرادات بلغت  9.2مليار ريال .بالإ�ضافة لذلك ،فقد حققت بنده �إجناز ًا
تاريخي ًا �آخر ًا يتمثل يف بلوغ �صايف هام�ش ربحها ن�سبة  %3وذلك ب�صايف
ربح بلغ  311.4مليون ريال مقارن ًة ب ـ  200.1مليون ريال للعام ال�سابق
بزيادة قدرها .%55.5

كما ح�صلت بنده على املرتبة الأولى يف جميع مناطق اململكة التي تعمل
فيها وفق ًا للم�سح ال��ذي مت للعمالء يف جم��ال اجل��ودة ونوعية اخلدمة
املقدمة لهم �إ�ضافة �إلى الأ�سعار ب�صفة عامة .هذا وقد بلغت احل�صة
ال�سوقية لبنده حالي ًا من �إجمايل �سوق التجزئة ال�سعودي لل�سلع الغذائية
واال�ستهالكية  ،%8كما ح�صلت على ح�صة  %21.4يف قطاع ال�سوبرماركت
والهايربماركت لل�سلع الغذائية ال�سعودي (�سبتمرب 2012م) ،مما يجعلها
�أكرب �شركة يف قطاع التجزئة يف اململكة.

وفيما يلي ر�سم بياين يو�ضح النمو املظ�صرد لأعداد �أ�سواق بنده خالل ال�سنوات ال�سابقة وحتي عام  2012م

٩٨

منو عدد املراكز التجارية (�سوبرماركت)
ل�شركة العزيزية بنده باململكة
٩٠

٤٧

منو عدد املراكز التجارية (هايربماركت)
ل�شركة العزيزية بنده باململكة
٤١

٨٧

٣٧

٨٢

٣١

٧٨

١٩

٥٤

٨

٤٧
٢٠١٢

٢٠١١

٢٠١٢

٢٠١٠

٢٠٠٩

٢٠٠٨

٢٠٠٧

٢٠٠٦
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ولدعم خططها التو�سعية الطموحة ،فقد قامت �شركة العزيزية بندة
املتحدة بتوقيع اتفاقية �إن�شاء مركز توزيع جديد على ال�ساحل الغربي
للمملكة وحتديد ًا يف مدينة امللك عبداهلل االقت�صادية يف رابغ ،حيث تبلغ
م�ساحة الأر���ض خالل املرحلة الأول��ى من الت�أ�سي�س � 200ألف مرت مربع
وتقع يف املنطقة ال�صناعية باملدينة .كما تخطط ال�شركة ال�ستثمار ما
يقارب ال ـ  400مليون ريال لإن�شاء وجتهيز مركز التوزيع ب�أحدث التقنيات
و�أعلى امل�ستويات وذلك خلدمة �أ�سواق ومتاجر املناطق الغربية وال�شمالية
واجلنوبية ،الأم��ر الذي من �ش�أنه تعزيز ودعم هدف االنت�شار والتو�سع
لأ�سواق بندة باململكة.
�أما على م�ستوى جودة العالمة التجارية ،فقد ح�صلت �شركة العزيزية بنده
املتحدة على جائزة «امتياز العالمة التجارية يف قطاع التجزئة» املمنوحة
من قبل امل�ؤمتر العاملي للعالمة التجارية “.”World Brand Congress
عالو ًة على ذلك ،ت�ستمر بنده يف توجهاتها اال�سرتاتيجية والتي تركز على
تطوير املوارد الب�شرية وذلك عن طريق توفري خمتلف الربامج التدريبية
املكثفة ،الأمر الذي �ساهم يف زيادة ن�سبة التوطني لت�صل �إلى  %39خالل
العام  ،2012كما م ّكن ال�شركة من نيل جائزة جريدة االقت�صادية ل ـ
«�أف�ضل بيئة عمل يف ال�سعودية».

وتخطط بنده كذلك خالل ال�سنوات الثالث القادمة (2015-2013م)
لزيادة ن�سبة ح�صتها يف ال�سوق املحلية عن طريق حت�سني �أداء �أ�سواقها
احلالية بالإ�ضافة �إلى اال�ستمرار يف ا�سرتاتيجيتها التو�سعية التي تتمثل يف
�إفتتاح مزيد من الأ�سواق اجلديدة ،الأمر الذي يحقق لها تواجد ًا جغرافي ًا
وا�سع ًا يف كافة مدن اململكة الرئي�سة والذي يغطي حالي ًا  33مدينة وهلل
احلمد .هذا ويتمثل �أحد حماور ا�سرتاتيجية بنده للنمو خالل الأع��وام
القادمة يف تطوير منتجاتها اخلا�صة والتي حتمل عالمتها التجارية
«بنده» .وقد مت تو�سيع دائرة منتجاتها اخلا�صة حتت العالمة التجارية
«بنده» خالل العام 2012م لت�شمل �أ�صناف ًا جديدة من ال�سلع الغذائية وغري
الغذائية ذات اجلودة العالية.
كما ت�ضمنت ا�سرتاتيجية ال�شركة التو�سعية لعام 2013م ا�ستمرار النمو
يف حجم املبيعات وزيادة عدد الأ�سواق واملتاجر لتعزيز موقعها الريادي
ال��ذي تتمتع به يف جمال التجزئة وت�سعى ال�شركة لتحقيق وف��ورات من
اقت�صاديات احلجم الكبري الأمر الذي يمُ َ كنها من توفري الب�ضائع بقيمة
�أف�ضل مما ينعك�س �إيجابي ًا على عمالئها بتقدمي قيمة �أف�ضل خلدماتها.
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بلغت الطاقة االنتاجية لمصانع قطاع البالستيك بالمجموعة

حوالي  200ألف طن

سنويًا.

استمرار تجاوز مبيعات قطاع البالستيك
حاجز المليار ريال حيث وصلت
قيمة المبيعات إلى  1.05مليار ريال
بزيادة قدرها  %5.2عن العام السابق له.

التقـرير ال�سـنوي للعـام املايل 2012
هذا وقد وا�صل قطاع البال�ستيك يف الرتكيز على ر�ؤيته امل�ستقبلية ليكون
من �أف�ضل الرواد الع�شرين يف العامل بحلول العام 2020م .حيث يخطط
القطاع يف النمو ذاتي ًا ومن خالل القيام بعمليات اندماج وا�ستحواذ تعزز
من مكانته الريادية والتناف�سية يف هذا القطاع .وخالل عام 2012م واجه
قطاع البال�ستيك العديد من التحديات الداخلية واخلارجية واملتمثلة يف
ال�ضغوطات املتوا�صلة من املناف�سني ،بالإ�ضافة �إلى �إفرازات الأزمة املالية
العاملية على الدول الأوربية والتي �أثرت �سلب ًا على �صادرات القطاع� ،أما يف
منطقة ال�شرق الأو�سط ،فقد ت�أثر القطاع بالظروف والتقلبات ال�سيا�سية
التي حدثت نتيجة لإفرازات الربيع العربي والتغيريات الكبرية يف �أ�سعار
العمالت.

 )3-4شركة صافوال ألنظمة التغليف (قطاع
البالستيك) -بالمملكة ومصر:

�شركة �صافوال لأنظمة التغليف (�شركة ذات م�سئولية حم���دودة) هي
�شركة مقرها الرئي�س مبدينة جدة ،وهي مملوكة بن�سبة  %100ملجموعة
�صافوال وتدير قطاع البال�ستيك باملجموعة .وتتوا�صل اجلهود حالي ًا مع
اجلهات ذات العالقة لتحويلها �إل��ى �شركة م�ساهمة مقفلة ،ويتوقع �أن
تكتمل الإجراءات القانونية لعملية التح ّول خالل العام املايل 2013م ب�إذن
اهلل .وميتلك قطاع البال�ستيك ويدير كل من �شركة ال�شرق لل�صناعات
البال�ستيكية ومقرها الرئي�س مبدينة الريا�ض باململكة العربية ال�سعودية،
و�شركة نيومارينا لل�صناعات البال�ستيكية املحدودة ومقرها الرئي�س يف
مدينة اال�سكندرية بجمهورية م�صر العربية .حيث تعمل �شركة ال�شرق يف
جمال �صناعة البال�ستيك املرن وال�صلب بينما تعمل �شركة نيومارينا يف
�صناعة البال�ستيك ال�صلب فقط.
ويدير قطاع البال�ستيك �سبعة م�صانع ،واحد يف جدة ،و�أربعة يف الريا�ض،
واثنني يف اال�سكندرية ،وتقوم هذه امل�صانع ب�إنتاج الربيفورم والعبوات
والأغ��ط��ي��ة والأف��ل�ام واحل��اوي��ات لقطاعات الأل��ب��ان والع�صائر ومياه
ال�صحة وامل�شروبات الغازية والبرتوكمياويات ومنتجات ال�صحة والعناية
ال�شخ�صية وم��واد الت�شحيم وزي��وت الطعام ،وذل��ك لعمالئها يف قطاع
التجزئة يف ال�سوق املحلي واخلارجي .و ُيعد قطاع �صافوال للبال�ستيك
باملجموعة رائد ًا يف جمال انتاج البال�ستيك بنوعية املرن وال�صلب ،وله
قطاع وا�سع من العمالء الذين ينت�شرون يف �أكرث من  35دولة حول العامل،
وله ح�ضور قوي يف جميع قارات العامل .هذا وقد بلغت الطاقة االنتاجية
مل�صانع قطاع البال�ستيك باملجموعة حوايل � 200ألف طن �سنوي ًا ،وفيما
يلي ر�سم بياين يو�ضح توزيع حجم الطاقة الإنتاجية لهذه امل�صانع داخل
اململكة وم�صر:

ولكن على الرغم من التحديات امل�شار �إليها ،والتي واجهها القطاع خالل
العام 2012م� ،إال �أن حجم املبيعات املوحد ل�شركة �صافوال لأنظمة التغليف
(التي تدير عمليات قطاع البال�ستيك) قد و�صل �إلى � 123ألف طن وبزيادة
قدرها  %8عن العام ال�سابق ،كما بلغت قيمة املبيعات  1.05مليار ريال
وبزيادة قدرها  %5.16عن العام ال�سابق .نتج عن هذه املبيعات �صايف ربح
موحد بلغ  100مليون ريال مقارنه مببلغ  91مليون للعام ال�سابق وبزيادة
قدرها .%10

ر�سم بياين يو�ضح حجم الطاقة الإنتاجية
مل�صانع البال�ستيك داخل اململكة وم�صر (ب�آالف الأطنان �سنوي ًا)

وبالن�سبة لأداء ال�شركات الفرعية التي تديرها �شركة �صافوال لأنظمة
التغليف ،فقد حققت �شركة ال�شرق لل�صناعات البال�ستيكية �صايف ربح
للعام 2012م بلغ  27مليون ريال مقابل  28.9مليون ريال للعام ال�سابق،
بينما حققت �شركة نيومارينا �صايف ربح للعام  2012بلغ  13مليون جنية
م�صري مقابل  17.6مليون جنية م�صري للعام ال�سابق.
وعلى �صعيد املوارد الب�شرية ،فقد قامت ال�شركة بعدد من املبادرات
للتطوير املهني للعاملني يف القطاع والذين تلقوا العديد من الدورات
التدريبة يف جمال االدارة ،والت�شغيل ،واملالية ،وتقنية املعلومات ،وقد
ح�ضر هذه الدورات ما ن�سبته  %20من اجمايل عدد القوى العاملة ب�شركة
�صافوال لأنظمة التغليف ،كما متكنّ القطاع من حتقيق برامج ال�سعودة يف
الفئة املمتازة ( )VIPح�سب متطلبات برنامج نطاقات الذي تتبناه وزارة
العمل ال�سعودية املوقرة.
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حققت �شركة املراعي �أداء متميز ًا خالل هذا العام ،حيث و�صل �صايف
الربح للعام املايل � 2012إلى  1.4مليار ريال مقابل  1.1مليار ريال للعام
ال�سابق وذلك بارتفاع قدره  %26.42وذلك وفق ًا ملا ن�شرته املراعي على
موقع ال�سوق املالية ال�سعودية (تداول) بتاريخ  19يناير 2013م .ونتيجة
لهذه النتائج املتميزة ،فقد �أو�صى جمل�س �إدارتها بتوزيع �أرباح نقدية
على امل�ساهمني عن ال�سنة املالية املنتهية يف
2012/12/31م مببلغ �إجمايل قدره 500
مليون ريال ،حيث �سيتم عر�ض هذه التو�صية
على اجلمعية العامة للم�ساهمني العتمادها.
هذا وحيث �أن �شركة املراعي هي �شركة
م�ساهمة مدرجة يف ال�سوق املالية ال�سعودية،
فعليه ميكن االطالع على مزيد من التفا�صيل
حول �أدائها وتطورات �أعمالها من خالل تقرير
جمل�س �إدارتها ال�سنوي للعام املايل  ،2012ونتائجها املالية املعلن عنها
على موقع ال�سوق املالية ال�سعودية (تداول).

أ) شركة المراعي:
تُعد ا�ستثمارات جمموعة �صافوال يف �شركة املراعي (�شركة م�ساهمة عامة
مدرجة) من اال�ستثمارات اال�سرتاتيجية للمجموعة يف قطاع الأغذية،
لذلك فقد قامت املجموعة بزيادة ح�صتها يف ر�أ�سمال �شركة املراعي
مببلغ يف حدود  2مليار ريال ،لرتتفع ح�صتها بذلك يف �شركة املراعي
من � %29.95إلى  %36.52وفق ًا ملا �سبق
الإ�شارة �إليه يف �صدر هذا التقرير ،هذا
وتُعد املراعي من ال�شركات الرائدة يف جمال
الأغذية يف ال�شرق الأو�سط وتتمتع عالمتها
التجارية «املراعي» و «لوزين» م�ؤخر ًا ب�سمعة
جيدة نظر ًا للجودة العالية ملنتجاتهما .وقد
�أ�صبحت عالمة «املراعي» من العالمات
التجارية املتميزة يف دول اخلليج والعامل
العربي .حيث تعمل يف جمال الألبان الطازجة ومنتجاتها املختلفة وكذلك
يف جمال الع�صائر الطازجة واملخبوزات والدواجن وحليب الأطفال.

مجموعة صافوال ترفع حصتها في رأسمال شركة المراعي من %29.95
إلى  %36.52خالل عام 2012م وذلك بمبلغ استثمار إضافي
وصل إلى  2مليار ريال.
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حا�صلة على �شهادة الآيزو  ،22000بالإ�ضافة �إلى بدء ت�شغيل خط الإنتاج
الأول اخلا�ص باخلبز مب�صنع الكيك واملعجنات اجلديد .وحيث �إن �شركة
هريف هي �شركة م�ساهمة مدرجة يف ال�سوق املالية ال�سعودية ،فعليه ميكن
االطالع على مزيد من التفا�صيل حول �أدائها وتطورات �أعمالها من خالل
تقرير جمل�س �إدارتها ال�سنوي للعام املايل 2012م ،ونتائجها املالية املعلن
عنها على موقع ال�سوق املالية ال�سعودية (تداول).

ب) شركة هرفي للخدمات الغذائية
تعمل �شركة هريف للخدمات الغذائية (�شركة م�ساهمة مدرجة ومملوكة
بن�سبة  %49ملجموعة �صافوال (ملكية مبا�شرة وغري مبا�شرة) ب�صورة رئي�سة
يف ت�شغيل �سل�سلة مطاعم الوجبات ال�سريعة املنت�شرة يف �أنحاء اململكة
وخارجها ،كما تقوم ب�إنتاج املخبوزات واللحوم واحللويات ولها �شبكة توزيع
وا�سعة لهذه املنتجات ،ومتلك ق�سم ًا خا�ص ًا بخدمات التموين ،ولها خربة
متميزة يف هذا املجال اكت�سبتها عرب خربات ا�ستمرت �أكرث من  31عام ًا.
حققت �شركة هريف �أداء متميز ًا خالل العام 2012م ،حيث بلغ �صايف
الربح لهذا العام  181.2مليون ريال مقابل 146.6مليون ريال للعام
ال�سابق وذلك بارتفاع قدره  %23.5وذلك وفق ًا ملا ن�شرته هريف على موقع
ال�سوق املالية ال�سعودية (تداول) بتاريخ  19يناير 2013م .كما مت افتتاح
عدد  13مطعم ًا خالل العام 2012م لي�صل بذلك �إجمايل عدد مطاعم
هريف �إلى 190مطعم ًا منت�شرة يف خم�س دول ،كما �أن من�ش�آت ال�شركة

الزمنى املحدد لها ،كما �أكملت ال�شركة �أعمال تنفيذ البنية التحتية
لثاين م�شاريعها ال�سكنية �شمال مدينة الريا�ض (م�شارف هيلز) واملمتد
على م�ساحة � 906ألف مرت مربع وقارب �إ�ستكمال مركز املبيعات والفلل
النماذج واملرحلة الأولى من احلديقة املركزية ليبد�أ بيع الوحدات ال�سكنية
نهاية الربع الثاين من العام 2013م ب�إذن اهلل .كما تخطط ال�شركة �إلى
اطالق م�شروعني �سكنيني جديدين يف مدينة جدة لي�صبح بذلك �إجمايل
م�ساحة امل�شاريع التي تعمل على تطويرها ما يقارب خم�سة ماليني مرت
مربع ،مما يجعلها �أحد �أكرب �شركات تطوير امل�شاريع ال�سكنية يف القطاع
اخلا�ص بال�سعودية.

ج) نشاط التطوير العقاري:
ج� )1-شركة كنان الدولية للتطوير العقاري:
وا�صلت �شركة كنان (اململوكة بن�سبة  %29.9ملجموعة �صافوال) منوها
يف عام 2012م ،حيث حققت �صايف ربح ي�صل �إلى حوايل  104مليون
ريال بزيادة قدرها  %5عن العام ال�سابق ،ونتيجة لهذه الأرباح فقد قامت
ال�شركة بتوزع �أرباح مرحلية على م�ساهميها لل�سنة الثانية على التوايل
مبعدل  %3.7من ر�أ�س املال ،كما متكنت بحمد اهلل وتوفيقه من بيع
املرحلة الثانية من م�شروع م�شارف ال�سكني �شمال جدة ،حيث مت الإنتهاء
من ت�شييد  146فيال وت�سليم �أولى الوحدات ال�سكنية ح�سب اجلدول
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وعلى �صعيد �آخر ،وا�صلت املراكز التجارية اخلا�صة بال�شركة حت�سني
�أدائها ب�شكل ملحوظ حيث �أرتفع �صايف الدخل بن�سبة  %57ووا�صلت ن�سبة
امل�ساحة امل�ؤجرة يف مراكز ال�شركة النمو لت�صبح  %96وبلغ عدد املت�سوقني
 56مليون مت�سوق ًا ،كما مت بحمد اهلل الإتفاق على متويل �إ�سالمي من البنك
ال�سعودي الفرن�سي مببلغ  500مليون ريال لدعم التو�سعات يف م�شاريع
التطوير العمراين واملراكز التجارية .ونتيجة جلهود ال�شركة املتوا�صلة يف
عدد من املجاالت ،فقد ح�صلت ال�شركة خالل عام 2012م على جائزة
�أف�ضل مط ِّور عقاري يف ال�شرق الأو�سط لعام 2012م من جملة �أرابيان
بزن�س كما ح�صلت على جائزة �أف�ضل بيئة عمل يف القطاع العقاري على
م�ستوى اململكة من جريدة الإقت�صادية.

ا�ستكمال الإجراءات القانونية لنقل كامل ح�صتها يف الأرا�ضي اململوكة لها
بن�سبة  %80من الأر�ض الكائنة (باملدينة املنورة) �إلى �شركة مدينة املعرفة
االقت�صادية وفق ًا للعقد املربم بني الطرفني وما �سبق �إعالنه للم�ساهمني
يف هذا اخل�صو�ص� ،إال �أن الإجراءات القانونية لإمتام عملية البيع مازالت
م�ستمرة مع اجلهات احلكومية املخت�صة ،و�ستقوم املجموعة ب�إحاطة
م�ساهميها ب�أي تطورات جوهرية حال حدوثها وذلك على موقع ال�سوق
املالية ال�سعودية (تداول) وفق ًا للنظام.

د) الصناديق االستثمارية (Private
)Equities
من اال�ستثمارات الأخرى التي متلك جمموعة �صافوال فيها ح�صة وال
تديرها ما يلي:

د� )1-شركة �سويكورب ال�سعودية:
وهي �شركة ا�ست�شارات مالية متتلك جمموعة �صافوال ن�سبة  %15من
ر�أ�سمال ال�شركة بقيمة ا�ستثمارية تبلغ  116مليون ريال .وقد �سجلت
ال�شركة ربحية خالل الثالث �سنوات الأخرية.

د� )2-صندوق ج�سور �سويكورب:
وهي عبارة عن �صندوق ا�ستثماري يركز على ال�صناعات املعتمدة على
الطاقة والتي تتمتع اململكة العربية ال�سعودية فيها مبيزة تناف�سية .ويبلغ
حجم ا�ستثمار �صافوال يف هذا ال�صندوق  287مليون ريال ميثل ن�سبة %14
من قيمة ال�صندوق .و قد قامت �صافوال باتخاذ خم�ص�ص انخفا�ض يف قيمة
ا�ستثمارها يف هذا ال�صندوق مببلغ  78مليون ريال يف عام 2008م متزامن ًا
مع هبوط الأ�سواق يف ظل الأزمة املالية العاملية .وي�ستثمر ال�صندوق حالي ًا
يف عدة م�شاريع واعدة يتوقع �أن ت�ستفيد من امليزة التناف�سية التي توفرها
دول منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا.

ج )2-ا�ستثمارات عقارية �أخرى:
من �أهم اال�ستثمارات العقارية الإ�ضافية كذلك للمجموعة بجانب
ا�ستثمارها يف �شركة كنان الدولية ،ملكيتها لن�سبة  %11.5يف �شركة
مدينة املعرفة االقت�صادية )مدرجة بال�سوق املالية ال�سعودية (تداول)
منها  %6.4ملكية مبا�شرة واحل�صة املتبقية ملكية غري مبا�شرة .وهي
من امل�شاريع االقت�صادية الواعدة ،حيث تُعد جمموعة �صافوال من
امل�ؤ�س�سني لهذه ال�شركة .كما متلك  %5من �شركة تعمري الأردنية القاب�ضة
واملتخ�ص�صة يف جمال التطوير العقاري .بالإ�ضافة �إلى امتالكها حل�ص�ص
غري رئي�سة يف �شركات عقارية �أخرى مثل �شركة دار التمليك وغريها.

د� )3-صندوق �إنتاج كابيتال املحدودة:
وهي عبارة عن �صندوق ا�ستثماري ،قامت املجموعة ب�إن�شائه وتديره �شركة
�سويكورب ،ويرك ّز على ال�صناعات التي تتمتع ب�إمكانيات منو ا�ستهالكي
عايل يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا .تبلغ القيمة الدفرتية
ال�ستثمار �صافوال يف هذا ال�صندوق  365مليون ريال متثل ن�سبة  %49من
�إجمايل حجم ا�ستثمارات ال�صندوق ،حيث يتم توظيف هذه اال�ستثمارات
من قبل �إدارة ال�صندوق يف �شركات وا�ستثمارات و�أن�شطة متنوعة .ومل
يحقق هذا اال�ستثمار نتائج �إيجابية حتى الآن.

هذا و�ضمن �إ�سرتاتيجية املجموعة التي ترمي �إلى الرتكيز على �أن�شطتها
الرئي�سة ،فقد قامت خالل عام 2012م ببيع معظم ح�صتها يف ر�أ�سمال
�شركة �إعمار مدينة امللك عبد اهلل االقت�صادية حمققة مبوجبها �أرباح ًا
ر�أ�سمالية قدرها  47مليون ريال ،حيث تبقى لها  .%0.9كما وا�صلت
املجموعة جهودها خالل العام 2012م مع اجلهات املخت�صة من �أجل
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وتديره كفاءات ماهرة يف جمال تقنية املعلومات والربجميات ،مما ي�ساهم يف
تعزيز خطط وا�سرتاتيجيات املجموعة و�شركاتها التابعة يف املجاالت املختلفة.

أ) القوى العاملة وبرامج التواصل مع
الموظفين:
ب) البرامج التي تم تطويرها لصالح
�أ )1-القوى العاملة:
على �صعيد املوارد الب�شرية ،ف�إن جمموعة �صافوال تويل �أهمية خا�صة لهذا موظفي المجموعة:

اجلانب ،حيث تعمل ب�شكل م�ستمر على توظيف وتطوير الكوادر الوطنية
ال�سعودية ،ويف هذا اخل�صو�ص بلغ العدد الكلي للقوى العاملة يف �أعمال
املجموعة املحلية والدولية �أكرث من  18.500موظف ًا وموظفة ،منهم حوايل
 13.500موظف ًا يف عملياتها باململكة ،منهم حوايل  5.500موظف ًا وموظفة من
ال�سعوديني وال�سعوديات وبن�سبة متو�سط �سعودة يبلغ حوايل  ،%40كما �أن غالبية
الوظائف القيادية والتنفيذية ت�شغلها كفاءات وكوادر �سعودية م�ؤهلة بحمد اهلل.
وقد قامت ال�شركة خالل العام 2012م بتنفيذ العديد من الدورات التدريبية
وور�ش العمل ملن�سوبيها يف كافة القطاعات.
وتعزيز ًا لتطبيق توجهها اال�سرتاتيجي الرامي �إلى توطني الكوادر الب�شرية ،فقد
قامت املجموعة خالل العام املايل  2012بتوظيف حوايل  40متدرب ًا �سعودي ًا
حديثي التخرج و�إحلاقهم للعمل بالإدارة العامة للمجموعة و�شركاتها الفرعية
باململكة ،كما ت�ستمر اجلهود ال�ستيعاب املزيد من ال�شابات وال�شباب ال�سعودي
خالل العام املايل 2013م ،وي�أتي هذا الربنامج بهدف �إعداد املديرين وتعزيز
عملية التعاقب الإداري وت�أهيل جيل جديد من قادة امل�ستقبل لإدارة عمليات
املجموعة و�شركاتها الفرعية.

انطالقا من مبد�أ الرب الذي تتبناه جمموعة �صافوال ،تقوم املجموعة بتبني عدد
من الربامج التكافلية التي تهدف �إلى تعزيز عالقاتها االجتماعية مع موظفيها.
ومن �أبرز هذه الربامج:

ب )1-برنامج قرو�ض م�ساكن موظفي �صافوال:

قامت �صافوال بت�أ�سي�س هذا الربنامج كمبادرة منها يف العام 1992م ،حيث
يهدف هذا الربنامج �إلى حتفيز موظفي املجموعة و�شركاتها الفرعية على
ا�ستمرارهم يف العمل ومت ّيز �أدائهم ب�صفة م�ستمرة .وتقوم املجموعة
من خالل هذا الربنامج بتخ�صي�ص قر�ض ح�سن قدره  50راتب ًا �أ�سا�سي ًا
ملوظفيها املتميزين يف الأداء ،ومبا ال يقل عن � 500ألف ريال وال يزيد على
 2.5مليون ريال للموظف الواحد ،يتم ت�سديد قيمة القر�ض خالل 120
�شهر ًا .حيث يهدف هذا الربنامج �إلى املحافظة على املوظفني املتميزين
يف الأداء يف خدمة ال�شركة ومل�ساعدتهم لال�ستقرار من خالل �شراء منازل
خا�صة لهم ولأ�سرهم وفق ًا ل�سيا�سة معتمدة من قبل املجل�س التنفيذي
وجمل�س الإدارة يف هذا اخل�صو�ص ،حيث بلغ عدد امل�ستفيدين من هذا
الربنامج منذ بدايته وحتى نهاية 2012/12/31م حوايل  100موظف ًا.

�أ )2-امل�ؤمتر ال�سنوي ملديري املجموعة :

ب )2-برنامج التكافل التعاوين للموظفني:

قامت املجموعة خالل العام 2012م بعقد امل�ؤمتر ال�سنوي لقياداتها التنفيذية
ومديريها داخل اململكة وخارجها والذي درجت على عقده ب�شكل �سنوي ،حيث
مت خالل امل�ؤمتر عر�ض ومناق�شة �أداء ال�شركة والدرو�س امل�ستفادة للعام املايل
2011م ،كما مت مراجعة الأهداف الإ�سرتاتيجية وبرامج وخطط املجموعة
وال�شركات الفرعية باململكة وعملياتها الدولية للعام املايل  ،2012بجانب
التحديات واملخاطر املحتملة و�آليات تنفيذها ،كما مت تكرمي ُف ُرق العمل من كافة
�شركاتها بالقطاعات التي حققت �أداء متميز ًا خالل العام ،بالإ�ضافة �إلى تكرمي
املوظفني الذي �أم�ضوا فرتة عمل طويلة يف خدمة املجموعة .كما تخطط لعقد
�إجتماعها ال�سنوي القادم ملناق�شة �أداء العام املايل  2012وخطط العام املايل
 2013خالل �شهر فرباير من العام 2013م ب�إذن اهلل.

وا�صلت املجموعة خالل عام 2012م يف تطبيق برنامج التكافل التعاوين
للموظفني وفق ًا لالتفاق املربم مع البنك ال�سعودي الربيطاين (�ساب) ،حيث
يتم عرب هذا الربنامج دفع تعوي�ض مايل للموظف قدره  24راتب ًا �أ�سا�سي ًا وذلك
يف حالة الوفاة �أو العجز الكلي �أو اجلزئي �أو الدائم وقد مت ت�سوية و�صرف
امل�ستحقات املالية للحاالت التي ن�ش�أت خالل العام 2012م.

ب� )3-صندوق تكافل املوظفني:

يهدف هذا الربنامج �إلى م�ساعدة املوظفني يف الدرجات الوظيفية الأقل (من
غري فئة املديرين) الذين تواجههم بع�ض الظروف االجتماعية وال�صعوبات
املالية وامل�شاكل الطارئة اخلا�صة بهم وبعائالتهم ،مما يجعلهم يف حاجة ما�سة
�إلى م�ساعدة مالية عاجلة .كما يعتمد هذا الربنامج يف متويله على امل�ساهمات
الذاتية التطوعية الرمزية التي يتم ا�ستقطاعها �شهري ًا من موظفي املجموعة
بجميع الدرجات الوظيفية باململكة الراغبني يف امل�شاركة يف هذا العمل اخلريي
بجانب م�ساهمة املجموعة املماثلة لال�شرتاكات التي يتم حت�صيلها من املوظفني
�شهري ًا .حيث قام ال�صندوق بدعم كافة احلاالت التي تقدمت له خالل العام
2012م وا�ستوفت ال�شروط ال�شكلية واملو�ضوعية حيث مت تكوين جلنة خا�صة
لإدارة هذا ال�صندوق ،وقد ا�ستفاد منه حوايل  100موظف ًا خالل العام 2012م
مقابل  185موظف ًا خالل العام ال�سابق.

�أ )3-تقنية ونظم املعلومات:

تقوم املجموعة ب�إدارة براجمها وخدماتها التقنية من خالل مركز م�شرتك
لتقنية املعلومات ٍ( ،)SSISحيث يقوم هذا املركز بتقدمي �أحدث اخلدمات
التقنية والربجمية واملعلوماتية للمجموعة و�شركاتها الفرعية ،و�ضمن
ا�سرتاتيجية املجموعة ،تهدف املجموعة من خالل هذا املركز �إلى تقليل التكلفة،
وجودة اخلدمات مع توفري ت�أمني للمعلومات و�ضمان ل�سريتها ،حيث ي�ستخدم
املركز �أحدث التقنيات املعمول بها يف جمال ال�شبكات والربجميات الإلكرتونية،

�صورة جماعية للمتدربني من ال�شابات وال�شباب ال�سعوديني مع �سعادة الع�ضو املنتدب وفريق االدارة التنفيذية خالل ور�شة العمل التعريفية
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المؤتمر السنوي
لمديري مجموعة صافوال

قام���ت مجموعة �صافوال خالل الع���ام 2013م بعقد
الم�ؤتم���ر ال�سن���وي لقياداتها التنفيذي���ة ومديريها داخل
المملك���ة وخارجها وال���ذي درجت على عق���ده ب�شكل �سنوي،
حيث تم خالل الم�ؤتمر عر�ض ومناق�شة �أداء ال�شركة والدرو�س
الم�ستف���ادة خ�ل�ال الع���ام الما�ضي ،كم���ا تم مراجع���ة الأهداف
الإ�ستراتيجي���ة وبرام���ج وخطط المجموعة وال�ش���ركات الفرعية
بالمملك���ة وعملياته���ا الدولي���ة للع���ام المال���ي  ،2012بجان���ب
التحدي���ات والمخاط���ر المحتمل���ة و�آليات تنفيذه���ا ،كما تم
تكريم ف���رق العمل من كافة �شركاته���ا بالقطاعات التي
حقق���ت �أداء متميز ًا خ�ل�ال الع���ام ،بالإ�ضافة �إلى
تكري���م الموظفين الذي �أم�ض���وا فترة عمل
طويلة في خدمة المجموعة.

�صورة جماعية للم�شاركني فـي امل�ؤمتر ال�سنوي ملجموعة �صافوال
ويتو�سطهم �سعادة الع�ضو املنتدب وبح�ضور كبار التنفيذيني واملديرين باملجموعة

 )7برامج صافوال للمسؤولية اإلجتماعية
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 )7برامج �صافوال للم�س�ؤولية الإجتماعية :

لعدد من م�ؤ�س�سات و�شركات القطاع اخلا�ص ،كما تخطط ال�شركة لتدريب
وتوظيف عدد � 200شخ�ص خالل العام 2013م ب�إذن اهلل حيث �سبق
للمركز �أن قام بتدريب وتوظيف حوايل  306من فئة الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة خالل العامني ال�سابقني �ضمن خطته التجريبية .و�ضمن مبادرات
املركز كذلك ما يلي:

�أ )1-م�شروع �صافوال ل�سهولة الو�صول:
ل�ضمان بيئة عمل �سهلة الو�صول للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة �أنهت املجموعة
خالل العام 2012م بن�سبة « %100م�شروع �سهولة الو�صول ال�شامل» يف
مرافق ثالث من �شركاتها الفرعية هي( :عافية العاملية ،وال�شركة املتحدة
لل�سكر ،و�شركة �صافوال للبال�ستيك) الكائنة مبدينة جدة ،وذلك وفق ًا
للتقييم الذي قامت به منظمة جييت�س ( )GAATESوهي منظمة عاملية
متخ�ص�صة يف جمال تقنيات الو�صول ال�شامل والتي قامت بتقييم برنامج
�صافوال للو�صول ال�شامل ( ،)Total Accessabilityحيث مت وفق ًا لذلك
�إ�صدار �شهادة مطابقة عاملية للم�شروع لهذه املرافق الثالث ،حيث تهدف
هذه املبادرة اال�سرتاتيجية �إلى تطوير بيئة العمل والعمل بطريقة م�سئولة
ت�سهل تنقل وو�صول
يف املجتمع .ويهدف هذا امل�شروع �إلى �ضمان بيئة عمل ِّ
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة من موظفي املجموعة وعمالئها بني مبانيها
ومرافقها املختلفة .هذا و�ستوا�صل املجموعة ا�ستثمارها يف املزيد من
امل�شاريع التي تعزز دمج فئة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف بيئة عمل �أف�ضل
خالل العام 2013م.

ان�سجام ًا مع �إ�سرتاتيجية جمموعة �صافوال الداعمة والراعية للربامج
الوطنية بهدف حتفيز التنمية امل�ستدامة التي تلبي احتياجات املجتمع،
كثفت املجموعة ن�شاطها خالل العام 2012م عرب امل�ساهمة يف تنفيذ
العديد من برامج امل�س�ؤولية االجتماعية خالل العام وذلك من خالل ج�سور
�صافوال وعن طريق بناء �شراكات مع امل�ؤ�س�سات الوطنية ،وي�أتي يف مقدمة
هذه املبادرات برنامج مركز �صافوال لتمكني الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
(مكني) ،وبرنامج �إجناز ال�سعودية ،بالإ�ضافة �إلى برنامج «القدرات
الإدارية والقيادة» ،وال يقت�صر دعم املجموعة على هذه الربامج فقط
بل تتوا�صل جهودها مبد يد التعاون عرب ج�سورها لت�شمل عدة م�ؤ�س�سات
حكومية ومراكز تعليمية ومنظمات �أهلية غري ربحية ،هذا وتخ�ص�ص
املجموعة ن�سبة  %1من قيمة �صايف �أرباحها الت�شغيلية من قطاعاتها
الرئي�سة �سنوي ًا لدعم برامج امل�س�ؤولية االجتماعية ومن �أبرزها ما يلي:

�أ )2-نظام املر�شد والزميل:
ا�ستمرت �صافوال من خالل مركز (مكني) يف تنفيذ الربنامج التدريبي
اخلا�ص بـ»مفهوم و�آلية تطبيق نظام املر�شد والزميل» الذي يهدف
�إلى ن�شر الوعي وثقافة التعامل مع الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وتهيئة بيئة
عمل منا�سبة لهم ،حيث مت تدريب  85موظف ًا وموظفة يف �إدارات املوارد
الب�شرية وخطوط الإنتاج باملجموعة و�شركاتها الفرعية حول كيفية التعامل
مع الأ�شخا�ص ذوي الإعاقات املختلفة يف بيئة العمل.

أ) مركز صافوال لتدريب وتوظيف األشخاص ذوي
اإلعاقة «مكين»:

مت ت�أ�سي�س هذا ااملركز بهدف تدريب وت�أهيل الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ومن
ثم توظيفهم يف املجموعة و�شركاتها الفرعية التابعة وم�ؤ�س�سات القطاع
اخلا�ص الأخرى ،حيث قام املركز خالل العام  2012بتدريب وتوظيف 120
من الأ�شخا�ص ذو الإعاقة وذلك باملجموعة و�شركاتها الفرعية بالإ�ضافة
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�أ )3-مبادرة التقارير امل�ستدامة

ب) برنامج دع الباقي لهم (ضمن برامج أسواق
بنده في مجال المسؤولية االجتماعية):

)Global Reporting Initiative) GRI

�أ�صدرت جمموعة �صافوال تقريرها الأول لال�ستدامة خالل العام 2012م
– والذي يتعلق ب�أعمال ون�شاطات ال�شركة لل�سنة ال�سابقة وهو مبني على
�آخر نظام ملبادرة التقارير العاملية  G3وقد متت مراجعة التقرير من
قبل مركز اال�ستدامة والتميز ( )CSEوحقق م�ستوى ( )B+مبادرة
التقارير امل�ستدامة )Global Reporting Initiative) GRI
وهي منظمة غري ربحية تعمل على تعزيز اال�ستدامة ومعايريها� .إن
تقرير اال�ستدامة هو تقرير يعطي معلومات حول الأداء االقت�صادي
والبيئي واالجتماعي ويف جمال احلوكمة للمنظمات وتكمن �أهمية تقارير
اال�ستدامة يف تعزيز الثقة ب�سمعة و�أداء ال�شركة وتقييم جهودها يف جمال
امل�سئولية الإجتماعية وال�شفافية وامل�ساءلة واملمار�سات البيئية.

وا�صلت �شركة العزيزية بنده (�إحدى �شركات جمموعة �صافوال) تنفيذ
ا�سرتاتيجية ثابتة متعددة الربامج وامل�شاريع ،تهدف �إلى خدمة املجتمع
بكافة �شرائحه وفئاته ،كم�شاريع« :دع الباقي لهم» ،و»قافلة بنده اخلريية»،
وم�شروع «ك�سوة العيد» .ت�ضاف �إلى امل�شاريع اال�سرتاتيجية ال�شاملة
التي اعتمدتها بنده م�ؤخر ًا ،كم�شروع البيئة «بيئتي �صديقتي» والعديد
من امل�شاريع اال�سرتاتيجية للم�س�ؤولية االجتماعية ،حيث توا�صل وللعام
ال�ساد�س على التوايل ،م�شروع «دع الباقي لهم» م�سرية تطوره وجناحه،
وهو امل�شروع الذي �أطلقته بنده يف عام 2006م ،لدعم عدد من اجلمعيات
اخلريية� ،أبرزها جمعية الأطفال املعوقني ،وقد حقق يف العام 2012م
مبلغ ًا وقدره  6.7مليون ريال .عالو ًة على ذلك ،ت�ستمر بنده يف توجهاتها
اال�سرتاتيجية والتي تركز على تطوير املوارد الب�شرية وذلك عن طريق
توفري خمتلف الربامج التدريبية املكثفة ،الأمر الذي �ساهم يف زيادة ن�سبة
التوطني لت�صل �إلى  %39خالل العام 2012م ،كما مكن ال�شركة من نيل
جائزة جريدة االقت�صادية ل ـ «�أف�ضل بيئة عمل يف ال�سعودية».

فريق الإدارة التنفيذية ببنده وفريق �إدارة جمعية الأطفال المعوقين خالل االحتفال بت�سليم مح�صلة حملة دع الباقي لهم
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ج) برنامج إنجاز السعودية:

برنامج �إجناز ال�سعودية هو امتداد مل�ؤ�س�سة �إجناز العاملية ( )Junior Achievement Worldwideوهي م�ؤ�س�سة عاملية غري هادفة للربح متخ�ص�صة يف
ت�أهيل الطالب ل�سوق العمل و�إطالق امل�شاريع اخلا�صة واملعرفة املالية من خالل الربامج التي تقوم على التجربة ونقل اخلربات العلمية من قبل متطوعي
القطاع اخلا�ص ،ويطمح برنامج �إجناز ال�سعودية من خالل الفعاليات التي ينظمها �إلى التعريف بر�سالته الهادفة �إلى تكري�س الريادة وحب العمل احلر
والنهو�ض باملهارات العلمية واحلياتية لل�شباب ال�سعودي لتقدمي برامج رائدة لـ � 250ألف من الطالب والطالبات على م�ستوى اململكة مع حلول عام
2018م ،وتُعد جمموعة �صافوال �إحدى ال�شركات امل�ؤ�س�سة ملجل�س �إدارة برنامج �إجناز ال�سعودية ،بالإ�ضافة �إلى كونها �إحدى �أكرب ال�شركاء الداعمني
لربامج �إجناز ال�سعودية ،ف� ً
ضال عن ذلك ف�إن عدد كبري من من�سوبي املجموعة قد تطوعوا بالعمل يف حمالت �إجناز ال�صافوليني مبعدل � 1.123ساعة
تطوعية لتدريب  1.727طالب وطالبة خالل العام 2012م.

د) جســــــور أخرى:

كما وا�صلت املجموعة دعمها لربنامج معهد املدينة للقيادة والريادة ( )Mileخالل العام 2012م بالتعاون مع �شركة مدينة املعرفة االقت�صادية باملدينة
املنورة والذي مت ت�أ�سي�سه بهدف بناء وتدريب وت�أهيل القدرات الإدارية يف العامل العربي والإ�سالمي ،كما قامت بدعم جمعية زمزم للخدمات ال�صحية
التطوعية ل�شراء معدات �صحية لذوي االحتياجات اخلا�صة ،وكذلك دعم برنامج قدرات الطفولة ( )CAPللم�ساهمة يف ت�سيري عيادات متخ�ص�صة تقدم
برامج ت�أهيلية �شاملة لقدرات الأطفال يف النواحي العالجية واالجتماعية والنف�سية والتعليمية ،بجانب دعم مركز جدة للتوحد (اجلمعية الفي�صلية) من
خالل كفالة وت�أهيل عدد من طالب ذوي الإعاقة من فئة التوحديني ،ودعم جمعية الرب يجدة ومركز جدة للنطق وال�سمع وغريها من املبادرات واجل�سور.
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 .1جتنيب  %10من الأرباح ال�صافية لتكوين احتياطي نظامي ،علم ًا ب�أنه
يجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى ما بلغ االحتياطي
املذكور ن�صف ر�أ�س املال.
 .2يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة �أولى للم�ساهمني تعادل  %5من ر�أ�س
املال املدفوع.
 .3يخ�ص�ص بعد ما تقدم  %7.5من الباقي ملكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة.
 .4يوزع الباقي بعد ذلك للم�ساهمني كح�صة �إ�ضافية يف الأرباح.

 )8تقرير حوكمة ال�شركات :

�إنطالق ًا من حر�صها وتعزيز ًا لعالقتها مع م�ساهميها وكافة م�ستثمريها
و�أ�صحاب امل�صالح ،و�إميان ًا منها ب�أهمية احلوكمة وعم ًال مببد�أ الإف�صاح
وال�شفافية ،وا�صلت جمموعة �صافوال خالل العام 2012م التزامها بنظام
احلوكمة ال�صادر من هيئة ال�سوق املالية ال�سعودية املوقرة والأنظمة
الأخرى ذات العالقة .وبناء عليه تف�صح املجموعة بجانب �أدائها ونتائجها
املالية و�أعمالها االجتماعية التي �سبق تناولها عن املعلومات التالية والتي
تهم جمهور امل�ستثمرين:
أ) حقوق المساهمين وآليات التواصل معهم:

والتزام ًا مع ما ورد يف النظام الأ�سا�سي لل�شركة �أعاله ،ف�إن املجموعة تقوم
بتوزيع �أرباح نقدية ربع �سنوية على م�ساهميها بناء على قرار �أو تو�صية من
جمل�س �إدارتها .وكتطبيق عملي لهذه ال�سيا�سة بلغ ما مت توزيعه وما �سيتم
توزيعه للعام 2012م مبلغ ( )700مليون ريال �أرباح ًا نقدية على م�ساهمي
ال�شركة وبواقع ( 1.40ريال) لل�سهم الواحد وهو ما ميثل  %14من ر�أ�سمال
املجموعة .هذا و�ست�ستمر ال�شركة خالل العام 2013م يف تطبيق ذات
ال�سيا�سة املتعلقة بتوزيع �أرباح نقدية ب�صفة ربع �سنوية ،علم ًا ب�أن جمل�س
الإدارة يقوم بتحديد املبلغ املقرتح توزيعه لهذ الأرباح وتاريخ �أحقيتها
والإعالن عنها عرب موقع ال�سوق املالية ال�سعودية (تداول) وفق ًا للنظام.
وفيما يتعلق باملكاف�أة ال�سنوية لع�ضوية جمل�س الإدارة املو�ضحة يف النظام
الأ�سا�سي وامل�شار �إليها �أعاله يف �سيا�سة توزيع الأرباح �أعاله ،ف�إن ال�شركة
تطبق القرار الوزاري رقم  1071بتاريخ 1412هـ والذي مت مبوجبه حتديد
احلد الأق�صى للمكاف�أة ال�سنوية لع�ضو جمل�س الإدارة مبا ال يتجاوز مبلغ
(� )200.000ألف ريال للع�ضو الواحد.

�إنطالق ًا من حر�صها واهتمامها ورعايتها حلقوق م�ساهميها و�أ�صحاب
امل�صالح ،فقد قامت ال�شركة بت�ضمني حقوق امل�ساهمني يف النظام
الأ�سا�سي لل�شركة ودليل احلوكمة للمجموعة الذي قامت بتطويره منذ عام
2004م ،حيث ت�ضمنت هذه الوثائق حقوق امل�ساهمني التي تن�ص عليها
القوانني والأنظمة والتي ميكن الإطالع عليها بالرجوع �إلى موقع ال�شركة
الإلكرتوين ( ،)www.savola.comبالإ�ضافة �إلى التزامها بن�شر
التقارير املالية والإعالنات واملعلومات اجلوهرية عرب موقع ال�سوق املالية
«تداول» وال�صحف اليومية والتقرير ال�سنوي ملجل�س �إدارتها ون�شرة �أخبار
�صافوال ( ) Savola Newsletterالتي ت�صدر ب�صفة ربع �سنوية
والتي ت ّوزع مع �إحدى ال�صحف اليومية (باللغة العربية والإجنليزية)
وتر�سل الكرتوني ًا �إلى عدد كبري من امل�ستثمرين وتن�شر على موقع ال�شركة
الإلكرتوين .كما توجد �إدارة خا�صة للمجموعة ملتابعة �شئون امل�ساهمني.

أ� )1-سيا�سة توزيع الأرباح:

وفق ًا للمادة ( )43من النظام الأ�سا�سي لل�شركة ف�إن �سيا�سة توزيع الأرباح
ملجموعة �صافوال تتمثل فيما يلي:
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�أ )2-توزيعات الأرباح التي متت واملقرتحة للعام 2012م:

تعزي���ز ًا لحق���وق الم�ساهمين قامت المجموعة خالل الع���ام المالي 2012م بتوزيع �أرباح نقدي���ة ،والتي يو�صى مجل����س الإدارة بالم�صادقة عليها من قبل
جمعيتكم الموقرة في اجتماعها ال�سنوي للعام 2012م:
الفترة
الربع الأول
الربع الثاني
الربع الثالث
الربع الرابع
المجموع

�إجمالي التوزيع ن�صيب ال�سهم تاريخ الإعالن في
تداول
(مليون الرياالت) (ريال)
2012/04/17م
0.30
150
2012/7/21م
0.30
150
2012/10/16م
0.30
150
2013/01/16م
0.50
250
700

تاريخ اال�ستحقاق
2012/04/25م
2012/7/25م
2012 /10 /22م
تاريخ انعقاد الجمعية العامة للم�ساهمين
2013/3/16م

تاريخ التوزيع/
مالحظة
2012/05/5م
2012/8/11م
2012/11/17م
توزع بعد موافقة الجمعية
وذلك خالل  15يوم ًا

1.40

ب) رأسمال الشركة واألسهم الحرة كما في 2012/12/31م:
-

البيان
ر�أ�س المال الم�صرح به (ريال �سعودي)
عدد الأ�سهم الم�صدرة (جميع �أ�سهم ال�شركة �أ�سهم عادية)
عدد الأ�سهم الحرة ( )Float Issued Sharesوفق ًا ل�سجل ال�شركة بتداول )(كما في فبراير 2013م)
ر�أ�س المال المدفوع (بالريال)
القيمة اال�سمية لل�سهم
القيمة المدفوعة لل�سهم

القيمة ريال/عدد الأ�سهم
 5.000.000.000ريال
� 500.000.000سهم ًا
� 367.238.194سهم َا
 5.000.000.000ريال
 10ريال
 10ريال

ملحوظة :عدد الأ�سهم الحرة يتغير من فترة �إلى �أخرى وفق ًا لحركة تداول �أ�سهم ال�شركة اليومية بيع ًا و�شرا ًء في �سوق الأ�سهم.
ج) قائمة المساهمين الرئيسيين:

بيان ب�أ�سماء وعدد �أ�سهم ون�سبة ملكية الم�ساهمين الرئي�سيين الذين يملكون  %5فما فوق وتغيرها خالل العام 2012م (بالريال):
م

ا�سم الم�ستثمر

1
2
3
4

�شركة ما�سك القاب�ضة
الم�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية
ال�شيخ عبد اهلل محمد عبد اهلل الربيعة
�شركة عبد القادر المهيدب و�أوالده

عدد الأ�سهم كما ن�سبة الملكية عدد الأ�سهم كما ن�سبة التغير في
الجن�سية
الملكية بنهاية
في بداية عام في بداية العام في نهاية عام
العام 2012م
2012م
2012م
2012م
%12.00 60.000.000
%12.00 60.000.000
�سعودي
%10.93 54.658.575
م�ؤ�س�سة حكومية �سعودية %10.93 54.658.575
%8.78 43.892.500
% 8.75 43.750.000
�سعودي
%8.50
42.520.296
%8.52 42.594.444
�شركة �سعودية

�إقرار :فيما يتعلق بالإ�شعارات المتعلقة بملكية ح�ص�ص كبيرة من الأ�سهم �أو �أدوات الدين وتغيرها خالل العام وفقاً للمادة ( )45من قواعد الت�سجيل والإدراج،
تود المجموعة الإقرار ب�أنها لم تتلق �أي �إخطار من نوعه من كبار المالك بتغ ٌير ملكيتهم خالل العام المالي  ،2012وقد اعتمدت المجموعة في ر�صد البيانات
�أعاله بناءاً على �سجالت ال�سوق المالية ال�سعودية (تداول).
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د) تواريخ األحداث والمناسبات التي تهم المساهمين والمستثمرين:

تود �أن تعلن مجموعة �صافوال عن التواريخ والمواعيد للأحداث التالية خالل العام 2013م والتي تهم م�ساهميها الكرام:
مالحظات
الحدث
2013م
اعتم���اد النتائ���ج المالية للع���ام  2012وتوزي���ع الأرباح بناءا عل���ى تو�صية لجنة
اجتماع مجل�س الإدارة.
 13 .1فبراير
المراجع���ة ،ودعوة الجمعية العامة للم�ساهمين لعق���د اجتماعها ال�سنوي للعام
2012م.
لمراجعة �أداء عام 2012م وخطط وا�ستراتيجات 2013م.
عقد الموتمر ال�سنوي لمديري مجموعة �صافوال
 19 .2فبراير
يتم الإعالن عن موعد الجمعية وجدول �أعمالها عبر تداول وال�صحف المحلية
الموعد المقترح لالجتماع ال�سنوي للجمعية العامة
 16 .3مار�س
للم�ساهمين ،حيث يخ�ضع هذا التاريخ لموافقة الجهات وموق���ع ال�شركة الإلكتروني وفق ًا للمدة والإجراءات النظامية وبعد �أخذ موافقة
الجهات المخت�صة.
المخت�صة.
�أهم �أحداث الربع الأول :
2013م
اعتماد النتائج المالية للربع الأول2013م وتوزيع �أرباح الربع والتي يتم الإعالن
موعد انعقاد مجل�س الإدارة خالل الربع الأول.
� 17 .4أبريل
عنه���ا على موقع ال�سوق المالية (تداول) ف���ور اعتمادها من المجل�س بناء على
تو�صية من لجنة المراجعة.
�سيتم ن�شر نتائج الربع الأول 2013م في موقع ال�سوق المالية (تداول) ومن ثم
� 21- 17 .5أبريل موعد ن�شر نتائج الربع الأول.
موقع ال�شركة الإلكتروني وال�صحف اليومية.
يت���م �صرفها خ�ل�ال ( )15يوم ًا م���ن تاريخ الأحقية المحدد ف���ي �إعالن �صرف
� 21-17 .6أبريل �إعالن قرار المجل�س بتوزيع �أرباح الربع الأول.
الأرباح الذي يتم ن�شره في موقع تداول.
تت�ضم���ن الن�شرة تغطي���ة لأداء و�أخب���ار المجموع���ة و�شركاته���ا الفرعية داخل
� 5/6 -4/ 21 .7صدور ن�شرة �أخبار �صافوال للربع الأول (عربي/
المملكة وخارجها ،ويتم توزيعها مع �إحدى ال�صحف اليومية كملحق ،بالإ�ضافة
�إنجليزي).
�إل���ى ن�شرها على موقع ال�شركة الإلكتروني و�إر�ساله���ا بالبريد الإلكتروني لأكبر
عدد من الم�ستثمرين.
�أهم �أحداث الربع الثاني :
2013م
اعتماد النتائج المالية للربع الثاني 2013م و�أرباح الربع ويتم الإعالن عنها
اجتماع مجل�س الإدارة للربع الثاني.
 16 .8يوليو
في موقع ال�سوق المالية (تداول) فور اعتمادها من المجل�س بناء على تو�صية
لجنة المراجعة.
�أنظر البند ( )5في عمود المالحظات �أعاله
 20-16 .9يوليو ن�شر ح�سابات الربع الثاني.
�أنظر البند ( )6في عمود المالحظات �أعاله
 20-16 .10يوليو �إعالن قرار المجل�س بتوزيع �أرباح الربع الثاني.
�أنظر البند ( )7في عمود المالحظات �أعاله
� 8/5-7/20 .11صدور ن�شرة �أخبار �صافوال للربع الثاني (عربي/
�إنجليزي).
�أهم �أحداث الربع الثالث :
2013م
�أنظر البند ( )5في عمود المالحظات �أعاله
� 28-23 .12أكتوبر ن�شر نتائج الربع الثالث.
�أنظر البند ( )6في عمود المالحظات �أعاله
� 28-23 .13أكتوبر �إعالن قرار المجل�س بتوزيع �أرباح الربع الثالث.
�أنظر البند ( )7في عمود المالحظات �أعاله
�صدور ن�شرة �أخبار �صافوال للربع الثالث (عربي/
– 10/30 .14
�إنجليزي).
11/10
�أهم �أحداث الربع الرابع :
2013م
 11 .15دي�سمبر اجتماع المجل�س العتماد الخطة والموازنة التقديرية اعتماد الخطة والميزانية التقديرية لل�شركة للعام المالي 2014م
للعام المالي 2014م
ملحوظ���ة :بع����ض التواريخ �أعاله تعتب���ر تقريبية ومخطط لها من قبل �صافوال� ،إال �أنها قد تتغير وفق ًا للإخطارات الر�سمي���ة التي ترد �إليها من قبل الجهات النظامية
المخت�صة
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هـ -االفصاحات المتعلقة بتكوين مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين:

�إن مجل����س �إدارة المجموع���ة ه���و الجهاز الإداري الأعلى الم�س����ؤول �أمام الجمعية العام���ة للم�ساهمين عن �إدارة ال�شركة وذلك وفق���ا للنظام الأ�سا�سي
لل�شرك���ة والقوانين والأنظمة ذات العالقة .وم���ن �أبرز المهام والوظائف الرئي�سة للمجل�س ر�سم واعتماد التوجه���ات اال�ستراتيجية والأهداف الرئي�سة
لل�شركة وو�ضع ومتابعة �إجراءات الرقابة الداخلية و�إدارة المخاطر و�ضمان كفاءتها وفاعليتها ،واعتماد الموازنات الرئي�سة وال�سيا�سات المالية ومتابعة
ومراقب���ة �أداء ال�شرك���ة و�أعمال الإدارة التنفيذية بها ،بجانب و�ضع ال�سيا�سات التي تنظم العالقة مع �أ�صحاب الم�صالح وتحمي حقوقهم ،بما في ذلك
و�ض���ع واعتم���اد ال�سيا�سات الت���ي ت�ؤكد وت�ضمن تطبيق وتنفي���ذ الأنظمة واللوائح الر�سمية وااللت���زام بالإف�صاح عن المعلوم���ات الجوهرية عن ال�شركة
و�أدائها والتي من �ش�أنها �أن ت�ساعد م�ساهمي ال�شركة وجمهور م�ستثمريها في تقييم �أ�صول ومطلوبات ال�شركة ،هذا بالإ�ضافة �إلى المهام الأخرى التي
ورد تف�صيلها في النظام الأ�سا�سي لل�شركة ودليل الحوكمة الإدارية للمجموعة المتوفرتين على موقع ال�شركة الإلكتروني (.)www.savola.com
هـ )1-تكوين جمل�س الإدارة وت�صنيف �أع�ضائه وم�ؤهالتهم وال�شركات امل�ساهمة التي ال يزالون يتولون ع�ضويتها:
ح���ددت الم���ادة ( )16من النظام الأ�سا�سي لمجموعة �صافوال عدد �أع�ضاء المجل�س بـ ( )11ع�ضو ًا وهو ما يتوافق مع الفقرة (�أ) من المادة ()12
م���ن الئح���ة حوكمة ال�شركات ال�صادرة من هيئة ال�سوق المالية .تم انتخاب مجل�س �إدارة لل���دورة الحالية التي بد�أت في 2010/7/1م ولمدة ثالث
�سن���وات تنته���ي ف���ي 2013/6/30م  ،وجميعهم �أع�ضاء غير تنفيذيي���ن وم�ستقلين ما عدا من�صب ع�ضو مجل�س الإدارة المنت���دب ،وفيما يلي �أ�سماء
�أع�ض���اء المجل����س وت�صنيف ع�ضويتهم وفق��� ًا لمعايير الحوكمة ال�صادرة من هيئة ال�س���وق المالية ،وبيان بم�ؤهالتهم وال�ش���ركات الم�ساهمة التي ال
يزالون يتولون ع�ضويتها:
بي��ان بال�ش��ركات الم�س��اهمة (مدرج��ة وغي��ر
تعريف موجز بم�ؤهالت الع�ضو
ت�صنيف
م ا�سم الع�ضو
مدرجة) التي يتولى ع�ض��ويتها بجانب ع�ض��ويته
الع�ضوية
في مجل�س �إدارة مجموعة �صافوال
مدرج ��ة�( :شرك���ة المراع���ي ،ال�شرك���ة العربي���ة
� .1أ� .سليمان عبد القادر المهيدب غير تنفيذي ال�سنة الثانية – كلية الطب في العام 1985م.
للأنابي���ب ،البن���ك ال�سع���ودي البريطان���ي (�ساب)،
له خبرة وا�سعة في مجال التجارة والمقاوالت
رئي�س مجل�س الإدارة
وير�أ�س مجل�س �إدارة مجموعة المهيدب القاب�ضة� .شركة الت�صنيع الوطنية).
غير مدرج ��ة� :شركة عبد الق���ادر المهيدب و�أوالده،
ال�شرك���ة الدولي���ة لتنمي���ة المي���اه والطاق���ة ،ال�شركة
الأول���ى للتطوي���ر� ،شركة ج�س���ور �سويك���ورب� ،شركة
ال�شرق الأو�سط ل�صناعة الورق.
غير تنفيذي بكالوريو�س في الهند�سة الميكانيكية من جامعة مدرجة� ( :شركة اللجين)
 .2معالي المهند�س عبد اهلل
الملك فهد للبترول والمعادن – المملكة العربية
محمد نور رحيمي نائب رئي�س
ال�سعودية 1975م �شغل �سابقا من�صب رئي�س
مجل�س الإدارة (ممثل �صندوق
الهيئة العامة للطيران المدني حتى مار�س 2010م
اال�ستثمارات العامة)
 .3د .عبد الر�ؤوف محمد مناع
ع�ضو مجل�س الإدارة المنتدب

تنفيذي

دكتوراه من جامعة وا�شنطن� -سياتل – الواليات
المتحدة الأمريكية 1982م في الهند�سة
الميكانيكية ،وما ج�ستير علوم هند�سية من جامعة
كالفورنيا  -بيركلي بالواليات المتحدة الأمريكية
(1976م) ،وبكالوريو�س في الهند�سة الميكانيكية
من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالمملكة
العربية ال�سعودية (1974م).
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م

ا�سم الع�ضو

ت�صنيف
الع�ضوية

� .4أ� .إبراهـيم محمد العي�سى

غير تنفيذي

 .5د� .سامي مح�سن باروم

غير تنفيذي

� .6أ .عبد العزيز بن خالد الغفيلي غير تنفيذي
(ممثل الم�ؤ�س�سة العامة
للت�أمينات االجتماعية)
غير تنفيذي
� .7أ .مو�سى عمران العمران

� .8أ .عمار عبد الواحد الخ�ضيري م�ستقل

 .9د .غ�سان �أحمد ال�سليمان

م�ستقل

� .10أ .محمد عبد القادر الف�ضل

م�ستقل

� .11أ .بدر بن عبد اهلل العي�سى

م�ستقل

بي��ان بال�ش��ركات الم�س��اهمة (مدرج��ة وغي��ر
تعريف موجز بم�ؤهالت الع�ضو
مدرج��ة) التي يتولى ع�ض��ويتها بجانب ع�ض��ويته
في مجل�س �إدارة مجموعة �صافوال
بكالوريو�س في �إدارة الأعمال من جامعة ت�شابمان مدرج ��ة�( :شرك���ة �أ�سمن���ت ينب���ع ،مجموع���ة طيب���ة
القاب�ض���ة ،البن���ك ال�سع���ودي الفرن�س���ي� ،شرك���ة
– كاليفورنيا بالواليات 1974م.
المراعي).
مدرج ��ة�( :شرك���ة اال�سمنت العربي���ة� ،شركة هرفي
دكتوراه في �إدارة العمليات ونظم المعلومات
للخدمات الغذائية).
الإدارية – جامعة �إنديانا بالواليات المتحدة
غير مدرج ��ة� :شركة العزيزية بنده المتحدة� ،شركة
1992م ،ماج�ستير �إدارة الأعمال (مع مرتبة
ال�سوق المالية (تداول) ،كلية جدة العالمية.
ال�شرف) مدر�سة وارتون للإدارة ،جامعة
بن�سلفانيا بالواليات المتحدة في دي�سمبر 1985م.
مدرجة :م�صرف الراجحي� ،شركة هرفي للخدمات
ماج�ستير في االقت�صاد من الواليات المتحدة
الأمريكية عام 1990م ،بكالوريو�س اقت�صاد من الغذائية.
جامعة الملك �سعود عام1981م.
ماج�ستير �إدارة �أعمال – جامعة �سانت �إدورد ،مدرج ��ة� ( :شرك���ة المراع���ي ،البن���ك ال�سع���ودي
بكالوريو�س هند�سة �صناعية – جامعة الملك
الفرن�سي).
�سعود عام 1990م ،دبلوم من المعهد الأمريكي غي ��ر مدرجة�( :شركة العزيزية بنده المتحدة ،ممثل
( )AIBمعهد بيت�سبرغ بالواليات المتحدة
لمجموعة �صافوال).
الأمريكية.
مدرج ��ة( :مجموعة الطيار لل�سفر وال�سياحة� ،شركة
ماج�ستير �إدارة هند�سية من جامعة جورج
وا�شنطن 1984م ،بكالوريو�س هند�سة معمارية الدرع العرب���ي للت�أمين التعاون���ي� ،شركة االت�صاالت
من جامعة جورج وا�شنطن بالواليات المتحدة
المتنقلة زين).
الأمريكية عام 1983م..
غير مدرجة�( :شركة مورجان �ستانلي).
مدرجة�( :شركة الأ�سمنت العربية)
دكتوراه في الإدارة اال�ستراتيجية من جامعة
هُ ل بالمملكة المتحدة عام 2004م ،ماج�ستير
غي ��ر مدرجة( :م�ست�شفيات ومراكز المغربي� ،شركة
�إدارة الأعمال (مع مرتبة ال�شرف) من جامعة عنيزة لال�ستثمار� ،شركة فين�شر كابيتال اال�ستثمارية
ال�سعودية).
�سان فران�سي�سكو عام 1980م  ،بكالوريو�س
�إدارة �أعمال بدرجة ال�شرف من جامعة منلو
– كاليفورنيا بالواليات المتحدة الأمريكية في
1978م.
بكالوريو�س علوم اقت�صادية وت�سويقية من جامعة مدرجة ( :ال يوجد)
غي ��ر مدرجة �:شركة ج���دة القاب�ضة للتطوير� ،شركة
�سان فران�سي�سكو – الواليات 1977م.
دار التمليك� ،شركة كنان الدولية للتطوير العقاري
ماج�ستير في �إدارة الأعمال – جامعة راي�س
مدرجة(:ال�شرك���ة ال�سعودي���ة للفن���ادق والمناط���ق
– الواليات المتحدة عام 2006م ،بكالوريو�س ال�سياحية)
في االقت�صاد – جامعة فيرجينيا – الواليات
غير مدرجة�( :شركة العقيق للتنمية العقارية� ،شركة
المتحدة عام 2001م( ،محلل مالي معتمد
�أ�صيلة لال�ستثمار ،ال�سعودي الفرن�سي كابيتال)
(.)CFA

لمزيد من المعلومات حول ال�سيرة الذاتية وخبرات �أع�ضاء المجل�س نرجو زيارة موقع ال�شركة االلكتروني ()www.savola.com
وفق ًا للجدول �أعاله ،يت�أكد �أنه ال يتقلد �أي من �أع�ضاء مجل�س �إدارة المجموعة ع�ضوية �أكثر من خم�س �شركات م�ساهمة عامة (مدرجة) في �آن واحد.
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هـ� )2-سجل ح�ضور اجتماعات مجل�س الإدارة:
تعزيز ًا لدوره وم�سئولياته ،فقد عقد مجل�س الإدارة ( )7اجتماعات خالل العام 2012م ،ويو�ضح الجدول �أدناه �سجل ح�ضور �أع�ضاء مجل�س الإدارة
الجتماعات المجل�س خالل العام 2012م:
م

مرات
تاريخ االجتماع خالل العام 2012
 12يونيو � 16أكتوبر  15دي�سمبر الح�ضور
 1مايو
 17يناير  20فبراير  17ابريل

ا�سم الع�ضو

� .1أ� .سليمان عبد القادر المهيدب
 .2معالي المهند�س عبد اهلل محمد نور رحيمي
 .3د .عبد الر�ؤوف محمد مناع (الع�ضو المنتدب)
 .4د� .سامي مح�سن باروم
� .5أ� .إبراهـيم محمد العي�سى
� .6أ .عبد العزيز بن خالد الغفيلي
� .7أ .عمار عبد الواحد الخ�ضيري
 .8د .غ�سان �أحمد ال�سليمان
� .9أ .محمد عبد القادر الف�ضل
� .10أ .مو�سى عمران العمران
� .11أ .بدر بن عبد اهلل العي�سى

×

P
P
P
P
P
×

P
P
P
P

P
P
P
P
×

P
P
P

P
P
P
P
P
P

P

P
P
P
P

P
P
P
P

×

×

P
P

P
P
P
P
×

×

P
P
P
P
P
P
P
×

P
P
P

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

()6
()7
()7
()7
()5
()7
()4
()6
()6
()7
()7

هـ )3-فريق الإدارة التنفيذية بالمجموعة (المجل�س التنفيذي):
يق���وم الفريق التنفيذي بقيادة الع�ضو المنتدب للمجموع���ة بالتن�سيق فيما بينهم لت�سهيل تنفيذ اال�ستراتيجيات والخطط التي يقرها مجل�س الإدارة
�س���واء عل���ى م�ستوى مجل�س �إدارة المجموع���ة �أو المجال�س الفرعية لل�شركات التابع���ة للمجموعة ،وكذلك يقوم بمتابعة عملي���ات المجموعة ومتابعة
تحقي���ق م�ؤ�ش���رات الأداء المر�سومة على م�ستوى المجموعة والقطاعات وفق ًا لق���رارا مجل�س المجموعة والمجال�س الفرعية التابعة .كما توجد لجان
فرعية وفرق عمل على م�ستوى ال�شركات الفرعية الرئي�سة للم�ساعدة في عمليات الإدارة والإ�شراف والرقابة على التنفيذ (كل ح�سب القطاع الذي
يديره) ،وفيما يلي �أ�سماء الفريق التنفيذي وم�ؤهالتهم:
م اال�سم
 .1د .عبد الر�ؤوف محمد مناع
� .2أ .عبد الرحيم �أمعرف

 .3م .ازهر محي الدين كنجي
� .4أ .موفق من�صور جمال
� .5أ .جيرارد لوالر
� .6أ .محمود من�صور عبد الغفار

الم�ؤهالت
المن�صب
�سبق ذكر م�ؤهالته �ضمن �أع�ضاء المجل�س.
الع�ضو المنتدب
الرئي�س التنفيذي ل�شركة �صافوال للأغذية ماج�ستير �إدارة �إعمال 1985م ()MBA
دبلوم المعهد العالي للتجارة والمقاوالت  -المغرب
بكالوريو�س �إدارة مالية 1983م.
بكالوريو�س هند�سة �صناعية – جامعة الملك عبد العزيز 1985م
الرئي�س التنفيذي لقطاع البال�ستيك
الرئي�س التنفيذي ل�شركة العزيزية بنده بكالوريو�س العلوم في المحا�سبة – جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
بال�سعودية 1988م.
المتحدة
زميل المحا�سبين القانونيين – �إيرلنده – وع�ضو زمالة المحا�سبين
المدير المالي للمجموعة
القانونيين ب�أ�ستراليا.
الرئي�س التنفيذي لل�شئون العامة و�أمين درجة البكالوريو�س من جامعة �سان فران�سي�سكو ،الواليات المتحدة
الأمريكية في مجال ال�سالمة والأمن ال�صناعي عام 1985م.
مجل�س الإدارة
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هـ )4-مكاف�آت �أع�ضاء مجل�س الإدارة وكبار التنفيذيين:
تق���وم مجموع���ة �صافوال بدفع مكاف����آت وم�صاريف وبدل ح�ضور الجل�س���ات لأع�ضاء مجل����س الإدارة و�أع�ضاء المجال�س الفرعي���ة واللجان المنبثقة من
المجل�س ،ا�ستناد ًا �إلى �أنظمة وزارة التجارة وال�صناعة والنظام الأ�سا�سي لل�شركة ودليل الحوكمة للمجموعة والتي يو�صي المجل�س بالموافقة عليها وفق ًا
للبي���ان �أدن���اه ،كما تقوم المجموعة بدفع رواتب ومكاف�آت وتعوي�ضات كبار التنفيذيي���ن ح�سب عقود العمل المبرمة معهم .وفيما يلي تفا�صيل المكاف�آت
والروات���ب والم�صروف���ات المدفوعة لأع�ض���اء مجل�س الإدارة والع�ضو المنت���دب والتي يو�صي المجل����س بالم�صادقة عليها ،بالإ�ضاف���ة �إلى ا�ستحقاقات
ومكاف�آت �سبعة من كبار التنفيذيين في المجموعة بما فيهم الرئي�س التنفيذي والمدير المالي للمجموعة عن العام 2012م على النحو التالي:
هـ )1-4-مكاف�آت �أع�ضاء مجل�س الإدارة للعام 2012م :
م

ا�سم الع�ضو

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11

�أ� .سليمان عبد القادر المهيدب (رئي�س المجل�س)
معالي م .عبد اهلل محمد نور رحيمي (نائب رئي�س المجل�س)
د .عبد الر�ؤوف محمد مناع (الع�ضو المنتدب)
د� .سامي مح�سن باروم
�أ� .إبراهـيم محمد العي�سى
�أ .عبد العزيز بن خالد الغفيلي
�أ .عمار عبد الواحد الخ�ضيري
د .غ�سان �أحمد ال�سليمان
�أ .محمد عبد القادر الف�ضل
�أ .مو�سى عمران العمران
�أ .بدر عبد اهلل العي�سى
الإجمالي

بدل الح�ضور لجل�سات المكاف�أة ال�سنوية
لع�ضوية المجل�س
مجل�س الإدارة
واللجان المنبثقة بواقع � 200ألف ريال
لل�سنة
عنه والبدالت
الأخرى (ريال)
200.000
43.040
200.000
65.000
200.000
80.000
200.000
45.000
200.000
25.000
200.000
91.300
200.000
60.060
200.000
63.530
200.000
43.530
200.000
43.530
200.000
114.528
2.200.000
674.518

الإجمالي

243.040
265.000
280.000
245.000
225.000
291.300
260.060
263.530
243.530
243.530
314.528
2.874.518

.هـ )2-4-مكاف�آت ومخ�ص�صات كبار التنفيذيين بالمجموعة للعام 2012م:
م

البيان

.1
.2
.3
.4

الرواتب
البدالت
المكاف�آت اال�ستثنائية خالل العام 2012م
المكاف�آت الدورية وال�سنوية
المجموع

الع�ضو المنتدب
(الدكتور عبد الر�ؤوف محمد مناع
ب�صفته رئي�س ًا تنفيذي ًا لل�شركة)
3.000.000
1.120.460
0
13.718.858
17.839.318

تفا�صيل مكاف�آت كبار التنفيذيين
بالمجموعة وعددهم (� )5أع�ضاء بما
فيهم المدير المالي للمجموعة
5.828.000
2.237.337
430.300
4.947.500
13.443.137

ملحوظ ��ة* :المبل���غ المذك���ور في الجدول �أع�ل�اه (هـ )2-4-يمثل المكاف�أة ال�سنوية ل�سع���ادة الع�ضو المنتدب والذي يدفع له ب�صفت���ه رئي�س ًا تنفيذي ًا للمجموعة وفق ًا للعق���د المبرم معه ،علم ًا ب�أن
مكاف�أت���ه مربوط���ة بمعايير وم�ؤ�شرات محددة للأداء ،ويتم �صرفها ل�سعادته بناء على ذلك ،وال يت�ضمن هذا المبلغ المكافاة المدفوعة له ب�صفته ع�ضو مجل�س �إدارة والتي تم تف�صيلها في الجدول
رقم (هـ )1-4ال�سابق.
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وـ) لجان مجلس اإلدارة وتقييم أداء المجلس:

لل�شرك���ة لج���ان فرعي���ة منبثقة ع���ن مجل�س الإدارة وعدده���ا ( )5لجان فرعية ت���م ت�شكيل ع�ضويتها من قب���ل �أع�ضاء المجل����س و�أع�ضاء خارجيين
وتنفيذيي���ن م���ن ذوي الخب���رات والتخ�ص�صات في مجال عمل اللجنة ،وله���ذه اللجان ميثاق عمل ( )Charterمعتمد م���ن قبل مجل�س الإدارة يحدد
�صالحياتها و�إجراءات عملها وهي كما يلي:

و )1 -لجنة المراجعة:
تتكون لجنة المراجعة من (� )4أع�ضاء جميعهم غير تنفيذيين ومخت�صين �أغلبهم بال�ش�ؤون المالية والمحا�سبية و�أعمال المراجعة (منهم ع�ضوين
خارجيي���ن) .عق���دت اللجنة خالل الع���ام 2012م عدد ( )5اجتماع���ات تعزيز ًا لدور المجل�س ف���ي متابعة عمليات المراجع���ة الخارجية والداخلية
والتقاري���ر المالي���ة و�سالمتها وغيرها من الأعمال التي ت�سند للجنة م���ن منطلق طبيعة عملها قامت من خاللها اللجنة بالوقوف على تطبيق وتنفيذ
مهامها المناطة بها ،وفيما يلي بيان بع�ضوية اللجنة و�سجل الح�ضور خالل العام وملخ�ص ًا لأبرز مهامها وم�س�ؤولياتها:

م

ا�سم الع�ضو

.1

�أ .عبد العزيز بن خالد الغفيلي (ع�ضو
مجل�س �إدارة)
�أ .بدر عبد اهلل العي�سى
(ع�ضو مجل�س �إدارة)
د .محمد علي ح�سن �إخوان
(ع�ضو خارجي  -م�ستقل)
�أ .بندر �سعيد عمر العي�سائي (ع�ضو
خارجي -م�ستقل)
�أ .محمود من�صور عبد الغفار

.2
.3
.4
-

ت�سل�سل االجتماعات للعام 2012م وتاريخها
()3
()2
()1
المن�صب
 17يناير  20فبراير � 17أبريل
رئي�س اللجنة
P
P
P

()4
18يوليو

()5
� 16أكتوبر

P

P

مرات
الح�ضور
5

ع�ضو ًا

P

P

P

P

P

5

ع�ضو ًا

P

P

P

P

P

5

ع�ضو ًا

P

P

×

P

P

4

�أمين اللجنة

P

P

P

P

P

5

الدور والمهام والم�س�ؤوليات الرئي�سة للجنة
الإ�ش���راف عل���ى �أعمال المراجعة الداخلية والخارجية والتحقق من مدى فاعليتهما ،بما في ذلك درا�سة القوائ���م المالية الربع �سنوية والختامية قبل عر�ضها على
مجل����س الإدارة و�إب���داء الر�أي والتو�صية ب�ش�أنها للمجل�س ،والتو�صية بتوزيع الأرباح وكذل���ك درا�سة نظام الرقابة الداخلية وفاعليته ورفع تقارير دورية بخ�صو�صها
لمجل����س الإدارة ،بالإ�ضاف���ة �إل���ى التو�صية لمجل����س الإدارة بتعيين المحا�سبي���ن القانونيين وف�صلهم وتحدي���د �أتعابهم ،بجانب التحقق في المظال���م التي ترد �إلى
المجموعة من �أ�صحاب الم�صالح وت�سويتها.
• مكاف���آت اللجن��ة :تلق���ى �أع�ض���اء اللجنة �أتعاب ًا قدره���ا � 198ألف ريال منه���ا � 100ألف ريال عبارة عن مكاف����أة �سنوية و� 98ألف ريال عب���ارة عن بدل ح�ضور
وقيم���ة تذاك���ر �سف���ر (علم ًا ب�أن �أع�ض���اء اللجنة من �أع�ضاء مجل����س �إدارة المجموعة ال يتلقون مكاف����أة �سنوية عن ع�ضويتهم في اللج���ان ويتلقون فقط بدل ح�ضور
لالجتماعات).

وتنفي���ذ ًا لدورها ،قام���ت اللجنة بالتو�صية لمجل�س االدارة بتعيين مكتب براي�س ووتر هاو����س ( )PWCكمراجع خارجي لح�سابات مجموعة �صافوال
للع���ام المال���ي  2012ب�أتع���اب قدره���ا � 210ألف ريال لمراجع���ة ح�سابات ال�شركة رب���ع ال�سنوية والح�ساب���ات الختامية ،كما قام���ت اللجنة بمراجعة
الح�ساب���ات رب���ع ال�سنوية والختامية للعام 2012م مع المراجع الخارج���ي والتو�صية لمجل�س الإدارة بخ�صو�ص توزيع الأرباح خالل العام والت�أكد من
�سالمة التقارير المالية وا�ستيفائها للمتطلبات وفق ًا للمعايير المحا�سبية المتعارف عليها ومن ثم رفع تو�صياتها لمجل�س الإدارة في هذا الخ�صو�ص.
كما قامت باعتماد الإطار العام ال�ستراتيجية المجموعة في مجال �أعمال المراجعة الداخلية و�أعمال الرقابة الداخلية و�إجراءاتها.
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توج���د �إدارة للمراجع���ة الداخلية على م�ستوى المجموعة وال�شركات الفرعية ،كم���ا يتبع المراجع الداخلي للمجموعة وظيفي ًا للجنة المراجعة ويرفع
تقارير دورية لها.

�آلية متابعة عملية مراجعة �إجراءات الرقابة الداخلية ونتائج المراجعة ال�سنوية لفعاليتها للعام 2012م:
	•تق���وم الإدارة التنفيذي���ة للمجموعة و�شركاتها التابعة بتوقيع �إقرارات �سنوية ته���دف �إلى الت�أكيد على م�سئوليتها في توفير �إجراءات رقابة داخلية
ت�ضمن ب�شكل معقول فاعلية وكفاءة عمليات المجموعة و�إجراءات الرقابة المطبقة فيها ،بما في ذلك مدى م�صداقية التقارير المالية ونزاهتها،
ومدى االلتزام بالأنظمة والقوانين وال�سيا�سات المعمول بها ،حيث تم ت�سليم هذه الإقرارات عن العام 2012م و�إيداعها لدى المراجع الداخلي.
	•كما تقوم �إدارة المراجعة الداخلية والمخاطر على م�ستوى المجموعة وال�شركات التابعة بتنفيذ خطة المراجعة ال�سنوية المعتمدة من قبل لجنة
المراجع���ة والت���ي يتم بموجبها تقييم الو�ضع الراهن لإجراءات الرقابة الداخلية من خالل �أخذ عينات ع�شوائية تخ�ضع للفح�ص والتقييم بهدف
الح�صول على ت�أكيدات معقولة من فاعلية وكفاءة �إجراءات الرقابة الداخلية خالل العام.
ونتيج���ة له���ذه الجهود ،ف�إن نتائ���ج المراجعة لإجراءات الرقابة الداخلي���ة والفح�ص الذي تم خالل العام 2012م لبع����ض العمليات التي خ�ضعت
الختب���ار وتقيي���م من قبل فريق عمل �إدارة المراجعة الداخلية واللجنة ت�ؤكد على �أنه لم ي�سترعي انتباهها �أية �أمور تجعلها تعتقد �أن هناك ق�صور
جوه���ري يقت�ض���ي الإف�صاح عنه في �أنظمة و�إجراءات الرقابة الداخلية المطبقة من قبل الإدارة التنفيذية للمجموعة و�شركاتها التابعة� ،إال �أنه ال
يمك���ن الت�أكيد ب�شكل مطلق على �شمولية عملي���ات التقييم التي تتم لإجراءات الرقابة الداخلية لأن عملية المراجعة الداخلية في جوهرها ت�ستند
�إل���ى �أخ���ذ عينات ع�شوائية كما هو م�شار �إليه �أعاله ،ف� ً
ضال عن انت�شار عمليات المجموع���ة وتو�سعها الجغرافي محلي ًا و�إقليمي ًا ،ولذلك ف�إن جهود
التح�سين والتطوير م�ستمرة من قبل اللجنة ل�ضمان فاعلية وكفاءة �أكثر في �آلية متابعة عمليات و�إجراءات الرقابة الداخلية.
و )2-لجنة المكاف�آت والتر�شيحات والحوكمة:
تتك���ون اللجن���ة من (� )4أع�ضاء منهم ثالثة �أع�ضاء غير تنفيذيين من �أع�ضاء مجل����س الإدارة وع�ضو م�ستقل (رئي�س اللجنة وع�ضو المجل�س) ممن
لهم خبرة في مجال عمل اللجنة ،وقد عقدت اللجنة �إجتماع واحد فقط خالل العام 2012م ،وفيما يلي بيان بع�ضوية اللجنة و�سجل الح�ضور خالل
العام وملخ�ص ًا لأبرز مهامها وم�س�ؤولياتها:
تاريخ الإجتماع
م
.1
.2
.3
.4
.5

ا�سم الع�ضو
د .غ�سان �أحمــد ال�سليمان
معالي المهند�س عبد اهلل محمد نور رحيمي
�أ .مو�سى عمران العمران
�أ .محمد عبد القادر الف�ضل
�أ .محمود من�صور عبد الغفار

المن�صب
رئي�س اللجنة
ع�ضو ًا
ع�ضو ًا
ع�ضو ًا
�أمين اللجنة

عدد مرات الح�ضور

 19نوفمبر

P
P
×

P
P

1
1
1
1

الدور والمهام والم�س�ؤوليات الرئي�سة للجنة
و�ض���ع �سيا�س���ات لمكاف�آت كبار التنفيذيين وخطط التعاقب الإداري للمنا�صب القيادية ومتابعة تنفيذها ،بجانب التو�صية لمجل�س الإدارة بالتر�شيح لع�ضوية مجل�س
الإدارة واللج���ان المنبثق���ة عنه ومراجعة هيكل المجل�س وت�صنيف الع�ضوية واالحتياجات المطلوبة م���ن المهارات المنا�سبة لع�ضوية المجل�س والتحقق ال�سنوي من
ا�ستقاللية الأع�ضاء الم�ستقلين ،بالإ�ضافة �إلى التحقق في المظالم التي ترد �إلى المجموعة من الموظفين والعمال وت�سويتها.
مكاف�آت اللجنة :تلقى �أع�ضاء اللجنة �أتعاب ًا قدرها  15.000ريال عبارة عن بدل ح�ضور لإجتماع اللجنة الذي عقد خالل العام (علم ًا ب�أن �أع�ضاء اللجنة من
�أع�ضاء مجل�س �إدارة المجموعة ال يتلقون مكاف�أة �سنوية عن ع�ضويتهم في اللجان ويتلقون فقط بدل ح�ضور لالجتماعات).
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التقييم السنوي لمجلس اإلدارة (:)Board Assessment

تطبيق��� ًا لم���ا ورد ف���ي الفقرة ( )4من المادة ( )15من الئح���ة حوكمة ال�شركات ال�صادرة من هيئة ال�سوق المالي���ة ال�سعودية والمقابلة لها من دليل
الحوكم���ة الإداري���ة لمجموعة �صافوال ،قام���ت المجموعة خالل العام 2012م بعم���ل تقييم لأداء مجل����س الإدارة ( ،)Board Assessmentحيث تم
تكليف جهة ا�ست�شارية م�ستقلة متخ�ص�صة في مجال تقييم �أداء مجال�س الإدارة بغر�ض تحديد نقاط ال�ضعف والقوة وفق ًا لمتطلبات الحوكمة ،حيث
ت���م عم���ل مقابالت �شخ�صية مع جميع �أع�ضاء مجل�س الإدارة وكبار التنفيذيين بالمجموعة ،ور�ؤ�س���اء اللجان الفرعية ،كما تم �إعداد ا�ستمارة م�سح
( )Questionnaireت�ضمن���ت ع���دد م���ن الأ�سئلة الموجهة وتم تعبئتها من قبل جميع �أع�ضاء المجل�س وت���م �إجراء التحليالت الالزمة ،كما تم عر�ض
نتائ���ج التقيي���م على لجنة المكاف����آت والتر�شيحات ومجل�س الإدارة خالل الرب���ع الرابع من العام 2012م ،حيث يتم و�ضع خط���ة تطويرية وفق ًا لهذه
النتائج للعمل بموجبها.

و )3-لجنة �إدارة المخاطر:
تتك���ون اللجن���ة من (� )6أع�ضاء �أغلبهم غي���ر تنفيذيين ممن لهم خبرة وكفاءة في مجال �إدارة المخاطر .وق���د عقدت اللجنة اجتماعين خالل عام
2012م ،حيث قامت اللجنة بتحليل المخاطر التي قد تتعر�ض لها �أعمال المجموعة وقطاعاتها المختلفة وو�ضع ت�صور لها .وفيما يلي بيان بع�ضوية
اللجنة و�سجل ح�ضور اجتماعاتها خالل العام وملخ�ص ًا لأبرز مهامها وم�س�ؤولياتها:

م

ا�سم الع�ضو

المن�صب

تواريخ الإجتماعات
()2
()1
� 6أكتوبر
 24يوليو

مرات
الح�ضور

.1

�أ .عمار عبد الواحد الخ�ضيري

رئي�س اللجنة

P

P

2

.2

د .عبد الر�ؤوف محمد مناع

ع�ضو ًا

P

P

2

.3

معالي م .عبد اهلل محمد نور رحيمي

ع�ضو ًا

P

P

2

.4

د� .سامي مح�سن باروم

ع�ضو ًا

P

P

2

.5

�أ .بدر بن عبد اهلل العي�سى

ع�ضو ًا

P

P

2

.6

�أ .عمر عبد اهلل باجنيد( -ع�ضو خارجي /م�ستقل)

ع�ضو ًا

P

P

2

-

محمود من�صور عبد الغفار

�أمين اللجنة

P

P

2

الدور والمهام والم�س�ؤوليات الرئي�سة للجنة
تحدي���د وتحلي���ل المخاط���ر الرئي�سة التي قد تتعر�ض لها �أعم���ال المجموعة وقطاعاتها الرئي�سة داخ���ل المملكة وخارجها وو�ضع ت�صور ع���ام لها خا�صة فيما يتعلق
بالم�ضاربات و�أ�سعار المواد الخام وال�سلع والعقود الم�ستقبلية ومخاطر االنت�شار الجغرافي ال�ستثمارات المجموعة ،وتطوير �سيا�سة للإدارة المثلى لتلك المخاطر
وتحديثها ب�صفة م�ستمرة ومتابعة تنفيذها والقيام بالت�صحيحات الالزمة ح�سبما يقت�ضي الحال.
مكاف���آت اللجن��ة :تلق���ى �أع�ضاء اللجنة �أتعاب ًا قدرها  110.000ريال عن العام 2012م منها مبل���غ  50.000ريال عبارة عن مكاف�أة �سنوية لع�ضو واحد خارجي
و� 60.000أل���ف ري���ال بدل ح�ضور لأع�ضاء اللجنة( ،علم ًا ب�أن �أع�ضاء اللجنة من �أع�ضاء مجل�س �إدارة المجموعة ال يتلقون مكاف�أة �سنوية عن ع�ضويتهم في اللجان
ويتلقون فقط بدل ح�ضور لالجتماعات).
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التصور العام للمخاطر المحتملة ألعمال المجموعة:

�إن مجموع���ة �صاف���وال مثلها مث���ل �أي كيان اقت�صادي -تتع َّر����ض لبع�ض المخاطر من خالل طبيع���ة ن�شاطها التجاري ك�شركة تعم���ل في مجال ال�سلع
والأغذي���ة الأ�سا�سي���ة والتجزئة والبال�ستي���ك واال�ستثمارات الأخرى ،ويمكن تلخي����ص تلك المخاطر في احتمال تع ُّر�ض �أعم���ال المجموعة لأخطار
الم�ضارب���ة والتذب���ذب ف���ي �أ�سعار ال�سلع والم���واد الخام في مجال الأغذي���ة والبال�ستيك محلي ًا وعالمي��� ًا ،والمخاطر المرتبط���ة بالتو�سع والمناف�سة
واالنت�ش���ار الجغراف���ي لعمليات ال�شركة وتذبذب �أ�سعار العمالت الأجنبية مقابل الريال ال�سع���ودي ،ومخاطر تتعلق بالدخول في ا�ستثمارات جديدة،
والمخاط���ر الت���ي قد تن�ش����أ وترتبط بالأو�ضاع االقت�صادية وال�سيا�سية ف���ي البلدان المختلفة التي تعمل فيها �أو ت�صدر له���ا المجموعة منتجاتها ،كما
ه���و علي���ه الحال في عدد م���ن دول الإقليم التي تعاني بع����ض الإ�ضرابات والأحداث ،والت���ي ت�أثرت بها عمليات المجموعة ف���ي تلك الدول (حيث تم
الإ�شارة �إلى ذلك في �أكثر من موقع في هذا التقرير) وغيرها من المخاطر التي تفر�ضها طبيعة �أعمال ال�شركة وا�ستثماراتها المتنوعة ،حيث تقوم
المجموع���ة ب����إدارة ه���ذه المخاطر ومراقبتها عن كثب عبر مجل�س �إدارته���ا و�إدارة لجنة المراجعة ولجنة �إدارة المخاط���ر والإدارة التنفيذية وفرق
العمل في ال�شركات الفرعية ،حيث �أن لها خطط وتدابير في هذا الجانب.

و  )4-لجنة اال�ستثمار:
تتكون لجنة اال�ستثمار من (� )5أع�ضاء من مجل�س الإدارة ،وقد عقدت اللجنة خالل العام 2012م عدد ( )3اجتماعات وذلك تعزيز ًا لدور المجل�س
في متابعة وتنفيذ الخطط اال�ستراتيجية فيما يتعلق بالفر�ص اال�ستثمارية لل�شركة ،وفيما يلي بيان بع�ضوية اللجنة و�سجل ح�ضور اجتماعاتها خالل
العام وملخ�ص ًا لأبرز مهامها وم�س�ؤولياتها:

م

ا�سم الع�ضو

المن�صب

ت�سل�سل االجتماعات للعام 2012م وتاريخها
()2
()1
()1
� 6أكتوبر
 24يوليو
 10مار�س

مرات
الح�ضور

.1

معالي المهند�س عبد اهلل محمد نور رحيمي

رئي�س اللجنة

P

P

P

3

.2

�أ .عمار عبد الواحد الخ�ضيري

ع�ضو ًا

P

P

P

3

.3

د .عبد الر�ؤوف محمد مناع

ع�ضو ًا

P

P

P

3

.4

�أ .عبد العزيز خالد الغفيلي

ع�ضو ًا

P

P

P

3

.5

�أ .بدر بن عبد اهلل العي�سى

ع�ضو ًا

P

P

P

3

-

�أ .محمود من�صور عبد الغفار

�أمين اللجنة

P

P

P

3

الدور والمهام والم�س�ؤوليات الرئي�سة للجنة
تحديد ودرا�سة وتقييم الفر�ص اال�ستثمارية للمجموعة وقطاعاتها الرئي�سة داخل المملكة وخارجها والتو�صية بها �إلى مجل�س الإدارة ومتابعة تنفيذها.
مكاف�آت اللجنة :تلقى �أع�ضاء اللجنة �أتعاب ًا قدرها  83.800ريال عبارة عن بدل ح�ضور الجتماعات اللجنة وقيمة تذاكر (علم ًا ب�أن �أع�ضاء اللجنة من �أع�ضاء
مجل�س �إدارة المجموعة ال يتلقون مكاف�أة �سنوية عن ع�ضويتهم في اللجان ويتلقون فقط بدل ح�ضور لالجتماعات).
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و )5-لجنة الم�س�ؤولية االجتماعية:
تتك���ون اللجنة م���ن (� )5أع�ضاء من ذوي الخبرات المتخ�ص�صة في هذا المجال ،وتعزيز ًا لدورها وم�سئوليتها ،فقد عقدت اللجنة �أربعة اجتماعات
خ�ل�ال الع���ام 2012م لمتابعة خط���ط وبرامج الم�سئولية االجتماعية للمجموعة والتي تم تف�صيلها �سابق ًا في ه���ذا التقرير ،وفيما يلي بيان بع�ضوية
اللجنة و�سجل ح�ضور اجتماعاتها خالل العام وملخ�ص ًا لأبرز مهامها وم�س�ؤولياتها:

م

ا�سم الع�ضو

.1
.2
.3
.4
.5

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

ت�سل�سل االجتماعات للعام  2012وتاريخها
()2
()1
المن�صب
 3يناير � 10أبريل
رئي�س اللجنة
P
P
ع�ضو ًا
P
P
×
×
ع�ضو ًا
ع�ضو ًا
P
P
ع�ضو و�أمين اللجنة
P
P

()3
 29يوليو

P
P
P
P
P

مرات
()4
 19نوفمبر الح�ضور
4
P
4
P
2
P
4
P
4
P

الدور والمهام والم�س�ؤوليات الرئي�سة للجنة
تفعي���ل دور المجموع���ة ف���ي تبني �سيا�سات ومب���ادرات تهدف �إلى تنمية وخدم���ة المجتمع من خالل تطوير �أ�س����س ومعايير وخطط لبرام���ج الم�س�ؤولية االجتماعية
ومتابعة تنفيذها.
مكاف���آت اللجن��ة :تلق���ى �أع�ضاء اللجنة �أتعاب ًا قدره���ا � 190ألف ريال منها مبلغ � 100ألف ريال عبارة عن مكاف�أة �سنوي���ة و � 90ألف ريال بدل ح�ضور الجتماعات
اللجنة (علم ًا ب�أن �أع�ضاء اللجنة من �أع�ضاء مجل�س �إدارة المجموعة ال يتلقون مكاف�أة �سنوية ويتلقون فقط بدل ح�ضور لالجتماعات.
ز) بيان بمصلحة أعضاء مجلس اإلدارة وتغيرها خالل العام 2012م:
م

ا�سم الع�ضو
(جميعهم �سعوديين)

� .1أ� .سليمان عبد القادر المهيدب
 .2معالي المهند�س عبد اهلل محمد نور رحيمي
 .3د .عبد الر�ؤوف محمد مناع
� .4أ� .إبراهـيم محمد العي�سى
 .5د� .سامي مح�سن باروم
� .6أ .عبد العزيز بن خالد الغفيلي
� .7أ .عمار عبد الواحد الخ�ضيري
 .8د .غ�سان �أحمد ال�سليمان
� .9أ .محمد عبد القادر الف�ضل
� .10أ .مو�سى عمران العمران
� .11أ .بدر بن عبد اهلل العي�سى

عدد الأ�سهم عدد الأ�سهم �صافي التغير في الأرباح النقدية ملكية الأقرباء
في بداية في نهاية العام عدد الأ�سهم خالل الموزعة للعام من الدرجة الأولى
وتغيرها
2012م (بالريال)
العام
2012م
عام 2012م
ال يوجد
900
0
1.000
1.000
ال يوجد
1.585.80
0
1.762
1.762
ال يوجد
900
0
1.000
1.000
ال يوجد
1.200.900
-197.000
3.000
200.000
م�ضمن
2.400.30
0
2.667
2.667
ال يوجد
900
0
1.000
1.000
ال يوجد
54.000
0
60.000
60.000
ال يوجد
25.434.60
-9.500
25.094
34.594
م�ضمن
5.673.60
0
6.304
6.304
ال يوجد
5.673.60
0
6.304
6.304
ال يوجد
922.50
0
1.025
1.025

ملحوظ ��ة � :أرب���اح �أع�ض���اء مجل����س الإدارة المبين���ة �أعاله تت�ضمن الأرباح النقدية الت���ي تم توزيعها عن الربع الأول والثان���ي والثالث من العام 2012م ،وال تت�ضمن الأرب���اح المقترح توزيعها على
الم�ساهمين عن الربع الرابع 2012م والتي �سيتم توزيعها بعد اعتمادها من قبل الجمعية وثبوت ملكيتها في تاريخ الأحقية المحدد لها.
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ح) بيان بمصلحة كبار التنفيذيين بالمجموعة وتغ ُّيرها خالل العام 2012م:
م

ا�سم الع�ضو

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

د .عبد الر�ؤوف محمد مناع
�أ .عبد الرحيم �أمعرف
م .ازهر محي الدين كنجي
�أ .موفق من�صور جمال
�أ.نعمان فرخ محمد (المدير المالي ال�سابق)
�أ .جيرارد لوالر (المدير المالي الحالي)
�أ .محمود من�صور عبد الغفار

عدد الأ�سهم �صافي التغير في الأرباح النقدية ملكية الأقرباء
عدد الأ�سهم
في بداية العام في نهاية العام عدد الأ�سهم خالل الموزعة للعام من الدرجة الأولى
وتغيرها
2012م
العام
2012م
2012م
ال يوجد
كما ذكر في الجدول ال�سابق رقم (ز)
ال يوجد
0
0
0
0
ال يوجد
23.324.80
1.117
25.550
24.433
ال يوجد
900
0
1.000
1.000
ال يوجد
0
0
0
0
ال يوجد
0
0
0
0
م�ضمنة
11.250
0
12.500
12.500

ملحوظ��ة� :أرب ��اح كب ��ار التنفيذيي ��ن المبين ��ة �أعاله تت�ضمن الأرباح النقدي ��ة التي تم توزيعها عن الربع الأول والثان ��ي والثالث من العام 2012م ،وال تت�ضمن الأرب ��اح المقترح توزيعها على
الم�ساهمين عن الربع الرابع 2012م والتي �سيتم توزيعها بعد اعتمادها من قبل الجمعية وثبوت ملكيتها في تاريخ الأحقية المحدد لها.

ط) معامالت مع أطراف ذات عالقة:
قامت ال�شركة خالل عام 2012م بالدخول في معامالت مع �أطراف ذات عالقة ،وفي مثل هذه المعامالت َتتَّبع المجموعة نف�س ال�شروط والأ�س�س المتبعة مع الغير،
وت�شمل الأطراف ذات العالقة بالمجموعة �أع�ضاء مجل�س الإدارة وكبار الم�ساهمين وكبار التنفيذيين �أو �أي من �أقربائهم من الدرجة الأولى وفق ًا لأنظمة هيئة ال�سوق
المالي���ة ووزارة التج���ارة وال�صناعة في هذا الخ�صو�ص ،وحي���ث �إن هذه الأنظمة تقت�ضي الإف�صاح عن مثل هذه التعامالت ،و�أخذ م�صادقة الجمعية على المعامالت
التي تتعلق ب�أع�ضاء مجل�س الإدارة وفيها م�صلحة (مبا�شرة �أو غير مبا�شرة) لهم ،وفيما يلي ملخ�ص لتلك المعامالت التي تمت مع �أطراف ذات عالقة والتي يو�صى
مجل�س الإدارة بالم�صادقة عليها وتجديدها لعام قادم (وفق ًا لمقت�ضيات كل حالة) وذلك كما في ال�صفحة التالية:
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( يتبع ) معامالت مع أطراف ذات عالقة:
و�صف الطرف ذو العالقة
م
� )1شركة عبد القادر المهيدب و�أوالده المالكة
لن�سب���ة  %8.5من مجموع���ة �صافوال والتي
يتر�أ����س مجل����س �إدارته���ا �سع���ادة الأ�ستاذ
�سليمان عبد القادر المهيدب والذي يتر�أ�س
كذلك مجل�س �إدارة مجموعة �صافوال.

طبيعة المعاملة
العالقة
رئي�س مجل�س �إدارة قامت بع�ض ال�شركات التابعة لمجموعة �صافوال (في قطاع الأغذية والتجزئة) بمعامالت
ال�شركة ومجموعة وعق���ود تجاري���ة م���ع �شركة المهي���دب للأغذي���ة (�إحدى �ش���ركات عبد الق���ادر المهيدب
المهيدب من و�أوالده) وذلك بقيمة �إجمالية قدرها  185مليون ريال ،ح�سب التف�صيل �أدناه:
المالك الرئي�سيين  -قام���ت ال�شركة المتحدة لل�سكر ببيع �سلعة ال�سكر �إلى �شركة المهيدب للأغذية بموجب
بالمجموعة
عقود توريد ،حيث بلغ �إجمالي قيمة العقود المنفذة حوالي  92مليون ريال خالل العام
المالي .2012
 قام���ت �شرك���ة العزيزية بنده المتح���دة ب�شراء منتج���ات غذائية من �شرك���ة المهيدبللأغذية بموجب عقود توريد ،حيث بلغ �إجمالي قيمة العقود المنفذة حوالي  93مليون
ريال خالل العام المالي .2012
علم��� ًا ب�أن هذه التعامالت كانت قائمة بين ال�شركتين قب���ل تعيين �سعادته ع�ضو ًا بمجل�س
�إدارة المجموع���ة وف���ي �سياق الأعمال العادي���ة ،حيث يو�صى المجل����س بالم�صادقة على
المعامالت �أعاله والتي تمت خالل العام 2012م والترخي�ص بتجديدها للعام 2013م.

� )2شرك���ة هرف���ي للخدمات الغذائي���ة المملوكة
بن�سب���ة  %49لمجموع���ة �صاف���وال (ملكي���ة
مبا�ش���رة وغير مبا�شرة) والتي يتقلد ع�ضوية
مجل����س �إدارته���ا �أربع���ة �أع�ض���اء ممثلي���ن
لمجموع���ة �صاف���وال والذي���ن ثالث���ة منه���م
�أع�ضاء بمجل�س �إدارة المجموعة.

ع�ضوية مجل�س
�إدارة ،كما �أن
مجموعة �صافوال
تملك �أكثر من
 %30من هرفي

قام���ت بع����ض ال�ش���ركات التابع���ة لمجموع���ة �صاف���وال (ف���ي قط���اع الأغذي���ة والتجزئة
والبال�ستي���ك) بمعام�ل�ات وعقود تجاري���ة مع �شركة هرف���ي للخدم���ات الغذائية بقيمة
�إجمالي���ة قدره���ا  37.66ملي���ون ريال وذل���ك في �سياق الأعم���ال العادي���ة ،عليه يو�صي
المجل����س بالم�صادق���ة عليه���ا والترخي����ص بتجديدها لعام ق���ادم .وفيما يل���ي تفا�صيل
المعامالت المذكورة:
 �شرك���ة العزيزية بنده المتح���دة (�إحدى �شركات مجموعة �صافوال) عبارة عن (�إيجارمح�ل�ات تجارية ومبيعات تجزئ���ة لمواد غذائية) بقيمة �إجمالية قدرها  35.2مليون
ريال.
 �شرك���ة عافي���ة العالمية (�إحدى �شركات مجموعة �صاف���وال) عبارة عن (زيوت طعام)بقيمة �إجمالية قدرها  2.17مليون ريال.
 �شرك���ة ال�ش���رق لل�صناع���ات البال�ستيكي���ة (�إحدى �ش���ركات �صافوال لأنظم���ة التغليفالمملوك���ة بن�سب���ة  %100للمجموع���ة) عبارة ع���ن منتجات عب���وات بال�ستيكية بقيمة
�إجمالية قدرها � 290.4ألف ريال.

� )3شرك���ة المراع���ي المملوكة بن�سب���ة  %36.52ع�ضوية مجل�س
لمجموع���ة �صافوال ولها ممثلي���ن في ع�ضوية �إدارة ،كما �أن
مجل�س �إدارتها والذين هم كذلك �أع�ضاء في مجموعة �صافوال
تملك �أكثر من
مجل�س �إدارة مجموعة �صافوال.
 %30من المراعي.

قامت المجموع���ة خالل عام 2012م (عبر بع�ض �شركاته���ا الفرعية) بتعامالت تجارية
عادي���ة وعقود توريد لمواد غذائية وا�ستهالكية م���ع �شركة المراعي وذلك بقيمة �إجمالية
قدره���ا  511.7ملي���ون ري���ال وذلك في �سي���اق الأعم���ال العادية ،حيث يو�ص���ي المجل�س
بالم�صادقة عليها والترخي�ص با�ستمرار هذه التعامالت وتجديدها لعام قادم وفيما يلي
تفا�صيلها:
 �شرك���ة العزيزي���ة بنده المتحدة (�إح���دى �شركات مجموعة �صاف���وال) عبارة عن �شراءمواد غذائية ا�ستهالكية بقيمة اجمالية قدرها  321.3مليون ريال.
 �شرك���ة عافية العالمية (�إحدى �شركات مجموع���ة �صافوال) عبارة عن (منتجات زيوتطعام) بقيمة �إجمالية قدرها � 500ألف ريال.
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م

و�صف الطرف ذو العالقة

العالقة

� )4شرك���ة ما�سك القاب�ض���ة المالكة لن�سبة � %12سعادة الأ�ستاذ
محمد �إبراهيم
من ر�أ�سمال مجموعة �صافوال،
العي�سى هو المالك
الرئي�س ل�شركة
ما�سك القاب�ضة.

طبيعة المعاملة
 ال�شرك���ة المتحدة لل�سكر (�إحدى �شركات مجموعة �صافوال) عبارة عن (�سكر ابي�ض)بقيمة �إجمالية قدرها  74.5مليون ريال.
 قام���ت المجموع���ة خالل عام 2012م من خالل �شركات قط���اع البال�ستيك ،بتعامالتتجارية مع �شركة المراعي حيث بلغ �إجمالي قيمة العقود  115.4مليون ريال.
�ضم���ن الح�ص���ة الإ�ضافي���ة التي قام���ت مجموعة �صاف���وال ب�شرائها من ر�أ�سم���ال �شركة
المراعي خالل العام 2012م والتي تم بموجبها رفع ح�صة مجموعة �صافوال في ر�أ�سمال
المراع���ي من � % 29.95إلى  ،% 36.52قامت المجموعة عبر و�سيطها مجموعة �سامبا
المالي���ة ب�شراء عدد  12.7مليون �سهم ًا من محفظ���ة �أ�سهم لدى �شركة الريا�ض المالية
والمملوك���ة ل�سعادة اال�ستاذ/محمد �إبراهيم محمد العي�س���ى التي كان يملكها في �شركة
المراع���ي وذلك �ضم���ن عدد من م�ساهم���ي المراعي الآخرين ،وب�سع���ر  75ريال لل�سهم
الواحد وهو نف�س ال�سعر الذي تم ال�شراء به من الم�ساهمين الآخرين.

ملحوظ��ة :كم ��ا ت�ضمن ��ت القوائ ��م المالية الموحدة لمجموعة �صافوال للع ��ام المالي � 2012ضمن الإي�ضاحات الم�صاحب ��ة لها ،بع�ض التفا�صيل الخا�صة بالأم ��ور والمعامالت التي تتعلق
ب�أطراف ذات العالقة والتي تمت في �سياق الن�شاط العادي للمجموعة و�شركاتها الزميلة والتابعة.

ك) إقرارات مجلس اإلدارة وفقًا ألنظمة هيئة السوق المالية للعام 2012م:

انطالق���ا م���ن مبد�أ االلتزام بمتطلبات المادة ( )43من قواع���د الت�سجيل والإدراج والتي تلزم ال�شركة بالإف�صاح عما ورد بهذه المادة من متطلبات
ف���ي تقريره���ا ال�سنوي لمجل�س الإدارة بجانب تقديم �إقرارات من المجل�س حول ما ال ينطبق عليها �أو الإقرارات الأخرى التي تتطلبها الفقرة ()23
من ذات المادة من ال�شركة الم�ساهمة المدرجة ،عليه يقر المجل�س بما يلي:
�1 .1إن �سجالت ح�سابات ال�شركة �أُعدت بال�شكل ال�صحيح.
�2 .2أن نظام الرقابة الداخلية لل�شركة �أُعد على �أ�س�س �سليمة وتم تنفيذه بفاعلية.
�3 .3أنه ال يوجد �أي �شك يذكر ب�ش�أن قدرة ال�شركة على موا�صلة ن�شاطها.
�4 .4أنه ال توجد �أي اختالفات عن معايير المحا�سبة ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبين القانونيين ،كما ال توجد �أي مالحظات جوهرية من المحا�سب القانوني
على القوائم المالية للمجموعة للعام 2012م ،ويلتزم مجل�س الإدارة بتزويد هيئة ال�سوق المالية ب�أي معلومات �إ�ضافية تطلبها في �أي وقت في حالة �إبداء المراجع
لأي تحفظات حول القوائم المالية ال�سنوية.
 5 .5ال يمل����ك �أي م����ن �أع�ضاء مجل�س �إدارة مجموعة �صافوال ح�صة في ر�أ�سمال ال�شركات الفرعية التابعة للمجموعة ،ولم تقم ال�شركة ب�إبرام �أي �أعمال �أو عقود فيها
م�صلحة لأحد �أع�ضاء مجل�س الإدارة وكبار التنفيذيين بما فيهم الرئي�س التنفيذي �أو المدير المالي �أو لأي �شخ�ص ذي عالقة بهم �أو موظفي ال�شركة( ،عدا ما تم
الإف�صاح عنه فيما يتعلق بمعامالت ال�شركة مع �أطراف ذات عالقة �أو ملكية �أ�سهم في ال�شركة والتي �سبق تف�صيلها في هذا التقرير البند (-8ط) .
 6 .6لم تقدم ال�شركة �أي قر�ض نقدي من �أي نوع لأع�ضاء مجل�س �إدارتها ،كما لم ت�ضمن �أي قر�ض يعقده واحد منهم مع الغير.
 7 .7ال توجد لل�شركة �أدوات للدين قابلة للتحويل لأ�سهم �أو قابلة لال�سترداد �أو حقوق خيار �أو مذكرات حق اكتتاب �أو حقوق م�شابهة �أ�صدرتها �أو منحتها المجموعة خالل
العام� ،إال �أن جمعية الم�ساهمين ومجل�س �إدارة ال�شركة قد وافقا خالل العام 2012م على �إ�صدار �صكوك بما ال يتجاوز ر�أ�سمال ال�شركة والتي بد�أت عملية الإ�صدار
الأول منها خالل �شهر يناير 2013م بقيمة  1,5مليار ريال.
8 .8فيم����ا يتعل����ق بالإ�شعارات المتعلقة بملكية ح�ص�ص كبيرة من الأ�سه����م �أو �أدوات الدين وتغيرها خالل العام وفق ًا للمادة ( )45م����ن قواعد الت�سجيل والإدراج ،تود
المجموعة الإقرار ب�أنها لم تتلق �أي �إخطار من نوعه من كبار المالك بتغ ٌير ملكيتهم خالل العام المالي  ،2012وقد اعتمدت المجموعة في ر�صد بيانات الم�ضمنة
في هذا التقرير والمتعلقة بملكية المالك الرئي�سيين وتغيرها خالل العام بناء ًا على �سجالت ال�سوق المالية ال�سعودية (تداول).
75

التقـرير ال�سـنوي للعـام املايل 2012

ل����م يت����م عق����د �أي اتفاق �أو تنازل مع �أي من الم�ساهمين �أو �أحد التنفيذيين بالمجموعة �أو موظفيها �أو �إحدى �شركاتها الفرعية تم بموجبه التنازل عن حقه في
الأرباح �أو �أي م�صلحة جوهرية �أخرى.

.9

 .10لم يتم تنفيذ �أي عقوبة �أو جزاء �أو قيد احتياطي مفرو�ض على ال�شركة من هيئة ال�سوق المالية �أو من �أي جهة �إ�شرافية �أو تنظيمية �أو ق�ضائية �أخرى.
 .11لي�س لدى ال�شركة �أ�سهم امتياز �أو �أ�سهم تتمتع ب�أولوية خا�صة في الت�صويت – �سواء للم�ساهمين �أو �أع�ضاء مجل�س الإدارة �أو من�سوبيها  -و�أن كل �أ�سهم ال�شركة
عبارة عن �أ�سهم عادية مت�ساوية القيمة اال�سمية ومت�ساوية في حقوق الت�صويت وغيرها من الحقوق ح�سب النظام.
 .12تخ�ضع المجموعة للزكاة وفق ًا لأنظمة م�صلحة الزكاة والدخل في المملكة العربية ال�سعودية ،وتقوم بقيد مخ�ص�ص الزكاة الم�ستحقة �سنوي ًا وتحميله على قائمة
الدخل ويتم قيد التعديالت التي تطر أ� عند الربط النهائي للزكاة � -إن وجدت – في الفترة التي يتم فيها الربط.
 .13لم يقم المراجع الخارجي للمجموعة خالل العام المالي  2012بتقديم �أي خدمات ذات طبيعة ا�ست�شارية لل�شركة ولم يتلق �أي �أتعاب في هذا الخ�صو�ص.
ل) ما تم تطبيقه من أحكام الئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية
السعودية وما لم يتم تطبيقه وتفسير عدم التطبيق (:)Comply or Explain

يق���ر المجل����س ب����أن المجموعة قد قامت خ�ل�ال العام 2012م بتطبيق كاف���ة بنود الئحة حوكمة ال�ش���ركات ال�صادرة من هيئ���ة ال�سوق المالية
ال�سعودي���ة  ،ع���دا البند المتعل���ق ب�أ�سلوب الت�صويت التراكمي .والج���دول التالي يو�ضح ما تم تطبيقه من �أح���كام الالئحة وما لم يتم تطبيقه
و�أ�سباب عدم التطبيق ،كما �أن هناك بع�ض البنود ال تنطبق على المجموعة والتي تم ت�ضمينها كذلك في الجدول التالي:
نتائج المقارنة ال�س��نوية لمدى التزام ال�ش��ركة بالئحة الحوكمة ال�ص��ادرة من هيئة ال�س��وق المالية ال�سعودية للعام 2012م
(وفق ًا لنموذج ( )8ال�صادر من هيئة ال�سوق المالية ال�سعودية والخا�ص بالتوافق مع الئحة الحوكمة):
م

رقم المادة وفق الئحة حوكمة
ال�شركات

.1

المادة الثالثة والفقرة (�أ) من
المادة الرابعة :الحقوق العامة
للم�ساهمين وت�سهيل ممار�سة
حقوقهم وح�صولهم على المعلومات
الفقرة (ب) من المادة الرابعة:
ت�سهيل ممار�سة الم�ساهمين
لحقوقهم وح�صولهم على
المعلومات
المادة الخام�سة :حقوق الم�ساهمين
المتعلقة باجتماع الجمعية العامة
المادة ال�ساد�سة :حقوق الت�صويت

.2

.3
.4

عدد
عدد
عدد عدد
البنود
البنود البنود البنود
غير
المطبقة المطبقة
بالكامل جزئي ًا المطبقة
6
6

3

3

10

10

3

2

1
البند (ب)
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عدد
البنود
التي ال
تنطبق

�أ�سباب عدم التطبيق �أو التطبيق الجزئي

بالن�سب���ة للم���ادة ( )6البن���د (ب) :ال يت�ضم���ن النظ���ام
الأ�سا�سي للمجموعة� ،أ�سل���وب الت�صويت التراكمي ك�أ�سلوب
الختيار �أع�ض���اء مجل�س الإدارة في الجمعي���ة العامة ،حيث
ت���م عر�ضه على الجمعية العام���ة للم�ساهمين مرتين �سابقا
�إال �أنه���ا ل���م توافق على تطبيق���ه وبالتالي لم يتب���ع ك�أ�سلوب
ت�صويت النتخاب �أع�ضاء المجل�س ،ولم يدرج ن�ص يتعلق به
في النظام الأ�سا�سي لل�شركة.
ف� ً
ضال عن �أن المجموعة لم تعقد انتخابات لمجل�س �إدارتها
خ�ل�ال الع���ام 2012م ،حي���ث �إن الدورة الحالي���ة تنتهي في
2013/6/30م.
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م

رقم المادة وفق الئحة حوكمة
ال�شركات

 .5المادة ال�سابعة :حقوق الم�ساهمين في
�أرباح الأ�سهم
.6
.7
.8
.9
.10

.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17

المادة الثامنة :ال�سيا�سات والإجراءات
المتعلقة بالإف�صاح
المادة :الإف�صاح في تقرير مجل�س الإدارة
المادة العا�شرة :الوظائف الأ�سا�سية
لمجل�س الإدارة
المادة الحادية ع�شرة :م�س�ؤوليات
مجل�س الإدارة
المادة الثانية ع�شرة :تكوين مجل�س
الإدارة

المادة الثالثة ع�شرة :لجان مجل�س
الإدارة وا�ستقالليتها
المادة الرابعة ع�شرة :لجنة المراجعة
المادة الخام�سة ع�شرة :لجنة
التر�شيحات والمكاف�آت
ال�ساد�سة ع�شرة :اجتماعات مجل�س
الإدارة وجدول الأعمال
المادة ال�سابعة ع�شرة :مكاف�آت �أع�ضاء
مجل�س الإدارة وتعوي�ضاتهم
المادة ع�شرة :تعار�ض الم�صالح في
مجل�س الإدارة
المادة الثالثة والأربعين  :الإف�صاح في
تقرير مجل�س الإدارة (قواعد الت�سجيل
والإدراج)

عدد
عدد عدد
البنود البنود البنود
المطبقة المطبقة
بالكامل جزئي ًا
2
2
1

1

8
6

8
6

9

9

11

10

3

3

3
3

3
3

4

4

1

1

3

3

24

23

97
100
%97 %100

عدد
عدد
البنود البنود
التي ال
غير
المطبقة تنطبق

�أ�سباب عدم التطبيق �أو التطبيق الجزئي

النظ���ام الأ�سا�س���ي لل�شرك���ة ال يت�ضم���ن �إعط���اء �أي
1
البند (ط) �شخ�صي���ة اعتبارية الحق في تعيي���ن ممثلين لها في
ع�ضوي���ة المجل�س وذلك وفق ًا للبند (ط) من المادة
( )12منه.

1
البند
()24
0
%0
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1
%1

2
%2

الم���ادة ( )43البند ( :)26لم���رور عام واحد فقط
عل���ى المحا�سب القانوني وال توج���د رغبة ال�ستبداله
ح�س���ب التو�صي���ة المقدمة م���ن مجل����س الإدارة �إلى
لجمعية العامة في تقريره ال�سنوي هذا.

التقـرير ال�سـنوي للعـام املايل 2012

وفيما يلي ر�سم بياني يو�ضح نتائج البنود المطبقة بالكامل والمطبق جزئي ًا وغير المطبقة للعام 2012م مقارنة بنتائج العام
2011م (علم ًا ب�أنه قد تم ا�ستبعاد البنود التي ال تنطبق على المجموعة وفق ًا للبيان (ل) ال�سابق):
%93^4 πeÉµdÉH á≤Ñ£oŸG OƒæÑdG OóY

%97 πeÉµdÉH á≤Ñ£oŸG OƒæÑdG OóY

%5^5 kÉ«FõL á≤Ñ£oŸG OƒæÑdG OóY

%2 ≥Ñ£æJ ’ »àdG OƒæÑdG OóY

%1 á≤Ñ£oŸG ÒZ OƒæÑdG OóY

%1^1 á≤Ñ£oŸG ÒZ OƒæÑdG OóY

2011م

2012م

هذا وت�أكيد ًا لنتائج التقييم �أعاله ،وانطالق ًا من مبد�أ اال�ستقاللية في تقييم مدى التزام ال�شركة بمعايير حوكمة ال�شركات ،فقد ا�ستعانت مجموعة
�صاف���وال خ�ل�ال العام 2012م ب�شرك���ة �أرن�ست �آند يونغ ( )Ernst & Youngللقيام بعملية تدقيق ومقارن���ة الممار�سات الحالية للمجموعة مع الئحة
حوكم���ة ال�ش���ركات ال�ص���ادرة من قبل هيئة ال�سوق المالي���ة بالمملكة العربية ال�سعودية ال�ص���ادرة بموجب قرار مجل�س الهيئ���ة رقم 2006-212-1
وتاري���خ 2006/11/12م  ،وذل���ك م���ن خالل مقارنة ما جاء في الالئحة بما هو مطبق فعلي ًا من قب���ل المجموعة  ،وقد جاءت نتائج م�ستوى االلتزام
بنموذج ( )8ال�صادر من هيئة ال�سوق المالية الم�شار �إليها والبالغة ( )100بند وفق ًا لما ورد بالجدول والر�سم البياني �أعاله حيث بلغت ن�سبة البنود
المطبقة .%97
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شكر وتقدير
يس��ر مجلس إدارة المجموعة أن ينتهز ه��ذه الفرصة ليتقدم لمقام
خ��ادم الحرمي��ن الش��ريفين وولي عه��ده األمي��ن  -يحفظهما اهلل
 بخال��ص الش��كر والتقدير لم��ا يقدمونه من جه��ود حثيثة لتحقيقرفاهي��ة وأم��ن ه��ذا الوط��ن .كم��ا يتق��دم المجلس بخالص ش��كره
وتقديره إلى حكومة خادم الحرمين الشريفين الرشيدة على دعمها
ورعايتها المس��تمرة لش��ركات القطاع الخاص .كما يش��كر المجلس
جمي��ع عم�لاء المجموع��ة ومس��تهلكي منتجاته��ا عل��ى ثقته��م
ودعمهم .وينتهز المجلس هذه المناس��بة ليعرب عن خالص ش��كره
وامتنانه لمساهمي المجموعة على ثقتهم وكريم دعمهم ،داعين
يتوج ه��ذه الثقة والدعم بمزيد م��ن التطور واالزدهار
اهلل ع��ز وجل أن َ
للمجموعة .كما يقدم المجلس الش��كر إلدارة المجموعة وشركاتها
الفرعية ومنس��وبيها لجهوده��م المخلصة وأدائه��م المتميز خالل
العام المالي  ، 2012كما يتطلع مجلس اإلدارة إلى المزيد من اإلنجازات
والتميز خالل العام 2013م.
واهلل ولي التوفيق ،،،
مجلس إدارة مجموعة صافوال
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القوائ��م المالية الموحدة للس��نة
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تقـرير مراجعي احل�سابات

براي�س ووترهاو�س كويرز
جميل �سكوير� ،شارع التحلية
�ص.ب ،16415 .جدة 21464
املمكة العربية ال�سعودية
هاتف+96626104400 :
فاك�س+96626104411 :

www.pwc.com/middle-east

إلى السادة مساهمي شركة مجموعة صافوال
(�شركة م�ساهمة �سعودية)
نطاق املراجعة
لقد راجعنا قائمة املركز املايل املوحدة املرفقة ل�شركة جمموعة �صافوال (�شركة م�ساهمة �سعودية) («ال�شركة») و�شركاتها التابعة (جمتمعني «املجموعة»)
كما يف  31دي�سمرب  2012والقوائم املوحدة للدخل والتدفقات النقدية والتغريات يف حقوق امل�ساهمني لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ والإي�ضاحات التي
تعترب جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية املوحدة .تعترب �إدارة املجموعة م�س�ؤولة عن هذه القوائم املالية املوحدة ،والتي �أعدتها ال�شركة وفق ًا للمادة
 123من نظام ال�شركات واملقدمة لنا مع كافة املعلومات والبيانات التي طلبناها� .إن م�س�ؤوليتنا هي �إبداء الر�أي حول هذه القوائم املالية املوحدة �إ�ستناد ًا
�إلى املراجعة التي قمنا بها.
لقد قمنا مبراجعتنا وفقا ملعايري املراجعة املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية التي تتطلب منا تخطيط وتنفيذ �أعمال املراجعة للح�صول على
ت�أكيد منا�سب ب�أن القوائم املالية ال حتتوي على �أخطاء جوهرية .ت�شمل املراجعة �إجراء فح�ص اختباري للم�ستندات والأدلة امل�ؤيدة للمبالغ والإي�ضاحات
الواردة يف القوائم املالية .كما تت�ضمن املراجعة �إجراء تقييم للمعايري املحا�سبية املطبقة والتقديرات الهامة التي �أعدت مبعرفة الإدارة ولطريقة العر�ض
العام للقوائم املالية .ونعتقد �أن مراجعتنا تعطينا �أ�سا�س ًا منا�سبا لإبداء ر�أينا.
ر�أي مطلق
ويف ر�أينا� ،أن القوائم املالية املوحدة ككل وامل�شار �إليها �أعاله:
•متثل ب�صـورة عادلة ،من جميع النواحي اجلوهرية ،املركز املايل للمجموعة كما يف  31دي�سمرب  2012ونتائج �أعمالها وتدفقاتها النقدية لل�سنة
املنتهية يف ذلك التاريخ وذلك وفق ًا للمعايري املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية واملالئمة لظروف املجموعة.
•تتفق ،من جميع النواحي اجلوهرية ،مع متطلبات نظام ال�شركات والنظام الأ�سا�سي لل�شركة فيما يتعلق ب�إعداد وعر�ض القوائم املالية املوحدة.
براي�س وترهاو�س كوبرز

�إبراهيم ر�ضا حبيب
ترخي�ص رقم 383
 6ربيع الآخر 1434هـ
( 16فربايـ ـ ـ ـ ـ ــر )2013
براي�س ووترهاو�س كوبرز ،ترخي�ض رقم ()25
ال�شركاء املرخ�صون :عمر حممد ال�سقا ( ،)369خالد �أحمد حم�ضر (،)368
حممد عبدالعزيزالعبيدي (� ،)367إبراهيم ر�ضا حبيب ()383
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قائمة المركز المالي الموحدة
(جميع المبالغ ب�آالف الرياالت ال�سعودية ما لم يذكر غير ذلك)
كما في  31دي�سمبر  2012م
�إي�ضاح
املوجودات
موجودات متداولة
نقد وما يعادله
ذمم مدينة
خمزون
مدفوعات مقدمة و�أخرى
موجودات م�صنفة كمحتفظ بها للبيع
موجودات غري متداولة
ذمم مدينة طويلة الأجل
�إ�ستثمارات يف �شركات زميلة وا�ستثمارات �أخرى
ممتلكات وم�صنع ومعدات
موجودات غري ملمو�سة
جمموع املوجودات
املطلوبات
مطلوبات متداولة
قرو�ض ق�صرية الأجل
اجلزء املتداول من قرو�ض طويلة الأجل
ذمم دائنة
م�صاريف م�ستحقة ومطلوبات �أخرى
مطلوبات م�صنفة كمحتفظ بها للبيع
مطلوبات غري متداولة
قرو�ض طويلة الأجل
التزام �ضريبة م�ؤجلة
ربح م�ؤجل
ذمم دائنة طويلة الأجل
مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني
جمموع املطلوبات

2012

2011

5
6
7
8
9

943.259
1.447.960
3.973.422
1.993.898
186.353
8.544.892

1.214.084
1.815.640
3.152.449
1.424.242
167.398
7.773.813

3-10
10
11
12

167.899
7.526.660
5.779.951
1.322.133
14.796.643
23.341.535

308.678
5.332.161
5.384.430
1.302.294
12.327.563
20.101.376

13
14
15
16
9

3.527.275
910.952
2.744.204
1.961.259
159.239
9.302.929

2.755.429
656.103
2.718.927
1.428.521
181.299
7.740.279

2.821.494
3.612.246
14
33.583
2-16
103.181
103.193
17
58.342
53.781
18
307.263
353.751
19
3.290.280
4.156.554
11.030.559
13.459.483
(يتبع)
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قائمة المركز المالي الموحدة (تتمة)
(جميع المبالغ ب�آالف الرياالت ال�سعودية ما لم يذكر غير ذلك)
كما في  31دي�سمبر  2012م
�إي�ضاح

2012

2011

حقوق امللكية
ر�أ�س املال
�إحتياطي نظامي
�إحتياطي عام
�أرباح مبقاة
�إحتياطيات �أخرى
�أثر �صفقة الإ�ستحواذ مع م�ساهمي
الأقلية بدون تغيري يف ال�سيطرة
فروقات ترجمة عمالت �أجنبية
حقوق امللكية العائدة مل�ساهمي ال�شركة الأم

5.000.000
1.217.231
4.000
2.540.166
()5.701

5.000.000
1.077.010
4.000
2.005.378
()808

2.042
()471.068
8.286.670

()59.443
()303.670
7.722.467

حقوق الأقلية

1.595.382

1.348.350

جمموع حقوق امللكية
جمموع املطلوبات وحقوق امللكية
التزامات حمتملة وتعهدات

9.882.052
23.341.535

9.070.817
20.101.376

21
22

10

30

تعترب الإي�ضاحات يف ال�صفحات من رقم � 89إلى رقم  127جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية املوحدة.
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قائمة الدخل الموحدة
(جميع المبالغ ب�آالف الرياالت ال�سعودية ما لم يذكر غير ذلك)
كما في  31دي�سمبر  2012م

�إي�ضاح
20-4
20

الإيرادات
تكلفة الإيرادات
�إجمايل الربح
ح�صة ال�شركة يف �صايف دخل �شركات زميلة وتوزيعات
�أرباح من �إ�ستثمار متاح للبيع � -صايف
�إيرادات �أخرى � -صايف

2012
27.391.493
()22.629.925

2011
25.195.702
()21.224.980

4.761.568

3.970.722

578.567
73.721

440.613
96.767

5.413.856

4.508.102

()2.367.292
()590.317
()2.957.609

()2.144.813
()562.472
()2.707.285

2.456.247

1.800.817

10

46.651

152.781

12
26

()427.381
2.075.517
()268.148

()35.366
()317.472
1.600.760
()132.024

1.807.369

1.468.736

1.402.209
405.160
1.807.369

1.202.376
266.360
1.468.736

 1-10و 2-10
25

�إجمايل
م�صاريف ت�شغيلية:
بيع وت�سويق
عمومية و�إدارية
�إجمايل امل�صاريف

20و 23
20و 24

الدخل من العمليات
�إيرادات (م�صاريف) �أخرى
ربح من �إ�ستبعاد �إ�ستثمارات
خ�سارة انخفا�ض دائم وتكلفة �شطب م�شروعات
موجودات غري ملمو�سة
نفقات متويلية � -صايف
الدخل قبل الزكاة وال�ضرائب الأجنبية
زكاة و�ضريبة دخل �أجنبية

16

�صايف الدخل لل�سنة
�صايف الدخل العائد �إلى:
م�ساهمي ال�شركة الأم
ح�صة حقوق الأقلية من �صايف دخل يف �شركات تابعة
�صايف الدخل لل�سنة
ربحية ال�سهم (ريـال �سعودي):

28
4.91
2.80

• الدخل من العمليات
• �صايف الدخل لل�سنة مل�ساهمي ال�شركة الأم

3.60
2.40

تعترب الإي�ضاحات يف ال�صفحات من رقم � 89إلى رقم  127جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية املوحدة.
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قائمة التدفقات النقدية الموحدة
(جميع المبالغ ب�آالف الرياالت ال�سعودية ما لم يذكر غير ذلك)
كما في  31دي�سمبر  2012م
التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية
�صايف الدخل لل�سنة
تعديالت لبنود غري نقدية
�إ�ستهالكات و�إطفاءات وهبوط يف القيمة
و�إطفاء ربح م�ؤجل
ح�صة يف �أرباح �شركات زميلة
نفقات متويلية � -صايف
ربح �إ�ستبعاد �إ�ستثمارات
ربح بيع ممتلكات وم�صنع ومعدات
تغريات يف ر�أ�س املال العامل
ذمم مدينة
خمزون
ً
م�صاريف مدفوعة مقدما وذمم �أخرى
ذمم دائنة
م�صاريف م�ستحقة ومطلوبات �أخرى
مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني
�صايف النقد الناجت عن الأن�شطة الت�شغيلية
التدفقات النقدية من الأن�شطة الإ�ستثمارية
توزيعات �أرباح م�ستلمة
املتح�صل من بيع �إ�ستثمارات
�أثر �صفقة اال�ستحواذ مع م�ساهمي الأقلية بدون
تغيري ال�سيطرة
املتح�صل من بيع ممتلكات وم�صنع ومعدات
التغري يف ذمم مدينة طويلة الأجل
ت�أثري النقدية من توحيد �شركة زميلة
ا�ستحواذ على �شركات تابعة – بدون النقدية
�صايف التغري يف �إ�ستثمارات �أخرى
�إ�ضافات للإ�ستثمارات
�إ�ضافات ممتلكات وم�صنع ومعدات
�إ�ضافات �إلى نفقات م�ؤجلة
�صايف النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة الإ�ستثمارية
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2012

2011

1.807.369

1.468.736

564.007
()568.793
427.381
()46.651
()3.542

558.234
()436.863
317.472
()152.781
()10.087

367.680
()820.973
()661.925
25.277
554.871
46.488
1.691.189

()71.319
()596.908
174.191
486.910
()195.281
31.157
1.573.461

228.098
173.049

222.303
142.069

61.485
55.853
140.779
()1.997.832
()1.070.183
()51.309
()2.460.060

94.807
141.313
()445.642
7.864
()219.892
()674.044
()37.054
()768.276

(يتبع)
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قائمة التدفقات النقدية الموحدة (تتمة)
(جميع المبالغ ب�آالف الرياالت ال�سعودية ما لم يذكر غير ذلك)
كما في  31دي�سمبر  2012م

�إي�ضاح

2012

2011

التدفقات النقدية من الأن�شطة التمويلية
�صايف التغري يف قرو�ض ق�صرية الأجل
�إ�ضافات �إلى قرو�ض طويلة الأجل
امل�سدد من قرو�ض طويلة الأجل
�صايف التغيري يف ودائع مق ّيدة مقابل متويل
التغري يف حقوق الأقلية
نفقات متويلية � -صايف
توزيعات �أرباح مدفوعة

771.846
1.550.000
()504.399
8.479
()158.128
()427.381
()742.371

644.686
1.045.010
()909.257
()20.963
()112.841
()317.472
()497.678

�صايف النقد الناجت عن (امل�ستخدم يف) الأن�شطة التمويلية
�صايف الزيادة( /النق�ص) يف النقد وما يعادله

498.046
()270.825

()168.515
636.670

نقد وما يعادله كما يف بداية ال�سنة
نقد وما يعادله كما يف نهاية ال�سنة
جدول تكميلي ملعلومات غري نقدية
ممتلكات م�صنفة كمتاحة للبيع
�إحتياطيات �أخرى
فروقات ترجمة عمالت �أجنبية

1.214.084
943.259

577.414
1.214.084

()4.893
()167.398

467.359
89.304
()73.244

2.200

2.200

8
10
10

مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة

تعترب الإي�ضاحات يف ال�صفحات من رقم � 89إلى رقم  127جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية املوحدة.
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 31دي�سمرب 2011

تغيريات �أخرى يف حقوق الأقلية

 1يناير 2012
�صايف الدخل لل�سنة
املح ّول �إلى الإحتياطي النظامي
توزيعات �أرباح
تعديل �إحتياطيات �أخرى
فروقات ترجمة عمالت �أجنبية
مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة
�إقتناء حقوق الأقلية بدون تغيري يف
ال�سيطرة
تغيريات �أخرى يف حقوق الأقلية
 31دي�سمرب 2012
 1يناير 2011
�صايف الدخل لل�سنة
املح ّول �إلى الإحتياطي النظامي
توزيعات �أرباح
تعديل �إحتياطيات �أخرى
فروقات ترجمة عمالت �أجنبية
مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة
�إقتناء حقوق الأقلية بدون تغيري يف
ال�سيطرة
20

22
29
10

20

22
29
10

�إي�ضاح

-

1.077.010
140.221
-

-

4.000
-

-

()808
()4.893
-

-

-

-

-

()13.806

2.042
()45.637
-

61.485

61.485

7.722.467
1.402.209
()725.000
()4.893
()167.398
()2.200

-

-

-

()13.806

(8.286.670 2.540.166 )471.068
(7.020.037 1.425.440 )230.426
1.202.376 1.202.376
()120.238
()500.000( )500.000
89.304
()73.244
()73.244
()2.200
()2.200
-

-

-

2.005.378
1.402.209
()140.221
()725.000
()2.200

�أرباح مبقاة

(7.722.467 2.005.378 )303.670
()59.443
)808( 4.000 1.077.010 5.000.000
تعترب الإي�ضاحات يف ال�صفحات من رقم � 89إلى رقم  127جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية املوحدة.

-

-

)5.701( 4.000 1.217.231 5.000.000
)90.112( 4.000
956.772 5.000.000
120.238
89.304
-

-

5.000.000
-

ر�أ�س املال

�إحتياطي
نظامي

�إحتياطي
عام

�إحتياطيات
�أخرى

�أثر �صفقة
الإ�ستحواذ مع فروقات حتويل
حقوق الأقلية بدون عمالت �أجنبية
تغيري يف ال�سيطرة
()303.670
()59.443
()167.398
-

جمموع حقوق
امل�ساهمني

9.070.817
1.807.369
()725.000
()4.893
()167.398
()2.200
61.485

()112.841

9.070.817 1.348.350

()112.841

-

()13.806

()158.128( )158.128
9.882.052 1.595.382
8.214.868 1.194.831
1.468.736
266.360
()500.000
89.304
()73.244
()2.200
-

-

1.348.350
405.160
-

حقوق الأقلية

جمموع حقوق
امللكية

شركة مجموعة صافوال(شركة مساهمة سعودية) قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
(جميع المبالغ ب�آالف الرياالت ال�سعودية ما لم يذكر غير ذلك)
كما في  31دي�سمبر  2012م

- 1معلومات عامة
�إن �شركة جمموعة �صافوال («ال�شركة») و�شركاتها التابعة (ي�شار �إليهم بـ «املجموعة») ت�شمل ال�شركة وجميع �شركاتها التابعة ال�سعودية والأجنبية .تتمثل
�أهداف ال�شركة جنب ًا �إلى جنب مع �شركاتها التابعة يف ت�صنيع وت�سويق الزيوت النباتية و�إن�شاء ال�صناعات املكملة لها ومنافذ التجزئة ومنتجات الألبان
والأجبان والأغذية ال�سريعة ومواد التغليف والإ�سترياد والت�صيدر والتعهدات التجارية والوكاالت التجارية ،بالإ�ضافة �إلى تنمية املنتجات الزراعية
و�أن�شطة اال�ستثمار العقاري املرتبطة بها.
�إن ال�شركة �شركة م�ساهمة �سعودية ت�أ�س�ست وفق ًا لنظام ال�شركات يف اململكة العربية ال�سعودية مبوجب املر�سوم امللكي رقم م 21/بتاريخ  29ربيع الأول
1398هـ (املوافق  9مار�س 1978م)� .صدر �سجل ال�شركة التجاري رقم  4030019708يف مدينة جدة بتاريخ  21رجب 1399هـ (املوافق  16يونيو .)1979
كما يف  31دي�سمرب ،لدى ال�شركة ا�ستثمارات يف ال�شركات التابعة التالية (ي�شار �إليهم بـ «املجموعة»).
(�أ) ال�شركات التابعة اململوكة مبا�شرة
(� )1شركات تابعة ذات ن�شاط
�إ �سم ال�شركة التابعة

بلد الت�أ�سي�س

الن�شاط التجاري الرئي�سي

�شركة �صافوال للأغذية (�إ�س �إف �سي)

اململكة العربية
ال�سعودية
اململكة العربية
ال�سعودية
اململكة العربية
ال�سعودية
اململكة العربية
ال�سعودية
جمهورية م�صر
العربية
اململكة العربية
ال�سعودية
لبنان

�أغذية

�شركة العزيزية بندة املتحدة (�آيه بي يو)
�شركة �صافوال لأنظمة التغليف املحدودة
(�إ �س بي �إ�س)
�شركة املتون العاملية القاب�ضة للإ�ستثمار
العقاري
ال�شركة املتحدة لل�سكر ،م�صر
(يو �إ�س �سي �إي)
�شركة املخازن الكربى التجارية (جيانت)
ال�شركة املتحدة للأ�سواق املركزية
(يو �سي �سي �إم)

ن�سبة امللكية (باملائة) كما يف  31دي�سمرب
2011
2012
90
90

جتزئة

74.4

74.4

ت�صنيع منتجات التعبئة
والتغليف البال�ستيكية
عقار

100

100

80

80

ت�صنيع ال�سكر

19.1

19.1

جتزئة

8

8

جتزئة

8

8
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(� )2شركات تابعة متوقفة الن�شاط و�شركات تابعة قاب�ضة
�إ�سم ال�شركة التابعة

بلد الت�أ�سي�س

الن�شاط التجاري
الرئي�سي

قفزات الكونية للممتلكات العقارية املحدودة

اململكة العربية ال�سعودية

�شركة قاب�ضة

ن�سبة امللكية (باملائة)
كما يف  31دي�سمرب
2011
2012
80
80

الوقات الكونية املحدودة

اململكة العربية ال�سعودية

�شركة قاب�ضة

60

60

�أعالينا الكونية املحدودة

اململكة العربية ال�سعودية

�شركة قاب�ضة

100

100

�إبتكار الكونية املحدودة

اململكة العربية ال�سعودية

�شركة قاب�ضة

80

80

�شـركة �أدمي العربية املحدودة (ايه ايه �سي)

اململكة العربية ال�سعودية

�شركة قاب�ضة

80

80

�شركة �صافوال للإ�ستثمارات ال�صناعية
(�إ�س �أي �أي �سي)

اململكة العربية ال�سعودية

�شركة قاب�ضة

4.5

4.5

�شركة الأطر ملواد التغليف املحدودة (الأطر)

اململكة العربية ال�سعودية

�شركة قاب�ضة

100

100

املجمعات املوحدة لال�ستثمار العقاري (املجمعات)

اململكة العربية ال�سعودية

�شركة قاب�ضة

100

100

مرا�سينا العاملية لإ�ستثمار العقار املحدودة

اململكة العربية ال�سعودية

�شركة قاب�ضة

100

100

�أ�صداء العاملية لإ�ستثمار العقار املحدودة

اململكة العربية ال�سعودية

�شركة قاب�ضة

100

100

م�ساعي العاملية لإ�ستثمار العقار املحدودة

اململكة العربية ال�سعودية

�شركة قاب�ضة

100

100

�سرايا العاملية لإ�ستثمار العقار املحدودة

اململكة العربية ال�سعودية

�شركة قاب�ضة

100

100

�شركة �صافوال للتجارة العاملية املحدودة

جزر العذراء الربيطانية

متوقفة الن�شاط

100

100

ال�شركة املتحدة لتطوير املمتلكات (يو بي دي �سي)

اململكة العربية ال�سعودية

متوقفة الن�شاط

100

100

�شركة كامن ال�شرق للإ�ستثمارات ال�صناعية (كامن)

اململكة العربية ال�سعودية

متوقفة الن�شاط

100

100

�شركة �صدوق العربية للإت�صاالت ال�سلكية (�صدوق)

اململكة العربية ال�سعودية

متوقفة الن�شاط

100

100

�شركة امل�ؤون العاملية القاب�ضة

اململكة العربية ال�سعودية

متوقفة الن�شاط

100

100

�شركة عافية العربية للأغذية

اململكة العربية ال�سعودية

متوقفة الن�شاط

100

100

�شركة الغراء العاملية للتطوير العقاري القاب�ضة

اململكة العربية ال�سعودية

�شركة قاب�ضة

100

-
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(ب) �شركات تابعة حتت �سيطرة �شركة �صافوال للأغذية
�إ�سم ال�شركة التابعة

بلد الت�أ�سي�س
الرئي�سي

الن�شاط التجاري

ت�صنيع الزيوت
اململكة العربية ال�سعودية
�شركة عافية العاملية (�إيه �إي �سي)
ال�صاحلة للأكل
�شركة �صافوال للإ�ستثمار ال�صناعي (�سي �أي �أي �سي) اململكة العربية ال�سعودية �شركة قاب�ضة
�شركة �صافوال لأ�سواق الأغذية النا�شئة املحدودة
جزر العذراء الربيطانية �شركة قاب�ضة
(�إ�س �أف �أي �أم)
�شركة قاب�ضة
�شركة �صافوال للأغذية وال�سكر (�إ�س �أف �أ�س �سي) جزر الكامين
جمهورية م�صر العربية ت�صنيع املكرونة
�شركة امللكة لل�صناعات الغذائية (امللكة)
جمهورية م�صر العربية ت�صنيع املكرونة
�شركة الفرا�شة لل�صناعات الغذائية (الفرا�شة)
الإمارات العربية املتحدة �شركة قاب�ضة
�شركة �صافوال للأغذية الدولية املحدودة
ت�صنيع الدهون
اململكة العربية ال�سعودية
ال�شركة الدولية ل�صناعة الأغذية
املتخ�ص�صة
جمهورية م�صر العربية ت�صنيع ال�سكر
�شركة الإ�سكندرية لل�سكر (�أي �أ�س �سي �أي)
�سيطرة من قبل ال�شركات التابعة لل�شركة
�شركة �صافوال للإ�ستثمارات ال�صناعية
ال�شركة املتحدة لل�سكر (يو �أ�س �سي)
ال�شركة املتحدة لل�سكر
ال�شركة املتحدة لل�سكر ،م�صر
�شركة الإ�سكندرية لل�سكر (�أي �أ�س �سي �أي)
�شركة ا�ستثمارات بيت �شوجر
ال�شركة املتحدة لل�سكر ،م�صر
�شركة الإ�سكندرية لل�سكر
�شركة �صافوال لأ�سواق الأغذية النا�شئة املحدودة
�شركة �صافوال املغربية

95.19

95.19

95

95

95.4
95
100
100
100

95.4
95
100
100
-

60

-

19

19

اململكة العربية ال�سعودية ت�صنيع ال�سكر

74.48

74.48

جمهورية م�صر العربية ت�صنيع ال�سكر
جمهورية م�صر العربية ت�صنيع ال�سكر
متوقفة الن�شاط
جزر الكاميان

56.75
62
100

56.75
62
100

جمهورية م�صر العربية ت�صنيع ال�سكر

19

19

100

100

100

100

100

100

ت�صنيع الزيوت
ال�صاحلة للأكل
ت�صنيع الزيوت
ال�صاحلة للأكل
ت�صنيع الزيوت
ال�صاحلة للأكل

املغرب

�صافوال للزيوت ال�صاحلة للأكل (ال�سودان) املحدودة ال�سودان
�شركة عافية العاملية  -اجلزائر

ن�سبة امللكية يف ال�شركة التابعة
(باملائة)
كما يف  31دي�سمرب
2011
2012

اجلزائر
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(ج) �شركات تابعة حتت �سيطرة �شركة عافية العاملية
�إ�سم ال�شركة التابعة

بلد الت�أ�سي�س

�شـركة مالينرتا القاب�ضـة
�صافوال للأغذية املحدودة (�أ�س �أف �إل)

اجلمهورية الإ�سالمية
االيرانية
لوك�سمربغ
جزر العذراء الربيطانية

�شـركة عافية العامليـة ـ الأردن

الأردن

�شـركة �أنف�سكز
عافية للتجارة العاملية
�صافوال للأغذية العاملية
�شركة كوغو غيدا ياتوم يف تكاريت �إيه �إ�س (كوغو)
�شركة �صافوال بي�شهر

جزر العذراء الربيطانية
جزر العذراء الربيطانية
جزر العذراء الربيطانية
تركيا

�شركة �صافوال بي�شهر (�أ�س بي �إي �سي)

�شركة بي�شهر ال�صناعية
�شركة مارجرين للت�صنيع
تي بي �أي
�صافوال للأغذية املحدودة

اجلمهورية الإ�سالمية
االيرانية
اجلمهورية الإ�سالمية
االيرانية
اجلمهورية الإ�سالمية
االيرانية

الن�شاط التجاري
الرئي�سي
�شركة قاب�ضة

80

80

�شركة قاب�ضة
�شركة قاب�ضة
ت�صنيع الزيوت
ال�صاحلة للأكل
�شركة قاب�ضة
�شركة جتارية
متوقفة الن�شاط
�شركة قاب�ضة

100
100

100
100

97.4

97.4

90
100
100
100

90
100
100
100

79.9

79.9

79.9

79.9

100

-

ت�صنيع الزيوت
ال�صاحلة للأكل
ت�صنيع الزيوت
ال�صاحلة للأكل
جتارة وتوزيع
ت�صنيع الزيوت
ال�صاحلة للأكل
متوقفة الن�شاط
متوقفة الن�شاط

�شركة عافية العاملية ـ م�صر (�أي �أي �سي �إي)

جمهورية م�صر العربية

التيمار الدولية املحدودة
الينجتون الدولية املحدودة
�شركة �أنف�سكز

جزر العذراء الربيطانية
جزر العذراء الربيطانية

�شركة �صافوال للأغذية (�سي �آي �إ�س)

كازاخ�ستان

ت�صنيع الزيوت
ال�صاحلة للأكل

تركيا

ت�صنيع الزيوت
ال�صاحلة للأكل

�شركة كوغو غيدا ياتوم يف تكاريت �إيه �إ�س
يادوم غيدا �صناعي يف تاكريت �إيه �إ�س (يودوم)
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ن�سبة امللكية يف ال�شركة التابعة
(باملائة)
2011
2012

99.92

99.92

100
100

100
100

100

100

100

100
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(د) �شركات تابعة حتت �سيطرة �شركة العزيزية بندة املتحدة
�إ�سم ال�شركة التابعة

بلد الت�أ�سي�س
الرئي�سي

الن�شاط التجاري

�شركة العزيزية بندة املتحدة
�شركة املخازن الكربى التجارية
ال�شركة املتحدة للأ�سواق املركزية

اململكة العربية ال�سعودية جتزئة
جتزئة
لبنان

�شركة املخازن الكربى التجارية
ال�شركة اللبنانية للحلويات واملخابز (�إل �أ�س بي)

اململكة العربية ال�سعودية متوقفة الن�شاط

ن�سبة امللكية يف ال�شركة التابعة
(باملائة)
كما يف  31دي�سمرب
2011
2012
90
90
95

90
90
95

(هـ) �شركات تابعة حتت �سيطرة �شركة �صافوال لأنظمة التغليف
�شركة �صافوال لأنظمة التغليف
مارينا اجلديدة لل�صناعات البال�ستيكية
�شركة ال�شرق لل�صناعات البال�ستيكية (ال�شرق)

جمهورية م�صر العربية ت�صنيع منتجات التعبئة
والتغليف البال�ستيكية
اململكة العربية ال�سعودية ت�صنيع منتجات التعبئة
والتغليف البال�ستيكية

100

100

100

100

خالل عام  ،2012ووفق ًا ل�شروط امل�شروع امل�شرتك بني املجموعة و�شركة املهيدب القاب�ضة املحدودة واملربم يف  31دي�سمرب  2008لال�ستحواذ على
«جيان» وعمليات �أخرى وبيع  ٪20من �أ�سهم ملكية يف �شركة العزيزية بندة .لقد ا�ستلمت املجموعة مبلغ  61.4مليون ريـال �سعودي من �شركة املهيدب
واخلا�ص بعدم ا�ستكمال �إجراءات حتويل امللكية من �شركة املهيدب قطر �إلى جمموعة �صافوال وذلك للإجراءات احلكومية املحلية .تلك الت�سويات مت
ت�سجيلها �ضمن حقوق امللكية ك�أثر ا�ستحواذ مع م�ساهمي الأقلية بدون تغيري يف ال�سيطرة .مبا �أنها مت معاجلتها كمقابل �إ�ضايف عن �إ�ستبعاد  ٪20من
ر�أ�س مال �شركة العزيزية بندة.
�أعتبار ًا من � 16سبتمرب  ،2009ا�ستحوذت العزيزية بندة املتحدة والتابعة للمجموعة على عمليات �شركة جيان املحدودة «جيان» مقابل مبلغ 469.3
مليون ريـال �سعودي مت�ضمنة مبلغ ل�شراء  232مليون ريـال �سعودي نقد ًا ومبلغ حقوق ملكية م�ؤجل قدره  237.3مليون ريـال �سعودي ،قامت �شركة
العزيزية بندة بدفع املبلغ يف � 12أكتوبر  2009على �أن يتم ت�سوية مكون حقوق امللكية امل�ؤجل خالل عام  2011على �شكل �إ�صدار �أ�سهم جديدة يبلغ عددها
 45.7مليون �سهم من �أ�سهم �شركة العزيزية بندة املتحدة تبلغ قيمة كل �سهم  51.92ريـال �سعودي .كما �أعطت هذه االتفاقية احلق جيان باكت�ساب ٪1
من الأ�سهم �سنويا بالقيمة العادلة وذلك ملدة ت�صل �إلى � 3سنوات.
متت املوافقة على �إ�صدار هذه القوائم املالية املوحدة من قبل جمل�س �إدارة ال�شركة بتاريخ  13فرباير .2013
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 - 2ملخص السياسات المحاسبية الهامة
تتلخ�ص �أدناه ال�سيا�سات املحا�سبية الرئي�سية املطبقة يف �إعداد هذه القوائم املالية املوحدة .مت تطبيق هذه ال�سيا�سات بطريقة منتظمة جلميع الفرتات
املعرو�ضة ،ما مل يذكر خالف ذلك.
� 1-2أ�س�س الإعداد
�أعدت القوائم املالية املوحدة املرفقة على �أ�سا�س التكلفة التاريخية ووفق ًا ملبد�أ الإ�ستحقاق املحا�سبي املعدل لقيا�س الأوراق املالية املتاحة للبيع والأدوات
املالية امل�شتقة بقيمتها العادلة ،وطبق ًا للمعايري املحا�سبية ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني.
 2-2تقديرات وافرتا�ضات حما�سبية م�ؤثرة
يتطلب �إعداد القوائم املالية وفق ًا للمبادئ املحا�سبية املتعارف عليها ا�ستخدام تقديرات وافرتا�ضات ت�ؤثر على مبالغ املوجودات واملطلوبات ،والإف�صاح
عن املوجودات وااللتزامات املحتملة كما يف تاريخ القوائم املالية ،و كذلك تقدير مبالغ الإيرادات وامل�صروفات خالل الفرتة املالية .يتم تقييم التقديرات
و االفرتا�ضات ب�شكل م�ستمر و هي مبنية على خربة �سابقة و عوامل �أخرى تت�ضمن توقعات بالأحداث امل�ستقبلية و التي تعترب منا�سبة للظروف .تقوم
ال�شركة بتقديرات وافرتا�ضات متعلقة بامل�ستقبل ،والتي وفق ًا لتعريفها ،نادرا ما تت�ساوى مع النتائج الفعلية .متت مناق�شة �أدناه التقديرات واالفرتا�ضات
ذات املخاطر التالية التي قد ينتج عنها تعديالت جوهرية يف القيمة الدفرتية للموجودات واملطلوبات خالل ال�سنة املالية الالحقة:
(�أ) الهبوط املتوقع يف ال�شهرة
تقوم املجموعة �سنوي ًا بالت�أكد �إذا ما كان هناك هبوط يف ال�شهرة طبق ًا لل�سيا�سات املحا�سبية املذكورة يف (�إي�ضاح  .)3-2مت حتديد قيمة املبالغ القابلة
لال�سرتداد من الوحدات املولدة للنقد بنا ًء على احت�ساب القيمة امل�ستخدمة� .إن القيام بهذه االحت�سابات يتطلب ا�ستخدام التقديرات.
(ب) الهبوط يف قيمة الإ�ستثمارات املتاحة للبيع
تقوم املجموعة ب�إفرتا�ضات لتقييم اخل�سارة الناجتة عن الهبوط يف قيمة الإ�ستثمارات املتاحة للبيع و�أ�صولها التابعة .هذا ي�شمل تقييم الأدلة امل�سببه
لإنخفا�ض غري م�ؤقت يف قيمة الإ�ستثمارات� .أي �إنخفا�ض ،ولفرتة طويلة ،يف القيمة العادلة للإ�ستثمار حتت تكلفته يعترب دليل للهبوط يف القيمة� .إن
حتديد ما هو «هام» �أو «لفرتة طويلة» يتطلب �إفرتا�ض� .إن املجموعة تعترب �أن الهبوط منا�سب عندما يوجد �أدله عن تدهور الو�ضع املايل للم�ستثمر فيه،
�أو تغريات يف القطاع� ،أو يف التكنولوجيا� ،أو تغري يف التدفقات النقدية من العمليات والتمويل.
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(ج) خم�ص�ص ح�سابات م�شكوك يف حت�صيلها
يتم تكوين خم�ص�ص حل�سابات املدينني التجاريني امل�شكوك يف حت�صيلها عند وجود دليل مو�ضوعي ب�أن املجموعة لن ت�ستطيع حت�صيل املبالغ امل�ستحقة
وفق ًا لل�شروط الأ�سا�سية حل�سابات املدينني .ويتم �أخذ البنود التالية بعني االعتبار لتحديد وجود هبوط يف ح�سابات املدينني ،تعر�ض املدين ل�صعوبات
مالية �أو احتمال �إفال�سه �أو �إعادة هيكلة مالية �أو �صعوبة �أو ت�أخر يف �سداد الدفعات امل�ستحقة .ويتم عمل تقديرات منف�صلة للح�سابات الفردية
اجلوهرية .وبالن�سبة للمبالغ امل�ستحقة غري اجلوهرية �إفرادي ًا ،ف�إن يتم عمل التقديرات ب�شكل جماعي ويتم تكوين خم�ص�ص بنا ًء على الوقت ومعدالت
التح�صيل ال�سابقة.
(د) خم�ص�ص خمزون متقادم
تقوم املجموعة بتحديد خم�ص�ص الب�ضاعة املتقادمة بناء ًا على اخلربات ال�سابقة ،ودورة املخزون املتوقعة ،حتليل �أعمار املخزون ،واحلالة الراهنة
للمخزون ،بالإ�ضافة �إلى التوقعات احلالية وامل�ستقبلية بالن�سبة للمبيعات .تت�ضمن االفرتا�ضات الأ�سا�سية ملخ�ص�ص املخزون املتقادم على التقلبات
امل�ستقبلية للمبيعات ،بالإ�ضافة �إلى متطلبات ومكونات املخزون الالزمة لدعم املبيعات امل�ستقبلة� .إن التقديرات واالفرتا�ضات للمخزون املتقادم
للمجموعة قد يتغري ب�شكل جوهري من فرتة �إلى �أخرى وفق ًا لعرو�ض املنتجات.
� 3-2إ�ستثمارات
(�أ) �شركات تابعة
�إن ال�شركات التابعة هي تلك املن�ش�آت التي لدى املجموعة القدرة على توجيه �سيا�ستها املالية والت�شغيلية للح�صول على منافع �إقت�صادية وعادة ما تكون
م�صحوبة ب�إمتالك �أكرث من ن�صف عدد الأ�سهم التي لها حق الت�صويت .يتم الأخذ بعني االعتبار وجود وت�أثري الأ�سهم املتوقعة التي لها حق الت�صويت
حالي ًا �أو التي ميكن حتويلها ،وذلك عند تقييم ما �إذا كانت املجموعة ت�سيطر على من�ش�أة �أخرى .يتم توحيد ال�شركات التابعة من تاريخ �إنتقال
ال�سيطرة للمجموعة ،كما تتوقف عملية التوحيد من تاريخ توقف املجموعة عن ال�سيطرة.
يتم �إ�ستخدام طريقة ال�شراء املحا�سبية لقيد عملية �إقتناء ال�شركات التابعة .يتم حتديد تكلفة الإقتناء على �أ�سا�س القيمة العادلة للموجودات املقدمة،
�أو املطلوبات التي مت تكبدها �أو تلك التي يتم حتملها كما يف تاريخ الإقتناء ،بالإ�ضافة �إلى التكاليف املبا�شرة املرتبطة بالإقتناء .يتم قيد الزيادة يف
تكلفة الإقتناء عن القيمة العادلة حل�صة املجموعة يف �صايف املوجودات القابلة للتحديد املقتناة ك�شهرة .ال�شهرة الناجتة من �إقتناء �شركات تابعة يتم
قيدها �ضمن بند «املوجودات غري امللمو�سة» يف قائمة املركز املايل املرفقة .يتم �إختبار ال�شهرة �سنوي ًا للتحقق من وجود �إنخفا�ض دائم يف قيمتها �أم ال
ويتم قيدها بالتكلفة بال�صايف بعد خ�صم خ�سائر الإنخفا�ض يف القيمة� ،إن وجدت.
يتم ا�ستبعاد املعامالت والأر�صدة والأرباح غري املحققة الناجتة عن تلك املعامالت عند التوحيد بني �شركات املجموعة .يتم �أي�ض ًا ا�ستبعاد اخل�سائر
غري املحققة .يتم تغيري ال�سيا�سات املحا�سبية لل�شركات التابعة عند ال�ضرورة لتتما�شى مع ال�سيا�سات املحا�سبية املعتمدة من قبل املجموعة.
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�إن التغريات يف ن�سبة ملكية املجموعة يف �شركات تابعة بعد �إكت�ساب ال�سيطرة ،تقيد كعملية يف حقوق امللكية وتعدل املبالغ الدفرتية حلقوق ح�ص�ص
الأقلية مقابل القيمة العادلة ل�سعر ال�شراء املدفوع و�أي فرق يقيد مبا�شر ًة حتت حقوق امللكية حتت «�أثر معامالت مع م�ساهمني الأقلية».
(ب) �شركات زميلة
�إن ال�شركات الزميلة هي ال�شركات التي يكون للمجموعة ت�أثري هام عليها ولكن بدون �سيطرة ،وعادة ما ي�صاحب ذلك ملكية لن�سبة ترتاوح بني 20
باملائة و  50باملائة من حقوق الت�صويت� .إن ال�شركات ذات �سيطرة م�شرتكة هي تلك التي يكون حل�ص�ص املجموعة �سيطرة مع م�ساهمني �آخرين لل�شركة
امل�ستثمر بها .يتم �إحت�ساب اال�ستثمارات يف �شركات زميلة و�شركات ذات �سيطرة م�شرتكة ب�إ�ستخدام طريقة حقوق امللكية وتقيد مبدئي ًا بالتكلفة .ت�شمل
�إ�ستثمارات املجموعة يف ال�شركات الزميلة على ال�شهرة التي حتدد عند ال�شراء بال�صايف بعد خ�صم الإطفاء املرتاكم وخ�سائر الهبوط يف القيمة� ،إن وجد.
تقيد ح�صة املجموعة يف ربح �أو خ�سارة ال�شركات الزميلة وال�شركات ذات ال�سيطرة امل�شرتكة املتحققة بعد ال�شراء يف قائمة الدخل ،كما تقيد ح�صتها
يف التغري يف االحتياطيات الذي يحدث بعد ال�شراء يف االحتياطيات .يتم تعديل القيمة الدفرتية للإ�ستثمار بالتغريات املرتاكمة الالحقة لعملية ال�شراء.
عندما تكون ح�صة املجموعة يف خ�سائر �شركة زميلة و�شركات ذات �سيطرة م�شرتكة م�ساوية حل�صتها يف ال�شركة الزميلة وال�شركات ذات ال�سيطرة
امل�شرتكة �أو �أكرث ،مبا فيها �أي ذمم مدينة غري م�ضمونة ،ال تقيد املجموعة �أية خ�سائر �إ�ضافية ،ما مل تتكبد �أية التزامات �أو تقوم بت�سديدات نيابة عن
ال�شركة الزميلة.
يتم قيد الأرباح واخل�سائر املخف�ضة الناجتة عن اال�ستثمارات يف �شركات زميلة يف قائمة الدخل.
(ج) ا�ستثمارات يف �أوراق مالية متاحة للبيع
تتكون اال�ستثمارات يف �أوراق مالية متاحة للبيع ب�شكل رئي�سي من ح�ص�ص تقل عن  ٪20من ا�ستثمارات حقوق ملكية عدة �شركات مدرجة وغري مدرجة.
يتم قيد تلك اال�ستثمارات �ضمن املوجودات غري املتداولة �إال �إذا كانت نية الإدارة هي بيع تلك اال�ستثمارات خالل �إثني ع�شر �شهر ًا من تاريخ قائمة املركز
املايل املوحدة .تقيد هذه اال�ستثمارات يف بادئ الأمر ب�سعر التكلفة ومن ثم يتم �إعادة تقييمها بالقيمة العادلة بتاريخ كل تقرير مايل كالآتي:
 )1حتدد القيمة العادلة للأوراق املالية املدرجة على �أ�سا�س �أ�سعار ال�سوق املتاحة بتاريخ التقرير املايل بعد تعديلها مبوجب �أية قيود على حتويل �أو بيع
�أي من هذه اال�ستثمارات.
 )2حتدد القيمة العادلة للأوراق املالية غري املدرجة على �أ�سا�س تقدير منا�سب يتم حتديده عن طريق الرجوع �إلى القيمة ال�سوقية لأوراق مالية مدرجة
مماثلة �أو على �أ�سا�س التدفقات النقدية املتوقعة املخ�صومة.
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يتم قيد الت�سويات املرتاكمة الناجتة عن �إعادة تقييم هذه اال�ستثمارات كبند م�ستقل �ضمن بنود حقوق امللكية ك�إحتياطي القيمة العادلة حتى يتم ا�ستبعاد
اال�ستثمار.
 4-2التقارير القطاعية
(�أ) القطاع الت�شغيلي
�إن القطاع الت�شغيلي هو جمموعة من املوجودات والعمليات التي:
• تعمل يف �أن�شطة تدر �إيرادات.
• تقوم الإدارة با�ستمرار بتحليل نتائج عملياتها من �أجل اتخاذ القرارات التي تتعلق بتوزيع امل�صادر وتقييم الأداء.
• تتوفر عنها معلومات مالية ب�شكل منف�صل.
(ب) القطاع اجلغرايف
�إن القطاع اجلغرايف هو جمموعة من املوجودات �أو العمليات �أو املن�ش�آت التي تقوم ب�أن�شطة تدر �إيرادات يف بيئة اقت�صادية حمددة تخ�ضع ملخاطر وعوائد
خمتلفة عن تلك التي تعمل يف بيئات اقت�صادية �أخرى.
 5-2حتويل العمالت الأجنبية
(�أ) عملة العر�ض
يتم عر�ض القوائم املالية املوحدة بالريال ال�سعودي وهي عملة عر�ض القوائم املالية للمجموعة.
(ب) معامالت و�أر�صدة
يتم حتويل املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية �إلى الريال ال�سعودي على �أ�سا�س �أ�سعـار ال�صـرف ال�سائدة يف تاريخ تلك املعامالت .يتم قيد �أرباح
وخ�سائر فروق العملة الناجتة عن ت�سوية تلك املعامالت وكذلك الناجتة عن حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية بالعملة الأجنبية يف قائمة الدخل.
(ج) �شركات املجموعة
يقيد الناجت عن ترجمة املركز املايل ونتائج الأعمال لل�شركات التابعة والزميلة والأجنبية والتي تكون عملتها الرئي�سية غري الريال ال�سعودي� ،إلى الريال
ال�سعودي كما يلي:
.1

تُرتجم املوجودات واملطلوبات لكل قائمة مركز مايل ب�أ�سعار ال�صرف ال�سائدة يف تاريخ قائمة املركز املايل املوحدة.

.2

تُرتجم الإيرادات وامل�صروفات لكل قائمة دخل على �أ�سا�س متو�سط �سعر ال�صرف.

.3

تُرتجم بنود ح�سابات حقوق امللكية ب�أ�سعار ال�صرف ال�سائدة يف تاريخ ن�ش�أة كل بند.
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تدرج التعديالت املرتاكمة الناجتة عن ترجمة القوائم املالية لل�شركات الأجنبية التابعة والزميلة �إلى الريال ال�سعودي كبند منف�صل �ضمن حقوق امللكية.
�أي �شهرة ناجتة عن �إكت�ساب �شركات تابعة �أجنبية و�أية تعديالت للقيمة العادلة للقيم الدفرتية للموجودات واملطلوبات الناجتة عن �إكت�ساب يتم �إعتبارها
كموجودات ومطلوبات لل�شركات التابعة الأجنبية ويتم ترجمتها ح�سب ال�سعر يف تاريخ الإغالق وتقيد يف حقوق امللكية.
يتم حتويل الأرباح املوزعة امل�ستلمة من �شركات زميلة ب�سعر ال�صرف يف تاريخ املعاملة ويتم قيد فروق ترجمة العملة الأجنبية املحققة يف قائمة الدخل
املوحدة.
عند ا�ستبعاد �أو بيع جزء من اال�ستثمار يف ال�شركات الأجنبية التابعة والزميلة ،يتم قيد فروق ترجمة العمالت الأجنبية املقيدة �سابق ًا يف حقوق امللكية
وذلك يف قائمة الدخل املوحدة كجزء من ربح �أو خ�سارة اال�ستبعاد �أو البيع.
 6-2نقد وما يعادله
ي�شتمل النقد وما يعادله على النقد يف ال�صندوق ولدى البنوك واال�ستثمارات ق�صرية الأجل الأخرى عالية ال�سيولة والتي ت�ستحق خالل ثالثة �أ�شهر �أو
�أقل من تاريخ ال�شراء.
 7-2ذمم مدينة
تظهر الذمم املدينة باملبالغ الأ�صلية للفواتري ناق�ص ًا خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها .يتم عمل خم�ص�ص للديون امل�شكوك يف حت�صيلها
عندما يكون هناك دليل مو�ضوعي على عدم متكن املجموعة من حت�صيل جميع املبالغ امل�ستحقة مبوجب ال�شروط الأ�صلية للذمم املدينة .يتم قيد هذه
املخ�ص�صات يف قائمة الدخل املوحدة وتظهر حتت بند «م�صاريف عمومية و�إدارية» .عندما تكون الذمم املدينة غري قابلة للتح�صيل ،يتم �شطبها مقابل
خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها .تقيد �أي مبالغ ت�سرتد يف وقت الحق لذمم قد مت �شطبها بقيد دائن على «م�صاريف بيع وت�سويق» يف قائمة
الدخل.
 8-2خمزون
يقيد املخزون ب�سعر التكلفة �أو �صايف القيمة القابلة للإ�سرتداد� ،أيهما �أقل .حتدد التكلفة على �أ�سا�س املتو�سط املرجح� .إن تكلفة املنتجات اجلاهزة
تت�ضمن تكلفة املواد والعمالة وم�صاريف الت�صنيع تقدر قيمة الب�ضائع يف الطريق بالتكلفة .تقدر قطع الغيار وم�ستلزمات غري متاحة للبيع بالتكلفة
ناق�ص ًا �أي خم�ص�ص مواد بطيئة احلركة.
�إن �صايف القيمة القابلة للإ�سرتداد هو �سعر البيع املقدر يف �سياق الأعمال العادية بعد خ�صم تكاليف ا�ستكمال العملية وم�صاريف البيع.
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 9-2ممتلكات وم�صنع ومعدات
تظهر املمتلكات وامل�صنع واملعدات بالتكلفة بعد خ�صم الإ�ستهالكات املرتاكمة ما عدا �إن�شاءات حتت التنفيذ والتي تظهر بالتكلفة .ال يتم �إ�ستهالك
الأرا�ضي .يحمل اال�ستهالك على قائمة الدخل على �أ�سا�س طريقة الق�سط الثابت لتوزيع تكلفة هذه املوجودات على مدى الأعمار الإنتاجية املقدرة لها
كما يلي:
عدد ال�سنوات
33 - 12.5
33 - 3
30 - 3
16 - 3
10 -4

مباين
حت�سينات على مباين م�ؤجرة
م�صنع ومعدات
�أثاث ومعدات مكتبية
�سيارات

حتدد الأرباح واخل�سائر الناجتة عن اال�ستبعاد مبقارنة املتح�صالت مع القيمة الدفرتية وتقيد يف قائمة الدخل.
تقيد م�صاريف ال�صيانة والإ�صالحات العادية التي ال تزيد جوهريا من العمر الإنتاجي املقدر للأ�صل يف قائمة الدخل عند تكبدها .يتم ر�سملة
التجديدات والتح�سينات الهامة� ،إن وجدت ،ويتم ا�ستبعاد الأ�صل الذي مت ا�ستبداله.
� 10-2إ�ستثمارات عقارية
يتم ت�صنيف املمتلكات املحتفظ بها لفرتة طويلة لغر�ض حتقيق عائد من ت�أجريها �أو لغر�ض حتقيق مكا�سب ر�أ�سمالية �أو للإثنني مع ًا ،والتي ال
ت�ستخدمها ال�شركة« ،كا�ستثمارات �أخرى» .ت�شتمل اال�ستثمارات العقارية فقط على �أرا�ضي ومباين وحت�سينات يف مباين م�ست�أجرة .يتم قيد اال�ستثمارات
يف �إ�ستثمارت عقارية بالتكلفة التاريخية ،بال�صايف بعد خ�صم اال�ستهالكات املرتاكمة ،تت�ضمن التكلفة التاريخية م�صاريف تتعلق مبا�شرة ب�إقتناء
املوجودات .يتم قيد التكاليف الالحقة �ضمن القيمة الدفرتية للأ�صل �أو حتقق ك�أ�صل م�ستقل ،ح�سبما هو مالئم ،فقط �إذا كان من املحتمل �أن تتدفق
املنافع الإقت�صادية امل�ستقبلية املرتبطة بالأ�صل �إلى املجموعة و�إذا �أمكن حتديد تكلفة الأ�صل ب�شكل يعتمد عليه .يتم �إ�ستبعاد القيمة الدفرتية للجزء
امل�ستبدل� .إن كل تكاليف ال�صيانة والت�صليح ت�ستدرج يف قائمة الدخل للفرتة خالل الفرتة املالية التي مت الإ�ستحقاق بها .ال يتم �إ�ستهالك الأرا�ضي.
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 11-2نفقات م�ؤجلة
تقيد التكاليف التي لي�س لها منافع م�ستقبلية �ضمن قائمة الدخل املوحدة بينما يتم ر�سملة تلك التكاليف التي يتوقع الإ�ستفادة منها يف الفرتات
امل�ستقبلية .تت�ألف النفقات امل�ؤجلة والتي تظهر �ضمن «موجودات غري ملمو�سة» يف قائمة املركز املايل املوحدة املرفقة من بع�ض تكاليف الإن�شاء غري
املبا�شرة املتكبدة من قبل املجموعة واملتعلقة ب�إن�شاء املحالت التجارية .يتم �إطفاء تلك التكاليف على فرتات ال تتجاوز � 5سنوات.
 12-2الهبوط يف قيمة املوجودات غري املتداولة
يتم مراجعة املوجودات غري املتداولة فيما يتعلق بالهبوط يف قيمتها عندما ت�شري احلاالت �أو التغري يف الظروف �إلى �أن القيمة الدفرتية قد تكون غري
قابلة لال�سرتداد .يتم �إثبات اخل�سارة الناجتة عن الهبوط يف القيمة ،والتي متثل الزيادة يف القيمة الدفرتية للأ�صل عن القيمة القابلة لال�سرتداد وهي
القيمة العادلة للأ�صل ناق�ص ًا تكاليف البيع �أو قيمة اال�ستخدام� ،أيهما �أعلى .لغر�ض تقدير الهبوط ،يتم جتميع املوجودات على �أدنى م�ستوى لها حيث
تتواجد تدفقات نقدية منف�صلة وحمددة (وحدات مدرة للنقد) .يتم مراجعة املوجودات غري املتداولة ،بخالف املوجودات غري امللمو�سة ،والتي �سبق �أن
حدث هبوط يف قيمتها بغر�ض احتمال عك�س ذلك الهبوط ،وذلك يف تاريخ كل فرتة مالية� .إذا ما مت الحق ًا عك�س خ�سارة الهبوط يف القيمة ،عندئذ تتم
زيادة القيمة الدفرتية للأ�صل �أو الوحدة املدرة للنقد �إلى التقدير املعدل لقيمتها القابلة لال�سرتداد ،على �أال يزيد عن القيمة الدفرتية فيما لو مل يتم
�إثبات خ�سارة الهبوط يف قيمة ذلك الأ�صل �أو الوحدة املدرة للنقد يف ال�سنوات ال�سابقة .يتم �إثبات عك�س خ�سارة الهبوط يف القيمة فور ًا ك�إيرادات يف
قائمة الدخل املوحدة .ال يتم عك�س خ�سارة الهبوط يف قيمة املوجودات غري امللمو�سة.
 13-2موجودات ومطلوبات م�صنفة كمحتفظ بها للبيع
يتم ت�صنيف املوجودات واملطلوبات املحتفظ بها للبيع كموجودات حمتفظ بها للبيع عندما تكون قيمتها الدفرتية قابلة للإ�سرتداد خالل �صفقة بيعهم
وعندما تكون هذه ال�صفقة عالية الإحتمال� .إنها تقيد على الأدنى من القيمة الدفرتية �أو القيمة العادلة ناق�ص ًا �أي تكاليف بيع .بعد الإعرتاف الأويل
بالتكلفة� ،أي خ�سارة من �إنخفا�ض القيمة من جمموعة الإ�ستبعادات يتم �أو ًال توزيعها على ال�شهرة (�إن وجد) بينما ال يتم توزيع �أي خ�سائر على املوجودات
املالية .ويتم �إدارج الأرباح واخل�سائر الناجتة عن بيع هذه الأ�صول �أو املجموعة اجلاري التخل�ص منها يف قائمة الدخل املوحدة يف نف�س ال�سنة.
 14-2القرو�ض
يتم �إثبات القرو�ض بقيمة املتح�صالت امل�ستلمة بعد ح�سم تكاليف املعاملة املتكبدة �إن وجد ذلك .يتم ر�سملة تكاليف القرو�ض التي ترتبط مبا�شرة
باقتناء �أو �إن�شاء �أو �إنتاج املوجودات امل�ؤهلة وذلك كجزء من هذه املوجودات .يتم حتميل تكاليف القرو�ض الأخرى على قائمة الدخل.
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 15-2ذمم دائنة وم�ستحقات
يتم �إثبات مبالغ املطلوبات التي �سيتم دفعها مقابل ب�ضائع وخدمات م�ستلمة� ،سواء مت �إ�صدار فواتري مبوجبها �إيل املجموعة �أو ال.
 16-2خم�ص�صات
يتم �إثبات املخ�ص�صات عندما يكون لدى املجموعة �إلتزام قانوين حايل �أو متوقع ناجت عن حدث �سابق ،وهناك �إحتمال وجود �إ�ستخدام للموارد لت�سوية
الإلتزام ،و�إمكانية تقدير املبلغ ب�شكل يعتمد عليه.
 17-2الزكاة و�ضريبة الدخل
تخ�ضع ال�شركة للزكاة وفق ًا لأنظمة م�صلحة الزكاة والدخل («امل�صلحة») .يخ�ضع ال�شركاء الأجانب يف ال�شركات التابعة املوحدة يف اململكة العربية
ال�سعودية ل�ضريبة الدخل .يحمل خم�ص�ص �ضريبة الدخل املتعلقة بال�شركاء الأجانب يف ال�شركات التابعة على حقوق الأقلية يف القوائم املالية املوحدة
املرفقة .يحمل خم�ص�ص الزكاة لل�شركة والزكاة املتعلقة بح�صة ال�شركات التابعة يف اململكة العربية ال�سعودية على قائمة الدخل املوحدة .يتم املحا�سبة
عن املبالغ الإ�ضافية التي ت�ستحق مبوجب الت�سويات النهائية� ،إن وجدت ،عند حتديدها.
تقوم ال�شركة و�شركاتها التابعة يف اململكة العربية ال�سعودية ب�إ�ستقطاع �ضرائب لبع�ض املعامالت مع �أطراف غري مقيمة يف اململكة العربية ال�سعودية
وذلك ح�سب متطلبات قانون �ضريبة الدخل ال�سعودي.
تخ�ضع ال�شركات الأجنبية التابعة ل�ضرائب الدخل يف بلدان موطنها ذات ال�صلة .حتمل �ضرائب الدخل على قائمة الدخل املوحدة.
يتم �إثبات موجودات �ضريبة الدخل امل�ؤجلة املتعلقة باخل�سائر املدورة وكافة الفروقات امل�ؤقتة بني الإيرادات املالية والدخل اخلا�ضع لل�ضريبة �إلى احلد
الذي يحتمل عنده توفر دخل م�ستقبلي خا�ضع لل�ضريب ًة ملقابلة تلك اخل�سائر ال�ضريبية املدورة والفروقات امل�ؤقتة .يتم �إثبات مطلوبات �ضريبة الدخل
امل�ؤجلة املتعلقة بالفروقات اجلوهرية امل�ؤقتة �إلى املدى الذي يكون فيه من املتوقع �أن يكون الدخل اخلا�ضع لل�ضريبة م�ستقب ًال .يتم حتديد �ضرائب الدخل
امل�ؤجلة با�ستخدام ن�سب �ضريبية مطبقة بتاريخ قائمة املركز املايل والتي يتوقع تطبيقها عند حتقق مبالغ �أ�صول �ضريبة الدخل امل�ؤجلة �أو عند ت�سديد
التزامات �ضريبة الدخل امل�ؤجلة.
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 18-2مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني
يتم قيد خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني مبوجب �شروط �أنظمة العمل والعمال يف اململكة العربية ال�سعودية من قبل ال�شركة ويحمل على
قائمة الدخل املوحدة .يتم �إحت�ساب مبلغ الإلتزام على �أ�سا�س القيمة احلالية للإمتيازات املكت�سبة التي حتق للموظف فيما لو ترك املوظف عمله كما يف
تاريخ قائمة املركز املايل املوحدة .يتم �إحت�ساب املبالغ امل�سددة عند نهاية اخلدمة على �أ�سا�س رواتب وبدالت املوظفني الأخرية وعدد �سنوات خدماتهم
املرتاكمة ،كما هو مو�ضح يف �أنظمة اململكة العربية ال�سعودية.
تقوم ال�شركات التابعة الأجنبية بتكوين خم�ص�ص مقابل مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني ومزايا �أخرى وذلك وفقا لقوانني الدولة التي متار�س فيها
ن�شاطها .ال توجد خطط تقاعد ممولة �أو غري ممولة لل�شركات التابعة الأجنبية.
 19-2الإيرادات
يتم �إثبات الإيرادات عند ت�سليم املنتجات وقبولها من قبل العمالء� ،إن تطلب الأمر ذلك� ،أو عند ت�أدية اخلدمات .يتم قيد الإيرادات بال�صايف بعد
اخل�صومات وم�صاريف النقل وبعد �إ�ستبعاد املبيعات بني �أع�ضاء املجموعة.
يقيد الدخل االيجاري من عقود الإيجار الت�شغيلية يف قائمة الدخل بطريقة الق�سط الثابت خالل فرتة عقد الإيجار .ويتكون الدخل من الرتويج والعر�ض
من الدخل املكت�سب ترويج وعر�ض خمتلف منتجات املوردين من قبل البائعني داخل متاجر البيع بالتجزئة يف املجموعة وتقيد يف فرتة عر�ض املنتج.
يتم �إثبات �إيرادات توزيعات الأرباح عند وجود حق ب�إ�ستالم تلك املبالغ.
 20-2م�صاريف بيع وت�سويق وعمومية و�إدارية
ت�شتمل م�صاريف البيع والت�سويق والعمومية والإدارية على التكاليف املبا�شرة وغري املبا�شرة التي تكون حتديد ًا غري مرتبطة بتكلفة الإنتاج وفق ًا للمبادئ
املحا�سبية املتعارف عليها .توزع هذه التكاليف بني تكلفة املبيعات وم�صاريف البيع والت�سويق والعمومية والإدارية� ،إن لزم الأمر ،بطريقة منتظمة.
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� 21-2أرباح موزعة
تقيد الأرباح املوزعة يف القوائم املالية املوحدة يف الفرتة التي يتم املوافقة عليها من قبل م�ساهمي املجموعة.
 22-2م�شتقات الأدوات املالية
ت�ستخدم املجموعة م�شتقات الأدوات املالية (عقود ال�سلع امل�ستقبلية ف�ض ًال عن ترتيبات عالوة الأدوات امل�شتقة) للتحوط ملخاطر �سعر املواد اخلام يف
�أعمال ال�سكر .يتم قيا�س امل�شتقات بالقيمة العادلة ويتم ت�سجيل التغيريات يف القيمة العادلة مل�شتقة التحوط للأداة املالية يف قائمة الدخل حتت تكلفة
املبيعات كت�سوية للقيمة الدفرتية لبند التحوط – املخزون.
 23-2عقود �إيجار ت�شغيلية
يتم حتميل امل�صاريف املتعلقة بعقود الإيجار الت�شغيلية على قائمة الدخل على مدى فرتة الإيجار .كما يقيد �إيراد الت�أجري على �أ�سا�س الإ�ستحقاق وفق ًا
ل�شروط التعاقد.

 - 3األدوات المالية وإدارة المخاطر
�إن �أن�شطة املجموعة تعر�ضها �إلى خماطر مالية خمتلفة ،وتت�ضمن هذه املخاطر :خماطر ال�سوق (ت�شمل خماطر العملة ،خماطر القيمة العادلة
والتدفقات النقدية ل�سعر الفائدة وخماطر الأ�سعار) ،خماطر االئتمان وخماطر ال�سيولة .يركز برنامج �إدارة املخاطر العام للمجموعة على عدم
�إمكانية التنب�ؤ ب�أو�ضاع الأ�سواق املالية وي�سعى �إلى التقليل من الت�أثريات العك�سية املحتملة على الأداء املايل للمجموعة .ت�ستخدم املجموعة م�شتقات
الأدوات املالية للتحوط �ضد بع�ض املخاطر املعر�ضة لها.
تتم �إدارة املخاطر من قبل الإدارة التنفيذية وفق ًا ل�سيا�سات معتمدة من قبل جمل�س الإدارة .تقوم الإدارة التنفيذية بتحديد وتقييم والتحوط �ضد
املخاطر املالية من خالل تعاون وثيق مع الوحدات الت�شغيلية للمجموعة� .إن �أهم �أنواع املخاطر هي خماطر االئتمان ،خماطر العملة وخماطر القيمة
العادلة والتدفقات النقدية ل�سعر الفائدة.
تت�ضمن الأدوات املالية املعرو�ضة �ضمن قائمة املركز املايل نقد وما يعادله وذمم مدينة و�إ�ستثمارات وذمم مدينة طويلة الأجل وقرو�ض ق�صرية الأجل
وطويلة الأجل وذمم دائنة وم�صروفات م�ستحقة ومطلوبات �أخرى متداولة� .إن طرق القيد املطبقة واخلا�صة بهذه البنود مت الإف�صاح عنها �ضمن
ال�سيا�سة املحا�سبية لكل منها.
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يتم �إجراء املقا�صة بني املوجودات واملطلوبات املالية و�إثبات ال�صايف بالقوائم املالية عندما يكون لدى املجموعة حق ًا قانوني ًا يف �إجراء املقا�صة والنية �إما
للت�سوية على �أ�سا�س املقا�صة �أو �إثبات املوجودات واملطلوبات يف نف�س الوقت.
 1-3خماطر العملة
�إن خماطر العملة هي خماطر التغري يف قيمة الأدوات املالية ب�سبب التغريات يف �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية� .إن معظم معامالت املجموعة هي
بالريال ال�سعودي والدوالر الأمريكي والريال الإيراين واجلنيه امل�صري واللرية الرتكية.
متار�س املجموعة عملها علي نطاق دويل وهي معر�ضة ملخاطر العملة التي تنتج من التعر�ض لعمالت خمتلفة .لدى املجموعة �أي�ض ًا �إ�ستثمارات يف
�شركات �أجنبية تابعة و زميلة والتي تتعر�ض �صايف موجوداتها ملخاطر حتويل العملة .تتمثل تلك املخاطر حالي ًا يف تذبذات �أ�سعار حتويل العملة بني الريال
ال�سعودي واللرية الرتكية واجلنية امل�صري والريال الإيراين .يتم قيد �أثر هذه التعر�ضات يف بند منف�صل يف حقوق امل�ساهمني يف القوائم املالية املرفقة.
تقوم �إدارة املجموعة مبراقبة هذه التعر�ضات وت�ستعر�ض �إ�ستخدام عقود العمالت الأجنبية الآجلة واالقرتا�ض بالعملة الأجنبية املنا�سبة وذلك للتحوط
�ضد تقلبات �أ�سعار العمالت الأجنبية.
 2-3خماطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية ل�سعر الفائدة
�إن خماطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية ل�سعر الفائدة هي التعر�ضات ملخاطر خمتلفة تتعلق بت�أثري تذبذبات �أ�سعار الفائدة ال�سائدة يف ال�سوق على
املركز املايل والتدفقات النقدية للمجموعة� .إن خماطر �سعر الفائدة على املجموعة تنتج ب�شكل رئي�سي من الودائع ق�صرية الأجل و القرو�ض البنكية،
والتي لها �أ�سعار فائدة عائمة ويتم مراجعتها ب�شكل دوري� .إن الإدارة تراقب التغريات يف �أ�سعار الفائدة وتعتقد �أن خماطر القيمة العادلة والتدفقات
النقدية ل�سعر الفائدة غري جوهرية للمجموعة.
 3-3خماطر ال�سعر
�إن خماطر ال�سعر هي خماطر تعر�ض قيمة الأداة املالية للتقلبات نتيجة للتغريات يف �أ�سعار ال�سوق �سواء كانت تلك التغريات ناجتة عن عوامل حمددة
للأداة �أو ُم�صدرها �أو عوامل ت�ؤثر على جميع الأدوات املتداولة يف ال�سوق� .إن املجموعة معر�ضة ملخاطر ال�سعر فيما يتعلق ب�أ�سهم امللكية وذلك بالن�سبة
للإ�ستثمارات املحتفظ بها من قبل املجموعة وامل�صنفة ك�إ�ستثمارات متاحة للبيع يف قائمة املركز املايل .تقوم املجموعة بتنويع حمفظتها الإ�ستثمارية
وذلك لإدارة خماطر ال�سعر الناجتة عن �إ�ستثماراتها يف �أ�سهم حقوق امللكية.
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 4-3خماطر االئتمان
�إن خماطر االئتمان هي عدم مقدرة طرف ما للأداة املالية على الوفاء بالتزاماته مما ي�ؤدي �إلى تكبد الطرف الأخر خل�سارة مالية .لي�س لدى املجموعة
تركيز هام ملخاطر االئتمان .يتم �إيداع النقد لدى بنوك ذات ت�صنيف ائتماين مرتفع .تقيد الذمم املدينة بعد ح�سم خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف
حت�صيلها.
 5-3خماطر ال�سيولة
�إن خماطر ال�سيولة هي خماطر �أن تواجه من�ش�أة ما �صعوبات يف ت�أمني ال�سيولة الالزمة ملقابلة الإلتزامات املتعلقة بالأدوات املالية .قد تنتج خماطر
ال�سيولة عن عدم القدرة على بيع �أحد املوجودات املالية ب�سرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة .تدار خماطر ال�سيولة عن طريق الت�أكد ب�شكل دوري من
توفر �سيولة كافية ،مبا يف ذلك �إتفاقيات الت�سهيالت الإئتمانية ،ملقابلة �أية �إلتزامات م�ستقبلية .كما يف  31دي�سمرب  ،2012لدى املجموعة ت�سهيالت غري
م�ستخدمة مببلغ  3.2مليار ريـال �سعودي ( 3.4 : 2011مليار ريـال �سعودي)
 6-3القيمة العادلة
�إن القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بها تبادل �أ�صل �أو ت�سوية التزام بني �أطراف ذات دراية ولديهم الرغبة يف ذلك وتتم بنف�س �شروط التعامل مع
�أطراف م�ستقلة .حيث �أنه يتم جتميع الأدوات املالية للمجموعة على �أ�سا�س طريقة التكلفة التاريخية ،فيما عدا الإ�ستثمارات املتاحة للبيع و م�شتقات
الأدوات املالية والتي يتم قيا�سها بقيمتها العادلة ،قد تنتج فروقات بني القيمة الدفرتية وتقديرات القيمة العادلة .تعتقد الإدارة �أن القيمة العادلة
للموجودات واملطلوبات املالية للمجموعة ال تختلف ب�شكل جوهري عن قيمتها الدفرتية.

 - 4معلومات قطاعية
�إن املجموعة تعمل بالقطاعات الرئي�سية التالية:
•قطاع االغذية ،ي�شمل ت�صنيع وبيع الزيوت القابلة للأكل ،ال�سكر ومنتجات املكرونة.
•قطاع التجزئة ،ي�شمل جممعات هايرب و�سوبرماركت.
•البال�ستيك ،ي�شمل ت�صنيع وبيع منتجات البال�ستيك لال�ستخدامات ال�صناعية والتجارية.
•الإ�ستثمار والن�شاطات الأخرى ،ي�شمل اال�ستثمارات يف ال�شركات الزميلة وال�شركات اخلا�ضعة لل�سيطرة امل�شرتكة ،ا�ستثمارات متاحة للبيع وا�ستثمارات
�أخرى.
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�أ) مت تلخي�ص بع�ض املعلومات املالية املختارة كما يف  31دي�سمرب 2012و 2011ولل�سنتني املنتهيتني يف ذلك التاريخ وفق ًا للقطاعات
الت�شغيلية كما يلي :
الإ�ست�شمارات
الإ�ستبعادات املجموع
البال�ستيك
التجزئة
التغذية
2012
و�أن�شطة �أخرى
5.779.951
651.256
ممتلكات وم�صنع ومعدات � -صايف 500.999 1.719.790 2.907.906
9.016.692
- 7.685.947
139.112
318.576
873.057
موجودات غري متداولة �أخرى
(27.391.493 )345.429
138.536 1.053.183 10.156.521 16.388.682
الإيرادات � -صايف
(1.402.209 )151.324
515.603
100.193
311.462
626.275
�صايف الدخل

البال�ستيك

التجزئة

2011

التغذية

ممتلكات وم�صنع ومعدات � -صايف
موجودات غري متداولة �أخرى
الإيرادات � -صايف
�صايف الدخل

1.570.876 2.786.530
322.406
851.007
9.181.551 15.223.918
200.151
489.075

419.329
137.493
1.001.533
91.242

الإ�ست�شمارات
و�أن�شطة �أخرى
607.695
5.632.227
122.815
515.708

الإ�ستبعادات

املجموع

()334.115
()93.800

5.384.430
6.943.133
25.195.702
1.202.376

ب) تبا�شر املجموعة �أعمالها يف اململكة العربية ال�سعودية ،جمهورية م�صر العربية ،واجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية وبع�ض
الدول الأخرى .مت تلخي�ص بع�ض املعلومات املالية كما يف  31دي�سمرب  2012و 2011وفقا للقطاعات اجلغرافية كما يلي:
2012
املمتلكات وامل�صنع واملعدات
موجودات غري متداولة �أخرى
الإيرادات � -صايف
�صايف الدخل

2011
املمتلكات وامل�صنع واملعدات
موجودات غري متداولة �أخرى
الإيرادات � -صايف
�صايف الدخل

3.464.689
8.336.354
16.436.689
1.114.083

اململكة العربية
ال�سعودية
3.234.928
5.906.006
15.837.058
1.009.872

1.553.250
525.738
3.294.778
12.919

531.693
118.360
4.404.415
207.133

اجلمهورية
جمهورية م�صر
الإ�سالمية
العربية
الإيرانية
510.637
1.409.785
116.121
449.477
3.361.119
3.011.444
98.967
62.266
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230.319
36.240
3.255.611
68.074

دول �أخرى
229.080
471.529
2.986.081
31.271

املجموع
5.779.951
9.016.692
27.391.493
1.402.209

املجموع
5.384.430
6.943.133
25.195.702
1.202.376
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 -5نقد وما يعادله
2011
2012
21.622
27.424
نقد يف ال�صندوق
881.508
783.491
نقد لدى البنوك
310.954
132.344
ودائع بنكية ق�صرية الأجل
1.214.084
943.259
�إن تلك الودائع ق�صرية الأجل موجودة لدى بنوك جتارية وت�سفر عن دخل مايل على �أ�سا�س �أ�سعار ال�سوق ال�سائدة.

 -6ذمم مدينة
جتارية
ناق�ص ًا :خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها
�أطراف ذات عالقة

2012
1.541.489
()199.808
1.341.681
106.279
1.447.960

2011
1.687.955
()74.513
1.613.442
202.198
1.815.640

 - 7مخزون
�إنتاج تام
مواد خام وتغليف
منتجات حتت الت�صنيع
قطع غيار وم�ستلزمات غري ُمعدّة للبيع
ب�ضائع يف الطريق
ناق�ص ًا :خم�ص�ص خمزون تالف  /بطيء احلركة

2012
1.981.367
1.454.606
180.431
210.098
243.229
4.069.731
()96.309
3.973.422

مت رهن بع�ض املخزون كما يف  31دي�سمرب  2012مع بنوك �أجنبية ك�ضمان مقابل ت�سهيالت بنكية ل�شركات تابعة.
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2011
1.516.400
1.214.047
120.980
213.054
175.532
3.240.013
()87.564
3.152.449
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 -8مدفوعات مقدمة وأخرى
دفعات مقدمة ملوردين
�إ�ستثمارات ممتلكات م�صنفة متاحة
للبيع
�إيجارات وم�صروفات مدفوعة مقدماً
ذمم مدينة من جهات حكومية
اجلزء املتداول من ذمم مدينة طويلة
الأجل
�سلف موظفني
ر�صيد متعلق بعقود �سلع م�ستقبلية
توزيعات ارباح غري مطلوبة
ودائع حمتجزة
�أخرى

�إي�ضاح

2012
735.007

2011
224.029

 2-8و 3-10

467.359
231.589
198.113

467.359
207.741
137.056

163.687
64.614
44.865
12.044
24.499
52.121
1.993.898

132.550
68.339
34.435
29.031
32.978
90.724
1.424.242

1-8
3-10

� 1-8أر�صدة مطلوبة من جهات حكومية
متثل الأر�صدة املطلوبة من جهات حكومية مطالبات من �شركات �أجنبية تابعة �إلى جهات حكومية حملية على ح�ساب �ضريبة القيمة امل�ضافة ،ر�سوم
جمركية و�ضريبة مقدمة.
� 2-8إ�ستثمارات ممتلكات م�صنفة متاحة للبيع
متثل �إ�ستثمارات املمتلكات امل�صنفة كمتاحة للبيع كما يف  31دي�سمرب  2012قطع �أرا�ضي مملوكة لل�شركة ومتاحة للبيع� .أنظر �إي�ضاح .3-10
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 -9موجودات ومطلوبات مصنفة كمحتفظ بها للبيع
خالل الربع الرابع من عام  ،2010كنتيجة ملراجعة ا�سرتاتيجيات العمل �ضمن جمال الأغذية ،قررت املجموعة تن�شيط مركزها يف ال�سوق وتقييم
�إيقاف عملياتها يف مناطق حمددة خارج احلدود .وعليه ،مت عر�ض مرافق �صناعية يف جمال ت�صنيع الزيوت القابلة للأكل �ضمن جمموعة الإ�ستبعادات
املعرو�ضة للبيع .مت البدء يف جهود بيع جمموعة الإ�ستبعادات ومن املتوقع �أن تتم عملية البيع خالل ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب  .2012يبلغ
�صايف الدخل �أو اخل�سارة املتعلق بالعمل من تلك املوجودات واملطلوبات املحتفظ بها لغر�ض البيع  2.1مليون ريـال �سعودي خالل  :2011( 2012بلغت
�صايف اخل�سائر  5.1ريـال �سعودي) .تقدر جمموعة الإ�ستبعادات كما يف  31دي�سمرب  2012مببلغ  186.3مليون ريـال �سعودي ( 167.4 :2011مليون
ريـال �سعودي) واملطلوبات مببلغ  159.2مليون ريـال �سعودي ( 181.3 :2011مليون ريـال �سعودي) من بعد الأخذ باالعتبار خ�سارة االنخفا�ض مببلغ
 115مليون ريـال �سعودي خالل الربع الرابع من عام  2010وهي مف�صلة كالآتي:
املوجودات املحتفظ بها لغر�ض البيع بقيمتها القابلة للإ�سرتداد
ممتلكات وم�صنع ومعدات
خمزون
ذمم مدينة جتارية و�أر�صدة مدينة �أخرى

2012
16.976
82.820
86.557
186.353

2011
32.225
61.250
73.923
167.398

مطلوبات حمتفظ بها لغر�ض البيع
قرو�ض
ذمم دائنة جتارية ومطلوبات �أخرى

2012
()133.971
()25.268
()159،239
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2011
()113.854
()67،445
()181،299
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 -10إستثمارات
�إ�ستثمارات يف �شركات زميلة
�إ�ستثمارات متاحة للبيع
�إ�ستثمارات �أخرى

2012
6.806.659
694.234
25.767
7.526.660

�إي�ضاح
1-10
2-10
3-10

2011
4.528.075
795.472
8.614
5.332.161

� 1 -10إ�ستثمارات يف �شركات زمليه
 1يناير
�إ�ضافات
ح�صة يف �صايف الدخل
تعديل �إحتياطيات �أخرى
ا�ستبعادات
�أرباح موزعة
ت�أثري توحيد �شركة الإ�سكندرية لل�سكر
تعديالت �أخرى
 31دي�سمرب

�شركة املراعي املحدودة («املراعي») �أنظر �أدناه
�شركة كنان العاملية للتطوير العقـاري
�شركة �إنتاج كابيتال املحدودة
ديار امل�شرق (ديار)
�شركة مدينة ال�سرية لتطوير العقار
�شركة هريف خلدمات املواد الغذائية (هريف)
مدينة مطوري مدينة املعرفة الإقت�صادية
�أخ ــرى

2012
4.528.075
1.980.679
568.793
()41.205
()1.748
()228.098
163
6.806.659

�إي�ضاح

1

ن�سبة امللكية الفعلية (باملائة)
2011
2012
29.95
36.52
30
29.9
49
49
30
30
40
40
49
49
17
17
متنوعة
متنوعة
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2011
4.567.301
219.892
436.863
17.894
()222.303
()436.358
()55.214
4.528.075
2012
5.200.273
511.857
365.044
263.230
164.578
282.477
17.200
2.000
6.806.659

2011
2.961.937
507.160
374.324
259.353
164.578
241.166
17.200
2.357
4.528.075
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خالل �أكتوبر � ،2012إقتنت املجموعة ح�صة �إ�ضافية بن�سبة  ٪6.57يف �شركة املراعي («املراعي») مببلغ  1.98مليار ريـال �سعودي وبهذا اال�ستحواذ
الإ�ضايف تزيد ح�صة ال�شركة يف ملكية �شركة املراعي لت�صبح يف  31دي�سمرب .٪36.52 2012
� 2-10إ�ستثمارات متاحة للبيع
تتمثل ا�ستثمارات متاحة للبيع يف  31دي�سمرب  2012مما يلي:املوجودات املحتفظ بها لغر�ض البيع بقيمتها القابلة للإ�سرتداد

�إ�ستثمارات م�سعرة:
�إعمار املدينة الإقت�صادية «�إعمار»
مدينة املعرفة الإقت�صادية
تعمري الأردنية القاب�ضة
�إ�ستثمارات غري م�سعرة:
�شركة �سويكورب ج�سور
�شركة �سويكورب اململكة العربية ال�سعودية
�أخرى

2011

2012
61.782
273.672
9.534

183.751
238.920
23.555

208.819
115.674
24.753
694.234

208.819
115.674
24.753
795.472

احلركة يف الإ�ستثمارات املتاحة للبيع هي كما يلي:
 1يناير
�إ�ستبعادات
تعديالت �إحتياطيات �أخرى
تعديالت �أخرى
 31دي�سمرب

2012
795.472
()124.650
36.312
()12.900
694.234

2011
725.572
()1.510
71.410
795.472

خالل عام � ،2012سجلت ال�شركة خ�سائر هبوط يف قيمة بع�ض الإ�ستثمارات املتاحة للبيع مببلغ  46.7مليون ريـال �سعودي.
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الإ�ستثمارات املتاحة للبيع مقومة بالعمالت التالية:
2012
684.700
9.534

ريـال �سعودي
دينار �أردين

694.234

2011
771.916
23.556
795.472

� 3-10إ�ستثمارات �أخرى
ودائع بنكية طويلة الأجل من �أ�س بي �إي �سي
�إ�ستثمارات عقارية
�إي�ضاح

 1يناير
�إ�ضافات
موجودات متاحة للبيع
�شطب

8

 31دي�سمرب
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2012
25.767
25.767

2011
8.614
8.614

2012
-

2011
803.998
3.239
()467.359
()339.878

-

-
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العقارات اال�ستثمارية متثل قطع الأرا�ضي اململوكة لل�شركة يف اململكة العربية ال�سعودية .خالل عام  ،2011قطع الأرا�ضي اململوكة لل�شركة يف الريا�ض
بلغت قيمتها الدفرتية  340مليون ريـال �سعودي مت بيعها لكنان الدولية (�شركة زميلة) ب�سعر �إجمايل  608مليون ريـال �سعودي .حققت ال�شركة �أرباح من
عملية البيع تلك مببلغ  152.8مليون ريـال �سعودي .وفق ًا ل�شروط االتفاق� ،سوف تقوم كنان الدولية بدفع الثمن على �أق�ساط ت�صل �إلى عام  2014ومت
ا�ستالم مبلغ  261.9مليون ريـال �سعودي حتى دي�سمرب .2012
يتم خ�صم املبالغ امل�ستحقة املذكورة �أعاله من كنان الدولية بقيمتها احلالية ويتم االف�صاح عنها كذمم املدينة طويلة الأجل يف قائمة املركز املايل.
يتم جدولة باقي االق�ساط الثالثة املتبقية للمعامالت املذكورة �أعاله على النحو التايل:
ال�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب:
( 2013مف�صح عنها �ضمن م�صاريف مدفوعة مقدم ًا وموجودات �أخرى)
( 2014مف�صح عنها �ضمن ذمم مدينة طويلة الأجل)

2012
163.687
167.899
331.586

وفق ًا لذلك �إن الأق�ساط امل�ستحقة يف �سنة  2014وما بعدها مببلغ  167.97مليون ريـال �سعودي �صنفت كذمم مدينة طويلة الأجل يف القوائم املالية
املوحدة املرفقة.
كما �أبرمت ال�شركة �إتفاق ًا خالل عام  2011لبيع قطعة الأر�ض املتبقية بقيمة  467مليون ريـال �سعودي ل�شركة مدينة املعرفة الإقت�صادية وبناء ًا عليه
مت ت�صنيفها كمتاحة للبيع (�إي�ضاح  )8يف القوائم املالية املوحدة املرفقة .ومبوجب االتفاقية �ستقوم ال�شركة بتحويل ملكيتها يف قطع الأرا�ضي الواقعة
يف املدينة املنورة �إلى �شركة «جممعات» بقيمة بيع  631.3مليون ريـال �سعودي وبيع يف وقت الحق  ٪80من �أ�سهم ال�شركة يف �شركة جممعات �إلى مدينة
املعرفة االقت�صادية .وطبق ًا لالتفاق قامت ال�شركة ب�سداد دفعه مقدمة مبلغ  16.3مليون ريـال �سعودي عند توقيع االتفاق و�سيتم دفع باقي القيمة بعد
نقل ملكية الأرا�ضي �إلى �شركة جممعات واالنتهاء من الإجراءات الر�سمية واخلا�صة بتحويل  ٪80من �أ�سهم ال�شركة يف �شركة جممعات �إلى مدينة
املعرفة االقت�صادية .وبناء ًا على ذلك مل يتم توحيد قوائم جممعات يف القوائم املالية املوحدة يف  31دي�سمرب .2012
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 -11ممتلكات ومصنع ومعدات
�أر�ض

مباين

حت�سينات
على
مباين

م�صنع ومعدات

�أثاث و�أدوات
مكتبية

�سيارات

م�شاريع حتت
التنفيذ

الإجمايل

التكلفة
 1يناير 2012

662.288

1.751.401

542.294

3.651.355

1.230.677

281.993

899.616

9.019.624

�إ�ضافات

50.166

32.953

16.155

75.130

67.543

36.012

792.224

1.070.183

()30.731

()15.802

()1.061

()32.982

()19.375

()9.819

()2.664

()112.434

8.748

122.605

41.277

92.286

170

()265.086

()2.224

()34.119

()1.680

()85.561

()5.018

()3.957

()30.349

679.499

1.743.181

678.313

3.649.219

1.366.113

304.399

1.393.741

�إ�ستبعادات
حتويل من � /إلى
م�شاريع حتت
التنفيذ
تعديل ترجمة
عملة �أجنبية

-

()162.908
9.814.465

اال�ستهالكات
()397

()162.492( )720.989( )1.970.637( )161.437( )603.747

-

()3.619.699

 1يناير 2012
�إ�ضافات

-

()51.764

()63.428

()210.794

()153.174

()54.579

-

()533.739

ا�ستبعادات
تعديل ترجمة
عملة �أجنبية

-

8.918

295

25.373

16.973

8.564

-

60.123

-

9.368

()470

45.443

7.821

13.615

-

75.777

-

()4.017.538

()397

()194.892( )849.369( )2.110.615( )225.040( )637.225

ناق�ص ًا:القيمة الدفرتية
للموجودات
()13.104( )3.573
املتاحة للبيع
 31دي�سمرب1.538.604 453.273 1.092.852 675.529 2012

516.744

1.668.826

510.932

 31دي�سمرب 658.313 2011

1.145.710

380.955
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-

-

()299

1.393.442 109.507
120.078

899.616

()16.976
5.779.951
5.384.430
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 )1الإ�ضافات تت�ضمن  27.8مليون ريـال �سعودي قيمة ر�سملة الفائدة خالل �سنة  0.4 :2011( 2012مليون ريـال �سعودي)� .إن متو�سط الن�سبة
امل�ستخدمة لإحت�ساب النفقات التمويلية املر�سملة خالل  2012هي .)٪2.4 :2011( ٪9
�	)2إن الأعمال حتت التنفيذ تتعلق ب�إن�شاء مراكز �سوبر وهايرب ل�شركة العزيزية بندة املتحدة وتطوير وحت�سني من�ش�آت الت�صنيع ل�شركتي عافية العاملية
و�صافوال للتغليف وبع�ض من �شركاتهم التابعة.
 )3وفق ًا لإتفاقيات �إيجار الأرا�ضي مع مدينة جدة ال�صناعية ،ميناء جدة الإ�سالمي ،املدينة ال�صناعية يف الريا�ض واملنطقة ال�صناعية ،ميناء ال�سخنة
م�صر ،تتمتع بع�ض ال�شركات التابعة ب�إيجارات �أرا�ضي قابلة للتجديد� .إن قيمة الإيجار ال�سنوي ومقابل اخلدمات املقدمة ُي ّعد قيمة رمزية.
 )4بع�ض املمتلكات وامل�صنع واملعدات مرهونة ك�ضمانات ل�صندوق التنمية ال�صناعي ال�سعودي وبنوك جتارية (�أنظر �إلى �إي�ضاح .)14

 -12موجودات غير ملموسة
م�صاريف م�ؤجلة

موجودات غري ملمو�سة
�أخرى

1.153.250
()181.177
()1.190
970.883

603.674
51.309
()4.683
650.300

181.177
181.177

1.756.924
51.309
()4.683
()1.190
1.802.360

970.883

()454.630
()25.597
()480.227
170.073

181.177

()454.630
()25.597
()480.227
1.322.133

ال�شهرة
التكلفة
 1يناير 2012
�إ�ضافات
تعديالت
�شطب
تعديل ترجمة عملة �أجنبية
 31دي�سمرب 2012
الإطفاء
 1يناير 2012
�إ�ضافات
 31دي�سمرب 2012
ال�صايف
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ال�شهرة
التكلفة
 1يناير 2011
�إ�ضافات
تعديل ترجمة عملة �أجنبية
�شطب
 31دي�سمرب 2011
الإطفاء
 1يناير 2011
�إ�ضافات
 31دي�سمرب 2011
�صايف املجموع كما يف  31دي�سمرب 2011

م�صاريف م�ؤجلة

املجموع

836.516
338.949
()22.215
1.153.250

601.986
37.054
()35.366
603.674

1.438.502
376.003
()22.215
()35.366
1.756.924

1.153.250

()413.681
()40.949
()454.630
149.044

()413.681
()40.949
()454.630
1.302.294

كما مت الإف�صاح يف الإي�ضاح رقم  1يف القوائم املالية املوحدة املرفقة خالل  ،2011قامت املجموعة ب�إ�ستحواذ ن�سبة ملكية  ٪100يف �شركة امللكة و�شركة
الفرا�شة والتفا�صيل كما يلي:
453.434
()66.599
()65.794
()132.393

�سعر ال�شراء املدفوع
�صايف قيمة املوجودات امل�ستحوذ عليها
تعديل القيمة العادلة
�صايف جمموع املوجودات امل�ستحوذ عليها
الزيادة يف املبلغ امل�سدد عن �صايف القيمة الدفرتية
للموجودات امل�ستحوذ عليها
يطرح :توزيعات على موجودات غري ملمو�سة �أخرى
ال�شهرة

321.041
()181.177
139.864

يف الفرتة الالحقة ب�سنة  2011بعد ا�ستحواذ املجموعة ن�سبة ملكية  ٪100يف �شركة امللكة و�شركة الفرا�شة يف م�صر ،مببلغ  453مليون ريـال �سعودي،
وت�سديد مبلغ الزيادة عن �صايف القيمة الدفرتية مببلغ  321مليون ريـال �سعودي ،قامت املجموعة بتقييم عادل للموجودات املكت�سبة ،وعلى �أ�سا�س ذلك
مت قيد  65.8مليون ريـال �سعودي على ح�ساب ممتلكات وم�صنع ومعدات .مع ذلك ،ف�إنه من املمكن �أن جزء من ال�شهرة تقيد على بع�ض املوجودات،
ح�سب نتائج الدرا�سة الر�سمية لتوزيع �سعر ال�شراء التي تعد حالي ًا .وعلى الرغم من اكتمال الدرا�سة الر�سمية لتوزيع �سعر ال�شراء على املوجودات
املكت�سبة خالل عام  2012ف�إن مبلغ  181.1مليون ريـال �سعودي مت توزيعه على موجودات غري ملمو�سه �أخرى ب�شكل رئي�سي متثل قيمة العالمات التجارية
امل�ستحوذ عليها.
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 1-12ال�شهرة
�إختبار الهبوط يف ال�شهرة
يتم حتديد القيمة امل�سرتدة لل�شهرة على �أ�سا�س �إحت�ساب القيمة العادلة .يتم ا�ستخدام طريقة التدفقات النقدية يف ح�ساب القيمة العادلة على �أ�سا�س
املوازنة املعتمدة من قبل الإدارة يف كل خم�سة �سنوات.
التقديرات الأ�سا�سية يف �إحت�ساب القيمة العادلة كما يلي:
 -1جممل الربح التقديري.
 -2املتو�سط املرجح ملعدل النمو.
 -3معدل الفائدة املتوقعة حاليا للتدفقات النقدية امل�ستقبلية.
حتدد الإدارة جممل الربح التقديري واملتو�سط املرجح ملعدل النمو على �أ�سا�س الأداء ال�سابق وتوقعات النمو يف ال�سوق .ي�ستخدم معدل الفائدة املتوقعة
حاليا للتدفقات النقدية امل�ستقبلية ما قبل الزكاة و�ضريبة الدخل والذي يعك�س خماطر حمددة خا�صة بال�صناعة .بناءا على اختبار الهبوط يف ال�شهرة
كما يف  31دي�سمرب  2012مت التو�صل �إلى �أنه ال يوجد م�ؤ�شرات هبوط متوقعة.

 -13قروض قصيرة األجل
�إن هذه القرو�ض هي ت�سهيالت من عدد من البنوك التجارية وت�سفر عن نفقات متويلية ح�سب الن�سب ال�سائدة يف ال�سوق .مت �ضمان قرو�ض بنكية حمددة
ق�صرية الأجل كما يف  31دي�سمرب  2012بوا�سطة �ضمانات من املجموعة.

 -14قروض طويلة األجل
قرو�ض من بنوك جتارية
قرو�ض �صندوق التنمية ال�صناعية
ال�سعودي

�إي�ضاح
1-14
2-14

اجلزء املتداول �ضمن املطلوبات
املتداولة
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2012
4.503.509
19.689

2011
3.453.768
23،829

4.523.198
()910.952

3.477.597
()656.103

3.612.246

2.821.494
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 1-14قرو�ض من بنوك جتارية
ح�صلت املجموعة على قرو�ض ومتويل مرابحة من عدة بنوك جتارية وم�ؤ�س�سات مالية لتمويل م�شاريع ر�أ�س مالية� ،إ�ستثمارات و�إحتياجات ر�أ�س املال
العامل� .إن النفقات التمويلية على هذه القرو�ض حتت�سب على �أ�سا�س املعدالت ال�سائدة.
كما يف  31دي�سمرب � ،2012إن املمتلكات وامل�صنع واملعدات لدى بع�ض ال�شركات التابعة واملوحدة يف هذه القوائم والتي تبلغ �صايف قيمتها الدفرتية 1.235
مليون ريـال �سعودي تقريب ًا ( 957 :2011مليون ريـال �سعودي) مرهونة مع بنوك �أجنبية ك�ضمان مقابل ت�سهيالت قرو�ض� .إن الإتفاقيات التمويلية
تت�ضمن بع�ض ال�شروط التي تتطلب م�ستوى معني لبع�ض الن�سب املالية.
 2-14قرو�ض �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي
�أ�صدر �صندوق التنمية ال�سعودي قرو�ض ل�شركة �صافوال لأنظمة التغليف املحدودة لتمويل من�ش�آت �صناعية وم�شاريع تو�سع� .إن القرو�ض م�ؤمنة من خالل
رهن املمتلكات وامل�صنع واملعدات و�ضمانات من امل�ساهمني .كما يف  31دي�سمرب  2012ف�إن املمتلكات وامل�صنع واملعدات بقيمة دفرتية �صافية  292مليون
ريـال �سعودي ( 233 :2011مليون ريـال �سعودي) قد رهنت مقابل قرو�ض �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي� .إن �إتفاقيات قرو�ض �صندوق التنمية
ال�صناعية ال�سعودي تتطلب م�ستوى معني من الن�سب املالية.
� 3-14إ�ستحقاقات القرو�ض الطويلة الآجلة
2012
910.952
2.628.694
560.644
185.897
237.011

2012
2013
2014
2015
2016
 2017وما بعد ذلك

4.523.198
يف اجلميعة العمومية الغري عادية املتعقدة يف  15دي�سمرب  2012قام م�ساهمي ال�شركة ياعتماد �إ�صدار برنامج �صكوك والذي ميكن ال�شركة من �إ�صدار
�صكوك بحد �أق�صى ر�أ�س املال املدفوع والبالغ  5مليار ريال �سعودي .وال�شركة مل ت�صدر �أية �صكوك كما يف  31دي�سمرب .2012
كما يف  22يناير � ،2013أكملت املجموعة عر�ض و�إ�صدار ال�شريحة الأولى من ال�صكوك بقيمة �إجمالية قدرها  1.5مليار ريال  .ال�صكوك امل�صدرة لها
فرتة �إ�ستحقاق � 7سنوات ،قد مت �إ�صدار هذه ال�صكوك بالقيمة الأ�سمية على �أن تقدم فوائد (عائد) متغري كل � 6أ�شهر ميثل (�سيبور .)٪1.1 +
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 -15ذمم دائنة
جتارية
�أطراف ذات عالقة

�إي�ضاح
2-20

2012
2.658.452
85.752

2011
2.620.594
98.333

2.744.204

2.718.927

 -16مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
م�صاريف م�ستحقة
زكاة و�ضريبة م�ستحقة
فائدة م�ستحقة
م�صاريف م�ستحقة متعلقة باملوظفني
م�صاريف ت�سويق م�ستحقة
�أرباح غري مطلوبة من امل�ساهمني
دفعات مقدمة مقابل بيع �أرا�ضي �إ�ستثمارية
ذمم للمقاولني دائنة
ذمم دائنة حكومية
خم�ص�ص توزيعات �أرباح
دفعات مقدمة من العمالء
مهمات م�ستحقة
م�شرتيات م�ستحقة مل ي�صدر بها فواتري
�أخرى

�إي�ضاح
1-16

119

2012
390.075
342.337
214.113
174.718
170.730
165.054
119.378
90.932
53.276
31.370
56.971
43.415
23.609
85.281

2011
360.906
214.218
16.114
146.018
131.782
177.864
119.378
33.435
12.476
23.196
11.774
31.651
17.163
132.546

1.961.259

1.428.521
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� 1-16أمور تتعلق بالزكاة و�ضريبة دخل م�ستحقة
�إن الزكاة و�ضربية الدخل �ضمن قائمة الدخل املوحدة يحتويان على التايل:
�ضريبة دخل – �صايف
زكاة
�ضريبة م�ؤجلة

2011
88.948
43.076
132.024

2012
202.963
42.193
22.992
		
268.148

�إن احلركة يف خم�ص�ص الزكاة و�ضريبة الدخل هي كما يلي:
 1يناير
�إ�ضافات
ت�سديدات
 31دي�سمرب

2011
166.634
132.024
()84.440
214.218

2012
214.218
245.156
()117.037
342.337

 1-1-16مكونات الوعاء الزكوي
�إن ال�شركات التابعة للمجموعة تقوم بتقدمي �إقرارها الزكوي على �أ�سا�س غري موحد .مكونات الوعاء الزكوي اجلوهرية لكل �شركة حتت نظام الزكاة
و�ضريبة الدخل تتكون ب�شكل رئي�سي من حقوق امل�ساهمني ،املخ�ص�صات يف بداية ال�سنة ،قرو�ض طويلة الأجل و�ضريبة الدخل التقديرية ،ناق�ص ًا القيمة
الدفرتية ال�صافية للممتلكات وامل�صنع واملعدات والإ�ستثمارات وبع�ض البنود الأخرى.

 2-1-16و�ضع الربوط النهائية
ا) و�ضع الزكاة
�أنهت ال�شركة ربوطها الزكوية مع امل�صلحة حتى �سنة  .2004كما قامت ال�شركة بتقدمي الإقرارات الزكوية من عام  2005حتى عام .2011
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قامت م�صلحة الزكاة والدخل ب�إ�صدار ربط زكوي عن �سنة  2009بربط فروقات زكوية قدرها  1.3مليون ريـال �سعودي .وقد دفعت ال�شركة هذه
الفروقات الزكوية وقامت ال�شركة باال�ستئناف �إلى جلنة االعرتا�ض االبتدائية مب�صلحة الزكاة والدخل.
ا�ستلمت بع�ض ال�شركات التابعة ال�سعودية ال�شهادات الزكوية النهائية لبع�ض ال�سنوات وال�شهادات الزكوية امل�ؤقتة ل�سنوات �أخرى .كما ا�ستلمت �أي�ضا
ا�ستف�سارات من امل�صلحة حول ال�سنوات قيد املراجعة من قبل امل�صلحة ،والتي مت الرد عليها �أو يف مرحلة الرد عليها من قبل ال�شركات ذات العالقة.
كما ا�ستلمت بع�ض ال�شركات التابعة ال�سعودية املوحدة يف املجموعة ربوطا زكوية من امل�صلحة تتعلق بالإقرارات الزكوية لل�سنوات املفتوحة ،حيث طالبت
امل�صلحة بزكاة �إ�ضافية مببلغ  21مليون ريـال �سعودي ( 62.3 :2011مليون ريـال �سعودي) تقري ًبا� .إعرت�ضت ال�شـركات على هذه الربوط ورفعت ق�ضايا
ال يزال البت فيها معلقا لدى امل�صلحة وجلان الإ�ستئناف ،تعتقد �إدارة ال�شركة وال�شركات التابعة لها ب�أنه لن يكون هناك �أي �إلتزامات �إ�ضافية مرتتبة
على الربوط الزكوية.
ب) و�ضع �ضريبة الدخل
تلتزم ال�شركات التابعة الأجنبية للمجموعة بدفع �ضريبة دخل مبوجب قوانني ال�ضريبة املطبقة يف دول ت�أ�سي�سها� .إن بع�ض هذه ال�شركات التابعة حتت
فرتة الإعفاء ال�ضريبي حال ًيا .تقوم ال�شركات التابعة اخلا�ضعة لل�ضريبة بتحديد االلتزامات ال�ضريبية بنا ًءا على املعدالت املطبقة لل�شركات فيما يتعلق
بالدخل املعدل اخلا�ضع لل�ضريبة لل�سنة؛ كما �أن بع�ض هذه ال�شركات التابعة ملتزمة بدفع �ضريبة مقدمة ربع �سنوية يتم حتديدها على �أ�سا�س االلتزام
ال�ضريبي للعام ال�سابق.
ا�ستلمت بع�ض ال�شركات التابعة ربوطات �ضريبة نهائية لبع�ض ال�سنوات وربط �ضريبي م�ؤقت ل�سنوات �أخرى .كما ا�ستلمت � ً
أي�ضا ا�ستف�سارات من
امل�صلحة بعد الربط �أو التفتي�ش لل�سنوات املفتوحة والتي مت تقدمي الردود عليها.
تعتقد �إدارة املجموعة �أنه لي�س هنالك مبالغ هامة قيد النظر لدى امل�صلحة يف �أي عمليات �أجنبية.
� 2-16إلتزام �ضريبة م�ؤجلة
�إلتزام �ضريبة م�ؤجلة يتم �إحت�سابه بناء ًا على الفروقات امل�ؤقته والناجتة عن مكاف�أة نهاية اخلدمة ،مطلوبات �إيجار م�ؤقته بالإ�ضافة �إلى �إلتزام ال�ضريبة
امل�ؤجل الناجت عن املمتلكات وامل�صنع واملعدات با�ستخدام معدل ال�ضريبة ال�سائدة.
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 -17ربح مؤجل
 1يناير
�إ�ضافات
�إطفاءات
 31دي�سمرب

2011
111.630
()8.449
103.181

2012
103.181
9.120
()9.108
103.193

�إن الإيراد امل�ؤجل يخ�ص ب�شكل جوهري ت�أجيل ربح على بيع �أر�ض ومبنى و�إعادة �إيجار عن طريق املجموعة .وفق ًا لذلك� ،أجلت املجموعة الأرباح
الناجتة عن �صفقة البيع وعملية الإيجار ويتم �إطفاء الربح على الفرتة الإيجارية.

 -18ذمم دائنة طويلة األجل
متثل الذمم الدائنة طويلة الأجل �أرباح موزعة معلنة يف �سنوات �سابقة و�أ�سهم جمزئة والتي نتجت عن جتزئة الأ�سهم يف �سنوات �سابقة .تلك املبالغ مل
يتم املطالبة بها بوا�سطة امل�ساهمني املعنيني ل�سنوات عديدة .وبر�أي الإدارة ،ف�إن مثل هذه املبالغ ال يحتمل دفعها خالل  2013وعليه ،فقد مت ت�صنيفها
�ضمن مطلوبات غري متداولة.

 -19مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
 1يناير
خم�ص�صات
ت�سديدات
 31دي�سمرب

2011
276.106
68.767
()37.610
307.263

2012
307.263
84.082
()37.594
353.751

122

تقـرير مراجعي احل�سابات

 -20أمور تتعلق بأطراف ذات عالقة
تتمثل معامالت و�أر�صدة �أطراف ذات عالقة يف بيع منتجات يف �سياق ن�شاطها العادي مل�ؤ�س�سات تتعلق ببع�ض ال�شركات التابعة املوحدة .يتم االتفاق على
�شروط تلك املعامالت بني الأطراف .تقوم ال�شركة �أي�ضا برتتيب الت�سهيالت االئتمانية ل�شركاتها ال�شقيقة من خالل البنوك التجارية املحلية .للمجموعة
بع�ض املعامالت املتعلقة بالإ�ستثمارات و�أر�صدة ح�سابات جارية مع بع�ض ال�شركات ال�شقيقة .يتم اعتماد كافة معامالت الأطراف ذات العالقة من قبل
الإدارة.
 1-20معامالت مع �أطراف ذات عالقة
فيما يلي املعامالت اجلوهرية التي �أجرتها املجموعة خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب مع الأطراف ذات العالقة يف �سياق الأعمال العادية:
2012
638.618
508.822
88.339
31.282
-

مبيعات
م�شرتيات
�إيجار مت حتميله على �أطراف ذات عالقة
مكاف�أة املدراء التنفيذيني
�إ�ستثمارات عقارية مباعة لطرف ذات عالقة

2011
788.125
477.600
88.470
27.244
336.567

� 2-20أر�صدة �أطراف ذات عالقة
�إن �أر�صدة نهاية ال�سنة الناجتة عن معامالت مع �أطراف ذات عالقة هي كما يلي:
ا) ذمم مدينة من �أطراف ذات عالقة
�إنتاج كابيتال املحدودة
بع�ض م�ساهمي �شركة ال�سكر املتحدة
كنان العاملية
�شركة �أجنحة عافية العاملية املحدودة
�شركة املهيدب القاب�ضة املحدودة
�أخرى

العالقة
�شركة زميلة
م�ساهمني يف �شركة تابعة
�شركة زميلة
�شركة زميلة
م�ساهم يف �شركة تابعة
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2012
51.806
45.151
3.351
2.757
3.214

2011
70.560
47.933
2.757
63.234
17.714

106.279

202.198
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ب) ذمم دائنة �إىل �أطراف ذات عالقة
�شركة عبدالقادر املهيدب
�شركة املراعي
�شركة هريف خلدمات املواد الغذائية
�شركة حائل للتنمية الزراعية
�شركة ديار امل�شرق
�أخرى

العالقة
م�ساهم يف �شركة
زميلة
زميلة
زميلة
زميلة

2012
33.433
27.871
7.375
4.329
12.744

41.597
24.229
9.498
4.533
13.699
4.777

85.752

98.333

2011

 3-20مكاف�أة جمل�س الإدارة
بلغت املكاف�آت امل�ستحقة لأع�ضاء جمل�س الإدارة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2.2 ،2012مليون ريـال �سعودي ( 2.2 :2011مليون ريـال �سعودي)
مت احت�سابها وفق ًا لللوائح الداخلية لل�شركة والذي اعترب توزيع ًا ظاهر ًا يف قائمة التغريات يف حقوق امللكية .كما بلغت بدالت احل�ضور ملجل�س الإدارة
و�أع�ضاء خمتلف اللجان املنبثقة عن جمل�س الإدارة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2012مبلغ � 636ألف ريـال �سعودي (� 634 :2011ألف ريـال �سعودي)
ومت حتميلها على امل�صروفات املدرجة �ضمن امل�صروفات العمومية والإدارية.

 -21رأس المال
�إن ر�أ�س املال لل�شركة كما يف  31دي�سمرب  2012يتكون من  500مليون �سهم ب�سعر  10ريـال �سعودي لل�سهم الواحد.

 -22إحتياطي نظامي
مبوجب نظام ال�شركات يف اململكة العربية ال�سعودية ،يتوجب على ال�شركة �سنو ًيا حتويل  ٪10من �صايف ربحها �إلى االحتياطي النظامي حتى يبلغ ٪50
من ر�أ�س مال ال�شركة� .إن االحتياطي النظامي يف القوائم املالية املوحدة هو �إحتياطي نظامي ال�شركة� .إن االحتياطي النظامي غري قابل للتوزيع على
امل�ساهمني.
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 -23مصاريف بيع وتسويق
�أجور ورواتب ومزايا موظفني
�إعالن
�إيجار
�إ�ستهالك و�إطفاءات
خدمات مرافق
عمولة
ت�صليحات و�صيانة
نقل
خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها
�أخرى

2012
817.932
410.483
380.639
276.024
154.504
116.093
109.014
10.552
2.603
89.448
2.367.292

713.265
387.252
339.086
272.085
151.108
79.329
91.735
6.890
3.150
100.913
2.144.813

2011

 -24مصاريف عمومية وإدارية
�أجور ورواتب ومزايا موظفني
�أتعاب مهنية
�إ�ستهالك
�سفر
�إيجار
خدمات ومرافق و�إت�صاالت
ت�أمني
تدريب
ت�صليحات و�صيانة
تعبئة وتغليف
حا�سب �آيل
�شطب �أطراف ذات عالقة
نقل
�أخرى

2012
394.657
28.048
24.226
12.750
12.225
10.967
10.704
10.327
9.165
4.480
4.205
8.634
59.929
590.317

351.066
25.996
32.875
10.632
11.292
10.511
14.207
9.350
7.968
4.150
6.201
9.266
5.116
63.842
562.472
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 -25إيرادات (مصاريف) أخرى
2012
30.381
30.144
9.108
3.542
546
73.721

بيع خردة
ر�سوم ت�سجيل منتجات ور�سوم فتح
�إطفاء �إيرادات م�ؤجلة
�أرباح من �إ�ستبعاد ممتلكات وم�صنع ومعدات
مبالغ م�ستعادة من الت�أمني
�إيرادات ت�أجري
�أخرى

2011
26.751
29.344
8.449
10.087
3.824
1.401
16.911
96.767

�إن «ر�سوم ت�سجيل منتجات» هي الر�سوم املح�صلة من املوردين لو�ضع منتجاتهم يف خمازن التجزءة اجلديدة وتقيد يف الفرتة التي حت�صل فيها.

 -26نفقات تمويلية
�إي�ضاح
20.14.13
5

عموالت بنكية على القرو�ض وديون �أخرى
�إيرادات ناجتة عن ودائع ق�صري الأجل

2012
456.174
()28.793

2011
328.244
()10.772

427.381

317.472

 -27عقود إيجارات تشغيلية
�إن لدى املجموعة عدد من العقود الإيجارية الت�شغيلية ملكاتبها وم�ستودعاتها ومن�ش�أتها ال�صناعية� .إن امل�صاريف الإيجارية لل�سنة املنتهية يف 31
دي�سمرب  2012بلغت  393مليون ريـال �سعودي ( 371 :2011مليون ريـال �سعودي)� .إن التعهدات امل�ستقبلية حتت هذه العقود كما يف  31دي�سمرب 2012
هي كما يلي:
خالل �سنة

2012
497.685

2011
397.886

مابني �سنتني وخم�س �سنوات
�أكرث من � 5سنوات

2.611.474
4.149.669

1.673.237
4.095.107

7.258.828

6.166.230
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تقـرير مراجعي احل�سابات

 -28ربحية السهم
مت �إحت�ساب ربحية ال�سهم لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2012و  2011عن طريق ق�سمة الدخل من العمليات و�صايف الدخل والعائد على م�ساهمي ال�شركة
لكل �سنة على املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم القائمة خالل تلك ال�سنة.

 -29أرباح موزعة
�إن م�ساهمي ال�شركة قد وافقوا على توزيع �أرباح مببلغ  725مليون ريـال �سعودي خالل .2012
فيما يلي تفا�صيل الأرباح املوزعة املرحلية املعتمدة والأرباح النهائية املقرتحة بوا�سطة جمل�س الإدارة:
التاريخ

معدل الأرباح املوزعة

مرحلي  /نهائي

� 17أبريل 2012
 18يوليو 2012
� 16أكتوبر 2012
 15يناير 2013

 0.30ريـال لل�سهم
 0.30ريـال لل�سهم
 0.30ريـال لل�سهم
 0.50ريـال لل�سهم

مرحلية
مرحلية
مرحلية
نهائية 2012

املبلغ
(مليون) ريـال �سعودي
150
150
150
250

 -30إلتزامات وتعهدات
 )1لدى املجموعة �ضمانات بنكية وخطابات اعتماد غري م�سددة تبلغ  227.4مليون ريـال �سعودي يف  31دي�سمرب  250.4 :2011( 2012مليون ريـال
�سعودي) والتي �صدرت يف �سياق الن�شاط العادي.
�	)2أنظر �أي�ض ًا �إي�ضاح رقم  14مبا يخ�ص �ضمانات مقابل بع�ض القرو�ض� ،إي�ضاح رقم  16مبا يخ�ص تعهدات زكوية و�إي�ضاح  27مبا يخ�ص الإيجارات.
 )3يف  31دي�سمرب  2012كان لإحدى ال�شركات التابعة التزامات لبيع حوايل  378.682طن مرتي من ال�سكر املكرر خالل عام :2011( 2013
 737.003طن للبيع يف عام  )2012ب�أ�سعار تقارب �أ�سعار ال�سوق ال�سائدة يف تواريخ العقد .يتم حتوط �سعر ال�سكر اخلام لعقود البيع امللتزم بها
من خالل العقود الآجلة.
 )4يف  31دي�سمرب  ،2012كان للمجموعة تعهدات قائمة مببلغ  167.3مليون ريـال �سعودي ( 138 :2011مليون ريـال �سعودي) تتعلق ب�إ�ستثمارات.
 )5يف  31دي�سمرب  ،2012كان لدى املجموعة تعهدات ر�أ�سمالية قائمة مببلغ  295.5مليون ريـال �سعودي ( 219.3 :2011مليون ريـال �سعودي).
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أرقام وعناوين االتصال
ي�سرن ��ا ا�ستقب ��ال مالحظاتك ��م واقتراحاتك ��م البن ��اءة التي ته ��دف �إلى تح�سي ��ن وتطوير م�ست ��وى الخدمات المقدم ��ة لم�ساهمينا
وعمالئنا الكرام وذلك :على رقم ات�صالنا المجاني� 8002440204 :أو زيارة موقعنا على �شبكة االنترنت www.savola.com
الإدارة العامة لمجموعة �صافوال

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

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

قطاع الأغذية
�شركة �صافوال للأغذية -زيوت الطعام

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

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

جيرارد لوالر
المدير المالي للمجموعة
تلفون)009662( -2687724 :
فاك�س)009662( -6482053:

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

�إدارة �شئون الم�ساهمين

قطاع البال�ستيك

glawlor@savola.com

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

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

�أ .محمود من�صور عبد الغفار
الرئي�س التنفيذي لل�شئون العامة و�أمين مجل�س اال�إدارة
البريد الإلكتروني )AGhaffar@savola.com(:
�أ .النور علي �سعد
المدير التنفيذي لحوكمة ال�شركات و�شئون مجال�س الإدارة
البريد الإلكتروني )alnour@savola.com(:
ملحوظة( :رقم القيد بالغرفة التجارية ( :)3012رقم ال�سجل التجاري (�س.ت)  4030019708جدة)

