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املوقرين   ال�صـادة م�صــاهمي جممـوعة �صـافوال  

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

يطيب لنا اأن ن�شع بني اأيديكم التقرير ال�شنوي ملجل�س اإدارة جمموعة �شافول للعام املايل املنتهي يف 2012/12/31م  واملقدم اإلى جمعيتكم العامة املوقرة وذلك 
ملناق�شته ومن ثم املوافقة عليه، والذي يت�شمن امللخ�س التنفيذي وكلمة �شعادة رئي�س جمل�س الإدارة وكلمة �شعادة الع�شو املنتدب للمجموعة، بالإ�شافة اإلى  ملخ�سٍ 
واٍف لأداء املجموعة وعمليات �شركاتها الفرعية باململكة والعمليات الدولية وتوجهها ال�شرتاتيجي وبع�س التحليلت وموؤ�شرات الأداء والتوقعات املالية للمجموعة 
للعام املايل 2013. كما يتطرق التقرير كذلك اإلى اأن�شطة املوارد الب�شرية وتقنية املعلومات والربامج التي مت تطويرها ل�شالح املوظفني وبرامج امل�شئولية الجتماعية 
التي تتبناها املجموعة. بجانب ذلك فاإن التقرير يحتوي على ملخ�سٍ واٍف حول اآليات تطبيق حوكمة ال�شركات والف�شاحات ذات العلقة بتكوين جمل�س الإدارة 
ومكافاآته ومهامه وهيكل جلانه ومهامها ومكافاآت كبار التنفيذيني واملعاملت التي متت مع اأطراف ذات علقة. كما يت�شمن التقرير اإقرارات املجل�س ومدى توافق 
املجموعة مع لئحة احلوكمة  ال�شادرة من هيئة ال�شوق املالية ال�شعودية. واأخريًا ت�شتمل اخلامتة على ال�شكر والتقدير للم�شاهمني وكافة من�شوبي املجموعة داخل 

اململكة وخارجها للدعم وامل�شاندة واجلهود املخل�شة التي �شاهمت يف حتقيق هذا الأداء القيا�شي واملتميز الذي حققته املجموعة خلل العام 2012م. 

كما مت اإعداد هذا التقرير يف �شوء متطلبات لئحة حوكمة ال�شركات وعلى وجه اخل�شو�س املادة )43( وقواعد الت�شجيل والإدراج واملادة )9( ال�شادرتني من هيئة 
ال�شوق املالية ال�شعودية بالإ�شافة اإلى نظام وزارة التجارة وال�شناعة وبع�س املمار�شات العاملية اجليدة يف جمال احلوكمة وال�شفافية.  

واجلدير بالذكر اأن العام املايل 2012 قد �شجل اأداًء تاريخيًا وقيا�شيًا من حيث �شايف الربح واملبيعات وغريها من موؤ�شرات الأداء وفقًا ملا �شريد تف�شيله لحقًا يف 
هذا التقرير وتوقعات عام 2013م، كما وا�شلت املجموعة بقيادة جمل�س الإدارة واإدارتها التنفيذية وبجهود كافة من�شوبيها ودعم م�شاهميها وم�شتثمريها الكرام، 
�شعيها الدوؤوب من اأجل حتقيق مزيد من ال�شبق والتميز يف الأداء يف كافة قطاعاتها الرئي�شة، ف�شًل عن حر�شها الدائم على اللتزام بجميع الأنظمة والقوانني ذات 

العلقة.   

وجتدون برفق هذا التقرير احل�شابات اخلتامية املدققة لل�شركة والإي�شاحات امل�شاحبة لها وتقرير املراجع اخلارجي عن العام املايل املنتهي يف 2012/12/31م. 

هذا وياأمل جمل�س الإدارة باأن يلقي هذا التقرير ال�شوء على تطورات اأعمال جمموعتكم واأداءها  للعام املايل 2012، كما يت�شرف املجل�س بالرد على ا�شتف�شاراتكم 
حول املعلومات والتوجهات التي ت�شمنها هذا التقرير خلل الجتماع ال�شنوي للجمعية العامة للم�شاهمني املقرر لها 16 مار�ص 2013م باإذن اهلل، كما ياأمل موافقتكم 

على ما ورد بهذا التقرير من معلومات وتوجهات اإ�شرتاتيجية مبا يف ذلك املوافقة على جدول اأعمال اجلمعية.  

   واهلل ويل التوفيق،، 

الملخص التنفيذي

مجلس إدارة مجموعة صافوال

فبراير 2013 م
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ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،، 

لن�شتعر�س   2012 املايل  للعام  للمجموعة  ال�شنوي  التقرير  اأرحب بكافة م�شاهمي وم�شاهمات وم�شتثمري جمموعة �شافول )املجموعة( عرب  اأن  ي�شرين  البدء  يف 
�شويًا من خلله  نتائج اأداء املجموعة وتطورات اأعمالها للعام املايل املنتهي يف 2012/12/31م. كما اأود م�شاركتكم النتائج التاريخية والقيا�شية غري امل�شبوقة التي 
حققتها جمموعتكم خلل العام املايل 2012 وهلل احلمد، والتي حققت بف�شل اهلل ثم بف�شل دعمكم اأداًء غري م�شبوق للعام 2012م، حيث زاد �شايف الربح املوحد 
بن�شبة 16.7% مقارنًة بالعام ال�شابق لي�شل اإلى 1.4 مليار ريال، كما زاد �شايف الربح كذلك عن التوقعات املعلنة لنف�س العام بن�شبة 12.5% وهلل احلمد، هذا 

و�شتجدون تفا�شيل وحتليلت اأوفى حول اأداء املجموعة �شمن حمتويات هذا التقرير الذي بني اأيديكم. 

ونتيجة للأداء القيا�شي للمجموعة  والذي اأ�شرنا اإليه وا�شتمرارًا لتطبيق �شيا�شتنا يف توزيع اأرباح ربع �شنوية على م�شاهمينا الكرام، فقد اأو�شى جمل�س الإدارة بتوزيع 
اأرباحًا نقدية على امل�شاهمني قدرها 250 مليون ريال عن الربع الرابع للعام 2012م )بواقع 0.50 ريال لل�شهم الواحد( لي�شل اإجمايل ما مت توزيعه وما �شيتم توزيعه 
عن العام 2012م مبلغ 700 مليون ريال والتي متثل 50% من �شايف الربح املحقق للعام 2012م، حيث مت ت�شمني هذه التو�شية يف جدول اأعمال جمعيتكم املوقرة 

للموافقة عليه �شمن البنود الأخرى يف جدول الأعمال.

وتعزيزًا ل�شيا�شة الإف�شاح وال�شفافية التي تنتهجها املجموعة مع كافة م�شاهميها وم�شتثمريها بال�شوق املالية، فقد اأف�شح املجل�س عن التوقعات املالية للعام املايل 
2013، حيث تتوقع املجموعة حتقيق �شايف ربح )قبل الأرباح الراأ�شمالية  والبنود ال�شتثنائية( قدره 1.5 مليار ريال بنهاية العام 2013م، منها 260 ملي�ن ريال 
�شايف ربح )قبل الأرباح الراأ�شمالية والبنود ال�شتثنائية( متوقع حتقيقه بنهاية الربع الأول من العام 2013م ، و�شتقوم املجموعة بتحديث ال�شوق املالية بخ�شو�س 

حتقيق هذه التوقعات ب�شفة ربع �شنوية باإذن اهلل.

وان�شجامًا مع توجه املجموعة الرامي اإلى تنمية م�شادر التمويل وال�شيولة، فقد وافقت جمعيتكم العامة املوقرة يف اجتماعها غري العادي خلل العام املايل 2012 
على اإ�شدار �شكوك متوافقة مع ال�شريعة الإ�شلمية مبا ل يتجاوز قيمتها راأ�شمال ال�شركة والبالغ 5 مليار ريال، حيث توفقنا خلل �شهر يناير من العام 2013م من 

اإ�شدار اأول �شريحة من هذه ال�شكوك وذلك بقيمة 1.5 مليار ريال وبن�شبة تغطية جتاوزت 260% وهلل احلمد.

هذا وقد ا�شتمرت املجموعة يف تنفيذ توجهها ال�شرتاتيجي الذي �شبق اأن اأعلنته عرب التقرير ال�شنوي للعام املايل ال�شابق واملتمثل يف ال�شتمرار يف تركيز عمليات 
املجموعة على القطاعات الت�شغيلية الرئي�شة من خلل اإعطائها مزيدًا من ال�شتقللية واملرونة يف اإدارة اأعمالها واتخاذ قراراتها ور�شم خططها امل�شتقبلية، مما 
�شي�شاهم يف حتول املجموعة اإلى �شركة قاب�شة ب�شكل تدريجي، حيث عقد املجل�س عددًا من ور�س العمل والجتماعات خلل العام املايل 2012 لبلورة ا�شرتاتيجيات 
وخطط طموحة تعزز من هذا التوجه وتدعم دور املجموعة التناف�شي يف الأ�شواق التي تعمل فيها يف �شوء املتغريات القت�شادية وال�شيا�شية التي ت�شهدها دول املنطقة 
وعلى وجه اخل�شو�س الدول التي تعمل فيها �شركات املجموعة، مما �شاهم و�شي�شاهم يف تعزيز اأداء هذه القطاعات وميّكن جمل�س اإدارة املجموعة من الرتكيز على 

الأعمال ال�شرتاتيجية وا�شتحداث اأن�شطة ا�شتثمارية متنوعة ذات قيمة م�شافة للمحفظة ال�شتثمارية القائمة للمجموعة.  

الر�شيدة  حكومتنا  اإلى  والتقدير  ال�شكر  بخال�س   - املوقرين  الإدارة  جمل�س  اأع�شاء  اإخواين  عن  ونيابة  نف�شي  عن  اأ�شالة   - اأتقدم  اأن  اإل  ي�شعني  ل  اخلتام  ويف 
وموؤ�ش�شاتها لدعمهم املتوا�شل للقطاع اخلا�س. وال�شكر مو�شول كذلك اإلى م�شاهمينا وم�شتثمرينا الكرام لثقتهم وم�شاندتهم، كما اأ�شكر كذلك الإدارة التنفيذية 
للمجموعة وكافة من�شوبيها يف عملياتها باململكة وخارجها على جهودهم املتميزة واملقدرة وللنتائج القيا�شية التي حققتها املجموعة خلل العام املايل 2012، اآملني 
اأن يتوا�شل العطاء لتحقيق التوقعات التي اأ�شرت اإليها اأعله للعام املايل 2013، راجيًا اأن األتقي بكم خلل الجتماع ال�شنوي للجمعية العامة  للم�شاهمني املقرر لها 

2013/3/16م باإذن اهلل للرد على ا�شتف�شاراتكم بخ�شو�س ما ت�شمنه هذا التقرير من نتائج ومعلومات. 

 واهلل ويل التوفيق والنجاح،،،

سليمان عبدالقادر المهيدب

رئيس مجلس اإلدارة

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
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 ال�شادة وال�شيدات/ م�شاهمي وم�شاهمات جمموعة �شافول           املحرتمني 
ال�شلم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

يطيب يل كذلك اأن اأرحب بكم عرب التقرير ال�شنوي للمجموعة للعام 2012م والذي نحر�س دائمًا على اطلعكم من خلله على اأداء املجموعة واآخر امل�شتجدات املتعلقة باأعمالها 
واأن�شطتها املختلفة داخل اململكة وخارجها، حيث ا�شتطاعت جمموعتكم – بف�شل اهلل وتوفيقه – املحافظة وال�شتمرار يف حتقيق نتائج قيا�شية خلل العام املايل 2012 حيث 
حققت  �شايف ربح بلغ 1.4 مليار ريال للعام 2012م وبزيادة قدرها 16.7% عن العام ال�شابق وبزيادة قدرها 12.5% عن التوقعات املالية للعام 2012م البالغة 1.32 مليار ريال 
والتي �شبق اأن اأعلنتها املجموعة خلل العام وهلل احلمد، حيث اإن الرتفاع يف �شايف الربح خلل العام 2012م مقارنة بالعام ال�شابق يعود ب�شكل رئي�س اإلى الأداء املتميز وغري 

امل�شبوق للعمليات اخلارجية للمجموعة يف قطاع الأغذية وا�شتمرار منو املبيعات وت�شاعدها ب�شكل وا�شح خلل العام. 

كما ا�شتطاعت املجم�عة خالل العام 2012م ال�شتحواذ على ح�شة اإ�شافية يف راأ�شمال �شركة املراعي مببلغ يف حدود 2 مليار ريال، لرتتفع ح�شتها بذلك يف �شركة املراعي من 
29.95% اإلى 36.52%، حيث تاأتي هذه اخلطوة تعزيزًا ل�شرتاتيجية املجموعة الرامية اإلى حتقيق مزيد من النمو والتو�شع يف ا�شتثماراتها الرئي�شة والتي من بينها قطاع الأغذية، 

كما تعك�س ثقة املجموعة يف الإدارة احلكيمة لقيادة �شركة املراعي.

وياأتي هذا التقرير وقطاع الأغذية باملجموعة يوا�شل تركيزه وتو�شعه يف عملياته املتطورة داخل اململكة وخارجها - رغم التحديات القت�شادية وال�شيا�شية يف دول الإقليم التي يعمل 
فيها - م�شجًل متيزًا ملحوظًا يف معظم اأن�شطته يف جمال زيوت الطعام وال�شمن النباتي واملكرونة وال�شكر واملحليات حمليًا واإقليميًا، كما ياأتي هذا التقرير و�شركة العزيزية بنده 
املتحدة قد ا�شتطاعت زيادة عدد مراكزها التجارية )هايرب ماركت و�شوبرماركت( اإلى 181 فرعًا منها 145 فرعًا داخل اململكة رغم قوة املناف�شة يف قطاع التجزئة باململكة، كما 
اأن قطاع البل�شتيك ا�شتطاع كذلك من املحافظة على ربحية جيدة ومنو مبيعاته وتنوع منتجاته وا�شتقطاب عملء جدد حمليًا واإقليميًا وذلك رغم حتديات ارتفاع املواد اخلام 
وزيادة وترية املناف�شة يف الأ�شواق التي يعمل فيها، و�شتجدون مزيدًا من التفا�شيل حول نتائج اأعمال القطاعات وال�شتثمارات )التي ل تديرها( املجموعة يف ثنايا هذا التقرير.  

وعلى �شعيد املوارد الب�شرية، فاإن املجموعة تفخر بتوظيفها حلوايل 5.500 �شعوديًا �شمن كوادرها العاملة وبن�شبة توطني ت�شل اإلى  40% من اإجمايل القوى العاملة ب�شركاتها 
باململكة والبالغة حوايل 13.500 موظفًا، كما اأن اأغلبية القيادات التنفيذية للمجموعة من الكفاءات الوطنية املتميزة وهلل احلمد، ويف ذات الإطار، فقد وا�شلت املجموعة تطبيق 
توجهها ال�شرتاتيجي الرامي اإلى توطني الكوادر الب�شرية، حيث قامت املجموعة خلل العام املايل 2012 بتوظيف حوايل 40 متدربًا �شعوديًا حديثي التخرج واإحلاقهم للعمل يف 
املجموعة و�شركاتها الفرعية باململكة، كما ت�شتمر اجلهود ل�شتيعاب املزيد من ال�شباب ال�شعودي خلل العام 2013م، حيث ياأتي ذلك �شمن برنامج املجموعة لإعداد املديرين 

وتعزيز عملية التعاقب الإداري وتاأهيل جيل جديد من قادة امل�شتقبل لإدارة املجموعة و�شركاتها التابعة. 

ويف جمال احلوكمة وامل�شئولية الجتماعية وا�شلت املجموعة جهودها الرامية اإلى امل�شاهمة يف خدمة املجتمع من خلل تذليل �شعوبات التوظيف لفئة الأ�شخا�س ذوي الإعاقة 
من خلل مركز �شافول لتمكني الأ�شخا�س ذوي الإعاقة )مكني( وكذلك من خلل ج�شور �شافول الأخرى والتي �شتجدون تفا�شيلها لحقًا يف هذا التقرير، كما وا�شلت املجموعة 

اإلتزامها بتطبيق نظام حوكمة ال�شركات وكافة الأنظمة ذات العلقة واأف�شل املمار�شات يف جمال احلوكمة وتعزيزًا لعملية الإف�شاح وال�شفافية وحماية حقوق امل�شاهمني.

اأوفى حولها �شمن هذا التقرير والذي  2012م، والتي �شتجدون تفا�شيًل  اأداء ونتائج قيا�شية وتاريخية خلل العام  اإذ نحمد اهلل تعالى على ما حققته جمموعتكم من  ونحن 
ناأمل اأن نكون قد قدمنا لكم فيه �شورة وافية عن اأداء وتطورات اأعمالها، مما �شي�شاعدكم يف اتخاذ قراراتكم ال�شتثمارية بالكيفية املثلى وفهم وا�شح لعمليات �شافول وتوجهها 
ال�شرتاتيجي، �شائلني اهلل عز وجل اأن يوفقنا للعمل ال�شادق واملخل�س لتحقيق مزيد من ال�شبق والتميز و�شوًل اإلى التوقعات املالية املعلنة للعام املايل 2013 والتي اأ�شار اإليها 
اأخي �شعادة رئي�س جمل�س الإدارة يف كلمته ومبا يكفل ا�شتمرارية نهجها يف حتقيق عائد مقدر مل�شاهميها وخدمة اقت�شادنا الوطني وامل�شاركة يف تنمية املجتمع. كما ل يفوتني اأن 
اأ�شجل �شكرًا خا�شًا حلكومتنا الر�شيدة لدعمها املتوا�شل لقطاع الأعمال واإلى م�شاهمينا وحملة ال�شكوك لثقتهم ودعمهم امل�شتمر وكافة من�شوبي املجموعة داخل اململكة وخارجها 

جلهودهم املقدرة التي �شاهمت يف حتقيق النتائج غري امل�شبوقة التي اأ�شرنا اإليها يف هذا التقرير. 

         واهلل ن�شاأل التوفيق وال�شداد،، 

د. عبدالرؤوف محمد مناع

عضو مجلس اإلدارة المنتدب

كلمة العضو المنتدب
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د. عبد الروؤوف محمد مناع 
الع�ش� المنتدب

اأ.  عبد الرحيم اأمعرف 
الرئي�س التنفيذي ل�شركة �شافول للأغذية
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اأ.  موفق من�شور جمال 
الرئي�س التنفيذي ل�شركة العزيزية بنده المتحدة

اأ.  محمود من�شور عبد الغفار
الرئي�س التنفيذي لل�شئون العامة واأمين مجل�س الإدارة

اأ.  جيرارد لولر
المدير المالي للمجم�عة

م.  اأزهر محي الدين كنجي
الرئي�س التنفيذي لقطاع البل�شتيك



تقرير مجلس اإلدارة
1( جدول اأعمال الجمعية العامة للم�شاهمين

2( و�شف الن�شاط الرئي�س للمجموعة 
3( ملخ�ص الأداء وم�ؤ�شراته والتحليالت المالية للعام 2012م وت�قعات العام 2013م

4( تفا�شيل نتائج اأداء وخطط اأعمال ال�شركات الفرعية )قطاعات المجموعة(
5( قطاع ال�شتثمارات التي ل تديرها المجم�عة

6( الموارد الب�شرية وتقنية المعلومات والبرامج التي تم تطويرها ل�شالح الموظفين
7( برامج �شافول للم�شوؤولية الجتماعية

8( تقرير حوكمة ال�شركات
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1( جدول أعمال الجمعية العامة للمساهمين
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1( جدول اأعمال اجلمعية العامة للم�ساهمني:

يف واملنعقد  2012م  للعام  اجتماعها  يف  العامة  اجلمعية  اأعمال  جدول  التقرير  هذا  حمتويات  �سمن  معكم  ن�ستعر�ض  يلي  فيما 

يوم ال�سبت املوافق 16 مار�ض 2013م باإذن اهلل:

مناق�شة احل�شابات اخلتامية )املدققة( وتقرير مراجعي احل�شابات عن العام املايل 2012 واملوافقة  عليهما. 1.

مناق�شة التقرير ال�شنوي ملجل�س الإدارة للعام 2012م واملوافقة عليه.2.

.3

املوافقة على اقرتاح جمل�س الإدارة بتوزيع اأرباح عن الربع الرابع من العام 2012م قدرها )250 مليون ريال(،  اأي بواقع 0.50 ريال لل�شهم الواحد 
وهو ما ميثل 5% من القيمة ال�شمية لل�شهم، بالإ�شافة اإلى امل�شادقة على ما مت توزيعه من اأرباح عن الثلثة اأرباع الأولى من العام 2012م  بواقع 

0.90  ريال لل�شهم الواحد وهو ما ميثل 9% من القيمة ال�شمية لل�شهم وباإجمايل مبلغ قدره )450 مليون ريال( بحيث ي�شبح اإجمايل الربح املوزع 
)1.40( ريال لل�شهم الواحد وي�شبح اإجمايل املبلغ الذي �شيتم توزيعه )700 ملي�ن ريال( عن العام  2012 وهو ما ميثل 14% من القيمة ال�شمية 

لل�شهم، علمًا باأن تاريخ اأحقية اأرباح الربع الرابع للعام 2012 �شيكون بنهاية تداول يوم اجتماع اجلمعية العامة املقرر له يوم 16 مار�ص 2013م باإذن 
اهلل، و�شيتم الإعلن عن تاريخ التوزيع بعد اأخذ موافقة اجلمعية على ذلك.

املوافقة على اإبراء ذمــة اأع�شـاء جمل�س الإدارة مـن م�شئولية اإدارة ال�شركة عـن العام 2012م.4.

.5
املوافقة على تو�شية جلنة املراجعة بخ�شو�س تعيني املراجع اخلارجي لتدقيق ح�شابات ال�شركة ربع ال�شنوية واحل�شابات اخلتامية للعام املايل 2013 

وحتديد اأتعابه.

.6
امل�شادقة على املعاملت والعقود التالية التي متت مع اأطراف ذات علقة خلل العام 2012م والتي مت تف�شيلها يف التقرير ال�شنوي ملجل�س الإدارة 

للعام 2012م املن�شور على موقع ال�شوق املالية تداول: 

6- 1( املوافقة على عقود التوريد واملعاملت التي متت بني بع�س ال�شركات التابعة ملجموعة �شافول )يف قطاع الأغذية والتجزئة( و�شركة املهيدب 
للأغذية التابعة ل�شركة عبد القادر املهيدب واأولده والتي يرتاأ�س جمل�س اإدارتها اأ. �شليمان عبد القادر املهيدب الذي يرتاأ�س كذلك جمل�س اإدارة 

جمموعة �شافول وذلك بقيمة اإجمالية قدرها 185 مليون ريال والرتخي�س بتجديدها لعام قادم.

6-2( املوافقة على الأعمال والعقود التي متت بني بع�س ال�شـركات التابعة ملجموعة �شافول )يف قطاع الأغذية والتجزئة والبل�شتيك( و�شركة 
هريف للخدمات الغذائية اململوكـة بن�شبة )49%( ملجموعة �شافول بطريقة مبا�شرة وغري مبا�شرة، وذلك بقيمة اإجمالية قدرها 37.66 ملي�ن ريال 
والرتخي�س بتجديدها لعام قادم، حيث يتقلد ع�شوية جمل�س اإدارة �شركة هريف من اأع�شاء جمل�س اإدارة جمموعة �شافول كل من )اأ. عبد العزيز 
خالد الغفيلي )رئي�س جمل�س اإدارة �شركة هريف(، ود. عبد الروؤوف حممد مناع ود. �شامي حم�شن باروم، واأحد التنفيذيني وهو اأ. حممود من�شور 

عبد الغفار (.

6-3( املوافقة على املعاملت التجارية التي متت بني �شركة العزيزية بنده املتحدة و�شركة املراعي اململوكة بن�شبة )36.52%( ملجموعة �شافول 
واخلا�شة بتوريد مواد غذائية وا�شتهلكية لأ�شواق بنده وذلك بقيمة اإجمالية قدرها 511.7 مليون ريال والرتخي�س بتجديدها لعام قادم. حيث 

يتقلد ع�شوية جمل�س اإدارة �شركة املراعي من اأع�شاء جمل�س اإدارة جمموعة �شافول كل من  )اأ. �شليمان عبد القادر املهيدب ود.عبد الروؤوف حممد 
مناع، واأ. اإبراهيم حممد العي�شى واأ. مو�شى عمران العمران(.

.7
املوافقة على تعديل الفقرة )ك( من املادة الثالثة )اأغرا�س ال�شركة( بالنظام الأ�شا�شي لل�شركة وذلك باإ�شافة  كلمة »بيع« لت�شبح على النحو التايل: 

»�شراء وبيع الأرا�شي والعقارات وامل�شانع اللزمة لتحقيق اأغرا�س ال�شركة«   

.8
انتخاب جمل�س اإدارة للدورة اجلديدة التي �شتبداأ اأعمالها اعتبارًا من 2013/7/1م وملدة ثلث �شنوات ميلدية وفقًا لقائمة املر�شحني التي وافقت 

عليها وزارة التجارة وال�شناعة. 



2( وصف النشاط الرئيس للمجموعة
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2( و�سف الن�ساط الرئي�ض للمجموعة : 

العام  يف  �شعودية  عامة  م�شاهمة  ك�شركة  �شافول  جمموعة  تاأ�شي�س  مت 
وتو�شع  النباتي،  وال�شمن  الطعام  زيوت  وت�شويق  اإنتاج  بهدف  1979م، 
هذا الن�شاط لي�شمل بجانب ما ذكر، �شناعة ال�شكر واملُحّليات وجتارة 
والتطوير  الأ�شا�شية  الغذائية  واملــواد  البل�شتيك  و�شناعة  التجزئة 
وفقًا  املجموعة  بن�شاط  العلقة  ذات  الأخــرى  وال�شتثمارات  العقاري 
ل�شركاتها  التاأ�شي�شية  والعقود  الأ�شا�شي  نظامها  يف  الواردة  للأغرا�س 
الفرعية. حيث متار�س املجموعة ن�شاطها الرئي�س من خلل قطاعاتها 
الرئي�شة – )قطاع الأغذية الذي ي�شمل زيوت الطعام وال�شكر واملحليات 

وقطاع  و�شوبرماركت(،  )هايربماركت  التجزئة  وقطاع  واملــكــرونــة، 
وتنت�شر  وال�شلبة(،  املرنة  البل�شتيكية  املنتجات  )�شناعة  البل�شتيك 
عملياتها ب�شكل وا�شع يف عدد من دول ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا 
من  عدد  يف  متنوعة  ا�شتثمارات  املجموعة  متلك  كما  الو�شطى،  واآ�شيا 
ال�شركات التي تعمل يف عدد من املجالت مثل الأغذية والتطوير العقاري، 
بجانب متلكها حل�ش�س يف عدد من ال�شناديق ال�شتثمارية، وفيما يلي 
داخل  ا�شتثماراتها  واأبرز  للمجموعة  وال�شقيقة  التابعة  بال�شركات  بيان 

اململكة وخارجها واأن�شطتها الرئي�شة وبلد التاأ�شي�س: 

الدولة التي متار�س فيها ن�شاطهانوع الن�شاط الرئي�سدولة التاأ�شي�صا�شم ال�شركةم
ن�شبة امللكية

)مبا�شرة وغري 
مبا�شرة(

راأ�ص املال
وفقًا للقيمة الأ�شمية 
لالأ�شهم واحل�ش�ص

اأوًل: قطاع الأغذية 
ــ�ت ال�شع�دية �شركة �شافول للأغذية1. )زي الأ�شا�شية  ــة  الأغــذي

الطعام، ال�شكر واملكرونة(
�شركة قاب�شة تدير ا�شتثمارات املجموعة يف 

جمال الأغذية داخل اململكة وخارجها
2.2 مليار ريال%90

زيــــــ�ت الـــطـــعـــام والــــزيــــ�ت ال�شع�دية�شركة عافية العاملية2.
النباتية واملكرونة

م�شر،  اليمن،   اخلليج،  دول  ال�شعودية، 
اإيران، تركيا، كازاخ�شتان

500 ملي�ن ريال%95.19

�شركة �شافول لأ�شواق 3.
الأغذية النا�شئة* 

الربيطانية  اجلـــزر 
العذراء

130 ملي�ن ريال95.4%اجلزائر، ال�ش�دان، واملغربزي�ت الطعام

مــكــعــبــات الـــ�ـــشـــكـــر، �ــشــكــر ال�شع�ديةال�شركة املتحدة لل�شكر4.
البنجر، واملحليات

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

395 ملي�ن ريال%74.4

�شركة امللكة لل�شناعات 5.
الغذائية

50 ملي�ن جنيه م�شري100%م�شرت�شنيع املكرونةم�شر

�شركة الفرا�شة لل�شناعات 6.
الغذائية

20 ملي�ن جنيه م�شري100%م�شرت�شنيع املكرونةم�شر

ثانيًا: قطاع التجزئة
جتــــارة الــتــجــزئــة )الــهــايــرب ال�شع�دية�شركة العزيزية بنده املتحدة7.

ماركت وال�شوبر ماركت(
652.8 ملي�ن ريال74.4%ال�شعودية، دبي، لبنان، وقطر

ثالثًا: قطاع البل�شتيك
�شركة �شافول لأنظمة 8.

التغليف
بنوعيه ال�شع�دية البل�شتيك  منتجات 

)املرن وال�شلب(
لأكرث  منتجاتها  وت�شدر  وم�شر  ال�شع�دية، 

من 20 دولة حول العامل
342.4 ملي�ن ريال%100

30 ملي�ن جنيه م�شري100%م�شر / ال�شكندريةالبال�شتيكم�شر�شركة نيومارينا 9.

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

61.6 ملي�ن ريال100%ال�شع�ديةالبال�شتيكال�شع�دية

رابعًا: قطاع ال�شتثمار )ل تديره املجموعة(
�شركة هريف للخدمات 11.

الغذائية
ال�جبات ال�شع�دية ومطاعم  الأغــذيــة 

ال�شريعة
300 ملي�ن ريال49%ال�شعودية وبع�س دول اخلليج

الغذائية ال�شع�دية�شركة املراعي12. املنتجات  من  عــدد 
الطازجة

4 مليار ريال36.5%ال�شع�دية وعدد من دول القليم

�شركة كنان الدولية للتط�ير 13.
العقاري

1.7 مليار ريال29.9%ال�شع�ديةالتطوير العقاريال�شع�دية

�شركة مدينة املعرفة 14.
القت�شادية

3.4 مليار ريال17%ال�شع�ديةالتطوير العقاريال�شع�دية

260 مليون دينار اأردين5%الأردنالتطوير العقاريالأردن�شركة تعمري الأردنية15.

مليار ريال 5%ال�شع�ديةالتطوير العقاريال�شع�دية�شركة دار التمليك16.

• ملحوظة: ال�شركات الرئي�شة املذكورة اأعله، خا�شة التي تديرها املجموعة، هي �شركات فرعية منت�شرة يف عدد من دول ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا واآ�شيا الو�شطى، والتي �شيتم التطرق لأدائها ون�شبة ملكية 
�شافول فيها كل على حدة لحقًا بهذا التقرير. كما توجد يف ثنايا هذا التقرير تفا�شيل اأوفى حول ال�شركات الفرعية وال�شقيقة للمجموعة وال�شناديق ال�شتثمارية التي ل تديرها ون�شبة ملكية املجموعة فيها، كما 

تت�شمن كذلك الإي�شاحات امل�شاحبة للقوائم املالية تفا�شيل اأوفى حول هذه ال�شركات وال�شتثمارات.



3( ملخص األداء ومؤشراته والتحليالت المالية للعام 2012م
وتوقعات العام 2013 م
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أ( ملخص األداء والتحليالت المالية للعام 2012م 
للمجموعة: 

حيث   ،2012 املايل  للعام  وتاريخيا  متميزًا  اأداًء  �شافول  جمموعة  �شجلت 
للعام  ريال  1.2مليار  مقابل  ريال،  مليار   1.4 مبلغ  العام  ربح  �شايف  بلغ 
العام   خلل  الربح  اإجمايل  بلغ  كما   .%16.7 قدره  بارتفاع  وذلك  ال�شابق 
بارتفاع  وذلك  ال�شابق  للعام  ريال  مليار   3.97 مقابل  ريال،  مليار   4.76
ريال،  مليار   2.46 العام  خلل  الت�شغيلي  الربح  بلغ  كما   ،%19.9 قدره 
مقابل 1.80 مليار ريال للعام ال�شابق وذلك بارتفاع قدره 36.7%. وقد نتج 
عن هذا الأداء املتميز ربحية لل�شهم خلل العام بلغت 2.80 ريال لل�شهم، 
�شبب  ويعود  ال�شابق.  العام  من  املماثلة  للفرتة  لل�شهم  ريال   2.40 مقابل 
الرتفاع يف الأرباح خلل العام املايل 2012 مقارنة بالعام ال�شابق ب�شفة 
رئي�شة اإلى الأداء املتميز وغري امل�شبوق لعمليات املجموعة يف قطاع الأغذية 
بلغت  حيث  العام،  خلل  وا�شح  ب�شكل  وت�شاعده  املبيعات  منو  وا�شتمرار 
27.4 مليار ريال مقارنة بـ 25.2 مليار ريال للعام ال�شابق وبزيادة قدرها 
وحتقيق  التجزئة  قطاع  يف  ال�شوقية  احل�شة  زيادة  اإلى  بالإ�شافة   %8.7
اأرباح راأ�شمالية قدرها 47 مليون ريال نتيجة لبيع اأغلب ح�شة املجموعة يف 

�شركة اإعمار املدينة القت�شادية خالل العام 2012م.

كما �شجلت املجموعة اأعلى �شايف ربح يف تاريخها )قبل الأرباح الراأ�شمالية 
ريال  مليار   1.35 بلغ  حيث  2012م،  العام  لهذا  ال�شتثنائية(  والبن�د 
والتي  العام  بنهاية  الأرباح  ل�شايف  التوقعات  عن   %2.3 قدرها  وبزيادة 
قدر لها 1.32 مليار ريال للعام والتي �شبق اأن اأعلنت عنها املجموعة بداية 
والبالغة  الأ�شلية  التوقعات  عن   %12.5 قدرها  بزيادة   2012 املايل  العام 
التحديات  بالرغم من  املتميزة  النتائج  وقد جاءت هذه  ريال،  مليار   1.2
اخلارجية التي اأحاطت بالأ�شواق الدولية التي تعمل فيها املجموعة وت�شدر 
�شافول  جمموعة  وعوائد  اإيرادات  اأن  اإلى  الإ�شارة  وجتدر  لها.  منتجاتها 
عادة ما تتاأثر ببع�س املوا�شم خلل العام مثل مو�شم �شهر رم�شان املبارك 

ومو�شم احلج. 

وقطاعاتها  المجموعة  وإنجازات  القرارات  أبرز  ب( 
التشغيلية خالل العام المالي 2012: 

خلل  املجموعة  وا�شلت  للمجموعة:  اال�سرتاتيجي  التوجه   •
من  مزيد  اإلى  الرامي  ال�شرتاتيجي  توجهها  تطبيق  2012م  العام 
الرتكيز يف اأن�شطتها الرئي�شة )قطاع الأغذية، التجزئة والبل�شتيك( 
ال�ش�ق  يف  منتجاتها  قاعدة  وت��شيع  ال�شتح�اذ  عمليات  خالل  من 
الإقليمي والعاملي وزيادة الطاقات الإنتاجية القائمة لبع�س عملياتها، 
اإ�شافة اإلى العمل على ا�شتحداث ذراع اإنتاجية رابعة تعزز من الأن�شطة 
الرئي�شة القائمة والتحول ب�شكل تدريجي اإلى �شركة ا�شتثمارية قاب�شة.

املجم�عة  قامت  املراعي:  �صركة  يف  املجموعة  ح�صة  زيادة   •
خالل العام 2012م بزيادة ح�شتها يف راأ�شمال �شركة املراعي مببلغ 
2 مليار ريال، لرتتفع ح�شتها بذلك يف �شركة املراعي من  يف حدود 
املجموعة  ل�شرتاتيجية  تعزيزًا  تاأتي  والتي   %36.52 اإلى   %29.95
الرامية اإلى حتقيق مزيد من النمو والتو�شع يف ا�شتثماراتها الرئي�شة 
والتي من بينها قطاع الأغذية، كما تاأتي من�شجمة مع قرارها وخطوتها 
ال�شابقة بزيادة ح�شتها يف �شركة املراعي من 26.5% اإلى %29.95.  

م�سروع �سكوك: تعزيزًا لتوجه املجموعة يف تنويع م�شادر التمويل   •
لتو�شيع  وا�شرتاتيجياتها  خططها  احتياجات  تلبية  يف  للم�شاهمة 
عملياتها احلالية وامل�شتقبلية، فقد مت خلل العام 2012م اإ�شتكمال 
املتطلبات النظامية لإ�شدار �شكوك متوافقة مع ال�شريعة الإ�شلمية 
مليار   5 البالغ  ال�شركة  راأ�شمال  يتجاوز  ل  مبا  اإ�شدارات  عدة  على 
ريال، حيث مت بحمد اهلل اإ�شدار وطرح اأول �شريحة من هذه ال�شكوك 
برنامج  من  كجزٍء  ريال  مليار   1.5 بقيمة  وذلك  2013م  يناير  يف 
ال�شكوك املعتمد من قبل اجلمعية العامة للم�شاهمني وجمل�س اإدارة 
املجموعة بنهاية العام 2012م حيث تبلغ مدة ال�شكوك �شبع �شنوات، 
وقد مت طرح ال�شكوك بقيمتها ال�شمية اإ�شافة اإلى ربح متوقع متغري 
للم�شتثمرين يف ال�شكوك يتمثل يف �شعر العمولة املعرو�س بني البنوك 
 )SIBOR( اأ�شهر  ل�شتة  ال�شعودي  الريال  ودائع  على  ال�شعودية 
م�شافًا اإليه )1.10%( نقطة اأ�شا�س ، علمًا باأن حجم طلبات الكتتاب 
 %260 بتغطية جتاوزت  ريال  اأربعة مليارات  بلغ حوايل  ال�شكوك  يف 

وهلل احلمد.

�سركة �سافوال لالأغذية: حققت �شركة �شافول للأغذية مبيعات   •
العام  7.7% عن  قدرها  بزيادة  ريال،  مليار   16.3 موحدة جتاوزت 
ال�شابق. كما بلغ �شايف ربحها املوحد 626 مليون ريال، وهو ما ميثل 

زيادة قدرها 28% عن �شايف الربح للعام ال�شابق. 

الع�شر  حاجز  بنده  العزيزية  �شركة  مبيعات  جتاوزت  بنده:  اأ�شواق   •
مليارات ريال وحتقيقها ل�شايف ربح بلغ 311.4 مليون ريال مقارنًة 
 .%55.5 قدرها  وبزيادة  ال�شابق  للعام  ريال  مليون   200.1 بــ 
ماركت  )هايرب  التجارية  مراكزها  عدد  زيادة  اإ�شتطاعت  كما 
و�شوبرماركت( اإلى 181 فرعًا منها 145 فرعًا داخل اململكة رغم قوة 
املناف�شة يف قطاع التجزئة باململكة، كما حققت ال�شركة ن�شبة �شعودة 

للوظائف قدرها %39. 

البل�شتيك  قطاع  مبيعات  جتاوز  ا�شتمرار  البال�ستيك:  قطاع   •
حاجز املليار ريال حيث و�شلت قيمة املبيعات الى 1.05 مليار ريال 

بزيادة قدرها 5.2% عن العام ال�شابق له.

جديد  مبنى  ب�شراء  املجموعة  قامت  للمجموعة:  مقر  �سراء   •
يف  واملتمثل  الفرعية  و�شركاتها  العامة  لإدارتها  رئي�شًا  مقرًا  ليكون 
 The – ال�شرقي من م�شروع  )ذا هيد كوارترز بزن�س بارك  الربج 
الكائن  مبدينة جدة، حيث   )Headquarters Business Park

تقديرية  مب�شاحة  دورًا  ع�شر  وخم�شة  اأر�شي  دور  من  املقر  يتكون 
قدرها  اإجمالية  بقيمة  وذلك  مربع(،  مرت   13.404( تبلغ  اإجمالية 
134 مليون ريال. واجلدير بالذكر اأن مرحلة البناء الأ�شا�شية للربج 
ال�شرقي قد انتهت بنجاح. ويجري العمل حاليًا ل�شتكمال الت�شطيبات 
الكهربائية  والتو�شيلت  وال�شباكة  الداخلية  بالتق�شيمات  املتعلقة 
يتوقع  املعلومات، حيث  لتقنية  التحتية  والبنية  الكهربائية  وامل�شاعد 

النتهاء من هذه املرحلة خلل العام 2013م.
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2012م2011م2010م2009م2008مقائمة الدخل )باآلف( الريال ال�شعودي
13.821.37717.917.20221.029.47225.195.70227.391.493الإيرادات- بال�شافـي

)22.629.925()21.224.980()17.614.233()14.809.887()12.007.054(تكلفة الإيرادات
1.814.3233.107.3153.415.2393.970.7224.761.568اإجمايل الربح

335.174352.799459.522440.613578.567�شايف ايرادات ا�شتثمار
110.52679.87797.34096.76773.721اإيرادات اأخرى – بال�شافـي

2.260.0233.539.9913.972.1014.508.1025.413.856اإجمايل الدخل
)2.367.292()2.144.813()1.870.153()1.533.574()1.123.033(م�شروفات بيع وت�شويق

)590.317()562.472()603.138()628.783()465.491(م�شروفات عم�مية واإدارية
)2.957.609()2.707.285()2.473.291()2.162.357()1.588.524(اجمايل امل�شروفات

671.4991.377.6341.498.8101.800.8172.456.247الربح )اخل�شارة( من الت�شغيل
147.980318.116195.055152.78146.651الربح )اخل�شارة( من بيع ا�شتثمارات

-)35.366()283.716()221.596()442.406(انخفا�س موجودات وتكاليف م�شاريع م�شتنفدة
)427.381()317.472()244.260()227.337()153.658(م�شاريف متويل – بال�شافـي

الدخل )اخل�شارة( قبل الزكاة و�شريبة الدخل وحقوق 
الأقلية

223.4151.246.8171.165.8891.600.760
2.075.517

 )268.148()132.024()140.146()63.323()53.387(الزكاة و�شريبة الدخل
170.0281.183.4941.025.7431.468.7361.807.369�شايف الدخل قبل حقوق الأقلية

)405.160()266.360()139.041()231.929(32.330ح�شة حقوق الأقلية
202.358951.565886.7021.202.3761.402.209�شافـي الربح

حوكمة ال�سركات وامل�سئولية االجتماعية: وا�شلت املجموعة   •
وج�شور  »مواثيق  مبادرتيها  تطبيق  يف  2012م  العام  خالل  جه�دها 
�شافول« من خلل براجمها املختلفة يف جمال امل�شئولية الجتماعية 
املجتمع  تطوير  يف  امل�شاهمة  اإلى  تهدف  والتي  �شافول(  )ج�شور 
واجل�شور  الإعاقة  ذوي  الأ�شخا�س  لتمكني  �شافول  مركز  خلل  من 
تطبيق  على  امل�شتمر  وحر�شها  التزامها  بجانب  الأخرى،  واملبادرات 
اإلى اللتزام  نظام حوكمة ال�شركات )مواثيق �شافول( الذي يهدف 
حماية  بهدف  والقوانني  الأنظمة  وتطبيق  احلوكمة  ومبادئ  بقواعد 
حقوق اأ�شحاب امل�شالح ورعايتها وتفعيل دور جمل�س الإدارة وجلانه 
امل�شاهمني  بفعالية مع  والتوا�شل  وال�شفافية  الإف�شاح  وتعزيز عملية 
)ال�شوق  مثل  املختلفة  الت�شال  قنوات  عرب  واجلمهور  وامل�شتثمرين 
الفرعية،   و�شركاتها  للمجموعة  الإلكرتوين  املوقع  ال�شعودية،  املالية 

وعدد من و�شائل الإعلم الأخرى(. 

ج( توقعات مجموعة صافوال للعام المالي 2013م:  

تتوقع املجموعة حتقيق �شايف ربح )قبل الأرباح الراأ�شمالية والبنود ال�شتثنائية( قدره 

1.5 مليار ريال بنهاية العام 2013م، منها 260 مليون ريال �شايف ربح )قبل الأرباح 

الراأ�شمالية( متوقع حتقيقه بنهاية الربع الأول من نف�س العام املايل 2013 باإذن اهلل. 

للعام  األداء  نتائج  ومقارنات  بتفاصيل  بيان  د( 
المالي 2012 باألعوام السابقة 

2012م وحتليلته وم�شاهمة القطاعات يف  وفيما يلي ن�شتعر�س تفا�شيل الأداء للعام 

النتائج الكلية لأعمال املجموعة:
د-1( ملخص النتائج المالية للعام 2012م مقارنة بالعام السابق:

سنوات  خمس  لفترة  الدخل  قائمة  مقارنة  جدول  د-1-1( 
من )2008 إلى 2012م(:
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2012م2011مالتغريات + اأو )- (ن�شبة التغري%البيان )باآلف الريالت(
8.72.195.79125.195.70227.391.493%الإيرادات – بال�شايف

)22.629.925()21.224.980()1.404.945(6.6%تكلفة  الإيرادات 
)4.761.568(19.9790.8463.970.722%اإجمايل الربح

31.3137.954440.613578.567%�شايف ح�شة اأرباح ال�شركاء وال�شركات الزميلة وتوزيعات الأرباح
96.76773.721)23.046(- 23.8%اإيرادات اأخرى – بال�شايف

20.1905.7544.508.1025.413.856%اإجمايل الدخل
)2.367.292()2.144.813()222.479(10.4%م�شروفات بيع وت�شويق

)590.317()562.472()27.845(5%م�شروفات عم�مية واإدارية
)2.957.609()2.707.285()250.324(9.2%جمم�ع امل�شروفات

36.4655.4301.800.8172.456.247%الربح )اخل�شارة( الت�شغيلي
152.78146.651)106.130(-69.5%الربح )اخل�شارة( من بيع ا�شتثمارات

-)35.366(35.366-100%انخفا�س موجودات وتكاليف م�شاريع م�شتنفدة
)427.381()317.472()109.909(34.6%م�شاريف متويل – بال�شايف

29.7474.7571.600.760%الربح )اخل�شارة( قبل الزكاة و�شريبة الدخل وحقوق الأقلية
2.075.517

 )268.148()132.024()136.124(103.1%الزكاة و�شريبة الدخل 
23.1338.6331.468.7361.807.369%�شايف الربح قبل حقوق الأقلية 

)405.160()266.360( )138.800(52.1%حقوق الأقلية 
16.6199.8331.202.3761.402.209%�شايف الربح 

ملحوظة: مت التطرق اإلى الأ�شباب التي اأدت اإلى الفروقات اجلوهرية يف الربحية والنتائج الت�شغيلية للعام 2012م مقارنة بنتائج العام ال�شابق يف البند )3( اأعله مبا يف ذلك التوقعات التي اأعلنتها املجموعة.  

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

د-1-2( رسم بياني يوضح نمو صافي المبيعات وصافي األرباح للمجموعة لألعوام )2008 إلى 2012م(:

منو �شافـي الأرباح خلم�س �شنوات )2008- 2012م(
)مبليني الريالت(

مبيعات/اإيرادات �شافول خلم�س �شنوات )2008-  2012م( 
)مبليني الريالت(

٢٠٠٨
٢٠٠٩

٢٠١٠
٢٠١١

٢٠١٢

١٣,٨٢١
١٧,٩١٧

٢١,٠٢٩
٢٥,١٩٦

٢٧,٣٩١

٢٠٠٨
٢٠٠٩

٢٠١٠
٢٠١١

٢٠١٢
٢٠٢

١,٢٠٢

٩٥٢ ٨٨٧

١,٤٠٢
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2011م2012ماملنتجات/ واأ�شماء العالمات التجاريةالدول / الن�شاط
باآلف الريالتباآلف الريالتمبيعات منتجات زي�ت الطعام وال�شمن النباتي:

2.444.0832.524.929عافية، العربي، اأوليت، املائدة، �شم�س، �شن جلو، دلل، عافية كانول- اململكة العربية ال�شعودية واخلليج واليمن
1.111.5641.049.533روابى، عافية، جنة، �شليت، حلوة- م�شر 
4.404.4163.361.119لدان، افتاب، بهار، عافية- اإيران

174.013210.684ليتو، خزايو�شكا - كازاخ�شتان 
615.351550.968�شباح، الطيب، �شوداين- ال�ش�دان 

279.877279.316عافية، هالة- املغرب 
887.353813.698يودوم ، �شريما- تركيا

661.544524.022عافية، اولي�ر- اجلزائر
)2.328()13.524(-- عائدات ا�شتثمار موحدة

10.564.6779.311.941اإجمايل مبيعات منتجات ن�شاط  زيوت الطعام )1(
مبيعات منتجات ن�شاط املكرونة

449.10050.616*امللكة،  ايطاليانو    Italiano، مكروناتو Macaronto اإجمايل مبيعات منتجات ن�شاط املكرونة )2(
مبيعات منتجات ال�شكر واملحليات 

3.766.8724.082.008�شكر الأ�شرة و�شكر زيادة، �شفاء، نهار، حل،  �شويفا- اململكة العربية ال�شعودية  ودول اخلليج واليمن
1.608.0331.779.353�شكر الأ�شرة- م�شر  )ال�شركة امل�شرية املتحدة لل�شكر( 
5.374.9055.861.361اإجمايل مبيعات منتجات ن�شاط ال�شكر )3(

مبيعات قطاع التجزئة )اأ�شواق بنده(  
9.519.0508.574.156 اأ�شواق العزيزية بنده املتحدة )بنده وهايرببنده( - اململكة العربية ال�شعودية  

309.553310.700 هايرب بنده- الإمارات العربية املتحدة - دبي 
327.919296.695�شوبرماركت - اجلمهورّية اللبنانّية

10.156.5229.181.551اإجمايل اإيرادات قطاع التجزئة )4( 
مبيعات قطاع البال�شتيك 

- اململكة العربية ال�شعودية 
» م�شانع جدة والريا�س«  

933.665872.181يقوم القطاع بت�شنيع العبوات ح�شب طلب العملء باململكة وخارجها. 

126.082131.942يقوم القطاع بت�شنيع العبوات ح�شب طلب العملء مب�شر وخارجها.- م�شر )نيومارينا(                   
)2.590()6.564(اإ�شتبعاد اإيرادات بني ال�شركات الفرعية
1.053.1831.001.533اإجمايل مبيعات ن�شاط  البل�شتيك )5(

اأخرى
138.535122.815-  الن�شاط العقاري - بال�شعودية

138.535122.815اإجمايل مبيعات الأن�شطة الأخرى )6(
27.736.92225.529.817اإجمايل الإيرادات  

)334.115( )345.429(ا�شتبعاد اإيرادات بني ال�شركات الفرعية
27.391.49325.195.702�شايف الإيرادات

* ملحوظة: يعزى الرتفاع الكبري يف مبيعات عام 2012م يف ن�شاط املكرونة مقارنة بعام 2011م اإلى اأن مبيعات عام 2012 متثل مبيعات كامل العام، بينما مبيعات 2011م متثل مبيعات فرتة وجيزة من العام  2011م، حيث مت 
ال�شتحواذ على ن�شاط املكرونة خلل الربع الأخري من عام 2011م.

د-1-4( 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(:
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2012م2011م2010م2009م 2008مالبيــان
ريال �شع�ديريال �شع�ديريال �شع�ديريال �شع�ديريال �شع�ديقائمة املركز املايل بالآلف

4.764.4305.633.5075.910.6437.773.8138.544.892م�ج�دات متداولة ) اأ (
6.001.6066.313.4326.724.1287.740.2799.302.929مطلوبات متداولة   ) ب(

)758.037(33.534)813.485()679.925()1.237.176(راأ�س املال العامل ) اأ -  ب ( 
4.764.4305.633.5075.910.6437.773.8138.544.892م�ج�دات متداولة 

5.525.0596.086.2567.132.0766.943.1339.016.692الأ�شول الأخرى طويلة الأجل
4.250.6635.536.7614.739.2175.384.4305.779.951ممتلكات، اآلت ومعدات 

14.540.15217.256.52417.781.93620.101.37623.341.535اإجمايل امل�ج�دات 
6.001.6066.313.4326.724.1287.740.2799.302.929املطلوبات املتداولة 

1.117.1361.996.2022.394.8072.821.4943.612.246قرو�س طويلة الأجل
284.730418.979448.133468.786544.308املطلوبات الأخرى 
7.403.4728.728.6139.567.06811.030.55913.459،483اإجمايل املطلوبات 
5.000.0005.000.0005.000.0005.000.0005.000.000راأ�ص املال املدف�ع

1.389.1651.960.6282.020.0372.722.4673.286.670الحتياطات والأرباح املدورة 
6.389.1656.960.6287.020.0377.722.4678.286.670حقوق امل�شاهمني 

747.5151.567.2831.194.8311.348.3501.595.382حقوق الأقلية 

14.540.15217.256.52417.781.93620.101.37623.341.535اإجمايل املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

د-1-5( رسم بياني يوضح إسهامات القطاعات واألنشطة الرئيسة للمجموعة في اإليرادات الموحدة للعام 2012م:

د-1-6( جدول مقارنة قائمة المركز المالي للمجموعة لفترة خمس سنوات من )2008م إلى 2012م(:
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المستحقة  والمبالغ  الفرعية  وشركاتها  للمجموعة  األجل  وقصيرة  طويلة  القروض  تفاصيل  ه�( 
لجهات حكومية:

هـ-1( قروض طويلة األجل: تتكون القروض طويلة األجل كما في 31 ديسمبر 2012م من اآلتي )بأآلف الرياالت(: 

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

ر�شم بياين يو�شح التغري يف حقوق امل�شاهمني
 لالأع�ام )2008م - 2012م ( ) مبليني الريالت( 

ر�شم بياين يو�شح التغري يف موجودات/اأ�شول ال�شركة
 لالأع�ام )2008- 2012م( )مبليني الريالت(

قرو�س طويلة الأجل 
)باآلف الريالت(

ا�شم البنك/اجلهة املقر�شة
2012م

)باألآف الريالت(
2011م

)باألآف  الريالت(
�شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي 

19.68923.829�شندوق التنمية ال�شناعية- �شركة �شافول لأنظمة التغليف 
19.68923.829املجم�ع ) اأ ( 
بنوك جتارية :

3.112.6931.831.250�شامبا، ال�شعودي الفرن�شي، ال�شعودي لل�شتثمار، بنك اجلزيرة- جمموعة �شافول 
262.222370.000الأهلي التجاري، البنك ال�شعودي الربيطاين- �شركة العزيزية بنده املتحدة 

198.101337.187 الأهلي التجاري، �شامبا، بنك »اإت�س.اإ�س.بي.�شي   HSBC برتكيا- �شركة عافية العاملية
38.25530.764�ش��شيتيه جرنال – اجلزائر، بنك فرن�شا- �شركة �شافول للأ�شواق النا�شئة 

836.682813.598ال�شعودي الربيطاين، �شامبا، بنك �شتاندرد ت�شارترد – م�شر، والتجاري الدويل مب�شر- ال�شركة املتحدة لل�شكر

10.969-بنك »اإت�س.اإ�س.بي.�شي- HSBC،  البنك الهلى �شو�شيتيه جرنال – NBSG«- املكرونة
55.55660.000ال�شعودي الربيطاين، �شامبا- �شركة �شافول لأنظمة التغليف 

4.503.5093.453.768املجم�ع ) ب ( 
4.523.1983.477.597جمموع القرو�س طويلة الأجل ) اأ + ب ( 

- ناق�شًا اجلزء املتداول:
)4.140()5.060(- �شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي

)651.963()905.892(- بنوك جتارية
3.612.2462.821.494قرو�س طويلة الأجل

تتحرى اإدارة جمموعة �شافول دائمًا اأن تتم معاملتها املالية وفقًا لل�شيغ الإ�شلمية املتعارف عليها يف عملية التمويل، خا�شة فيما يتعلق ب�شيا�شة القرو�س، كذلك بادرت خلل 
هذا العام باإن�شاء �شكوك متوافقة مع ال�شريعة الإ�شلمية. ونتيجة لهذا التوجه فاإن الت�شهيلت التي تتح�شل عليها املجموعة داخل اململكة متوافقة مع ال�شريعة الإ�شلمية بحمد 

اهلل. وفيما يلي تفا�شيل القرو�س طويلة وق�شرية الأجل القائمة مع نهاية عام 2012م:

٢٠٠٨
٢٠٠٩

٢٠١٠
٢٠١١

٢٠١٢

٦,٣٨٩
٦,٩٦١

٧,٠٢٠
٧,٧٢٢

٨,٢٨٧

٢٠٠٨
٢٠٠٩

٢٠١٠
٢٠١١

٢٠١٢

١٤,٤٥٠
١٧,٢٥٧
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٢٠,١٠١
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هـ-2( جدول سداد إجمالي القروض طويلة األجل القائمة كما في 2012/12/31م  )بآالف الرياالت(:

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

و( المدفوعات النظامية المستحقة لجهات حكومية:  
لجهات  الفرعية  وشركاتها  المجموعة  على  المستحقة  النظامية  المدفوعات  بقيمة  مقارنة  يوضح  أدناه  الجدول 

حكومية نظامية أو رقابية مع وصف موجز لها وبيان أسبابها، كما في 2012/12/31م )بآالف الرياالت(:  

جمم�عة ال�شنة املالية
�شافول

�شركة عافية
العاملية

العزيزية 
بنده  املتحدة

�شافول 
لأنظمة 
التغليف

ال�شركة 
املتحدة 
لل�شكر

�شافول 
لالأ�ش�اق 
النا�شئة

اإجمايلاملكرونة
2012م

اإجمايل
2011م

 2013000000001.315.217
20142.159.80851.360111.11117.778277.29411.34302.628.694819.949
 2015410.57710.41305.820125.3678.4670560.644464.606
201662.50010.41306.95898.9517.0750185.89792.944
201715.62510.41301.85182.5965.4660115.95159.552
2018010.4130089.1265.9040105.44364.020
2019010.4130000010.4135.206
202005.204000005.2040

2.648.510108.629111.11132.407673.33438.25503.612.2462.821.494املجم�ع 

2011م2012ما�شم البنك/ اجلهة املقر�شة ال�شركة 

1.388.500910.853الراجحي، �شامبا ، بنك اخلليج الدويلجمموعة �شافول

1.037.391947.296ال�شعودي الربيطاين، الأهلي التجاري، �شامبا، )بنوك اأوربية، م�شرية، وايرانية وتركية(  �شركة عافية العاملية 

174.496106.002بنوك �شودانية وجزائرية واأوربية�شركة �شافول للأغذية النا�شئة

16.91932.825البنك الهلى �شو�شيتيه جرنال – NBSG«، البنك الوطني امل�شريم�شروع املكرونة - م�شر

070.000�شامبا �شركة املت�ن 

310.000243.750ال�شعودي الربيطاين، البنك الهلي �شركة �شافول لأنظمة التغليف  

599.969444.703ال�شعودي الربيطاين، �شامبا، البنك الإ�شلمي للتنمية، بنوك م�شرية  ال�شركة املتحدة لل�شكر

3.527.2752.755.429اإجمايل القرو�س ق�شرية الأجل 

2011م2012مو�سف موجز للم�ستحقات مت�سمنًا بيان بالأ�سباب 

241.645200.112الر�ش�م اجلمركية 

117.03784.440الزكاة وال�شريبة 

85.18062.800املوؤ�ش�شة العامة للتاأمينات الجتماعية )ا�شتقطاع التاأمينات الجتماعية للموظفني( واأخرى

17.80431.925تكاليف تاأ�شريات ور�شوم حكومية خمتلفة 

3.53619.603اأخرى 

465.202398.880الإجمايل



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

جتدون يف ال�سفحات التالية تقرير مف�سل عن اأداء وخطط  قطاعات املجموعة الرئي�سة التي 

تديرها املجموعة عرب �سركاتها الفرعية داخل اململكة وخارجها، باالإ�سافة اإىل اال�ستثمارات 

االأخرى التي ال تديرها ومتلك فيها ح�سة رئي�سة
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  4-1( شركة صافوال لألغذية )قطاع األغذية(

�شركتها  خلل  من  الأغذية  قطاع  يف  عملياتها  �شافول  جمموعة  تدير 
والتي  حمدودة  م�شئولية  ذات  )�شركة  للأغذية  �شافول  �شركة  الفرعية 
2013م  يجري العمل حاليًا لتحويلها ل�شركة م�شاهمة مقفلة خلل العام 
باإذن اهلل(، حيث متتلك وتدير بدورها عمليات قطاع الأغذية واملنت�شرة 
الو�شطى،  واآ�شيا  اأفريقيا  و�شمال  الأو�شط  ال�شرق  مبنطقة  دول  ثمان  يف 
زيوت  جمال  يف  اجلودة  عالية  ملنتجات  رائدة   جتارية  علمات  ومتتلك 
30 دولة من دول  الطعام وال�شمن النباتي وال�شكر والتي يتم ت�شويقها يف 
العامل، حيث متلك ح�شة  �شوقية رائدة يف معظم الدول التي متار�س فيها 
موزعني  مع  وتعاقدات  الفرعية  ال�شركات  من  عدد  خلل  من  عملياتها 

جتاريني.  

وفيما يلي نتائج الأداء املوحد ل�شركة �شافول للأغذية و�شركاتها 

أ( نتائج األداء الموحد لشركة صافوال لألغذية:

جمموعة  عمليات  يف  الرئي�شة  القطاعات  اأبرز  من  الأغذية  قطاع  ُيعد 
�شافول،  حيث متلك وتدير املجموعة هذا القطاع عرب �شركتها الفرعية 
دول  من  دول   )8( يف  عملياتها  تنت�شر  والتي  للأغذية«  �شافول  »�شركة 
منطقة �شمال اأفريقيا وال�شرق الأو�شط واآ�شيا الو�شطى. كما متتلك �شافول 
للأغذية علمات جتارية متميزة وعالية اجلودة يف جمال زيوت الطعام 

وال�شمن النباتي وال�شكر والتي يتم بيع منتجاتها يف 30 دولة حول العامل، 
حيث ا�شتطاعت ال�شركة حتقيق مكانة ريادية يف معظم الدول التي تعمل 

فيها.

ولقد حققت ال�شركة مبيعات موحدة جتاوزت 16.3 مليار ريال، وبزيادة 
قدرها 7.7% عن العام ال�شابق. كما بلغ �شايف ربحها املوحد 626 ملي�ن 
ريال، وهو ما ميثل زيادة قدرها 28% عن �شايف الربح للعام ال�شابق والذي 
ومتر  مرت  التي  ال�شعبة  الظروف  من  وبالرغم  ريال.  مليون   489 بلغ 
والظروف  الأو�شاع  اإلى جانب  العام،  فيها خلل  تعمل  التي  الأ�شواق  بها 
ال�شيا�شية غري امل�شتقرة يف عدد من دول الإقليم، وانخفا�س قيمة العملت 
املحلية يف البلدان التي تعمل فيها مقابل الدولر، والتحديات  التي تواجهها 
لتتجاوز الأ�شعار املرتفعة لل�شلع واملواد اخلام العاملية، اإل اأن اأداء القطاع 
جاء جيدًا ومعقوًل ب�شكل عام يف جميع الأ�شواق النا�شجة التي تعمل فيها، 
الدولية  اأن�شطتها  من  عدد  يف  و�شعوبات  حتديات  العام  هذا  �شهد  كما 
اأو خ�شارة مقارنة  اأقل  اأداء  اأن بع�س عملياتها قد حققت  النا�شئة، ورغم 
ال�شركات  لبع�س  امل�شبوق  وغري  التاريخي  الأداء  اأن  اإل  ال�شابق  بالعام 
ال�شالبة على  الأو�شاع  تاأثري  ب�شكل كبري يف احلد من  �شاهم  الفرعية قد 

النتائج املوحدة لل�شركة.    

 شركة صافوال لألغذية تحقق مبيعات موحدة تجاوزت 16.3 مليار ريال،
 وتسجل صافي ربح موحد قدره 626 مليون ريال  للعام 2012 م 

وبزيادة قدرها 28% عن العام السابق. 

م�شنع زيوت الطعام يف اململكة العربية ال�شعودية - جدة



وصل  إجمالي الطاقة اإلنتاجية 
 لمصانع صافوال لزيوت الطعام

 أكثر من 2.1 مليون
طن سنويًا
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النباتي  والسمن  الطعام  زيوت  نشاط  ب( 
واليمن  الخليج  )بالمملكة ودول  والمكرونة 

والشام، إيران، مصر، كازاخستان(

ب-1( �سركة عافية العاملية: 

حيث   ، للأغذية  �شافول  ل�شركة   %95.19 بن�شبة  مملوكة  ال�شركة  هذه 
يف  وم�شانعها  العاملية  عافية  �شركة  عمليات  رئي�س  ب�شكل  وتدير   متتلك 
جمال زيوت الطعام وال�شمن النباتي يف )اململكة العربية ال�شعودية واخلليج 
طاقتها  اإجمايل  ي�شل  والتي  وكازاخ�شتان(  وتركيا،  واإيران،  وال�شام، 
الإنتاجية اإلى اأكرث من 2.1 مليون طن �شنويًا، وفيما يلي ر�شم بياين يو�شح 

حجم الطاقة الإنتاجية مل�شانع ال�شركة ح�شب التوزيع اجلغرايف لها: 

وفيما يلي ن�شتعر�س تفا�شيل اأداء ال�شركات التابعة ل�شركة عافية العاملية 
وحتت علماتها املختلفة الرائدة واملعروفة جلمهور امل�شتهلكني: 

ب-1-1( �سركة عافية العاملية باململكة واخلليج وال�سام: 

عملياتها  باململكة  مقفلة(  م�شاهمة  )�شركة  العاملية  عافية  �شركة  تركٌز 
اأ�شواق ال�شعودية واليمن ودول اخلليج العربي وال�شام. ويقع  مركزها  يف 

الأ�شواق  بتزويد  ال�شركة  م�شنع  يقوم  حيث  جدة،  مدينة  يف  الرئي�س 
املذكورة اآنفًا بزيوت طعام عالية اجلودة وحتت علمات جتارية رائدة. 

وا�شلت �شركة عافية خلل العام 2012م دورها الريادي يف تغطية حاجة 
اأ�شواق املنطقة من زيوت الطعام وال�شتحواذ على ح�شة رائدة يف الأ�شواق 
بينما   %56 ال�شعودية  ال�شوق  من  ح�شتها  بلغت  حيث  فيها،  تعمل  التي 
دول  اأ�شواق  من  و%30  العربي  اخلليج  دول  اأ�شواق  من   %21 بلغت حوايل 

التي تعمل  ال�شركة ريادتها يف الأ�شواق  ال�شام. و�شتوا�شل 
فيها كهدف ا�شرتاتيجي لها خلل العام املايل 2013. وقد 
بن�شبة  ال�شركة  مبيعات  حجم  2012م  العام  خالل  ارتفع 
5% لي�شل اإلى حوايل 390 األف طن، كما جتاوزت مبيعات 
بانخفا�س  2.5 مليار ريال  املنطقة مبلغ  ال�شركة يف هذه 
2011م، ويعزى هذا  2% مقارنة بعام  طفيف بلغت ن�شبته 
ال�شعر  لنخفا�س  املنتجات  بع�س  اأ�شعار  يف  النخفا�س 
الولني.  زيت  وخا�شة  اخلام  الزيت  انواع  لبع�س  العاملي 
بالعام  مقارنة  املبيعات  حجم  يف  الزيادة  من  وبالرغم 
185 ملي�ن ريال  اأن �شايف الأرباح بلغ حوايل  اإل  ال�شابق، 
يف عام 2012م وبانخفا�س قدره 12% عن العام ال�شابق، 
من  عوامل  عدة  اإلى  الربحية  يف  النخفا�س  هذا  ويعزى 
ال�شام  منطقة  بها  متر  التي  ال�شيا�شية  الظروف  اأبرزها 

وعلي وجه اخل�شو�س اجلمهورية العربية ال�شورية. 

لقد تّركزت اأهم الأن�شطة الت�شويقية لل�شركة يف عام 2012م على علمتيها 
زهرة  لزيت  املتزايد  النمو  مع  والعربي«  »عافية  الرئي�شيتني  التجاريتني 
عن   %22 قدرها  وبزيادة  ال�شعودية  الأ�شواق  يف  »�شم�س«  ال�شم�س  دوار 
الرئي�شيني  ملنتجيها  امل�شتمر  ال�شركة  دعم  اإلى  بالإ�شافة  ال�شابق،  العام 
اأ�شواق املنطقة كافة، كما  »العربي« يف  النخيل  الذرة »عافية« وزيت  زيت 
الزيتون«  زيت  »عافية  الطعام  زيت  من  اجلديد  منتجها  ال�شركة  طرحت 
العملء. هذا  وم�شجعا من  واعدًا  اأظهر جتاوبًا  والذي  اململكة  اأ�شواق  يف 
وت�شعى ال�شركة لتطبيق خطط تو�شعية طموحة خلل عام 2013م لتط�ير 
لدول اخلليج  باإل�شافة  ال�شعودي  ال�شوق  لي�شمل  املنتج اجلديد  بيع  خطة 

ومنطقة ال�شام لتوا�شل ال�شركة دورها الريادي يف دول املنطقة. 

ر�شم بياين يو�شح حجم الطاقة الإنتاجية مل�شانع
زيوت الطعام ح�شب التوزيع  اجلغرايف لها )باآلف الأطنان �شنويًا(
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 ب-1-2( �سركة �سافوال به�سهر – اإيران: 

باجلمهورية  به�شهر  �شافول  �شركة  80% من  العاملية  عافية  �شركة  متتلك 
الإيرانية الإ�شلمية، وهي �شركة قاب�شة متتلك وتدير م�شنعني يف اإيران 
حيث  للت�شنيع«،  مارجرين  و«�شركة  ال�شناعية«  به�شهر  )�شركة  وهما 

متتلك العلمات التجارية الرائدة »لدان« و«باهار« و«اأفتاب«.

حيث  به�شهر،  �شافول  ل�شركة  وقيا�شيًا  تاريخيًا  عامًا  2012م  عام  كان 
ال�شوقية  احل�شة  حيث  من  م�شبوقة،  غري  ونتائجًا  اأداًء  ال�شركة  حققت 
وحجم املبيعات و�شايف الأرباح وموؤ�شرات الأداء الرئي�شة الأخرى لل�شركة، 
وذلك بالرغم من التحديات التي واجهتها ال�شركة فيما يخت�س بالأو�شاع 
اإرتفاع  اإيران، وكذلك بالرغم من  والعقوبات الإقت�شادية املفرو�شة على 
تكاليف التوزيع والإمدادات وبع�س التحديات الأخرى املتعلقة ببيئة العمل 
التناف�شية. كما اأن اجلهود التي بذلت يف حت�شني مزيج املبيعات، وحتقيق 
اأق�شى قدر من الكفاءة يف التكاليف والأن�شطة الت�شويقية القوية، والإدارة 
الفعالة لراأ�س املال العامل، كانت هذه العوامل جمتمعة وراء حتقيق هذه 
للعام  وقيا�شية  متميزة  ربحية  ال�شركة  �شجلت  حيث  القيا�شية،  النتائج 

املايل 2012مقارنة بالعام املا�شي.  

خلل  حت�شنهما  لل�شركة  التجارية  والعلمات  ال�شوقية  احل�شة  وا�شلت 
حيث  ال�شوق،  يف  الريادية  مكانتها  بدعم  ال�شركة  قيام  مع  2012م  العام 
لعام   %48.7 اإلى  2011م  لعام   %40 من  ال�شوقية  ال�شركة  ح�شة  زادت 
للعلمة  ال�شوقية  احل�شة  ارتفعت  ال�شتهلكية،  ال�شوق  ويف  2012م. 
التجارية الرائدة يف جمال ال�شمن »لدان« من 86% اإلى 92%، كما �شجلت 
املبيعات بني ال�شركة واملوؤ�ش�شات وامل�شانع ال�شتهلكية )B2B( ارتفاعًا 
ذات  ال�شرائح  يف  2012م  عام   %50 اإلى  ال�شابق  العام   %37 من  تاريخيًا 

القيمة امل�شافة واملارجرين.

كما ارتفع �شايف املبيعات لل�شركة بقيمة 1.1مليار ريال لي�شل اإلى   4.4 
مليار ريال، وهو ما ميثل زيادة قدرها 31% مقارنة بالعام ال�شابق، ويعزى 
ذلك اإلى ارتفاع حجم املبيعات والرقابة امل�شتمرة على اأ�شعار بيع املنتج، 
مملوكة  توزيع  �شركة  باإطلق  2012م  العام  خلل  ال�شركة  بادرت  كما 
بالكامل لها، والتي �شتكون املوزع احل�شري ملنتجات م�شنعيها اإبتداءًا من 
العام 2013م، مما ي�شاهم يف حتقيق الكفاءة فيما يتعلق برت�شيد تكاليف 

�شل�شلة التوريد والتوزيع خلل الأعوام القادمة باإذن اهلل.

التي  والتحديات  املخاطر  ا�شتمرار  اإلى  الإ�شارة  الإدارة  جمل�س  يود  كما 
تواجه ن�شاط ال�شركة باجلمهورية الإيرانية الإ�شلمية والتي �شبق الإف�شاح 
عنها يف التقرير ال�شنوي للمجل�س للعام ال�شابق والتي تتمثل يف العقوبات 
املواد  ا�شترياد  �شعوبة  اإلى  بالإ�شافة  اإيران  على  املفرو�شة  القت�شادية 
يقوم  كما  الدولر،   مقابل  الإيرانية  العملة  وانخفا�س  اخلام من اخلارج 
الإدارة  وتوفري  م�شتمر  وب�شكل  كثب  الأو�شاع عن  الإدارة مبراقبة  جمل�س 

املثلى لهذه املخاطر واإتخاذ التدابري اللزمة حيال ذلك. 
ويرى املجل�س اأن تخ�شي�س احتياطيات تتوازى مع قيمة انخفا�س العملة 
من الأهمية مبكان وذلك حت�شبًا لأي انعكا�شات �شلبية على اأرباح ال�شركة 
م�شتقبًل و�شيقرر املجل�س قيمة هذه الحتياطات ب�شكل ربع �شنوي خلل 

العام املايل 2013. 
ب-1-3( �سركة عافية العاملية )م�سر(:

ال�شيا�شية  مرت جمهورية م�شر العربية بالعديد من الأحداث والظروف 
خالل العام 2012م، مما اأثر على عمليات ال�شركة مب�شر، اإل اأنه وبالن�شبة 
للروؤية وال�شورة العامة، ُتعد م�شر �شوقًا واعدًا وذات اإمكانيات عالية على 
به م�شر  تتمتع  ملا  الإيجابية  النظرة  وتاأتي هذه  والطويل،  املتو�شط  املدى 
من منو �شكاين كبري ومنط وحجم ا�شتهلكي �شخم خا�شة يف الأ�شناف 
التي تعمل يف جمالها ال�شركة مثل زيوت الطعام وال�شمن النباتي واملكرونة. 

يف عام 2012م، حققت ال�شركة تطورًا واأداءًا جيدًا يف فئة ال�شمن وزيوت 
على  املحافظة  ال�شركة  ا�شتطاعت،  حيث  امل�شرية،  ال�شوق  يف  الطعام 
ُيعد  الذي  ال�شمن  قطاع  يف  الريادية  مكانتها  وتعزيز  ال�شوقية  ح�شتها 
ارتفاعًا  كذلك  العام  هذا  �شهد  كما  امل�شرية،  ال�شوق  يف  اإنت�شارًا  الأو�شع 
كبريًا يف مكانة ال�شركة التناف�شية يف قطاع زيوت الطعام مع منو اإجمايل 
ال�شوقية  قليل احل�شة  فيما منت   ،%9 يعادل  لل�شركة مبا  املبيعات  حجم 
بالعام  مقارنة   2012 العام  خلل  »عافية«  الرائدة  التجارية  لعلمتها 

املا�شي. 

ل�شمعة منتجاتها  ب�شكل متميز  ال�شركة  با�شتثمار  لقد مت حتقيق كل ذلك 
ذات العلمات التجارية املتميزة واملعروفة وت�شهد موؤ�شرات الأداء الرئي�شة 
لعلماتها الرئي�شة مثل »روابي« و«جنة« و«عافية« و«ِحلوة« ارتفاعًا ملحوظًا، 
بهذه امل�شري  امل�شتهلك  لدى  را�شخة  قناعة  وجود  يوؤكد  الذي  الأمر 
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العلمات مما ي�شري اإلى اإمكانية حتقيق منٍو وجناٍح اأكرب خلل ال�شنوات 
ال�شوق  م�شتوى  على  املالية  اأهدافها  حققت  ال�شركة  اأن  ورغم  القادمة. 
املحلي، اإل اأن الأو�شاع والأحداث التي مّرت بها م�شر خلل العام 2012م 
هذه  اأثرت  فقد  و�شر�شة،  حادة  تناف�شية  وظروف  اأحداث  من  �شبقه  وما 
الأحداث والتطورات �شلبًا على ربحية ال�شركة، حيث انخف�س �شايف الربح 
العام  لهذا  ريال  ملي�ن   16 اإلى  لي�شل  ال�شابق  للعام  ريال  مليون   54 من 
2012م، اإل اأن ال�شركة م�شتمرة يف تعزيز جهودها واإمكاناتها بهدف زيادة 

ربحيتها خلل ال�شنوات القادمة باإذن اهلل.

�شركة  فيه  تقوم  عام  اأول  2012م  عام  كان  م�سر:   - املكرونة  ن�ساط 

�شافول للأغذية – م�شر بتويل الإدارة الكاملة ل�شركتي ت�شنيع املكرونة 
)امَلِلكة  �شركتا  وهما  2011م   املايل  العام  نهاية  عليهما  ا�شتحوذت  التي 
والفرا�شة(. ولقد كان حتديًا كبريًا اأمام �شركة �شافول للأغذية اأن تقوم 
– ويف  – امَلِلكة  الرائدة  الكبرية  التجارية  بعلمته  الن�شاط  هذا  باإدارة 
جمال جديد بالكامل عليها، اإل اأنها اأدارته وبف�شل اهلل بحكمة وجناح. هذا 
وتبلغ الطاقة النتاجية مل�شانع املكرونة امل�شتحوذة 124 األف طن �شنويًا، 
كما تبلغ ح�شة ال�شركة ال�شوقية حوايل 30% من ال�شوق امل�شرية. وكانت 
ال�شركة  ا�شتطاعت  النتائج بعد عام كامل من ال�شتحواذ م�شجعة، حيث 
زيادة  9%، مع  يعادل  امل�شرية مبا  ال�شوق  ال�شوقية يف  زيادة ح�شتها  من 
حجم مبيعاتها بن�شبة 40%، وزيادة يف �شايف الأرباح بلغت  15 ملي�ن ريال 
وهو )ما ميثل منوًا قدره 45% عن العام ال�شابق(، الأمر الذي يجعل من 
با�شتحواذات  للقيام  منها  ال�شتفادة  �شابقة جناح ميكن  ال�شتحواذ  هذا 

م�شتقبلية على م�شتوى املجموعة.

ب-1-4( �سركة يودوم لزيوت الطعام )تركيا(:

العاملية(  عافية  ل�شركة  بالكامل  )اململوكة  الرتكية  يودوم  �شركة  متار�س 
يف  الكائن  م�شنعها  خلل  من  الطعام  زيوت  اإنتاج  جمال  يف  ن�شاطها 
حمافظة  اأزمري برتكيا، حيث تزّود امل�شتهلك الرتكي مبنتجاتها من زيوت 
الرئي�شتني وهما »يودوم« )التي  التجاريتني  الطعام عن طريق علمتيها  
 %1 على  ت�شتحوذ  )التي  و�شريما  ال�شوق(  ح�شة  من   %15 على  ت�شتحوذ 
من ح�شة ال�شوق( مبنتجات من اأ�شناف متعددة  )مثل زيت زهرة دوار 
ال�شم�س، وزيت الذرة، وزيت الكانول، وزيت البندق، والزيتون( لل�شرائح 

الجتماعية العليا امل�شتهلكة يف ال�شوق الرتكية.

اخلا�شة  �شبكتها  بتاأ�شي�س  بنجاح  ال�شركة  قامت  2012م،  العام  وخالل 
باملبيعات والتوزيع، مما �شاهم يف زيادة حجم مبيعاتها، وعملية التح�شيل، 
واإدارة املخاطر. حيث ارتفعت قيمة املبيعات مبا يعادل 9% لت�شل اإلى 887 
ملي�ن ريال يف عام 2012م، مقارنة بـ 814 مليون ريال للعام ال�شابق، كما 
اأكرث من   بلغ  ال�شابق، حيث  بالعام  6% مقارنة  منى حجم املبيعات بن�شبة 
108 األف طن للعام 2012م يف هذا ال�شوق النا�شج والذي ي�شهد مناف�شة 

حادة و�شر�شة.

ومع نهاية العام ال�شابق، كانت ال�شركة تعمل على ر�شم وتطبيق خطة تهدف 
لتحويل  التجارية  علماتها  ملحفظة  القوية  القاعدة  من  ال�شتفادة  اإلى 
اإلى ربحية. وبف�شل اهلل تعالى، ا�شتطاعت  خ�شارتها خلل العام ال�شابق 

ريال،  ملي�ن   16.6 بلغت  2012م  للعام  �شافية  اأرباحًا  حتقيق  ال�شركة 
باملقارنة مع �شايف خ�شائر بلغت  14.8مليون ريال للعام ال�شابق. ويعزى 
وارتفاع  ال�شركة،  مبيعات  حجم  زيادة  اإلى  الأول  املقام  يف  الأرباح  منو 
هوام�س الربحية يف ن�شاط زيت دوار ال�شم�س وزيت الزيتون، بالإ�شافة اإلى 
�شفقات املبيعات النوعية التي قامت بها ال�شركة مع املوؤ�ش�شات وامل�شانع 

.)B2B( ال�شتهلكية الأخرى

ب-1-5( �سافوال )كازاخ�ستان(

عافية  ل�شركة   %90 بن�شبة  )اململوكة  كازاخ�شتان  �شافول  �شركة  حافظت 
الطعام  زيوت  �شوق  يف  ح�شتها  على  2012م،  عام  خالل  العاملية( 
املميزة  واملكانة  ال�شوق  حجم  من   %19 على  با�شتحواذها  بكازاخ�شتان 
تواجه  التي  التحديات  من  بالرغم   ،)Leto( ليت�  التجارية   لعالمتها 
ال�شركة يف �شوق �شديدة املناف�شة واإ�شرتاتيجية اغراق وحرب يف الأ�شعار 
اإجمايل حجم مبيعات  بلغ  الكازاخ�شتانية.  ال�شوق  املناف�شني يف  من كبار 
ال�شركة 29 األف طن لهذا العام، نتج عنه مبيعات بلغت  174 ملي�ن ريال 
املبيعات  ونتجــت    عن هذه  الـمـا�شــي،   للعــام  ريال  مليون   211 مقابل 
اأرباحا �شافية بلغت 4.6 ملي�ن ريال لعام 2012م، مقابل 0.8ملي�ن ريال 
اأن ال�شركة  تواجه عددًا  اإل  للعام ال�شابق، ورغم هذه النتائج الإيجابية، 
من التحديات يف بيئة العمل من اأبرزها ا�شتمرار تدفق املنتجات الرو�شية 
التناف�شية  امليزة  اأن  اإلى  بالإ�شافة  بكازاخ�شتان  الطعام  زيوت  �شوق  اإلى 

املندجمني  املحليني  املناف�شني  بها  يتمتع  التي 
يف القطاع الفلحي لنتاج املواد الأولية لزيوت 
عائقاأمام  وتقف  قائمة  زالت  ما  الطعام،  
حتقيق منوًا اأكرب يف ربحية ال�شركة هذا وتعمل 
الإدارة يف الوقت احلايل على تطوير  العديد 
عمليات  قاعدة  لتو�شعة  العمل  مناذج  من 
والتو�شع.  النمو   من  مزيد  لتحقيق  ال�شركة 
لديها  املجموعة  فاإن  اخل�شو�س  هذا  ويف 
بخ�شو�س  الإ�شرتاتيجية  اخليارات  من  عدد 
هذه ال�شركة وم�شتقبل عملياتها يف هذا البلد 
يف  حيالها  املنا�شبة  القرارات  اتخاذ  و�شيتم 

الوقت املنا�شب. 
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ج( شركة صافوال لألغذية لألسواق الناشئة – 
زيوت الطعام )الجزائز – السودان - المغرب(:

�شركة �شافول للأ�شواق النا�شئة هي �شركة تابعة ومملوكة بن�شبة %95.4 
ل�شركة �شافول للأغذية، حيث متلك هذه ال�شركة عمليات زيوت الطعام يف 
كل من )املغرب وال�شودان واجلزائر(. وفيما يلي تفا�شيل اأداء ال�شركات 

التابعة له.  
ج – 1( عافية العاملية –اجلزائر:

للأ�شواق  �شافول  ل�شركة  بالكامل  )اململوكة  اجلزائر  عافية  �شركة  بداأت 
يف  عملياتها  الطعام  زيوت  وت�شويق  ت�شنيع  يف  واملتخ�ش�شة  النا�شئة( 
من  الثانية  املرتبة  حاليًا  ال�شركة  وحتتل  باجلزائر،  2008م  اأكتوبر  �شهر 
 %30 ح�شتها  وتتجاوز  اجلزائري،  الطعام  زيوت  �شوق  يف  ح�شتها  حيث 
من حجم ال�شوق، وخا�شة منتجها »عافية« املنت�شر يف جميع اأنحاء البلد.  
2012م بحجم مبيعات بلغ   وا�شلت ال�شركة منوها ال�شريع واختتمت عام 
32% عن العام ال�شابق وكما بلغت املبيعات   األف طن، بنمو قدره   112.5
�شاهم  ال�شابق. مما  العام  26% عن  قدرها  وبزيادة  ريال  مليون   661.5
على  احلفاظ  ال�شركة  ا�شتطاعت  حيث  عام،  ب�شكل  الربحية  حت�شني  يف 
التحول الذي حققته العام ال�شابق و�شجلت اأرباحًا �شافية بلغت 20 ملي�ن 
ريال للعام 2012 مقابل 23.4 ملي�ن ريال يف عام 2011م، وذلك برغم 
�شعف وتراجع قيمة العملة املحلية مقابل الدولر والأ�شباب الأخرى التي 

مت الإ�شارة اإليها.
مكانة  وتعزيز  تطوير  يف  ال�شتثمار  2012م  العام  خلل  ال�شركة  وا�شلت 
ناجحة  ت�شويقية  واأن�شطة  حملت  خلل  من  »عافية«  التجارية  علمتها 
ال�شركة  ا�شتثمرت  ذلك،  اإلى  وبالإ�شافة  والتجار.  للم�شتهلكني  موجهة 
جديد  وم�شت�دع  ملنتجاتها،  جديد  م�شت�دع  لبناء  ريال  ملي�ن   20 حوايل 
لتخزين الزيت اخلام، كما قامت برتكيب وت�شغيل خط انتاج ثالث للتعبئة، 
وقد �شاهم هذا امل�شروع يف زيادة الطاقة الإنتاجية لل�شركة بحوايل %50، 
مما �شي�شاعد كذلك يف تغطية احتياجات ال�شوق اجلزائرية احلالية وخطة 

ال�شركة امل�شتقبلية. 
على  القادمة  القليلة  والأعوام  2013م  عام  خلل  ال�شركة  و�شرتكز  هذا 
ريادية  مكانة  اإلى  الو�شول  بهدف  التو�شعية  ا�شتكمال م�شريتها وخططها 
يف ال�شوق اجلزائرية، بجانب حت�شني م�شتوى ربحيتها، مما يعزز اأ�شولها 

ويعّظم العائد على ال�شتثمار. 

ج – 2( �سافوال - ال�سودان

تاأ�ش�شت �شركة �شافول ال�شودان لزيوت الطعام )اململوكة بالكامل ل�شركة 
�شافول للأ�شواق النا�شئة( يف عام 2005م وذلك بهدف تغطية جزء من 
منط  عليه  ي�شيطر  الذي  الطعام  زيوت  من  ال�شوداين  ال�شوق  احتياجات 
ال�شوداين  الفول  امل�شتخل�شة من  الطعام  زيوت  التقليدي من  ال�شتهلك 
اخلام، �شواء يف عبوات كبرية ُيباع فيها الزيت �شائبًا اأو معباأة يف عبوات 
متثل  القدمية  وعاداته  امل�شتهلك  منط  تغيري  عملية  كانت  حيث  �شغرية، 
اأن تزيد من حجم مبيعاتها  اأنها ا�شتطاعت مع الوقت  اإل  لل�شركة  حتديًا 

وح�شتها ال�شوقية.

وقد كان عام 2012م اختبارًا حقيقّيًا لل�شركة، حيث �شهد ال�شوق تدهورًا 
اأ�شعار زيوت الطعام املحلية، ومن ناحية اأخرى واجهت ال�شركة  حادًا يف 
لقيمة  الكبري  الإنخفا�س  جانب  اإلى  هذا  املدخلت.  تكاليف  يف  زيادة 
لل�شركة.  كبريًا  حتديًا  ل  �شَكّ الذي  الأمر  الدولر،  مقابل  املحلية  العملة 
ويف ظل اقت�شاد م�شطرب كما هو عليه احلال يف ال�شودان، فقد ا�شطر 
الظروف  هذه  وبرغم  اأرخ�س.  اأخرى  بدائل  عن  البحث  اإلى  امل�شتهلكون 
ال�شعبة، اإل اأن ال�شركة ا�شتطاعت اأن حتقق نتائج جيدة من خلل حتقيق 
زيادة قدرها 3% يف حجم مبيعات علمتها التجارية الرئي�شة   »�شباح«، 
 ،%136 بن�شبة  »الطيب«  الثانية  التجارية  كما زاد حجم مبيعات علمتها 
وزاد اإجمايل حجم املبيعات لل�شركة بن�شبة 14% عن العام ال�شابق. ولقد 
اأدى ذلك اإلى حتقيق ال�شركة اأرباحًا �شافية بلغت 32 مليون ريال مقابل 60 
مليون ريال للعام ال�شابق. وبرغم اأن عام 2012م كان عامًا �شعبًا لل�شركة، 
اإل اأن و�شع ال�شركة احلايل يوؤكد على اأن العمل واجلهود التي بذلت يف بناء 
علماتها التجارية، �شتكون ركيزة متينة ملواجهة هذه التحديات واحلالة 
غري امل�شتقرة التي مير بها القت�شاد ال�شوداين، مما يب�شر مب�شتقبل جيد 
والإ�شتهلك  التجارية  ال�شركة من علماتها  اإكت�شبتها  التي  الثقة  يف ظل 

املتنامي لهذه ال�شلعة بال�شودان.  
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خطتتها  تنفيذ  يف  الإ�شتمرار  ه�  2013م  للعام  ال�شركة  هدف  و�شيكون   
التو�شعية الرامية اإلى امل�شاهمة يف حتويل معظم امل�شتهلكني للزيوت غري 
املعباأة اإلى الزيوت املعباأة ذات العلمة التجارية وذلك مقارنة باملنتجات 
الأخرى من خلل منتجيها »�شباح« و«الطيب« اللذين ي�شهدان اإقباًل كبريًا 

جلودتها واأحجامهما وعبواتهما املنا�شبة.

ج – 3( �سافوال – املغرب

للأ�شواق  �شافول  ل�شركة   %100 بن�شبة  )اململوكة  املغرب  �شافول  بدات 
النا�شئة( عملياتها يف عام 2004م كم�شروع جديد وبعد حترير الأ�شعار يف 
�شوق زيوت الطعام يف املغرب، وحاليًا ُتعد ال�شركة الثالثة يف �شوق املغرب، 
التجاريتني  علمتيها  خلل  من   %12 تبلغ  �شوقية  ح�شة  متتلك  حيث 
التي تعر�شت لها  التناف�شية ال�شعبة  "عافية" و"هال"، وبرغم الظروف 
ال�شوق املغربية يف جمال زيوت الطعام خلل العام وارتفاع اأ�شعار الزيت 
ل�شرائب  املايل  التاأثري  بجانب  العملت،  �شرف  معدل  وارتفاع  اخلام، 
مرتاكمة على ال�شركة من �شنوات �شابقة، ورغم ذلك فاإن ال�شركة متّكنت 
بف�شل اهلل من املحافظة على حجم املبيعات لي�شل اإلى 45 األف طن للعام 
حيث  ال�شركة،  ربحية  على  �شلبًا  اأثرت  ال�شعوبات  هذه  اأن  كما  2012م، 
�شجلت ال�شركة خ�شارة �شافية بلغت 6،7 مليون ريال مقابل خ�شارة قدرها 

5،9 مليون ريال للعام ال�شابق. 

ع جمل�س الإدارة هذه ال�شركة اإلى مزيد من املراجعة خلل  هذا و�شُيخ�شِ
العام املايل 2013 لتخاذ القرار املنا�شب يف �شوء اأدائها ال�شابق والنتائج 

التي حققتها عن اأعمالها خلل العام 2012م. 
م�شنع زيوت الطعام بال�شودان



بلغت الطاقة االنتاجية لمصانع 
 السكر بالمجموعة أكثر من

2 مليون طن سنويًا،
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د( نشاط السكر والُمحّليات )بالمملكة ومصر(: 
د-1( ال�سركة املتحدة لل�سكر باململكة:

تدير ال�شركة املتحدة لل�شكر عملياتها من مقرها الرئي�س يف ميناء جدة 
الإ�شلمي، وهي �شركة مملوكة بن�شبة )74.4%( ملجموعة �شافول وذلك 
واململوكة  ال�شناعية  لل�شتثمارات  �شافول  �شركة  الفرعية  �شركتها  عرب 
اأحد  لل�شكر  املتحدة  ال�شركة  ل�شركة �شافول للأغذية. وتدير   %95 بن�شبة 
تبلغ  �شنوية  انتاجية  بطاقة  العامل،  يف  اخلام  ال�شكر  تكرير  م�شانع  اأكرب 
حوايل 1.3 مليون طن. وقد اأ�ش�شت ال�شركة قاعدة ت�شويقية قوية يف ال�شرق 
الأو�شط بالعلمة التجارية الأ�شا�شية والرائدة )الأ�شرة(، وتقوم ال�شركة 
ال�شعودية،  العربية  اململكة  ال�شوق يف  75% من احتياجات وح�شة  بتغطية 
وُتعد ال�شركة من الرواد يف جمال البيع املبا�شر للم�شانع و�شركات القطاع 
ال�شناعي التي تعمل يف جمال الأغذية، كما لها علقات متميزة مع هذه 
ال�شريحة. هذا وقد بلغت الطاقة النتاجية مل�شانع ال�شكر باملجموعة اأكرث 
من 2 مليون طن �شنويًا، وفيما يلي ر�شم بياين يو�شح توزيع حجم الطاقة 

الإنتاجية مل�شانع ال�شكر باململكة وم�شر: 

اأهدافها  حتقيق  2012م،  العام  خلل  لل�شكر  املتحدة  ال�شركة  وا�شلت 
ال�شرتاتيجية من تطوير وتنويع �شلة منتجاتها وعلماتها التجارية وخا�شة 
قد  كانت  والذي  متزايدًا  منوًا  »�شويفا«  منتج  حقق  وقد  املحّليات،  ن�شاط 
لل�شكر   بديل  كمنتج  2011م  العام  خلل  الأ�شواق  يف  ال�شركة  طرحته 
واحتياجاتهم  رغباتهم  يلئم  منتج  عن  يبحثون  الذين  امل�شتهلكني  لفئة 
ملي�ن   1.34 باإجمايل  ال�شركة حجم مبيعات  ال�شحية. هذا وقد حققت 
طن يف عام 2012م بزيادة قدرها 3% عن العام ال�شابق،  مت�شمنة حجم 
�شادرات يقدر بحوايل 368 األف طن.  كما حققت �شايف اإيرادات بلغ 3.77 
مليار ريال بانخفا�س ن�شبته  8% عن العام ال�شابق وذلك نظرًا لنخفا�س 
الأ�شعار العاملية للمواد اخلام عن العام ال�شابق، كما حققت ال�شركة �شايف 

 %1 251 مليون ريال مبعدل انخفا�س طفيف بلغت ن�شبته  ربح بلغ حوايل 
عن العام ال�شابق. 

د-2( ال�سركة امل�سرية املتحدة لل�سكر:

بالإ�شافة  لل�شكر،  املتحدة  لل�شركة   %57 بن�شبة  مملوكة  ال�شركة  هذه 
هذه  يف   %19 تبلغ  مبا�شرة  ملكية  ح�شة  �شافول  ملجموعة  فاإن  ذلك  اإلى 
تكرير  م�شفاة  خلل  من  2008م  عام  عملياتها  ال�شركة  بداأت  ال�شركة. 
ال�شكر اجلديدة التابعة لها يف ميناء العني ال�شخنة مبدينة ال�شوي�س بطاقة 
اإنتاجية تبلغ 750 األف طن، وقد مت زيادة هذه الطاقة الإنتاجية بنهاية عام 
2010م لت�شل اإيل 800 األف طن �شكر اأبي�س �شنويًا، كما حافظت ال�شركة 

على نف�س حجم مبيعاتها 600 األف طن مقارنة بعام 2011م. 
ال�شيا�شية يف جمهورية   اأثرت الظروف وال�شطرابات  العام 2012م،  ويف 
م�شر العربية خا�شة على ال�شعيد العمايل ونقاباتهم على ال�شركة خلل 
العام، حيث واجهت ال�شركة اإ�شرابات عمالية متكررة يف م�شنعها الذي 
يقع بالعني ال�شخنة بال�شوي�س، وهي من �شمن املناطق التي �شهدت اأعلى 
تاأثرت  لذلك،  ونتيجة  2012م.  العام  خلل  عمالية  اإ�شرابات  معدلت 
النتائج املالية لل�شركة �شلبًا وب�شكل كبري بهذه الأحداث، حيث مت تعطيل 
ال�شركة  �شجلت  فقد  الأو�شاع   لهذه  ونتيجة  مرات،  عدة  بامل�شنع  العمل 
انخفا�شًا باأكرث من 150 األف طن من الإنتاج واملبيعات، اإلى جانب حتمل 
التمويل  وتكاليف  بامليناء  العالقة  اخلام  املواد  �شحنات  تفريغ  تكاليف 
مقدرة  جهودًا  بذلت  قد  ال�شركة  اأن  اإل  امل�شنع،  عمل  توقف  فرتة  خلل 
باحتوائها لهذه امل�شكلة وا�شتئناف العمل بامل�شنع بعد التو�شل اإلى اتفاق 

معايل  رعاية  حتت  العمال  نقابة  مع 
العمل امل�شري وبعد بذل جهود  وزير 
مع العديد من اجلهات احلكومية مبا 
خادم  و�شفارة  احلكومة  رئا�شة  فيها 
حيث  مب�شر،  ال�شريفني  احلرمني 
اأعمالها  ذلك  بعد  ال�شركة  ا�شتاأنفت 
متتالية  اأ�شهر  �شتة  لفرتة  انقطاع  بل 
الأو�شاع  لهذه  ونتيجة  احلمد.  وهلل 
قدرها  خ�شارة  ال�شركة  �شجلت  فقد 
72 مليون ريال مقابل �شايف ربح بلغ 2 
مليون ريال للعام ال�شابق، وبرغم هذه 
ربحية قطاع  اأن  اإل  الكبرية  اخل�شارة 
�شافول للأغذية مل يتاأثر نظرًا للأداء 

املتميز لل�شركات الأخرى بالقطاع. 

ر�شم بياين يو�شح حجم الطاقة الإنتاجية 
مل�شانع ال�شكر باململكة وم�شر )باآلف الأطنان �شنويًا(



التقـرير ال�شـنوي للعـام املايل 2012    

40

د–3( �سركة االإ�سكندرية لل�سكر

)اإحدى  لل�شكر  املتحدة  لل�شركة   )%62( بن�شبة  مملوكة  ال�شركة  هذه 
حم�شول  من  ال�شكر  ت�شنيع  جمال  يف  تعمل  حيث  املجموعة(،  �شركات 
بنجر ال�شكر املحلي فهي �شركة ذات طبيعة زراعية �شناعية. وقد اأ�ش�شت 
�شافول هذه ال�شركة خلل عام 2009م، ومت زيادة راأ�شمالها مرتني ليبلغ 
حاليًا 117 ملي�ن دولر )664 مليون( جنية م�شري. هذا وتهدف ال�شركة 
اإيل زراعة ما بني 60 اإلى 70 األف فدان �شنويًا لتوفري 1.3 مليون طن بنجر 
اآلف طن يوميًا( طوال مدة مو�شم  لت�شغيل امل�شنع بطاقته الق�شوى )9 

ح�شاد البنجر البالغة 140 يوما �شنويًا. 

ولقد �شهد عام 2012م تطورات كبرية يف م�شروع �شكر البنجر بالإ�شكندرية 
نتيجة  امل�شروع  موقع  يف  ال�شركة  واجهت  التي  التحديات  برغم  وذلك 
حققت  ال�شركة  اأن  اإل  2011م.  عام  تلت  التي  والأحداث  لل�شطرابات 
اجنازًا و�شل اإلى 92% من حجم امل�شروع وذلك ا�شتكماًل للن�شبة الـ %50 
التي مت اإجنازها خلل العام 2011م، اأي بن�شبة اإجناز اإ�شافية بلغت %42. 
امل�شنع  وتد�شني  لفتتاح  امل�شتهدف  املوعد  جتاه  كبرية  خطوة  هذه  وتعد 
الذي يتوقع له اأن يكون خلل الن�شف الثاين من العام 2013م باإذن اهلل، 
و�شيكون هذا امل�شروع اإ�شافة حقيقية وقوية ملبيعات وربحية �شركة �شافول 

للأغذية خلل الأعوام القادمة مب�شيئة اهلل.

م�شروع �شكر البنجر بالإ�شكندرية  - م�شر





 تجاوزت مبيعات شركة العزيزية بنده
 حاجز العشر مليارات ريال

 وتحقيقها لصافي ربح بلغ 311.4 مليون ريال
وبزيادة قدرها %55.5. 

كما إستطاعت زيادة عدد مراكزها التجارية )هايبر ماركت وسوبرماركت( 
إلى 181 فرعًا منها 145 فرعًا داخل المملكة.
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)قطاع  المتحدة  بنده  العزيزية  شركة   )2-4
التجزئة – بنده وهايبر بنده(

بنده  العزيزية  �شركة  خلل  من  التجزئة  قطاع  �شافول  جمموعة  تدير 
 ،%74.4 بن�شبة  لها  واململوكة  التابعة  مقفلة(  م�شاهمة  )�شركة  املتحدة 
حيث تقوم بنده باإدارة وت�شغيل �شل�شلة من اأ�شواق الهايرب وال�شوبرماركت 
واملتاجر ال�شغرية يف كل من اململكة العربية ال�شعودية والإمارات العربية 
قامت  فقد  2012م،  العام  خلل  املكثفة  للجهود  ونتيجة  ولبنان.  املتحدة 
بنده بافتتاح 14 �شوقًا جديدًا خلل 2012، لي�شل عدد اأ�شواقها حاليًا اإلى 
181 �شوقًا، منها 145 �شوقًا باململكة العربية ال�شعودية  و35 �شوقًا بلبنان 
التي حتتلها بنده يف  الريادية   و�شوقًا واحدًا بدبي، مما يعزز من املكانة 
املنطقة يف جمال جتارة التجزئة، لذا ُتعد �شل�شلة اأ�شواق بنده يف اململكة، 
ف�شًل عن خطتها التو�شعية لفتح عدد 20 �شوقًا  خلل العام 2013م، منها 
باململكة،  2013م  املايل  العام  �شوبرماركت و)5( هايربماركت خلل   15
باإذن  �شوقًا   201 اإلى   2013 بنهاية عام  بنده  لأ�شواق  الكلي  العدد  لريتفع 

اهلل تعالى.  
خالل عام 2012م متّكنت بنده - بف�شل اهلل - من حتقيق منو يف الإيرادات 
قدره 11%، و هو ما يعادل مليار ريال؛ حيث ولأول مرة يف تاريخها، تتجاوز 
اإلى  بذلك  لت�شل  ريال  مليارات  الع�شرة  حاجز  ال�شنوية  اإيراداتها  قيمة 
ما ي�شاوي 10.2 مليار ريال مقارنًة مبا حققته ال�شركة العام ال�شابق من 
اإيرادات بلغت 9.2 مليار ريال. بالإ�شافة لذلك، فقد حققت بنده اإجنازًا 
3% وذلك ب�شايف  اآخرًا يتمثل يف بلوغ �شايف هام�س ربحها ن�شبة  تاريخيًا 
ال�شابق  للعام  ريال  200.1 مليون  بــ  ريال مقارنًة  311.4 مليون  بلغ  ربح 

بزيادة قدرها %55.5. 

الإجمالية  البيعية  امل�شاحة  زيــادة  من  بنده  متّكنت  فقد  اآخــر،  جانب  من 
مقارنة   %6 بلغت  بزيادة  مربعًا،  مرتًا    527.000 اإلى  لـت�شل  لأ�شواقها 
بالعام ال�شابق، وذلك عن طريق افتتاح 14 �شوقًا جتاريًا جديدًا يف اململكة 
عدد  يف  زيــادة  ذلك  واكب  وقد  �شوبرماركت،  و10  هايربماركت   4 منها 
عملء اأ�شواق بنده خلل عام 2012م بن�شبة 4.8% لي�شل بذلك اإجمايل 

عدد عمليات البيع اإلى 91 مليون عملية. 

تعمل  التي  اململكة  الأولى يف جميع مناطق  املرتبة  بنده على  كما ح�شلت 
اخلدمة  ونوعية  اجلــودة  جمــال  يف  للعملء  مت  الــذي  للم�شح  وفقًا  فيها 
احل�شة  بلغت  وقد  هذا  عامة.  ب�شفة  الأ�شعار  اإلى  اإ�شافة  لهم  املقدمة 
ال�شوقية لبنده حاليًا من اإجمايل �شوق التجزئة ال�شعودي لل�شلع الغذائية 
وال�شتهالكية 8%، كما ح�شلت على ح�شة 21.4% يف قطاع ال�شوبرماركت 
والهايربماركت لل�شلع الغذائية ال�شعودي )�شبتمرب 2012م(، مما يجعلها 

اأكرب �شركة يف قطاع التجزئة يف اململكة. 

وفيما يلي ر�شم بياين يو�شح النمو املظ�شرد لأعداد اأ�شواق بنده خلل ال�شنوات ال�شابقة وحتي عام 2012 م

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

منو عدد املراكز التجارية )�شوبرماركت( 
ل�شركة العزيزية بنده باململكة 
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)2013-2015م(  القادمة  الثلث  ال�شنوات  خلل  كذلك  بنده  وتخطط 
اأ�شواقها  اأداء  املحلية عن طريق حت�شني  ال�شوق  ن�شبة ح�شتها يف  لزيادة 
احلالية بالإ�شافة اإلى ال�شتمرار يف ا�شرتاتيجيتها التو�شعية التي تتمثل يف 
اإفتتاح مزيد من الأ�شواق اجلديدة، الأمر الذي يحقق لها تواجدًا جغرافيًا 
33 مدينة وهلل  يغطي حاليًا  والذي  الرئي�شة  اململكة  كافة مدن  وا�شعًا يف 
الأعــوام  خلل  للنمو  بنده  ا�شرتاتيجية  حماور  اأحد  ويتمثل  هذا  احلمد. 
التجارية  علمتها  حتمل  والتي  اخلا�شة  منتجاتها  تطوير  يف  القادمة 
التجارية  العلمة  حتت  اخلا�شة  منتجاتها  دائرة  تو�شيع  مت  وقد  »بنده«. 
»بنده« خلل العام 2012م لت�شمل اأ�شنافًا جديدة من ال�شلع الغذائية وغري 

الغذائية ذات اجلودة العالية. 

النم�  ا�شتمرار  2013م  لعام  التو�شعية  ال�شركة  ا�شرتاتيجية  ت�شمنت  كما 
الريادي  لتعزيز موقعها  الأ�شواق واملتاجر  املبيعات وزيادة عدد  يف حجم 
من  وفــورات  لتحقيق  ال�شركة  وت�شعى  التجزئة  جمال  يف  به  تتمتع  الــذي 
كنها من توفري الب�شائع بقيمة   اقت�شاديات احلجم الكبري الأمر الذي مُيَ

اأف�شل مما ينعك�س اإيجابيًا على عملئها بتقدمي قيمة اأف�شل خلدماتها.

بندة  العزيزية  �شركة  قامت  فقد  الطموحة،  التو�شعية  خططها  ولدعم 
الغربي  ال�شاحل  على  جديد  توزيع  مركز  اإن�شاء  اتفاقية  بتوقيع  املتحدة 
للمملكة وحتديدًا يف مدينة امللك  عبداهلل القت�شادية يف رابغ، حيث تبلغ 
األف مرت مربع   200 التاأ�شي�س  الأولــى من  املرحلة  الأر�ــس خلل  م�شاحة 
ما  ل�شتثمار  ال�شركة  تخطط  كما  باملدينة.  ال�شناعية  املنطقة  يف  وتقع 
يقارب الــ 400 مليون ريال لإن�شاء وجتهيز مركز التوزيع باأحدث التقنيات 
واأعلى امل�شتويات وذلك خلدمة اأ�شواق ومتاجر املناطق الغربية وال�شمالية 
والتو�شع  النت�شار  هدف  ودعم  تعزيز  �شاأنه  من  الذي  الأمــر  واجلنوبية، 

لأ�شواق بندة باململكة.

اأما على م�شتوى جودة العلمة التجارية، فقد ح�شلت �شركة العزيزية بنده 
املتحدة على جائزة »امتياز العلمة التجارية يف قطاع التجزئة« املمنوحة 
  .”World Brand Congress“ التجارية  للعلمة  العاملي  املوؤمتر  قبل  من 
علوًة على ذلك، ت�شتمر بنده يف توجهاتها ال�شرتاتيجية والتي تركز على 
تطوير املوارد الب�شرية وذلك عن طريق توفري خمتلف الربامج التدريبية 
املكثفة، الأمر الذي �شاهم يف زيادة ن�شبة التوطني لت�شل اإلى 39% خلل 
لــ  القت�شادية  جريدة  جائزة  نيل  من  ال�شركة  مّكن  كما   ،2012 العام 

»اأف�شل بيئة عمل يف ال�شعودية«.



 استمرار تجاوز مبيعات قطاع البالستيك
 حاجز المليار ريال حيث وصلت

 قيمة المبيعات إلى 1.05 مليار ريال
بزيادة قدرها 5.2% عن العام السابق له.

 بلغت الطاقة االنتاجية لمصانع قطاع البالستيك بالمجموعة

حوالي 200 ألف طن سنويًا.
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التغليف )قطاع  4-3( شركة صافوال ألنظمة 
البالستيك(- بالمملكة ومصر: 

هي  حمـــدودة(  م�شئولية  ذات  )�شركة  التغليف  لأنظمة  �شافول  �شركة 
�شركة مقرها الرئي�س مبدينة جدة، وهي مملوكة بن�شبة 100%  ملجموعة 
مع  حاليًا  اجلهود  وتتوا�شل  باملجموعة.  البل�شتيك  قطاع  وتدير  �شافول 
اأن  ويتوقع  مقفلة،  م�شاهمة  �شركة  اإلــى  لتحويلها  العلقة  ذات  اجلهات 
تكتمل الإجراءات القانونية لعملية التحّول خلل العام املايل 2013م باإذن 
لل�شناعات  ال�شرق  �شركة  كل من  ويدير  البل�شتيك  قطاع  اهلل.  وميتلك 
البل�شتيكية ومقرها الرئي�س مبدينة الريا�س باململكة العربية ال�شعودية، 
يف  الرئي�س  ومقرها  املحدودة  البل�شتيكية  لل�شناعات  نيومارينا  و�شركة 
مدينة ال�شكندرية بجمهورية م�شر العربية. حيث تعمل �شركة ال�شرق يف 
جمال �شناعة البل�شتيك املرن وال�شلب بينما تعمل �شركة نيومارينا يف 

�شناعة البل�شتيك ال�شلب فقط. 

ويدير قطاع البل�شتيك �شبعة م�شانع، واحد يف جدة، واأربعة يف الريا�س، 
والعبوات  الربيفورم  باإنتاج  امل�شانع  هذه  وتقوم  ال�شكندرية،  يف  واثنني 
ومياه  والع�شائر  ــان  ــب الأل لقطاعات  واحلــاويــات  والأفــــلم  والأغــطــيــة 
والعناية  والبرتوكمياويات ومنتجات ال�شحة  الغازية  ال�شحة وامل�شروبات 
قطاع  يف  لعملئها  وذلــك  الطعام،  وزيــوت  الت�شحيم   ومــواد  ال�شخ�شية  
للبل�شتيك  �شافول  قطاع  وُيعد   واخلارجي.  املحلي  ال�شوق  يف  التجزئة 
وله  وال�شلب،  املرن  بنوعية  البل�شتيك  انتاج  جمال  يف  رائدًا  باملجموعة 
قطاع وا�شع من العملء الذين ينت�شرون يف اأكرث من 35 دولة حول العامل، 
وله ح�شور قوي يف جميع قارات العامل. هذا وقد بلغت الطاقة النتاجية 
وفيما  �شنويًا،  األف طن   200 باملجموعة حوايل  البل�شتيك  مل�شانع قطاع 
يلي ر�شم بياين يو�شح توزيع حجم الطاقة الإنتاجية لهذه امل�شانع داخل 

اململكة وم�شر: 

هذا وقد وا�شل قطاع البل�شتيك يف الرتكيز على روؤيته امل�شتقبلية ليكون 
2020م. حيث يخطط  من اأف�شل الرواد الع�شرين يف العامل بحلول العام 
القطاع يف النمو ذاتيًا ومن خلل القيام بعمليات اندماج وا�شتحواذ تعزز  
من مكانته الريادية والتناف�شية يف هذا القطاع. وخلل عام 2012م واجه 
التحديات الداخلية واخلارجية واملتمثلة يف  العديد من  قطاع البل�شتيك 
ال�شغوطات املتوا�شلة من املناف�شني، بالإ�شافة اإلى اإفرازات الأزمة املالية 
العاملية على الدول الأوربية والتي اأثرت �شلبًا على �شادرات القطاع، اأما يف 
منطقة ال�شرق الأو�شط، فقد تاأثر القطاع بالظروف والتقلبات ال�شيا�شية 
اأ�شعار  التي حدثت نتيجة لإفرازات الربيع العربي والتغيريات الكبرية يف 

العملت.

ولكن على الرغم من التحديات امل�شار اإليها، والتي واجهها القطاع خلل 
العام 2012م، اإل اأن حجم املبيعات املوحد ل�شركة �شافول لأنظمة التغليف 
)التي تدير عمليات قطاع البل�شتيك( قد و�شل اإلى 123 األف طن وبزيادة 
ريال  1.05 مليار  املبيعات  بلغت قيمة  ال�شابق، كما  العام  قدرها 8% عن 
وبزيادة قدرها 5.16% عن العام ال�شابق. نتج عن هذه املبيعات �شايف ربح 
موحد بلغ 100 مليون ريال مقارنه مببلغ 91 مليون للعام ال�شابق وبزيادة 

قدرها %10. 

لأنظمة  �شافول  �شركة  تديرها  التي  الفرعية  ال�شركات  لأداء  وبالن�شبة 
ربح  �شايف  البل�شتيكية  لل�شناعات  ال�شرق  �شركة  حققت  فقد  التغليف، 
للعام 2012م بلغ 27 مليون ريال مقابل 28.9  مليون ريال  للعام ال�شابق، 
بينما حققت �شركة نيومارينا �شايف ربح للعام 2012 بلغ 13  ملي�ن جنية 

م�شري مقابل 17.6 مليون جنية م�شري للعام ال�شابق. 

املبادرات  من  بعدد  ال�شركة  قامت  فقد  الب�شرية،  املوارد  �شعيد  وعلى 
الدورات  من  العديد  تلقوا  والذين  القطاع  يف  للعاملني  املهني  للتطوير 
وقد  املعلومات،   وتقنية  واملالية،  والت�شغيل،  الدارة،  جمال  يف  التدريبة 
ح�شر هذه الدورات ما ن�شبته 20% من اجمايل عدد القوى العاملة ب�شركة 
�شافول لأنظمة التغليف، كما متكّن القطاع من حتقيق برامج ال�شعودة يف 
الفئة املمتازة )VIP( ح�شب متطلبات برنامج نطاقات الذي تتبناه وزارة 

العمل ال�شعودية املوقرة.

ر�شم بياين يو�شح حجم الطاقة الإنتاجية
مل�شانع البل�شتيك داخل اململكة وم�شر )باآلف الأطنان �شنويًا(



5( قطاع اإلستثمارات التي ال تديرها المجموعة
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مجموعة صافوال ترفع حصتها  في رأسمال شركة المراعي من %29.95 
 إلى 36.52% خالل عام 2012م وذلك بمبلغ استثمار إضافي

وصل إلى 2 مليار ريال.

أ( شركة المراعي: 
ُتعد ا�شتثمارات جمموعة �شافول يف �شركة املراعي )�شركة م�شاهمة عامة 
الأغذية،  قطاع  يف  للمجموعة  ال�شرتاتيجية  ال�شتثمارات  من  مدرجة( 
املراعي  �شركة  راأ�شمال  يف  ح�شتها  بزيادة  املجموعة  قامت  فقد  لذلك 
املراعي  �شركة  يف  بذلك  ح�شتها  لرتتفع  ريال،  مليار   2 حدود  يف  مببلغ 

�شبق  ملا  وفقًا   %36.52 اإلى   %29.95 من 
هذا  التقرير،  هذا  �شدر  يف  اإليه  الإ�شارة 
وُتعد املراعي من ال�شركات الرائدة يف جمال 
وتتمتع علمتها  الأو�شط  ال�شرق  الأغذية يف 
التجارية »املراعي« و »لوزين« موؤخرًا ب�شمعة 
وقد  ملنتجاتهما.  العالية  للجودة  نظرًا  جيدة 
العلمات  من  »املراعي«  علمة  اأ�شبحت 
والعامل  اخلليج  دول  يف  املتميزة  التجارية 

العربي. حيث تعمل يف جمال الألبان الطازجة ومنتجاتها املختلفة وكذلك 
يف جمال الع�شائر الطازجة واملخبوزات والدواجن وحليب الأطفال. 

�شايف  و�شل  حيث  العام،  هذا  خلل  متميزًا  اأداء  املراعي  �شركة  حققت 
الربح للعام املايل 2012 اإلى 1.4 مليار ريال مقابل 1.1 مليار ريال للعام 
26.42% وذلك وفقًا ملا ن�شرته املراعي على  ال�شابق وذلك بارتفاع قدره 
19 يناير 2013م. ونتيجة  بتاريخ  ال�شعودية )تداول(  املالية  ال�شوق  موقع 
نقدية  اأرباح  بتوزيع  اإدارتها  جمل�س  اأو�شى  فقد  املتميزة،  النتائج  لهذه 
يف  املنتهية  املالية  ال�شنة  عن  امل�شاهمني  على 
 500 قدره  اإجمايل  مببلغ  2012/12/31م 
التو�شية  �شيتم عر�س هذه  ريال، حيث  مليون 
لعتمادها.  للم�شاهمني  العامة  اجلمعية  على 
�شركة  هي  املراعي  �شركة  اأن  وحيث  هذا 
ال�شع�دية،  املالية  ال�ش�ق  يف  مدرجة  م�شاهمة 
فعليه ميكن الطلع على مزيد من التفا�شيل 
حول اأدائها وتطورات اأعمالها من خلل تقرير 
عنها  املعلن  املالية  ونتائجها   ،2012 املايل  للعام  ال�شن�ي  اإدارتها  جمل�ص 

على موقع ال�شوق املالية ال�شعودية )تداول(.
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ب( شركة هرفي للخدمات الغذائية 
ومملوكة  مدرجة  م�شاهمة  )�شركة  الغذائية  للخدمات  هريف  �شركة  تعمل 
بن�شبة 49% ملجموعة �شافول )ملكية مبا�شرة وغري مبا�شرة( ب�شورة رئي�شة 
اململكة  اأنحاء  يف  املنت�شرة  ال�شريعة  الوجبات  مطاعم  �شل�شلة  ت�شغيل  يف 
وخارجها، كما تقوم باإنتاج املخبوزات واللحوم واحللويات ولها �شبكة توزيع 
ولها خربة  التموين،  املنتجات، ومتلك ق�شمًا خا�شًا بخدمات  لهذه  وا�شعة 

متميزة يف هذا املجال اكت�شبتها عرب خربات ا�شتمرت اأكرث من 31 عامًا. 

�شايف  بلغ  حيث  2012م،  العام  خلل  متميزًا  اأداء  هريف  �شركة  حققت 
للعام  ريال  146.6ملي�ن  مقابل  ريال  مليون   181.2 العام  لهذا  الربح 
ال�شابق وذلك بارتفاع قدره 23.5% وذلك وفقًا ملا ن�شرته هريف على موقع 
ال�شوق املالية ال�شعودية )تداول( بتاريخ 19 يناير 2013م. كما مت افتتاح 
اإجمايل عدد مطاعم  بذلك  لي�شل  2012م  العام  عدد 13 مطعمًا خلل 
ال�شركة  من�شاآت  اأن  كما  دول،  خم�س  يف  منت�شرة  190مطعمًا  اإلى  هريف 

حا�شلة على �شهادة الآيزو 22000، بالإ�شافة اإلى بدء ت�شغيل خط الإنتاج 
الأول اخلا�س باخلبز مب�شنع الكيك واملعجنات اجلديد. وحيث اإن �شركة 
هريف هي �شركة م�شاهمة مدرجة يف ال�شوق املالية ال�شعودية، فعليه ميكن 
الطلع على مزيد من التفا�شيل حول اأدائها وتطورات اأعمالها من خلل 
تقرير جمل�س اإدارتها ال�شنوي للعام املايل 2012م، ونتائجها املالية املعلن 

عنها على موقع ال�شوق املالية ال�شعودية )تداول(. 

ج( نشاط التطوير العقاري:
ج-1( �سركة كنان الدولية للتطوير العقاري: 

منوها  �شافول(  ملجموعة   %29.9 بن�شبة  )اململوكة  كنان  �شركة  وا�شلت 
ملي�ن   104 حوايل   اإلى  ي�شل  ربح  �شايف  حققت  حيث  2012م،  عام  يف 
ريال بزيادة قدرها 5% عن العام ال�شابق، ونتيجة لهذه الأرباح فقد قامت 
التوايل  على  الثانية  لل�شنة  م�شاهميها  على  مرحلية  اأرباح  بتوزع  ال�شركة 
بيع  من  وتوفيقه  اهلل  بحمد  متكنت  كما  املال،  راأ�س  من   %3.7 مبعدل 
املرحلة الثانية من م�شروع م�شارف ال�شكني �شمال جدة، حيث مت الإنتهاء 
اجلدول  ح�شب  ال�شكنية  الوحدات  اأولى  وت�شليم  فيل   146 ت�شييد  من 

التحتية  البنية  تنفيذ  اأعمال  ال�شركة  اأكملت  كما  لها،  املحدد  الزمنى 
واملمتد  الريا�س )م�شارف هيلز(  �شمال مدينة  ال�شكنية  لثاين م�شاريعها 
والفلل  املبيعات  اإ�شتكمال مركز  وقارب  األف مرت مربع   906 على م�شاحة 
النماذج واملرحلة الأولى من احلديقة املركزية ليبداأ بيع الوحدات ال�شكنية 
اإلى  2013م باإذن اهلل. كما تخطط ال�شركة  نهاية الربع الثاين من العام 
اطلق م�شروعني �شكنيني جديدين يف مدينة جدة لي�شبح بذلك اإجمايل 
يقارب خم�شة مليني مرت  ما  تطويرها  على  تعمل  التي  امل�شاريع  م�شاحة 
مربع، مما يجعلها اأحد اأكرب �شركات تطوير امل�شاريع ال�شكنية يف القطاع 

اخلا�س بال�شعودية.
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حت�شني  بال�شركة  اخلا�شة  التجارية  املراكز  وا�شلت  اآخر،  �شعيد  وعلى 
اأدائها ب�شكل ملحوظ حيث اأرتفع �شايف الدخل بن�شبة 57% ووا�شلت ن�شبة 
امل�شاحة املوؤجرة يف مراكز ال�شركة النمو لت�شبح 96% وبلغ عدد املت�شوقني 
56 مليون مت�شوقًا، كما مت بحمد اهلل الإتفاق على متويل اإ�شلمي من البنك 
م�شاريع  يف  التو�شعات  لدعم  ريال  مليون   500 مببلغ  الفرن�شي  ال�شعودي 
التطوير العمراين واملراكز التجارية. ونتيجة جلهود ال�شركة املتوا�شلة يف 
2012م على جائزة  ال�شركة خلل عام  فقد ح�شلت  املجالت،  عدد من 
اأرابيان  جملة  من  2012م  لعام  الأو�شط  ال�شرق  يف  عقاري  ر  مطِوّ اأف�شل 
بزن�س كما ح�شلت على جائزة اأف�شل بيئة عمل يف القطاع العقاري على 

م�شتوى اململكة من جريدة الإقت�شادية. 

ج-2( ا�ستثمارات عقارية اأخرى: 

بجانب  للمجموعة  كذلك  الإ�شافية  العقارية  ال�شتثمارات  اأهم  من 
�شركة  يف   %11.5 لن�شبة  ملكيتها  الدولية،  كنان  �شركة  يف  ا�شتثمارها 
)تداول(   ال�شعودية  املالية  بال�شوق  (مدرجة  القت�شادية  املعرفة  مدينة 
وهي  مبا�شرة.  غري  ملكية  املتبقية  واحل�شة  مبا�شرة  ملكية   %6.4 منها 
من  �شافول  جمموعة  ُتعد  حيث  الواعدة،  القت�شادية  امل�شاريع  من 
املوؤ�ش�شني لهذه ال�شركة. كما متلك 5% من �شركة تعمري الأردنية القاب�شة 
واملتخ�ش�شة يف جمال التطوير العقاري. بالإ�شافة اإلى امتلكها حل�ش�س 

غري رئي�شة يف �شركات عقارية اأخرى مثل �شركة دار التمليك وغريها. 

هذا و�شمن اإ�شرتاتيجية املجموعة التي ترمي اإلى الرتكيز على اأن�شطتها 
راأ�شمال  ببيع معظم ح�شتها يف  2012م  الرئي�شة، فقد قامت خلل عام 
اأرباحًا  القت�شادية حمققة مبوجبها  اهلل  عبد  امللك  مدينة  اإعمار  �شركة 
وا�شلت  كما   .%0.9 لها  تبقى  حيث  ريال،  مليون   47 قدرها  راأ�شمالية 
اأجل  من  املخت�شة  اجلهات  مع  2012م  العام  خالل  جه�دها  املجم�عة 

ا�شتكمال الإجراءات القانونية لنقل كامل ح�شتها يف الأرا�شي اململوكة لها 
بن�شبة 80% من الأر�س الكائنة )باملدينة املنورة( اإلى �شركة مدينة املعرفة 
القت�شادية وفقًا للعقد املربم بني الطرفني وما �شبق اإعلنه للم�شاهمني 
يف هذا اخل�شو�س، اإل اأن الإجراءات القانونية لإمتام عملية البيع مازالت 
باإحاطة  املجموعة  و�شتقوم  املخت�شة،  احلكومية  اجلهات  مع  م�شتمرة 
ال�شوق  موقع  على  وذلك  حدوثها  حال  جوهرية  تطورات  باأي  م�شاهميها 

املالية ال�شعودية )تداول( وفقًا للنظام.   

 Private( االستثمارية  الصناديق  د( 
 )Equities

ول  ح�شة  فيها  �شافول  جمموعة  متلك  التي  الأخرى  ال�شتثمارات  من 
تديرها ما يلي:

د-1( �سركة �سويكورب ال�سعودية:

من   %15 ن�شبة  �شافول  جمموعة  متتلك  مالية  ا�شت�شارات  �شركة  وهي 
�شجلت  وقد  ريال.  مليون   116 تبلغ  ا�شتثمارية  بقيمة  ال�شركة  راأ�شمال 

ال�شركة ربحية خلل الثلث �شنوات الأخرية. 

د-2( �سندوق ج�سور �سويكورب:

على  املعتمدة  ال�شناعات  على  يركز  ا�شتثماري  �شندوق  عن  عبارة  وهي 
ويبلغ  تناف�شية.  ال�شعودية فيها مبيزة  العربية  اململكة  تتمتع  والتي  الطاقة 
حجم ا�شتثمار �شافول يف هذا ال�شندوق 287 مليون ريال ميثل ن�شبة %14 
من قيمة ال�شندوق. و قد قامت �شافول باتخاذ خم�ش�س انخفا�س يف قيمة 
ا�شتثمارها يف هذا ال�شندوق مببلغ 78 ملي�ن ريال يف عام 2008م متزامنًا 
مع هبوط الأ�شواق يف ظل الأزمة املالية العاملية. وي�شتثمر ال�شندوق حاليًا 
يف عدة م�شاريع واعدة يتوقع اأن ت�شتفيد من امليزة التناف�شية التي توفرها 

دول منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا.  

د-3( �سندوق اإنتاج كابيتال املحدودة:

وهي عبارة عن �شندوق ا�شتثماري، قامت املجموعة باإن�شائه وتديره �شركة 
ا�شتهلكي  باإمكانيات منو  تتمتع  التي  ال�شناعات  على  ويركّز  �شويكورب، 
الدفرتية  القيمة  تبلغ  اأفريقيا.  و�شمال  الأو�شط  ال�شرق  منطقة  يف  عايل 
ل�شتثمار �شافول يف هذا ال�شندوق 365 مليون ريال متثل ن�شبة 49% من 
اإجمايل حجم ا�شتثمارات ال�شندوق، حيث يتم توظيف هذه ال�شتثمارات 
ومل  متنوعة.  واأن�شطة  وا�شتثمارات  �شركات  يف  ال�شندوق  اإدارة  قبل  من 

يحقق هذا ال�شتثمار نتائج اإيجابية حتى الآن. 



6( الموارد البشرية وتقنية المعلومات والبرامج التي تم 
تطويرها لصالح الموظفين:
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مع  التواصل  وبرامج  العاملة  القوى  أ( 
الموظفين:  

اأ-1( القوى العاملة: 

لهذا  خا�شة  اأهمية  تويل  �شافول  جمموعة  فاإن  الب�شرية،  املوارد  �شعيد  على 
الوطنية  الكوادر  وتطوير  توظيف  على  م�شتمر  ب�شكل  تعمل  حيث  اجلانب، 
اأعمال  يف  العاملة  للقوى  الكلي  العدد  بلغ  اخل�شو�س  هذا  ويف  ال�شعودية، 
حوايل  منهم  وموظفة،  موظفًا   18.500 من  اأكرث  والدولية  املحلية  املجم�عة 
13.500 موظفًا يف عملياتها باململكة، منهم حوايل 5.500 موظفًا وموظفة من 
ال�شعوديني وال�شعوديات وبن�شبة متو�شط �شعودة يبلغ حوايل 40%، كما اأن غالبية 
الوظائف القيادية والتنفيذية ت�شغلها كفاءات وكوادر �شعودية موؤهلة بحمد اهلل. 
التدريبية  الدورات  العديد من  بتنفيذ  2012م  العام  ال�شركة خلل  قامت  وقد 

وور�س العمل ملن�شوبيها يف كافة القطاعات. 
وتعزيزًا لتطبيق توجهها ال�شرتاتيجي الرامي اإلى توطني الكوادر الب�شرية، فقد 
�شعوديًا  متدربًا   40 حوايل  بتوظيف   2012 املايل  العام  خالل  املجم�عة  قامت 
حديثي التخرج واإحلاقهم للعمل بالإدارة العامة للمجموعة و�شركاتها الفرعية 
باململكة، كما ت�شتمر اجلهود ل�شتيعاب املزيد من ال�شابات وال�شباب ال�شعودي 
خالل العام املايل 2013م، وياأتي هذا الربنامج بهدف اإعداد املديرين وتعزيز 
عمليات  لإدارة  امل�شتقبل  قادة  من  جديد  جيل  وتاأهيل  الإداري  التعاقب  عملية 

املجموعة و�شركاتها الفرعية. 
اأ-2( املوؤمتر ال�سنوي ملديري املجموعة :

التنفيذية  قامت املجم�عة خالل العام 2012م بعقد املوؤمتر ال�شنوي لقياداتها 
ومديريها داخل اململكة وخارجها والذي درجت على عقده ب�شكل �شنوي، حيث 
مت خلل املوؤمتر عر�س ومناق�شة اأداء ال�شركة والدرو�س امل�شتفادة للعام املايل 
املجموعة  وخطط  وبرامج  الإ�شرتاتيجية  الأهداف  مراجعة  مت  كما  2011م، 
بجانب   ،2012 املايل  للعام  الدولية  وعملياتها  باململكة  الفرعية  وال�شركات 
التحديات واملخاطر املحتملة واآليات تنفيذها، كما مت تكرمي ُفُرق العمل من كافة 
�شركاتها بالقطاعات التي حققت اأداء متميزًا خلل العام، بالإ�شافة اإلى تكرمي 
املوظفني الذي اأم�شوا فرتة عمل طويلة يف خدمة املجموعة. كما تخطط لعقد 
2012 وخطط العام املايل  اأداء العام املايل  اإجتماعها ال�شنوي القادم ملناق�شة 

2013 خلل �شهر فرباير من العام 2013م باإذن اهلل.  
اأ-3( تقنية ونظم املعلومات: 

م�شرتك  مركز  خلل  من  التقنية  وخدماتها  براجمها  باإدارة  املجموعة  تقوم 
اخلدمات  اأحدث  بتقدمي  املركز  هذا  يقوم  حيث   ،)SSIS(ٍ املعلومات  لتقنية 
و�شمن  الفرعية،  و�شركاتها  للمجموعة  واملعلوماتية  والربجمية  التقنية 
ا�شرتاتيجية املجموعة، تهدف املجموعة من خلل هذا املركز اإلى تقليل التكلفة، 
ي�شتخدم  ل�شريتها، حيث  للمعلومات و�شمان  تاأمني  توفري  وجودة اخلدمات مع 
املركز اأحدث التقنيات املعمول بها يف جمال ال�شبكات والربجميات الإلكرتونية، 

وتديره كفاءات ماهرة يف جمال تقنية املعلومات والربجميات، مما ي�شاهم يف 
تعزيز خطط وا�شرتاتيجيات املجموعة و�شركاتها التابعة يف املجالت املختلفة.  

لصالح  تطويرها  تم  التي  البرامج  ب( 
موظفي المجموعة: 

انطلقا من مبداأ الرب الذي تتبناه جمموعة �شافول، تقوم املجموعة بتبني عدد 
من الربامج التكافلية التي تهدف اإلى تعزيز علقاتها الجتماعية مع موظفيها. 

ومن اأبرز هذه الربامج:
ب-1( برنامج قرو�ض م�ساكن موظفي �سافوال:

قامت �شافول بتاأ�شي�س هذا الربنامج كمبادرة منها يف العام 1992م، حيث 
يهدف هذا الربنامج اإلى حتفيز موظفي املجموعة و�شركاتها الفرعية على 
املجموعة  وتقوم  م�شتمرة.  ب�شفة  اأدائهم  ومتّيز  العمل  يف  ا�شتمرارهم 
اأ�شا�شيًا  50 راتبًا  من خلل هذا الربنامج بتخ�شي�س قر�س ح�شن قدره 
ملوظفيها املتميزين يف الأداء، ومبا ل يقل عن 500 األف ريال ول يزيد على 
 120 القر�س خلل  قيمة  ت�شديد  يتم  الواحد،  للموظف  ريال  مليون   2.5
�شهرًا. حيث يهدف هذا الربنامج اإلى املحافظة على املوظفني املتميزين 
يف الأداء يف خدمة ال�شركة ومل�شاعدتهم لل�شتقرار من خلل �شراء منازل 
التنفيذي  املجل�س  قبل  من  معتمدة  ل�شيا�شة  وفقًا  ولأ�شرهم  لهم  خا�شة 
هذا  من  امل�شتفيدين  عدد  بلغ  الإدارة يف هذا اخل�شو�س، حيث  وجمل�س 

الربنامج منذ بدايته وحتى نهاية 2012/12/31م  حوايل 100 موظفًا. 
ب-2( برنامج التكافل التعاوين للموظفني:

التعاوين  التكافل  برنامج  تطبيق  يف  2012م  عام  خلل  املجموعة  وا�شلت 
)�شاب(، حيث  الربيطاين  ال�شعودي  البنك  مع  املربم  للتفاق  وفقًا  للموظفني 
يتم عرب هذا الربنامج دفع تعوي�س مايل للموظف قدره 24 راتبًا اأ�شا�شيًا وذلك 
و�شرف  ت�شوية  مت  وقد  الدائم  اأو  اجلزئي  اأو  الكلي  العجز  اأو  الوفاة  حالة  يف 

امل�شتحقات املالية للحالت التي ن�شاأت خلل العام 2012م. 
ب-3( �سندوق تكافل املوظفني:

يهدف هذا الربنامج اإلى م�شاعدة املوظفني يف الدرجات الوظيفية الأقل )من 
وال�شعوبات  الجتماعية  الظروف  بع�س  تواجههم  الذين  املديرين(  فئة  غري 
املالية وامل�شاكل الطارئة اخلا�شة بهم وبعائلتهم، مما يجعلهم يف حاجة ما�شة 
اإلى م�شاعدة مالية عاجلة. كما يعتمد هذا الربنامج يف متويله على امل�شاهمات 
املجموعة  �شهريًا من موظفي  ا�شتقطاعها  يتم  التي  الرمزية  التطوعية  الذاتية 
بجميع الدرجات الوظيفية باململكة الراغبني يف امل�شاركة يف هذا العمل اخلريي 
بجانب م�شاهمة املجموعة املماثلة لل�شرتاكات التي يتم حت�شيلها من املوظفني 
العام  له خلل  التي تقدمت  ال�شندوق بدعم كافة احلالت  �شهريًا. حيث قام 
خا�شة  جلنة  تكوين  مت  حيث  واملو�شوعية  ال�شكلية  ال�شروط  وا�شتوفت  2012م 
لإدارة هذا ال�شندوق،  وقد ا�شتفاد منه حوايل 100 موظفًا خلل العام 2012م 

مقابل 185 موظفًا خلل العام ال�شابق.  

�شورة جماعية للمتدربني من ال�شابات وال�شباب ال�شعوديني مع �شعادة الع�شو املنتدب وفريق الدارة التنفيذية خلل ور�شة العمل التعريفية



قامـــت مجموعة �شافول خلل العـــام 2013م بعقد 
الموؤتمـــر ال�شنـــوي لقياداتها التنفيذيـــة ومديريها داخل 

المملكـــة وخارجها والـــذي درجت على عقـــده ب�شكل �شنوي، 
حيث تم خلل الموؤتمر عر�س ومناق�شة اأداء ال�شركة والدرو�س 

الم�شتفـــادة خـــلل العـــام الما�شي، كمـــا تم مراجعـــة الأهداف 
الإ�شتراتيجيـــة وبرامـــج وخطط المجموعة وال�شـــركات الفرعية 
بالمملكـــة وعملياتهـــا الدوليـــة للعـــام المالـــي 2012، بجانـــب 

التحديـــات والمخاطـــر المحتملـــة واآليات تنفيذهـــا، كما تم 
تكريم فـــرق العمل من كافة �شركاتهـــا بالقطاعات التي 

حققـــت اأداء متميزًا خـــلل العـــام، بالإ�شافة اإلى 
تكريـــم الموظفين الذي اأم�شـــوا فترة عمل 

طويلة في خدمة المجموعة.

المؤتمر السنوي
لمديري مجموعة صافوال



�شورة جماعية للم�شاركني فـي املوؤمتر ال�شنوي ملجموعة �شافول
ويتو�شطهم �شعادة الع�شو املنتدب وبح�شور كبار التنفيذيني واملديرين باملجموعة



7( برامج صافوال للمسؤولية اإلجتماعية



التقـرير ال�شـنوي للعـام املايل 2012    

57

7( برامج �سافوال للم�سوؤولية االإجتماعية :

للربامج  والراعية  الداعمة  �شافول  جمموعة  اإ�شرتاتيجية  مع  ان�شجامًا 
املجتمع،  احتياجات  تلبي  التي  امل�شتدامة  التنمية  حتفيز  بهدف  الوطنية 
تنفيذ  يف  امل�شاهمة  عرب  2012م  العام  خلل  ن�شاطها  املجموعة  كثفت 
العديد من برامج امل�شوؤولية الجتماعية خلل العام وذلك من خلل ج�شور 
�شافول وعن طريق بناء �شراكات مع املوؤ�ش�شات الوطنية، وياأتي يف مقدمة 
الإعاقة  ذوي  الأ�شخا�س  لتمكني  �شافول  مركز  برنامج  املبادرات   هذه 
»القدرات  برنامج  اإلى  بالإ�شافة  ال�شعودية،  اإجناز  وبرنامج  )مكني(، 
فقط  الربامج  هذه  على  املجموعة  دعم  يقت�شر  ول  والقيادة«،  الإدارية 
بل تتوا�شل جهودها مبد يد التعاون عرب ج�شورها لت�شمل عدة موؤ�ش�شات 
وتخ�ش�س  هذا  ربحية،  غري  اأهلية  ومنظمات  تعليمية  ومراكز  حكومية 
قطاعاتها  من  الت�شغيلية  اأرباحها  �شايف  قيمة  من   %1 ن�شبة  املجموعة 

الرئي�شة �شنويًا لدعم برامج امل�شوؤولية الجتماعية ومن اأبرزها ما يلي:

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

مت تاأ�شي�س هذا ااملركز بهدف تدريب وتاأهيل الأ�شخا�س ذوي الإعاقة ومن 
القطاع  وموؤ�ش�شات  التابعة  الفرعية  و�شركاتها  املجموعة  يف  توظيفهم  ثم 
اخلا�س الأخرى، حيث قام املركز خلل العام 2012 بتدريب وتوظيف 120 
من الأ�شخا�س ذو الإعاقة وذلك باملجموعة و�شركاتها الفرعية بالإ�شافة 

لعدد من موؤ�ش�شات و�شركات القطاع اخلا�س، كما تخطط ال�شركة لتدريب 
�شبق  حيث  اهلل  باإذن  2013م  العام  خالل  �شخ�ص   200 عدد  وتوظيف 
ذوي  الأ�شخا�س  فئة  من   306 حوايل  وتوظيف  بتدريب  قام  اأن  للمركز 
الإعاقة خلل العامني ال�شابقني �شمن خطته التجريبية. و�شمن مبادرات 

املركز كذلك ما يلي: 

اأ-1( م�سروع �سافوال ل�سهولة الو�سول:

ل�شمان بيئة عمل �شهلة الو�شول للأ�شخا�س ذوي الإعاقة اأنهت املجموعة 
ال�شامل« يف  الو�شول  �شهولة  »م�شروع   %100 بن�شبة  2012م   العام  خالل 
مرافق ثلث من �شركاتها الفرعية هي: )عافية العاملية، وال�شركة املتحدة 
وفقًا  وذلك  جدة،  مبدينة  الكائنة  للبل�شتيك(  �شافول  و�شركة  لل�شكر، 
للتقييم الذي قامت به منظمة جييت�س )GAATES(  وهي منظمة عاملية 
متخ�ش�شة يف جمال تقنيات  الو�شول ال�شامل  والتي قامت بتقييم برنامج 
لذلك   وفقًا  مت  حيث   ،)Total Accessability( ال�شامل  للو�شول  �شافول 
اإ�شدار �شهادة مطابقة عاملية للم�شروع لهذه املرافق الثلث، حيث تهدف 
هذه املبادرة ال�شرتاتيجية اإلى تطوير بيئة العمل والعمل بطريقة م�شئولة 
ل تنقل وو�شول  يف املجتمع. ويهدف هذا امل�شروع اإلى �شمان بيئة عمل ت�شِهّ
مبانيها  بني  وعملئها  املجموعة  موظفي  من  الإعاقة  ذوي  الأ�شخا�س 
من  املزيد  يف  ا�شتثمارها  املجموعة  و�شتوا�شل  هذا  املختلفة.  ومرافقها 
امل�شاريع التي تعزز دمج فئة الأ�شخا�س ذوي الإعاقة يف بيئة عمل اأف�شل 

خالل العام 2013م. 

اأ-2( نظام املر�سد والزميل:

التدريبي  الربنامج  تنفيذ  مركز )مكني( يف  �شافول من خلل  ا�شتمرت 
يهدف  الذي  والزميل«  املر�شد  نظام  تطبيق  واآلية  بـ«مفهوم  اخلا�س 
بيئة  وتهيئة  الإعاقة  ذوي  الأ�شخا�س  مع  التعامل  وثقافة  الوعي  ن�شر  اإلى 
عمل منا�شبة لهم، حيث مت تدريب 85 موظفًا وموظفة يف اإدارات املوارد 
الب�شرية وخطوط الإنتاج باملجموعة و�شركاتها الفرعية حول كيفية التعامل 

مع الأ�شخا�س ذوي الإعاقات املختلفة يف بيئة العمل. 
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اأ-3( مبادرة التقارير امل�ستدامة

)Global Reporting Initiative( GRI 

اأ�شدرت جمموعة �شافول تقريرها الأول لل�شتدامة خلل العام 2012م 
– والذي يتعلق باأعمال ون�شاطات ال�شركة لل�شنة ال�شابقة وهو مبني على 
التقرير من  وقد متت مراجعة    G3 العاملية  التقارير  ملبادرة  نظام  اآخر 
مبادرة   )B+( م�شتوى  وحقق   )CSE( والتميز  ال�شتدامة  مركز  قبل 
  )Global Reporting Initiative( GRI التقارير امل�شتدامة 
اإن  ومعايريها.  ال�شتدامة  تعزيز  على  تعمل  ربحية  غري  منظمة  وهي 
القت�شادي  الأداء  حول  معلومات  يعطي  تقرير  هو  ال�شتدامة  تقرير 
والبيئي والجتماعي ويف جمال احلوكمة للمنظمات وتكمن اأهمية تقارير 
ال�شتدامة يف تعزيز الثقة ب�شمعة واأداء ال�شركة وتقييم جهودها يف جمال 

امل�شئولية الإجتماعية وال�شفافية وامل�شاءلة واملمار�شات البيئية.

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

تنفيذ  �شافول(  جمموعة  �شركات  )اإحدى  بنده  العزيزية  �شركة  وا�شلت 
املجتمع  اإلى خدمة  تهدف  وامل�شاريع،  الربامج  متعددة  ثابتة  ا�شرتاتيجية 
بكافة �شرائحه وفئاته، كم�شاريع: »دع الباقي لهم«، و«قافلة بنده اخلريية«، 
ال�شاملة  ال�شرتاتيجية  امل�شاريع  اإلى  ت�شاف  العيد«.  »ك�شوة  وم�شروع 
والعديد  �شديقتي«  »بيئتي  البيئة  كم�شروع  موؤخرًا،  بنده  اعتمدتها  التي 
وللعام  توا�شل  حيث  الجتماعية،  للم�شوؤولية  ال�شرتاتيجية  امل�شاريع  من 
تطوره وجناحه،  م�شرية  لهم«  الباقي  »دع  م�شروع  التوايل،  على  ال�شاد�س 
وهو امل�شروع الذي اأطلقته بنده يف عام 2006م، لدعم عدد من اجلمعيات 
2012م  العام  يف  حقق  وقد  املعوقني،  الأطفال  جمعية  اأبرزها  اخلريية، 
مبلغًا وقدره 6.7 مليون ريال.  علوًة على ذلك، ت�شتمر بنده يف توجهاتها 
طريق  عن  وذلك  الب�شرية  املوارد  تطوير  على  تركز  والتي  ال�شرتاتيجية 
توفري خمتلف الربامج التدريبية املكثفة، الأمر الذي �شاهم يف زيادة ن�شبة 
ال�شركة من نيل  2012م، كما مكن  العام  39% خلل  اإلى  التوطني لت�شل 

جائزة جريدة القت�شادية لــ »اأف�شل بيئة عمل يف ال�شعودية«. 

فريق الإدارة التنفيذية ببنده وفريق اإدارة جمعية الأطفال المعوقين خلل الحتفال بت�شليم مح�شلة حملة دع الباقي لهم
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ج( برنامج إنجاز السعودية: 

برنامج اإجناز ال�شعودية هو امتداد ملوؤ�ش�شة اإجناز العاملية )Junior Achievement Worldwide( وهي موؤ�ش�شة عاملية غري هادفة للربح متخ�ش�شة يف 

تاأهيل الطلب ل�شوق العمل واإطلق امل�شاريع اخلا�شة واملعرفة املالية من خلل الربامج التي تقوم على التجربة ونقل اخلربات العلمية من قبل متطوعي 

القطاع اخلا�س، ويطمح برنامج اإجناز ال�شعودية من خلل الفعاليات التي ينظمها اإلى التعريف بر�شالته الهادفة اإلى تكري�س الريادة وحب العمل احلر 

اململكة مع حلول عام  والطالبات على م�شتوى  األف من الطلب   250 لـ  رائدة  برامج  لتقدمي  ال�شعودي  لل�شباب  العلمية واحلياتية  باملهارات  والنهو�س 

ال�شركاء الداعمني  اأكرب  اإحدى  اإلى كونها  ال�شعودية، بالإ�شافة  اإدارة برنامج اإجناز  املوؤ�ش�شة ملجل�س  ال�شركات  اإحدى  2018م، وُتعد جمموعة �شافول 

لربامج اإجناز ال�شعودية، ف�شًل عن ذلك فاإن عدد كبري من من�شوبي املجموعة قد تطوعوا بالعمل يف حملت اإجناز ال�شافوليني مبعدل 1.123 �شاعة 

تطوعية لتدريب 1.727 طالب وطالبة خلل العام 2012م. 

د( جســــــور أخرى: 

كما وا�شلت املجموعة دعمها لربنامج معهد املدينة للقيادة والريادة )Mile( خالل العام 2012م بالتعاون مع �شركة مدينة املعرفة القت�شادية باملدينة 

املنورة والذي مت تاأ�شي�شه بهدف بناء وتدريب وتاأهيل القدرات الإدارية يف العامل العربي والإ�شلمي، كما قامت بدعم جمعية زمزم للخدمات ال�شحية 

التطوعية ل�شراء معدات �شحية لذوي الحتياجات اخلا�شة،  وكذلك دعم برنامج قدرات الطفولة )CAP( للم�شاهمة يف ت�شيري عيادات متخ�ش�شة تقدم 

برامج تاأهيلية �شاملة لقدرات الأطفال يف النواحي العلجية والجتماعية والنف�شية والتعليمية، بجانب دعم مركز جدة للتوحد )اجلمعية الفي�شلية( من 

خلل كفالة وتاأهيل عدد من طلب ذوي الإعاقة من فئة التوحديني، ودعم جمعية الرب يجدة ومركز جدة للنطق وال�شمع وغريها من املبادرات واجل�شور. 



8( تقرير حوكمة الشركات
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8( تقرير حوكمة ال�سركات :

م�شتثمريها  وكافة  م�شاهميها  مع  لعلقتها  وتعزيزًا  من حر�شها  اإنطلقًا 
واأ�شحاب امل�شالح، واإميانًا منها باأهمية احلوكمة وعمًل مببداأ الإف�شاح 
وال�شفافية، وا�شلت جمموعة �شافول خلل العام 2012م التزامها بنظام 
والأنظمة  املوقرة  ال�شعودية  املالية  ال�شوق  هيئة  من  ال�شادر  احلوكمة 
الأخرى ذات العلقة. وبناء عليه تف�شح املجموعة بجانب اأدائها ونتائجها 
املالية واأعمالها الجتماعية التي �شبق تناولها عن املعلومات التالية والتي 

تهم جمه�ر امل�شتثمرين:

أ( حقوق المساهمين وآليات التواصل معهم: 
واأ�شحاب  م�شاهميها  حلقوق  ورعايتها  واهتمامها  حر�شها  من  اإنطلقًا 
النظام  يف  امل�شاهمني  حقوق  بت�شمني  ال�شركة  قامت  فقد  امل�شالح، 
الأ�شا�شي لل�شركة ودليل احلوكمة للمجموعة الذي قامت بتطويره منذ عام 
عليها  تن�س  التي  امل�شاهمني  حقوق  الوثائق  هذه  ت�شمنت  حيث  2004م، 
اإلى موقع ال�شركة  القوانني والأنظمة والتي ميكن الإطلع عليها بالرجوع 
الإلكرتوين )www.savola.com(، بالإ�شافة اإلى التزامها بن�شر 
التقارير املالية والإعلنات واملعلومات اجلوهرية عرب موقع ال�شوق املالية 
»تداول« وال�شحف اليومية والتقرير ال�شنوي ملجل�س اإدارتها ون�شرة اأخبار 
�شافول )Savola Newsletter ( التي ت�شدر ب�شفة ربع �شنوية 
والإجنليزية(  العربية  )باللغة  اليومية  ال�شحف  اإحدى  مع  تّوزع  والتي 
وتر�شل الكرتونيًا اإلى عدد كبري من امل�شتثمرين وتن�شر على موقع ال�شركة 

الإلكرتوين. كما توجد اإدارة خا�شة للمجموعة ملتابعة �شئون امل�شاهمني.

أ-1( �سيا�سة توزيع االأرباح:
وفقًا للمادة )43( من النظام الأ�شا�شي لل�شركة فاإن �شيا�شة توزيع الأرباح 

ملجموعة �شافول تتمثل فيما يلي:  

1. جتنيب 10% من الأرباح ال�شافية لتكوين احتياطي نظامي، علمًا باأنه
     يجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى ما بلغ الحتياطي 

     املذكور ن�شف راأ�س املال.
راأ�س 5% من  تعادل  للم�شاهمني  اأولى  الباقي بعد ذلك دفعة  يوزع من   .2

     املال املدفوع.
3. يخ�ش�س بعد ما تقدم 7.5% من الباقي ملكافاأة اأع�شاء جمل�س الإدارة.

4. يوزع الباقي بعد ذلك للم�شاهمني كح�شة اإ�شافية يف الأرباح.

والتزامًا مع ما ورد يف النظام الأ�شا�شي لل�شركة اأعله، فاإن املجموعة تقوم 
بتوزيع اأرباح نقدية ربع �شنوية على م�شاهميها بناء على قرار اأو تو�شية من 
جمل�س اإدارتها. وكتطبيق عملي لهذه ال�شيا�شة بلغ ما مت توزيعه وما �شيتم 
ت�زيعه للعام 2012م مبلغ )700( مليون ريال اأرباحًا نقدية على م�شاهمي 
ال�شركة وبواقع )1.40 ريال( لل�شهم الواحد وهو ما ميثل 14% من راأ�شمال 
ذات  تطبيق  يف  2013م  العام  خلل  ال�شركة  و�شت�شتمر  هذا  املجموعة. 
ال�شيا�شة املتعلقة بتوزيع اأرباح نقدية ب�شفة ربع �شنوية، علمًا باأن جمل�س 
اأحقيتها  وتاريخ  الأرباح  لهذ  توزيعه  املقرتح  املبلغ  بتحديد  يقوم  الإدارة 

والإعلن عنها عرب موقع ال�شوق املالية ال�شعودية )تداول( وفقًا للنظام. 
وفيما يتعلق باملكافاأة ال�شنوية لع�شوية جمل�س الإدارة املو�شحة يف النظام 
الأ�شا�شي وامل�شار اإليها اأعله يف �شيا�شة توزيع الأرباح اأعله، فاإن ال�شركة 
تطبق القرار الوزاري رقم 1071 بتاريخ 1412هـ والذي مت مبوجبه حتديد 
احلد الأق�شى للمكافاأة ال�شنوية لع�شو جمل�س الإدارة مبا ل يتجاوز مبلغ 

)200.000( األف ريال للع�شو الواحد.
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اأ-2( توزيعات االأرباح التي متت واملقرتحة للعام 2012م: 

تعزيـــزًا لحقـــوق الم�شاهمين قامت المجموعة خلل العـــام المالي 2012م بتوزيع اأرباح نقديـــة، والتي يو�شى مجل�ـــس الإدارة بالم�شادقة عليها من قبل 
جمعيتكم الموقرة في اجتماعها ال�شنوي للعام 2012م:

اإجمالي التوزيعالفترة

)مليون الرياالت(

ن�سيب ال�سهم

)ريال(

تاريخ االإعالن في 

تداول

تاريخ التوزيع/ تاريخ اال�ستحقاق

مالحظة 

2012/05/5م2012/04/25م2012/04/17م1500.30الربع الأول 
2012/8/11م2012/7/25م2012/7/21م1500.30الربع الثاني
2012/11/17م22/ 10/ 2012م2012/10/16م1500.30الربع الثالث

الربع الرابع
تاريخ انعقاد الجمعية العامة للم�شاهمين2013/01/16م2500.50

 2013/3/16م
توزع بعد موافقة الجمعية 

وذلك خالل 15 يومًا

7001.40المجموع 

ب( رأسمال الشركة واألسهم الحرة كما في 2012/12/31م: 
القيمة ريال/عدد االأ�سهمالبيان

5.000.000.000 ريالراأ�س المال الم�شرح به )ريال �شعودي(-
500.000.000 �شهمًاعدد الأ�شهم الم�شدرة )جميع اأ�شهم ال�شركة اأ�شهم عادية(-
367.238.194 �شهمَاعدد الأ�شهم الحرة )Float Issued Shares( وفقًا ل�شجل ال�شركة بتداول ()كما في فبراير 2013م(-
5.000.000.000 ريالراأ�س المال المدفوع )بالريال(-
10 ريالالقيمة ال�شمية لل�شهم-
10 ريالالقيمة المدفوعة لل�شهم-

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

ج( قائمة المساهمين الرئيسيين: 
بيان باأ�شماء وعدد اأ�شهم ون�شبة ملكية الم�شاهمين الرئي�شيين الذين يملكون 5% فما فوق وتغيرها خلل العام 2012م )بالريال(: 

عدد االأ�سهم كما الجن�سيةا�سم الم�ستثمرم

في بداية عام 

2012م

ن�سبة الملكية 

في بداية العام 

2012م

عدد االأ�سهم كما 

في نهاية عام 

2012م

ن�سبة التغير في 

الملكية بنهاية 

العام 2012م

12.00%12.0060.000.000%60.000.000�شع�دي�شركة ما�شك القاب�شة1
10.93%10.9354.658.575%54.658.575موؤ�ش�شة حكومية �شعوديةالم�ؤ�ش�شة العامة للتاأمينات الجتماعية2
 8.78%8.7543.892.500 %43.750.000�شع�ديال�شيخ عبد اهلل محمد عبد اهلل الربيعة3
8.50%8.5242.520.296%42.594.444�شركة �شع�دية�شركة عبد القادر المهيدب واأولده4

اإقرار: فيما يتعلق بالإ�سعارات المتعلقة بملكية ح�س�ص كبيرة من الأ�سهم اأو اأدوات الدين وتغيرها خالل العام وفقاً للمادة )45( من قواعد الت�سجيل والإدراج، 
تود المجموعة الإقرار باأنها لم تتلق اأي اإخطار من نوعه من كبار المالك بتغٌير ملكيتهم خالل العام المالي 2012، وقد اعتمدت المجموعة في ر�سد البيانات 

اأعاله بناءاً على �سجالت ال�سوق المالية ال�سعودية )تداول(.
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ملحوظـــة: بع�ـــس التواريخ اأعله تعتبـــر تقريبية ومخطط لها من قبل �شافول، اإل اأنها قد تتغير وفقًا للإخطارات الر�شميـــة التي ترد اإليها من قبل الجهات النظامية 
المخت�شة

د( تواريخ األحداث والمناسبات التي تهم المساهمين والمستثمرين: 
تود اأن تعلن مجموعة �شافول عن التواريخ والمواعيد للأحداث التالية خلل العام 2013م والتي تهم م�شاهميها الكرام: 

مالحظاتالحدث2013م

اعتمـــاد النتائـــج المالية للعـــام 2012 وتوزيـــع الأرباح بناءا علـــى تو�شية لجنة اجتماع مجل�س الإدارة. 13 فبراير1.
المراجعـــة، ودعوة الجمعية العامة للم�شاهمين لعقـــد اجتماعها ال�شنوي للعام 

2012م. 
لمراجعة اأداء عام 2012م وخطط وا�شتراتيجات 2013م. عقد الموتمر ال�شنوي لمديري مجموعة �شافول 19 فبراير2.
الموعد المقترح للجتماع ال�شنوي للجمعية العامة 16 مار�ص3.

للم�شاهمين، حيث يخ�شع هذا التاريخ لموافقة الجهات 
المخت�شة.

يتم الإعلن عن موعد الجمعية وجدول اأعمالها عبر تداول وال�شحف المحلية 
وموقـــع ال�شركة الإلكتروني وفقًا للمدة والإجراءات النظامية وبعد اأخذ موافقة 

الجهات المخت�شة. 

اأهم اأحداث الربع االأول : 2013م

اعتماد النتائج المالية للربع الأول2013م وتوزيع اأرباح الربع والتي يتم الإعلن  موعد انعقاد مجل�س الإدارة خلل الربع الأول. 17 اأبريل  4.
عنهـــا على موقع ال�شوق المالية )تداول( فـــور اعتمادها من المجل�س بناء على 

تو�شية من لجنة المراجعة.
�شيتم ن�شر نتائج الربع الأول 2013م  في موقع ال�شوق المالية )تداول( ومن ثم موعد ن�شر نتائج الربع الأول. 17 -21 اأبريل 5.

موقع ال�شركة الإلكتروني وال�شحف اليومية.  
يتـــم �شرفها خـــلل )15( يومًا مـــن تاريخ الأحقية المحدد فـــي اإعلن �شرف اإعلن قرار المجل�س بتوزيع اأرباح الربع الأول.17-21 اأبريل6.

الأرباح الذي يتم ن�شره في موقع تداول. 
�شدور ن�شرة اأخبار �شافول للربع الأول )عربي/21 /4- 75/6.

اإنجليزي(.
تت�شمـــن الن�شرة تغطيـــة لأداء واأخبـــار المجموعـــة و�شركاتهـــا الفرعية داخل 
المملكة وخارجها، ويتم  توزيعها مع اإحدى ال�شحف اليومية كملحق، بالإ�شافة 
اإلـــى ن�شرها على موقع ال�شركة الإلكتروني واإر�شالهـــا بالبريد الإلكتروني لأكبر 

عدد من الم�شتثمرين.      

اأهم اأحداث الربع الثاني : 2013م

اعتماد النتائج المالية للربع الثاني 2013م واأرباح الربع ويتم الإعلن عنها اجتماع مجل�س الإدارة للربع الثاني. 16 ي�لي�8.
في موقع ال�شوق المالية )تداول( فور اعتمادها من المجل�س بناء على تو�شية 

لجنة المراجعة.
اأنظر البند )5( في عمود الملحظات اأعلهن�شر ح�شابات الربع الثاني. 16-20 ي�لي�9.

اأنظر البند )6( في عمود الملحظات اأعله اإعلن قرار المجل�س بتوزيع اأرباح الربع الثاني. 16-20 ي�لي�10.

�شدور ن�شرة اأخبار �شافول للربع الثاني )عربي/8/5-7/20 11.
اإنجليزي(.

اأنظر البند )7( في عمود الملحظات اأعله 

اأهم اأحداث الربع الثالث : 2013م

اأنظر البند )5( في عمود الملحظات اأعلهن�شر نتائج الربع الثالث. 23-28 اأكتوبر12.

اأنظر البند )6( في عمود الملحظات اأعله اإعلن قرار المجل�س بتوزيع اأرباح الربع الثالث. 23-28 اأكتوبر13.

.14 – 10/30
11/10

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

اأنظر البند )7( في عمود الملحظات اأعله 

اأهم اأحداث الربع الرابع : 2013م

اجتماع المجل�س لعتماد الخطة والموازنة التقديرية 11 دي�شمبر15.
للعام المالي 2014م 

اعتماد الخطة والميزانية التقديرية لل�شركة للعام المالي 2014م
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هـ- االفصاحات المتعلقة بتكوين مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين: 
اإن مجل�ـــس اإدارة المجموعـــة هـــو الجهاز الإداري الأعلى الم�شـــوؤول اأمام الجمعية العامـــة للم�شاهمين عن اإدارة ال�شركة وذلك وفقـــا للنظام الأ�شا�شي 
لل�شركـــة والقوانين والأنظمة ذات العلقة. ومـــن اأبرز المهام والوظائف الرئي�شة للمجل�س ر�شم واعتماد التوجهـــات ال�شتراتيجية والأهداف الرئي�شة 
لل�شركة وو�شع ومتابعة اإجراءات الرقابة الداخلية واإدارة المخاطر و�شمان كفاءتها وفاعليتها، واعتماد الموازنات الرئي�شة وال�شيا�شات المالية ومتابعة 
ومراقبـــة اأداء ال�شركـــة واأعمال الإدارة التنفيذية بها، بجانب و�شع ال�شيا�شات التي تنظم العلقة مع اأ�شحاب الم�شالح وتحمي حقوقهم، بما في ذلك 
و�شـــع واعتمـــاد ال�شيا�شات التـــي توؤكد وت�شمن تطبيق وتنفيـــذ الأنظمة واللوائح الر�شمية واللتـــزام بالإف�شاح عن المعلومـــات الجوهرية عن ال�شركة 
واأدائها والتي من �شاأنها اأن ت�شاعد م�شاهمي ال�شركة وجمهور م�شتثمريها في تقييم اأ�شول ومطلوبات ال�شركة، هذا بالإ�شافة اإلى المهام الأخرى التي 

 .)www.savola.com( ورد تف�شيلها في النظام الأ�شا�شي لل�شركة ودليل الحوكمة الإدارية للمجموعة المتوفرتين على موقع ال�شركة الإلكتروني
هـ-1( تكوين جمل�ض االإدارة وت�سنيف اأع�سائه وموؤهالتهم وال�سركات امل�ساهمة التي ال يزالون يتولون ع�سويتها:  

حـــددت المـــادة )16( من النظام الأ�شا�شي لمجموعة �شافول عدد اأع�شاء المجل�س بـ )11(  ع�شوًا وهو ما يتوافق مع الفقرة )اأ( من المادة )12( 
مـــن لئحـــة حوكمة ال�شركات ال�شادرة من هيئة ال�شوق المالية. تم انتخاب مجل�س اإدارة للـــدورة الحالية التي بداأت  في 2010/7/1م ولمدة ثلث 
�شنـــ�ات تنتهـــي فـــي 2013/6/30م ، وجميعهم اأع�شاء غير تنفيذييـــن وم�شتقلين ما عدا من�شب ع�شو مجل�س الإدارة المنتـــدب، وفيما يلي اأ�شماء 
اأع�شـــاء المجل�ـــس وت�شنيف ع�شويتهم وفقـــًا لمعايير الحوكمة ال�شادرة من هيئة ال�شـــوق المالية، وبيان بموؤهلتهم وال�شـــركات الم�شاهمة التي ل 

يزال�ن يت�ل�ن ع�ش�يتها:  
ت�سنيفا�سم الع�سوم

الع�سوية

وغي��ر تعريف موجز بموؤهالت الع�سو )مدرج��ة  الم�س��اهمة  بال�س��ركات  بي��ان 

مدرجة(  التي  يتولى ع�س��ويتها بجانب ع�س��ويته 

في مجل�ض اإدارة مجموعة �سافوال

اأ. �شليمان عبد القادر المهيدب1.
 رئي�ص مجل�ص الإدارة

ال�شنة الثانية – كلية الطب في العام 1985م. غير تنفيذي
له خبرة وا�شعة في مجال التجارة والمقاولت 

ويراأ�س مجل�س اإدارة مجموعة المهيدب القاب�شة. 

العربيـــة  ال�شركـــة  المراعـــي،  )�شركـــة  مدرج���ة: 
للأنابيـــب، البنـــك ال�شعـــودي البريطانـــي )�شاب(، 

�شركة الت�شنيع الوطنية(. 
غير مدرج���ة: �شركة عبد القـــادر المهيدب واأولده، 
ال�شركـــة الدوليـــة لتنميـــة الميـــاه والطاقـــة، ال�شركة 
الأولـــى للتطويـــر، �شركة ج�شـــور �شويكـــورب، �شركة 

ال�شرق الأو�شط ل�شناعة الورق. 
معالي المهند�س عبد اهلل 2.

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

ال�شتثمارات العامة(

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

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

مدرجة: ) �شركة اللجين(

د. عبد الروؤوف محمد مناع3.
ع�ش� مجل�ص الإدارة المنتدب

دكتوراه  من جامعة وا�شنطن- �شياتل – ال�ليات تنفيذي
المتحدة الأمريكية 1982م في الهند�شة 

الميكانيكية، وما ج�شتير علوم هند�شية من جامعة  
كالفورنيا - بيركلي بالوليات المتحدة الأمريكية 

)1976م(، وبكالوريو�س في الهند�شة الميكانيكية 
من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالمملكة 

العربية ال�شعودية )1974م(. 

ال�شعـــ�دي  البنـــك  المراعـــي،  )�شركـــة  مدرج����ة: 
لال�شتثمار، �شركـــة هرفي للخدمات الغذائية، �شركة 

مدينة المعرفة الإقت�شادية(.  
غير مدرج����ة: )�شركة كنان للتطوير العقاري، �شركة 
العزيزيـــة بنـــده المتحدة( حيـــث يتقلـــد ع�شويتهما 

ممثًل لمجموعة �شافول.
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ت�سنيفا�سم الع�سوم

الع�سوية

وغي��ر تعريف موجز بموؤهالت الع�سو )مدرج��ة  الم�س��اهمة  بال�س��ركات  بي��ان 

مدرج��ة( التي يتولى ع�س��ويتها بجانب ع�س��ويته 

في مجل�ض اإدارة مجموعة �سافوال

بكالوريو�س في اإدارة الأعمال من جامعة ت�شابمان غير تنفيذياأ. اإبراهـيم محمد العي�شى4.
1974م.  بالوليات   – كاليفورنيا  

مدرج���ة: )�شركـــة اأ�شمنـــت ينبـــع، مجم�عـــة طيبـــة 
�شركـــة  الفرن�شـــي،  ال�شعـــودي  البنـــك  القاب�شـــة، 

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

الإدارية – جامعة اإنديانا بالوليات المتحدة 
1992م، ماج�شتير اإدارة الأعمال )مع مرتبة 

ال�شرف(  مدر�شة وارتون للإدارة، جامعة 
بن�شلفانيا بالوليات المتحدة في دي�شمبر 1985م.

مدرج���ة: )�شركـــة ال�شمنت العربيـــة، �شركة هرفي 
للخدمات الغذائية(.

غير مدرج���ة: �شركة العزيزية بنده المتحدة، �شركة 
ال�شوق المالية )تداول(، كلية جدة العالمية.

اأ. عبد العزيز بن خالد الغفيلي6.
)ممثل الموؤ�ش�شة العامة 
للتاأمينات الجتماعية(

ماج�شتير في القت�شاد من ال�ليات المتحدة غير تنفيذي
الأمريكية عام 1990م، بكالوريو�س اقت�شاد من 

جامعة الملك �شعود عام1981م.

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

ماج�شتير اإدارة اأعمال – جامعة �شانت اإدورد، غير تنفيذياأ. مو�شى عمران العمران7.
بكالوريو�س هند�شة �شناعية – جامعة الملك 

�شع�د عام 1990م، دبلوم من المعهد الأمريكي 
)AIB( معهد بيت�شبرغ بالوليات المتحدة 

الأمريكية. 

ال�شعـــ�دي  البنـــك  المراعـــي،  �شركـــة   ( مدرج���ة: 
الفرن�شي(. 

غي���ر مدرجة: )�شركة العزيزية بنده المتحدة، ممثل 
لمجموعة �شافول(. 

ماج�شتير اإدارة هند�شية من جامعة جورج م�شتقلاأ. عمار عبد الواحد الخ�شيري8.
وا�شنطن 1984م، بكالوريو�س هند�شة معمارية 
من جامعة جورج وا�شنطن بالوليات المتحدة 

الأمريكية عام 1983م..

مدرج���ة: )مجموعة الطيار لل�شفر وال�شياحة، �شركة 
الدرع العربـــي للتاأمين التعاونـــي، �شركة الت�شالت 

المتنقلة  زين(.
غير مدرجة: )�شركة مورجان �شتانلي(. 

دكت�راه في الإدارة ال�شتراتيجية من جامعة م�شتقلد. غ�شان اأحمد ال�شليمان9.
ُهل بالمملكة المتحدة عام 2004م، ماج�شتير 

اإدارة الأعمال )مع مرتبة ال�شرف( من جامعة 
�شان فران�شي�شكو عام 1980م ، بكالوريو�س 

اإدارة اأعمال بدرجة ال�شرف من جامعة منلو 
في  الأمريكية  المتحدة  بالوليات  – كاليفورنيا 

1978م. 

مدرجة: )�شركة الأ�شمنت العربية(
غي���ر مدرجة: )م�شت�شفيات ومراكز المغربي، �شركة 
عنيزة لل�شتثمار، �شركة فين�شر كابيتال ال�شتثمارية 

ال�شعودية(. 

بكالوريو�س علوم اقت�شادية وت�شويقية من جامعة م�شتقلاأ. محمد عبد القادر الف�شل10.
�شان فران�شي�شكو – الوليات 1977م.

مدرجة : )ل ي�جد(
غي���ر مدرجة :�شركة جـــدة القاب�شة للتطوير، �شركة 

دار التمليك، �شركة كنان الدولية للتطوير العقاري
  ماج�شتير في اإدارة الأعمال – جامعة راي�ص م�شتقلاأ. بدر بن عبد اهلل العي�شى11.

بكالوريو�س  2006م،  عام  المتحدة  – الوليات 
في القت�شاد – جامعة فيرجينيا – ال�ليات 

المتحدة عام 2001م، )محلل مالي معتمد 
.)CFA(

والمناطـــق  للفنـــادق  ال�شعوديـــة  مدرجة:)ال�شركـــة 
ال�شياحية(

غير مدرجة: )�شركة العقيق للتنمية العقارية، �شركة 
اأ�شيلة لل�شتثمار، ال�شعودي الفرن�شي كابيتال(

)www.savola.com( لمزيد من المعلومات حول ال�شيرة الذاتية وخبرات اأع�شاء المجل�س نرجو زيارة موقع ال�شركة اللكتروني 
وفقًا للجدول اأعله، يتاأكد اأنه ل يتقلد اأي من اأع�شاء مجل�س اإدارة المجموعة ع�شوية اأكثر من خم�س �شركات م�شاهمة عامة )مدرجة( في اآن واحد.
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هـ-2( �سجل ح�سور اجتماعات مجل�ض االإدارة:

تعزيزًا لدوره وم�شئولياته، فقد عقد مجل�س الإدارة )7( اجتماعات خالل العام 2012م، ويو�شح الجدول اأدناه �شجل ح�شور اأع�شاء مجل�س الإدارة 
لجتماعات المجل�ص خالل العام 2012م:

مرات تاريخ االجتماع خالل العام 2012ا�سم الع�سو م

الح�سور  15 دي�شمبر 16 اأكتوبر12 يونيو1 ماي�17 ابريل20 فبراير17 يناير

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

)PPPPPPP)7معالي المهند�س عبد اهلل محمد نور رحيمي 2.

)7(PPPPPPPد. عبد الروؤوف محمد مناع )الع�شو المنتدب( 3.

)PPPPPPP)7د. �شامي مح�شن باروم 4.

)P×P×PPP)5اأ. اإبراهـيم محمد العي�شى5.

)PPPPPPP)7اأ. عبد العزيز بن خالد الغفيلي 6.

)P××PPP)4×اأ. عمار عبد الواحد الخ�شيري 7.

)PPPP×PP)6د. غ�شان اأحمد ال�شليمان8.

)P×PPPPP)6اأ. محمد عبد القادر الف�شل9.

)PPPPPPP)7اأ. مو�شى عمران العمران10.

)PPPPPPP)7اأ. بدر بن عبد اهلل العي�شى 11.

هـ-3( فريق االإدارة التنفيذية بالمجموعة )المجل�ض التنفيذي(: 

يقـــوم الفريق التنفيذي بقيادة الع�شو المنتدب للمجموعـــة بالتن�شيق فيما بينهم لت�شهيل تنفيذ ال�شتراتيجيات والخطط التي يقرها مجل�س الإدارة 
�شـــواء علـــى م�شتوى مجل�س اإدارة المجموعـــة اأو المجال�س الفرعية لل�شركات التابعـــة للمجموعة، وكذلك يقوم بمتابعة عمليـــات المجموعة ومتابعة 
تحقيـــق موؤ�شـــرات الأداء المر�شومة على م�شتوى المجموعة والقطاعات وفقًا لقـــرارا مجل�س المجموعة والمجال�س الفرعية التابعة. كما توجد لجان 
فرعية وفرق عمل على م�شتوى ال�شركات الفرعية الرئي�شة للم�شاعدة في عمليات الإدارة والإ�شراف والرقابة على التنفيذ )كل ح�شب القطاع الذي 

يديره(، وفيما يلي اأ�شماء الفريق التنفيذي وموؤهلتهم: 
الموؤهالت المن�سب اال�سم م

�شبق ذكر موؤهلته �شمن اأع�شاء المجل�س.الع�ش� المنتدبد. عبد الروؤوف محمد مناع1.
ماج�شتير اإدارة اإعمال 1985م )MBA(الرئي�س التنفيذي ل�شركة �شافول للأغذيةاأ. عبد الرحيم اأمعرف 2. 

دبلوم المعهد العالي للتجارة والمقاولت - المغرب  
بكالوريو�س اإدارة مالية 1983م.  

بكالوريو�س هند�شة �شناعية – جامعة الملك عبد العزيز 1985مالرئي�س التنفيذي لقطاع البل�شتيكم. ازهر محي الدين كنجي3.

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

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

زميل المحا�شبين القانونيين – اإيرلنده – وع�ش� زمالة المحا�شبين المدير المالي للمجم�عة اأ. جيرارد لولر 5.
القانونيين باأ�شتراليا.  

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

درجة البكالوريو�س من جامعة �شان فران�شي�شكو، الوليات المتحدة 
الأمريكية في مجال ال�شلمة والأمن ال�شناعي عام 1985م. 
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هـ-4( مكافاآت اأع�ساء مجل�ض االإدارة وكبار التنفيذيين: 

تقـــوم مجموعـــة �شافول بدفع مكافـــاآت وم�شاريف وبدل ح�شور الجل�شـــات لأع�شاء مجل�ـــس الإدارة واأع�شاء المجال�س الفرعيـــة واللجان المنبثقة من 
المجل�س، ا�شتنادًا اإلى اأنظمة وزارة التجارة وال�شناعة والنظام الأ�شا�شي لل�شركة  ودليل الحوكمة للمجموعة والتي يو�شي المجل�س بالموافقة عليها وفقًا 
للبيـــان اأدنـــاه، كما تقوم المجموعة بدفع رواتب ومكافاآت وتعوي�شات كبار التنفيذييـــن ح�شب عقود العمل المبرمة معهم.  وفيما يلي تفا�شيل المكافاآت 
والرواتـــب والم�شروفـــات المدفوعة لأع�شـــاء مجل�س الإدارة والع�شو المنتـــدب والتي يو�شي المجل�ـــس بالم�شادقة عليها، بالإ�شافـــة اإلى ا�شتحقاقات 

ومكافاآت �شبعة من كبار التنفيذيين في المجموعة بما فيهم الرئي�س التنفيذي والمدير المالي للمجموعة عن العام 2012م على النحو التالي:
هـ-4-1( مكافاآت اأع�شاء مجل�س الإدارة للعام 2012م : 

بدل الح�سور لجل�سات ا�سم الع�سوم

مجل�ض االإدارة 

واللجان المنبثقة 

عنه والبدالت 

االأخرى )ريال(

المكافاأة ال�سنوية 

لع�سوية المجل�ض 

بواقع 200 األف ريال 

لل�سنة

االإجمالي

43.040200.000243.040اأ. �شليمان عبد القادر المهيدب )رئي�س المجل�س(1.

65.000200.000265.000معالي م. عبد اهلل محمد نور رحيمي )نائب رئي�س المجل�س(2.

80.000200.000280.000د. عبد الروؤوف محمد مناع )الع�شو المنتدب(3.

45.000200.000245.000د. �شامي مح�شن باروم 4.

25.000200.000225.000اأ. اإبراهـيم محمد العي�شى5.

91.300200.000291.300اأ. عبد العزيز بن خالد الغفيلي6.

60.060200.000260.060اأ. عمار عبد الواحد الخ�شيري7.

63.530200.000263.530د. غ�شان اأحمد ال�شليمان8.

43.530200.000243.530اأ. محمد عبد القادر الف�شل9.
43.530200.000243.530اأ. مو�شى عمران العمران10.
114.528200.000314.528اأ. بدر عبد اهلل العي�شى11.

674.5182.200.0002.874.518الإجمالي

 هـ-4-2( مكافاآت ومخ�ش�شات كبار التنفيذيين بالمجموعة للعام 2012م:.
تفا�سيل مكافاآت كبار التنفيذيين 

بالمجموعة وعددهم )5( اأع�ساء بما 

فيهم المدير المالي للمجموعة 

 الع�سو المنتدب

)الدكتور عبد الروؤوف محمد مناع

ب�سفته رئي�سًا تنفيذيًا لل�سركة(

البيان م

5.828.000 3.000.000 1. الرواتب
2.237.337 1.120.460 2. البدلت

430.300 0 3. المكافاآت ال�شتثنائية خلل العام 2012م
4.947.500 13.718.858 4. المكافاآت الدورية وال�شنوية

13.443.137 17.839.318 المجموع 

ملحوظ���ة*: المبلـــغ المذكـــ�ر في الجدول اأعـــاله )هـ-4-2( يمثل المكافاأة ال�شنوية ل�شعـــادة الع�شو المنتدب والذي يدفع له ب�شفتـــه رئي�شًا تنفيذيًا للمجموعة وفقًا للعقـــد المبرم معه، علمًا باأن 
مكافاأتـــه مربوطـــة بمعايير وموؤ�شرات محددة للأداء، ويتم �شرفها ل�شعادته بناء على ذلك، ول يت�شمن هذا المبلغ المكافاة المدفوعة له ب�شفته ع�شو مجل�س اإدارة والتي تم تف�شيلها في الجدول 

رقم )هـ4-1( ال�شابق.   
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وـ( لجان مجلس اإلدارة وتقييم أداء المجلس:
لل�شركـــة لجـــان فرعيـــة منبثقة عـــن مجل�س الإدارة وعددهـــا )5( لجان فرعية تـــم ت�شكيل ع�شويتها من قبـــل اأع�شاء المجل�ـــس واأع�شاء خارجيين 
وتنفيذييـــن مـــن ذوي الخبـــرات والتخ�ش�شات في مجال عمل اللجنة، ولهـــذه اللجان ميثاق عمل )Charter( معتمد مـــن قبل مجل�س الإدارة يحدد 

�شلحياتها واإجراءات عملها وهي كما يلي: 

و- 1( لجنة المراجعة:

 تتكون لجنة المراجعة من )4( اأع�شاء جميعهم غير تنفيذيين ومخت�شين اأغلبهم بال�شوؤون المالية والمحا�شبية واأعمال المراجعة )منهم ع�شوين 
خارجييـــن(. عقـــدت اللجنة خلل العـــام 2012م عدد )5( اجتماعـــات تعزيزًا لدور المجل�س فـــي متابعة عمليات المراجعـــة الخارجية والداخلية 
والتقاريـــر الماليـــة و�شلمتها وغيرها من الأعمال التي ت�شند للجنة مـــن منطلق طبيعة عملها قامت من خللها اللجنة بالوقوف على تطبيق وتنفيذ 

مهامها المناطة بها، وفيما يلي بيان بع�شوية اللجنة و�شجل الح�شور خلل العام وملخ�شًا لأبرز مهامها وم�شوؤولياتها:

ت�سل�سل االجتماعات للعام 2012م وتاريخها

)1(المن�سبا�سم الع�سوم

17 يناير

  )2(

20 فبراير

)3(

 17 اأبريل

)4(

18يوليو

 )5(

16 اأكتوبر

مرات 

الح�سور

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

PPPPP5رئي�ص اللجنة

اأ. بدر عبد اهلل العي�شى 2.
)ع�ش� مجل�ص اإدارة(

PPPPP5ع�شو ًا 

د. محمد علي ح�شن اإخوان3.
)ع�شو خارجي - م�شتقل(

PPPPP5ع�شو ًا 

اأ. بندر �شعيد عمر العي�شائي )ع�شو 4.
خارجي- م�شتقل(

PP×PP4ع�شو ًا

PPPPP5اأمين اللجنةاأ. محمود من�شور عبد الغفار-

الدور والمهام والم�سوؤوليات الرئي�سة للجنة 

الإ�شـــراف علـــى اأعمال المراجعة الداخلية والخارجية والتحقق من مدى فاعليتهما، بما في ذلك درا�شة القوائـــم المالية الربع �شنوية والختامية قبل عر�شها على 
مجل�ـــس الإدارة واإبـــداء الراأي والتو�شية ب�شاأنها للمجل�س، والتو�شية بتوزيع الأرباح  وكذلـــك درا�شة نظام الرقابة الداخلية وفاعليته ورفع تقارير دورية بخ�شو�شها 
لمجل�ـــس الإدارة، بالإ�شافـــة اإلـــى التو�شية لمجل�ـــس الإدارة بتعيين المحا�شبيـــن القانونيين وف�شلهم وتحديـــد اأتعابهم، بجانب التحقق في المظالـــم التي ترد اإلى 

المجموعة من اأ�شحاب الم�شالح وت�شويتها.

• مكاف��اآت اللجن��ة: تلقـــى اأع�شـــاء اللجنة اأتعابًا قدرهـــا  198 األف ريال منهـــا 100 األف ريال عبارة عن مكافـــاأة �شنوية و98 األف ريال عبـــارة عن بدل ح�شور 
وقيمـــة تذاكـــر �شفـــر )علمًا باأن اأع�شـــاء اللجنة من اأع�شاء مجل�ـــس اإدارة المجموعة ل يتلقون مكافـــاأة �شنوية عن ع�شويتهم في اللجـــان ويتلقون فقط بدل ح�شور 

للجتماعات(. 

وتنفيـــذًا لدورها، قامـــت اللجنة بالتو�شية لمجل�س الدارة بتعيين مكتب براي�س ووتر هاو�ـــس )PWC( كمراجع خارجي لح�شابات مجموعة �شافول 
للعـــام المالـــي 2012 باأتعـــاب قدرهـــا 210 األف ريال لمراجعـــة ح�شابات ال�شركة ربـــع ال�شنوية والح�شابـــات الختامية، كما قامـــت اللجنة بمراجعة 
الح�شابـــات ربـــع ال�شنوية والختامية للعام 2012م مع المراجع الخارجـــي والتو�شية لمجل�س الإدارة بخ�شو�س توزيع الأرباح خلل العام والتاأكد من 
�شلمة التقارير المالية وا�شتيفائها للمتطلبات وفقًا للمعايير المحا�شبية المتعارف عليها ومن ثم رفع تو�شياتها لمجل�س الإدارة في هذا الخ�شو�س. 

كما قامت باعتماد الإطار العام ل�شتراتيجية المجموعة في مجال اأعمال المراجعة الداخلية واأعمال الرقابة الداخلية واإجراءاتها.
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توجـــد اإدارة للمراجعـــة الداخلية على م�شتوى المجموعة وال�شركات الفرعية، كمـــا يتبع المراجع الداخلي للمجموعة وظيفيًا للجنة المراجعة ويرفع 
تقارير دورية لها. 

اآلية متابعة عملية مراجعة اإجراءات الرقابة الداخلية ونتائج المراجعة ال�سنوية لفعاليتها للعام 2012م:

تقـــوم الإدارة التنفيذيـــة للمجموعة و�شركاتها التابعة بتوقيع اإقرارات �شنوية تهـــدف اإلى التاأكيد على م�شئوليتها في توفير اإجراءات رقابة داخلية • 
ت�شمن ب�شكل معقول فاعلية وكفاءة عمليات المجموعة واإجراءات الرقابة المطبقة فيها، بما في ذلك مدى م�شداقية التقارير المالية ونزاهتها، 
ومدى اللتزام بالأنظمة والقوانين وال�شيا�شات المعمول بها، حيث تم ت�شليم هذه الإقرارات عن العام 2012م واإيداعها لدى المراجع الداخلي.

كما تقوم اإدارة المراجعة الداخلية والمخاطر على م�شتوى المجموعة وال�شركات التابعة بتنفيذ خطة المراجعة ال�شنوية المعتمدة من قبل لجنة • 
المراجعـــة والتـــي يتم بموجبها تقييم الو�شع الراهن لإجراءات الرقابة الداخلية من خلل اأخذ عينات ع�شوائية تخ�شع للفح�س والتقييم بهدف 

الح�شول على تاأكيدات معقولة من فاعلية وكفاءة اإجراءات الرقابة الداخلية خلل العام.
ونتيجـــة لهـــذه الجهود، فاإن نتائـــج المراجعة لإجراءات الرقابة الداخليـــة والفح�س الذي تم خلل العام 2012م لبع�ـــص العمليات التي خ�شعت 
لختبـــار وتقييـــم من قبل فريق عمل اإدارة المراجعة الداخلية واللجنة توؤكد على اأنه لم ي�شترعي انتباهها اأية اأمور تجعلها تعتقد اأن هناك ق�شور 
جوهـــري يقت�شـــي الإف�شاح عنه في اأنظمة واإجراءات الرقابة الداخلية المطبقة من قبل الإدارة التنفيذية للمجموعة و�شركاتها التابعة، اإل اأنه ل 
يمكـــن التاأكيد ب�شكل مطلق على �شمولية عمليـــات التقييم التي تتم لإجراءات الرقابة الداخلية لأن عملية المراجعة الداخلية في جوهرها ت�شتند 
اإلـــى اأخـــذ عينات ع�شوائية كما هو م�شار اإليه اأعله، ف�شًل عن انت�شار عمليات المجموعـــة وتو�شعها الجغرافي محليًا واإقليميًا، ولذلك فاإن جهود 

التح�شين والتطوير م�شتمرة من قبل اللجنة ل�شمان فاعلية وكفاءة اأكثر في اآلية متابعة عمليات واإجراءات الرقابة الداخلية.

و-2( لجنة المكافاآت والتر�سيحات والحوكمة:

تتكـــون اللجنـــة من )4( اأع�شاء منهم ثلثة اأع�شاء غير تنفيذيين من اأع�شاء مجل�ـــس الإدارة وع�شو م�شتقل )رئي�س اللجنة وع�شو المجل�س( ممن 
لهم خبرة في مجال عمل اللجنة، وقد عقدت اللجنة اإجتماع واحد فقط خلل العام 2012م، وفيما يلي بيان بع�شوية اللجنة و�شجل الح�شور خلل 

العام وملخ�شًا لأبرز مهامها وم�شوؤولياتها:

عدد مرات الح�سورتاريخ االإجتماع

19 نوفمبرالمن�سبا�سم الع�سو م

P1رئي�ص اللجنةد. غ�شان اأحمــد ال�شليمان1.

P1ع�شوًامعالي المهند�س عبد اهلل محمد نور رحيمي2.

-×ع�شوًااأ. مو�شى عمران العمران3.

P1ع�شوًااأ. محمد عبد القادر الف�شل4.

P1اأمين اللجنة اأ. محمود من�شور عبد الغفار5.

الدور والمهام والم�سوؤوليات الرئي�سة للجنة

و�شـــع �شيا�شـــات لمكافاآت كبار التنفيذيين وخطط التعاقب الإداري للمنا�شب القيادية ومتابعة تنفيذها، بجانب التو�شية لمجل�س الإدارة بالتر�شيح لع�شوية مجل�س 
الإدارة واللجـــان المنبثقـــة عنه ومراجعة هيكل المجل�س وت�شنيف الع�شوية والحتياجات المطلوبة مـــن المهارات المنا�شبة لع�شوية المجل�س والتحقق ال�شنوي من 

ا�شتقللية الأع�شاء الم�شتقلين، بالإ�شافة اإلى التحقق في المظالم التي ترد اإلى المجموعة من الموظفين والعمال وت�شويتها. 

مكافاآت اللجنة: تلقى اأع�شاء اللجنة اأتعابًا قدرها 15.000  ريال عبارة عن بدل ح�شور لإجتماع اللجنة الذي عقد خلل العام )علمًا باأن اأع�شاء اللجنة من 

اأع�شاء مجل�س اإدارة المجموعة ل يتلقون مكافاأة �شنوية عن ع�شويتهم في اللجان ويتلقون فقط بدل ح�شور للجتماعات(. 
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:)Board Assessment( التقييم السنوي لمجلس اإلدارة
تطبيقـــًا لمـــا ورد فـــي الفقرة )4( من المادة )15( من لئحـــة حوكمة ال�شركات ال�شادرة من هيئة ال�شوق الماليـــة ال�شعودية والمقابلة لها من دليل 
الحوكمـــة الإداريـــة لمجموعة �شافول، قامـــت المجموعة خلل العام 2012م بعمـــل تقييم لأداء مجل�ـــس الإدارة )Board Assessment(، حيث تم 
تكليف جهة ا�شت�شارية م�شتقلة متخ�ش�شة في مجال تقييم اأداء مجال�س الإدارة بغر�س تحديد نقاط ال�شعف والقوة وفقًا لمتطلبات الحوكمة، حيث 
تـــم عمـــل مقابلت �شخ�شية مع جميع اأع�شاء مجل�س الإدارة وكبار التنفيذيين بالمجموعة، وروؤ�شـــاء اللجان الفرعية، كما تم اإعداد ا�شتمارة م�شح 
)Questionnaire( ت�شمنـــت عـــدد مـــن الأ�شئلة الموجهة وتم تعبئتها من قبل جميع اأع�شاء المجل�س وتـــم اإجراء التحليلت اللزمة، كما تم عر�س 
نتائـــج التقييـــم على لجنة المكافـــاآت والتر�شيحات ومجل�س الإدارة خلل الربـــع الرابع من العام 2012م، حيث يتم و�شع خطـــة تطويرية وفقًا لهذه 

النتائج للعمل بموجبها.       

و-3( لجنة اإدارة المخاطر: 

تتكـــون اللجنـــة من )6( اأع�شاء اأغلبهم غيـــر تنفيذيين ممن لهم خبرة وكفاءة في مجال اإدارة المخاطر. وقـــد عقدت اللجنة اجتماعين خلل عام 
2012م،  حيث قامت اللجنة بتحليل المخاطر التي قد تتعر�س لها اأعمال المجموعة وقطاعاتها المختلفة وو�شع ت�شور لها. وفيما يلي بيان بع�شوية 

اللجنة و�شجل ح�شور اجتماعاتها خلل العام وملخ�شًا لأبرز مهامها وم�شوؤولياتها:

تواريخ االإجتماعات
 مرات

 الح�سور
 )1(المن�سبا�سم الع�سوم

24 يوليو

)2( 

6 اأكتوبر

PP2رئي�ص اللجنةاأ. عمار عبد الواحد الخ�شيري1.

PP2ع�شوًاد. عبد الروؤوف محمد مناع2.

PP2ع�شوًامعالي م. عبد اهلل محمد نور رحيمي3.

PP2ع�شوًاد. �شامي مح�شن باروم4.

PP2ع�شوًااأ. بدر بن عبد اهلل العي�شى5.

PP2ع�شوًااأ. عمر عبد اهلل باجنيد- )ع�شو خارجي/ م�شتقل(6.

PP2اأمين اللجنةمحم�د من�ش�ر عبد الغفار-

الدور والمهام والم�سوؤوليات الرئي�سة للجنة

تحديـــد وتحليـــل المخاطـــر الرئي�شة التي قد تتعر�س لها اأعمـــال المجموعة وقطاعاتها الرئي�شة داخـــل المملكة وخارجها وو�شع ت�شور عـــام لها خا�شة فيما يتعلق 
بالم�شاربات واأ�شعار المواد الخام وال�شلع والعقود الم�شتقبلية ومخاطر النت�شار الجغرافي ل�شتثمارات المجموعة، وتطوير �شيا�شة للإدارة المثلى لتلك المخاطر 

وتحديثها ب�شفة م�شتمرة ومتابعة تنفيذها والقيام بالت�شحيحات اللزمة ح�شبما يقت�شي الحال.

مكاف��اآت اللجن��ة: تلقـــى اأع�شاء اللجنة اأتعابًا قدرها 110.000  ريال عن العام 2012م منها مبلـــغ 50.000 ريال عبارة عن مكافاأة �شنوية لع�شو واحد خارجي 

و60.000 األـــف ريـــال بدل ح�شور لأع�شاء اللجنة، )علمًا باأن اأع�شاء اللجنة من اأع�شاء مجل�س اإدارة المجموعة ل يتلقون مكافاأة �شنوية عن ع�شويتهم في اللجان 
ويتلقون فقط بدل ح�شور للجتماعات(. 
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التصور العام للمخاطر المحتملة ألعمال المجموعة:
�ـــس لبع�س المخاطر من خلل طبيعـــة ن�شاطها التجاري ك�شركة تعمـــل في مجال ال�شلع  اإن مجموعـــة �شافـــول مثلها مثـــل اأي كيان اقت�شادي- تتعرَّ
�س اأعمـــال المجموعة  لأخطار  والأغذيـــة الأ�شا�شيـــة والتجزئة والبل�شتيـــك وال�شتثمارات الأخرى، ويمكن تلخي�ـــس تلك المخاطر في احتمال تعرُّ
الم�شاربـــة والتذبـــذب فـــي اأ�شعار ال�شلع والمـــواد الخام في مجال الأغذيـــة والبل�شتيك محليًا وعالميـــًا، والمخاطر المرتبطـــة بالتو�شع والمناف�شة 
والنت�شـــار الجغرافـــي لعمليات ال�شركة وتذبذب اأ�شعار العملت الأجنبية مقابل الريال ال�شعـــودي، ومخاطر تتعلق بالدخول في ا�شتثمارات جديدة، 
والمخاطـــر التـــي قد تن�شـــاأ وترتبط بالأو�شاع القت�شادية وال�شيا�شية فـــي البلدان المختلفة التي تعمل فيها اأو ت�شدر لهـــا المجموعة منتجاتها، كما 
هـــو عليـــه الحال في عدد مـــن دول الإقليم التي تعاني بع�ـــس الإ�شرابات والأحداث، والتـــي تاأثرت بها عمليات المجموعة فـــي تلك الدول )حيث تم 
الإ�شارة اإلى ذلك في اأكثر من موقع في هذا التقرير(  وغيرها من المخاطر التي تفر�شها طبيعة اأعمال ال�شركة وا�شتثماراتها المتنوعة، حيث تقوم 
المجموعـــة بـــاإدارة هـــذه المخاطر ومراقبتها عن كثب عبر مجل�س اإدارتهـــا واإدارة لجنة المراجعة ولجنة اإدارة المخاطـــر والإدارة التنفيذية  وفرق 

العمل في ال�شركات الفرعية، حيث اأن لها خطط وتدابير في هذا الجانب.

و -4( لجنة اال�ستثمار: 

تتكون لجنة ال�شتثمار من )5( اأع�شاء من مجل�س الإدارة، وقد عقدت اللجنة خلل العام 2012م عدد )3( اجتماعات وذلك تعزيزًا لدور المجل�س 
في متابعة وتنفيذ الخطط ال�شتراتيجية فيما يتعلق بالفر�س ال�شتثمارية لل�شركة، وفيما يلي بيان بع�شوية اللجنة و�شجل ح�شور اجتماعاتها خلل 

العام وملخ�شًا لأبرز مهامها وم�شوؤولياتها:

ت�سل�سل  االجتماعات للعام 2012م  وتاريخها 
 مرات

 الح�سور
 )1(المن�سبا�سم الع�سوم

10 مار�ض

)1( 

24 يوليو

)2( 

6 اأكتوبر

PPP3رئي�ص اللجنةمعالي المهند�س عبد اهلل محمد نور رحيمي1.

PPP3ع�شوًااأ. عمار عبد الواحد الخ�شيري2.

PPP3ع�شوًاد. عبد الروؤوف محمد مناع3.

PPP3ع�شوًااأ. عبد العزيز خالد الغفيلي4.

PPP3ع�شوًااأ. بدر بن عبد اهلل العي�شى5.

PPP3اأمين اللجنةاأ. محمود من�شور عبد الغفار-

الدور والمهام والم�سوؤوليات الرئي�سة للجنة

تحديد ودرا�شة وتقييم الفر�س ال�شتثمارية للمجموعة وقطاعاتها الرئي�شة داخل المملكة وخارجها والتو�شية بها اإلى مجل�س الإدارة ومتابعة تنفيذها.

مكافاآت اللجنة: تلقى اأع�شاء اللجنة اأتعابًا قدرها 83.800  ريال عبارة عن بدل ح�شور لجتماعات اللجنة وقيمة تذاكر )علمًا باأن اأع�شاء اللجنة من اأع�شاء 

مجل�س اإدارة المجموعة ل يتلقون مكافاأة �شنوية عن ع�شويتهم في اللجان ويتلقون فقط بدل ح�شور للجتماعات(.  
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و-5( لجنة الم�سوؤولية االجتماعية:

تتكـــون اللجنة مـــن )5( اأع�شاء من ذوي الخبرات المتخ�ش�شة في هذا المجال، وتعزيزًا لدورها وم�شئوليتها، فقد عقدت اللجنة اأربعة اجتماعات 
خـــالل العـــام 2012م  لمتابعة خطـــط وبرامج الم�شئولية الجتماعية للمجموعة والتي تم تف�شيلها �شابقًا في هـــذا التقرير، وفيما يلي بيان بع�شوية 

اللجنة و�شجل ح�شور اجتماعاتها خلل العام وملخ�شًا لأبرز مهامها وم�شوؤولياتها:

ت�سل�سل االجتماعات للعام 2012 وتاريخها

)1(المن�سبا�سم الع�سو م

3 يناير

)2(

10 اأبريل

)3(

29 يوليو

)4(

19 نوفمبر

مرات 

الح�سور

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

PPPP4ع�شوًا د. عبد الروؤوف محمد مناع2.

PP2××ع�شوًاد. ال�شريف زيد اآل غالب )ع�شو خارجي(3.

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

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

الدور والمهام والم�سوؤوليات الرئي�سة للجنة

تفعيـــل دور المجموعـــة فـــي تبني �شيا�شات ومبـــادرات تهدف اإلى تنمية وخدمـــة المجتمع من خلل تطوير اأ�ش�ـــس ومعايير وخطط لبرامـــج الم�شوؤولية الجتماعية
ومتابعة تنفيذها. 

مكاف��اآت اللجن��ة: تلقـــى اأع�شاء اللجنة اأتعابًا قدرهـــا 190 األف ريال منها مبلغ 100 األف ريال عبارة عن مكافاأة �شنويـــة و 90 األف ريال بدل ح�شور لجتماعات 

اللجنة )علمًا باأن  اأع�شاء اللجنة من اأع�شاء مجل�س اإدارة المجموعة ل يتلقون مكافاأة �شنوية  ويتلقون فقط بدل ح�شور للجتماعات.

ز( بيان بمصلحة أعضاء مجلس اإلدارة وتغيرها خالل العام 2012م:

ا�سم الع�سو م

)جميعهم �سعوديين( 

عدد االأ�سهم 

في بداية 

عام 2012م

عدد االأ�سهم 

في نهاية العام 

2012م

�سافي التغير في 

عدد االأ�سهم خالل 

العام

االأرباح النقدية 

الموزعة للعام 

2012م )بالريال(

ملكية االأقرباء 

من الدرجة االأولى 

وتغيرها

ل ي�جد1.0001.0000900اأ. �شليمان عبد القادر المهيدب1.

 ل ي�جد1.7621.76201.585.80معالي المهند�س عبد اهلل محمد نور رحيمي2.

ل ي�جد1.0001.0000900د. عبد الروؤوف محمد مناع3.

ل ي�جد197.0001.200.900-200.0003.000اأ. اإبراهـيم محمد العي�شى4.

م�شمن 2.6672.66702.400.30د. �شامي مح�شن باروم5.

ل ي�جد1.0001.0000900اأ. عبد العزيز بن خالد الغفيلي6.

ل ي�جد60.00060.000054.000اأ. عمار عبد الواحد الخ�شيري7.

ل ي�جد9.50025.434.60-34.59425.094د. غ�شان اأحمد ال�شليمان8.

م�شمن6.3046.30405.673.60اأ. محمد عبد القادر الف�شل9.
 ل يوجد6.3046.30405.673.60اأ. مو�شى عمران العمران10.

 ل يوجد1.0251.0250922.50اأ. بدر بن عبد اهلل العي�شى11.

ملحوظ���ة : اأربـــاح اأع�شـــاء مجل�ـــس الإدارة المبينـــة اأعله تت�شمن الأرباح النقدية التـــي تم توزيعها عن الربع الأول والثانـــي والثالث من العام 2012م، ول تت�شمن الأربـــاح المقترح توزيعها على 
الم�شاهمين عن الربع الرابع 2012م والتي �شيتم توزيعها بعد اعتمادها من قبل الجمعية وثبوت ملكيتها في تاريخ الأحقية المحدد لها.
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رها خالل العام 2012م: ح( بيان بمصلحة كبار التنفيذيين بالمجموعة وتغيُّ

عدد االأ�سهم ا�سم الع�سوم

في بداية العام 

2012م

عدد االأ�سهم 

في نهاية العام 

2012م

�سافي التغير في 

عدد االأ�سهم خالل 

العام

االأرباح النقدية 

الموزعة للعام 

2012م

ملكية االأقرباء 

من الدرجة االأولى 

وتغيرها

كما ذكر في الجدول ال�شابق رقم )ز(                                                                       ل يوجد د. عبد الروؤوف محمد مناع1.

ل ي�جد0000اأ. عبد الرحيم اأمعرف2.

ل ي�جد24.43325.5501.11723.324.80م. ازهر محي الدين كنجي3.

ل ي�جد1.0001.0000900اأ. موفق من�شور جمال4.

 ل ي�جد0000اأ.نعمان فرخ محمد )المدير المالي ال�شابق(5.

 ل ي�جد0000اأ. جيرارد لولر )المدير المالي الحالي(6.

م�شمنة12.50012.500011.250اأ. محمود من�شور عبد الغفار7.

ملحوظ��ة: اأرب���اح كب���ار التنفيذيي���ن المبين���ة اأعاله تت�سمن الأرباح النقدي���ة التي تم توزيعها عن الربع الأول والثان���ي والثالث من العام 2012م، ول تت�سمن 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 خلل عام 2012م بالدخول في معاملت مع اأطراف ذات علقة، وفي مثل هذه المعاملت َتتَّبع المجموعة نف�س ال�شروط والأ�ش�س المتبعة مع الغير، 
وت�شمل الأطراف ذات العلقة بالمجموعة اأع�شاء مجل�س الإدارة وكبار الم�شاهمين وكبار التنفيذيين اأو اأي من اأقربائهم من الدرجة الأولى وفقًا لأنظمة هيئة ال�شوق 
الماليـــة ووزارة التجـــارة وال�شناعة في هذا الخ�شو�س، وحيـــث اإن هذه الأنظمة تقت�شي الإف�شاح عن مثل هذه التعاملت، واأخذ م�شادقة الجمعية على المعاملت 
التي تتعلق باأع�شاء مجل�س الإدارة وفيها م�شلحة )مبا�شرة اأو غير مبا�شرة( لهم، وفيما يلي ملخ�س لتلك المعاملت التي تمت مع اأطراف ذات علقة والتي يو�شى 

مجل�س الإدارة بالم�شادقة عليها وتجديدها لعام قادم )وفقًا لمقت�شيات كل حالة( وذلك كما في ال�شفحة التالية: 
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�شركة عبد القادر المهيدب واأولده  المالكة 1(
لن�شبـــة 8.5% من مجموعـــة �شافول والتي 
يتراأ�ـــص مجل�ـــص اإدارتهـــا �شعـــادة الأ�شتاذ 
�شليمان عبد القادر المهيدب والذي يتراأ�س 

كذلك مجل�س اإدارة مجموعة �شافول.  

رئي�ص مجل�ص اإدارة 
ال�شركة ومجموعة 

المهيدب من 
الملك الرئي�شيين 

بالمجموعة

قامت بع�س ال�شركات التابعة لمجموعة �شافول )في قطاع الأغذية والتجزئة( بمعاملت 
وعقـــود تجاريـــة مـــع �شركة المهيـــدب للأغذيـــة )اإحدى �شـــركات عبد القـــادر المهيدب 

واأولده( وذلك بقيمة اإجمالية قدرها 185 مليون ريال، ح�شب التف�شيل اأدناه:
- قامـــت ال�شركة المتحدة لل�شكر ببيع �شلعة ال�شكر اإلى �شركة المهيدب للأغذية بموجب
    عقود توريد، حيث بلغ اإجمالي قيمة العقود المنفذة حوالي 92 مليون ريال خلل العام

    المالي 2012. 
- قامـــت �شركـــة العزيزية بنده المتحـــدة ب�شراء منتجـــات غذائية من �شركـــة المهيدب
     للأغذية بموجب عقود توريد، حيث بلغ اإجمالي قيمة العقود المنفذة حوالي 93 مليون

     ريال خلل العام المالي 2012.
علمـــًا باأن هذه التعاملت كانت قائمة بين ال�شركتين قبـــل تعيين �شعادته ع�شوًا بمجل�س 
اإدارة المجموعـــة وفـــي �شياق الأعمال العاديـــة، حيث  يو�شى المجل�ـــس بالم�شادقة على 

المعاملت اأعله والتي تمت خلل العام 2012م والترخي�س بتجديدها للعام 2013م. 

�شركـــة هرفـــي للخدمات الغذائيـــة الممل�كة 2(
)ملكيـــة  �شافـــول  لمجموعـــة   %49 بن�شبـــة 
مبا�شـــرة وغير مبا�شرة( والتي يتقلد ع�شوية 
ممثليـــن  اأع�شـــاء  اأربعـــة  اإدارتهـــا  مجل�ـــس 
لمجموعـــة �شافـــول  والذيـــن ثلثـــة منهـــم 

اأع�شاء بمجل�س اإدارة المجموعة. 

ع�ش�ية مجل�ص 
اإدارة، كما اأن 

مجموعة �شافول 
تملك اأكثر من 

30% من هرفي     

قامـــت بع�ـــس ال�شـــركات التابعـــة لمجموعـــة �شافـــول )فـــي قطـــاع الأغذيـــة والتجزئة 
والبل�شتيـــك( بمعامـــلت وعقود تجاريـــة مع �شركة هرفـــي للخدمـــات الغذائية بقيمة 
اإجماليـــة قدرهـــا 37.66 مليـــون ريال وذلـــك في �شياق الأعمـــال العاديـــة، عليه يو�شي 
المجل�ـــس بالم�شادقـــة عليهـــا والترخي�ـــس بتجديدها لعام قـــادم. وفيما يلـــي تفا�شيل 

المعامالت المذك�رة:
- �شركـــة العزيزية بنده المتحـــدة )اإحدى �شركات مجموعة �شافول( عبارة عن )اإيجار
     محـــلت تجارية ومبيعات تجزئـــة لمواد غذائية( بقيمة اإجمالية قدرها 35.2 مليون

     ريال.
- �شركـــة عافيـــة العالمية )اإحدى �شركات مجموعة �شافـــول( عبارة عن )زيوت طعام(

     بقيمة اإجمالية قدرها  2.17  مليون ريال.
- �شركـــة ال�شـــرق لل�شناعـــات البل�شتيكيـــة )اإحدى �شـــركات �شافول لأنظمـــة التغليف
    المملوكـــة بن�شبـــة 100% للمجموعـــة( عبارة عـــن منتجات عبـــوات بل�شتيكية بقيمة

    اإجمالية قدرها 290.4 األف ريال.

�شركـــة المراعـــي المملوكة بن�شبـــة %36.52 3(
لمجموعـــة �شافول ولها ممثليـــن في ع�شوية 
مجل�ص اإدارتها والذين هم كذلك  اأع�شاء في 

مجل�س اإدارة مجموعة �شافول.  

ع�ش�ية مجل�ص 
اإدارة، كما اأن 

مجموعة �شافول 
تملك اأكثر من 

30% من المراعي.

قامت المجموعـــة خلل عام 2012م )عبر بع�س �شركاتهـــا الفرعية( بتعاملت تجارية 
عاديـــة وعقود توريد لمواد غذائية وا�شتهلكية مـــع �شركة المراعي وذلك بقيمة اإجمالية 
قدرهـــا 511.7 مليـــون ريـــال وذلك في �شيـــاق الأعمـــال العادية، حيث يو�شـــي المجل�س 
بالم�شادقة عليها والترخي�س با�شتمرار هذه التعاملت وتجديدها لعام قادم وفيما يلي 

تفا�شيلها: 
- �شركـــة العزيزيـــة بنده المتحدة )اإحـــدى �شركات مجموعة �شافـــول( عبارة عن �شراء

    مواد غذائية ا�شتهلكية بقيمة اجمالية قدرها 321.3 مليون ريال.
- �شركـــة عافية العالمية )اإحدى �شركات مجموعـــة �شافول( عبارة عن )منتجات زيوت

    طعام( بقيمة اإجمالية قدرها 500 األف ريال.

) يتبع ( معامالت مع أطراف ذات عالقة: 
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- ال�شركـــة المتحدة لل�شكر )اإحدى �شركات مجموعة �شافول( عبارة عن )�شكر ابي�س(
    بقيمة اإجمالية قدرها 74.5 مليون ريال.

- قامـــت المجموعـــة خلل عام 2012م من خلل �شركات قطـــاع البل�شتيك، بتعاملت
    تجارية مع �شركة المراعي حيث بلغ اإجمالي قيمة العقود 115.4 مليون ريال.

�شركـــة ما�شك القاب�شـــة المالكة لن�شبة %12 4(
من راأ�شمال مجموعة �شافول،

�شعادة الأ�شتاذ 
محمد اإبراهيم  

العي�شى هو المالك 
الرئي�س ل�شركة 
ما�شك القاب�شة.

�شمـــن الح�شـــة الإ�شافيـــة التي قامـــت مجموعة �شافـــول ب�شرائها من راأ�شمـــال �شركة 
المراعي خالل العام 2012م والتي تم بموجبها رفع ح�شة مجموعة �شافول في راأ�شمال 
المراعـــي من 29.95 % اإلى  36.52 %، قامت المجموعة عبر و�شيطها مجموعة �شامبا 
الماليـــة ب�شراء عدد 12.7 مليون �شهمًا من محفظـــة اأ�شهم لدى �شركة الريا�س المالية 
والمملوكـــة ل�شعادة ال�شتاذ/محمد اإبراهيم محمد العي�شـــى التي كان يملكها في �شركة 
المراعـــي وذلك �شمـــن عدد من م�شاهمـــي المراعي الآخرين، وب�شعـــر 75 ريال لل�شهم 

الواحد وهو نف�س ال�شعر الذي تم ال�شراء به من الم�شاهمين الآخرين.

ملحوظ��ة: كم���ا ت�سمن���ت القوائ���م المالية الموحدة لمجموعة �سافول للع���ام المالي 2012 �سمن الإي�ساحات الم�ساحب���ة لها، بع�ص  التفا�سيل الخا�سة بالأم���ور والمعامالت التي تتعلق 

باأطراف ذات العالقة والتي تمت في �شياق الن�شاط العادي للمجموعة و�شركاتها الزميلة والتابعة.  

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

انطلقـــا مـــن مبداأ اللتزام بمتطلبات المادة )43( من قواعـــد الت�شجيل والإدراج والتي تلزم ال�شركة بالإف�شاح عما ورد بهذه المادة من متطلبات 
فـــي تقريرهـــا ال�شنوي لمجل�س الإدارة بجانب تقديم اإقرارات من المجل�س حول ما ل ينطبق عليها اأو الإقرارات الأخرى التي تتطلبها الفقرة )23( 

من ذات المادة من ال�شركة الم�شاهمة المدرجة، عليه يقر المجل�س بما يلي:   

اإن �شجلت ح�شابات ال�شركة اأُعدت بال�شكل ال�شحيح.. 1

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

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

اأنه ل توجد اأي اختلفات عن معايير المحا�شبة ال�شادرة عن الهيئة ال�شعودية للمحا�شبين القانونيين، كما ل توجد اأي ملحظات جوهرية من المحا�شب القانوني . 4
على القوائم المالية للمجموعة للعام 2012م، ويلتزم مجل�س الإدارة بتزويد هيئة ال�شوق المالية باأي معلومات اإ�شافية تطلبها في اأي وقت في حالة اإبداء المراجع 

لأي تحفظات حول القوائم المالية ال�شنوية. 

 ل يملــــك اأي مــــن اأع�شاء مجل�س اإدارة مجموعة �شافول ح�شة في راأ�شمال ال�شركات الفرعية التابعة للمجموعة، ولم تقم ال�شركة باإبرام اأي اأعمال اأو عقود فيها . 5
م�شلحة لأحد اأع�شاء مجل�س الإدارة وكبار التنفيذيين بما فيهم الرئي�س التنفيذي اأو المدير المالي اأو لأي �شخ�س ذي علقة بهم اأو موظفي ال�شركة، )عدا ما تم 

الإف�شاح عنه  فيما يتعلق بمعاملت ال�شركة مع اأطراف ذات علقة اأو ملكية اأ�شهم في ال�شركة والتي �شبق تف�شيلها في هذا التقرير البند )8-ط( .

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

 ل توجد لل�شركة اأدوات للدين قابلة للتحويل لأ�شهم اأو قابلة لل�شترداد اأو حقوق خيار اأو مذكرات حق اكتتاب اأو حقوق م�شابهة اأ�شدرتها اأو منحتها المجموعة خلل . 7
العام، اإل اأن جمعية الم�شاهمين ومجل�س اإدارة ال�شركة قد وافقا خلل العام 2012م على اإ�شدار �شكوك بما ل يتجاوز راأ�شمال ال�شركة والتي بداأت عملية الإ�شدار 

الأول منها خالل �شهر يناير 2013م بقيمة  1،5 مليار ريال. 

فيمــــا يتعلــــق بالإ�شعارات المتعلقة بملكية ح�ش�س كبيرة من الأ�شهــــم اأو اأدوات الدين وتغيرها خلل العام وفقًا للمادة )45( مــــن قواعد الت�شجيل والإدراج، تود . 8
المجموعة الإقرار باأنها لم تتلق اأي اإخطار من نوعه من كبار الملك بتغٌير ملكيتهم خلل العام المالي 2012، وقد اعتمدت المجموعة في ر�شد بيانات الم�شمنة 

في هذا التقرير والمتعلقة بملكية الملك الرئي�شيين وتغيرها خلل العام بناءًا على �شجلت ال�شوق المالية ال�شعودية )تداول(.
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لــــم يتــــم عقــــد اأي اتفاق اأو تنازل مع اأي من الم�شاهمين اأو اأحد التنفيذيين بالمجموعة اأو موظفيها اأو اإحدى �شركاتها الفرعية تم بموجبه التنازل عن حقه في 
الأرباح اأو اأي م�شلحة جوهرية اأخرى.

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

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

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

لم يقم المراجع الخارجي للمجموعة خلل العام المالي 2012 بتقديم اأي خدمات ذات طبيعة ا�شت�شارية لل�شركة ولم يتلق اأي اأتعاب في هذا الخ�شو�س.

ل( ما تم تطبيقه من أحكام الئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية 
   :)Comply or Explain( السعودية وما لم يتم تطبيقه وتفسير عدم التطبيق

يقـــر المجل�ـــس بـــاأن المجموعة قد قامت خـــلل العام 2012م بتطبيق كافـــة بنود لئحة حوكمة ال�شـــركات ال�شادرة من هيئـــة ال�شوق المالية 
ال�شعوديـــة ، عـــدا البند المتعلـــق باأ�شلوب  الت�شويت التراكمي. والجـــدول التالي يو�شح ما تم تطبيقه من اأحـــكام اللئحة وما لم يتم تطبيقه 

واأ�شباب عدم التطبيق،  كما اأن هناك بع�س البنود ل تنطبق على المجموعة والتي تم ت�شمينها كذلك في الجدول التالي:

نتائج المقارنة ال�س��نوية لمدى التزام ال�س��ركة بالئحة الحوكمة ال�س��ادرة من هيئة ال�س��وق المالية ال�سعودية للعام 2012م 

)وفقًا لنموذج )8( ال�سادر من هيئة ال�سوق المالية ال�سعودية والخا�ض بالتوافق مع الئحة الحوكمة(:

اأ�سباب عدم التطبيق اأو التطبيق الجزئي عدد 

البنود 

التي ال 

تنطبق

عدد 

البنود 

غير 

المطبقة

عدد 

البنود 

المطبقة 

جزئيًا

عدد 

البنود 

المطبقة 

بالكامل

عدد 

البنود

رقم المادة وفق الئحة حوكمة 

ال�سركات

م

6 6 المادة الثالثة والفقرة )اأ( من 
المادة الرابعة: الحقوق العامة 

للم�شاهمين وت�شهيل ممار�شة 
حقوقهم وح�شولهم على المعلومات

.1

3 3 الفقرة )ب( من المادة الرابعة: 
ت�شهيل ممار�شة الم�شاهمين 

لحقوقهم وح�شولهم على 
المعل�مات

.2

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

.3

النظـــام  يت�شمـــن  ل  البنـــد )ب(:  للمـــادة )6(  بالن�شبـــة 
الأ�شا�شي للمجم�عة، اأ�شلـــ�ب الت�ش�يت التراكمي كاأ�شل�ب 
لختيار اأع�شـــاء مجل�س الإدارة في الجمعيـــة العامة، حيث 
تـــم عر�شه على الجمعية العامـــة للم�شاهمين مرتين �شابقا 
اإل اأنهـــا لـــم توافق على تطبيقـــه وبالتالي لم يتبـــع كاأ�شلوب 
ت�شويت لنتخاب اأع�شاء المجل�س، ولم يدرج ن�س يتعلق به 

في النظام الأ�شا�شي لل�شركة. 
ف�شًل عن اأن المجموعة لم تعقد انتخابات لمجل�س اإدارتها 
خـــالل العـــام 2012م، حيـــث اإن الدورة الحاليـــة تنتهي في 

2013/6/30م.  

1
البند )ب(

2 3 المادة ال�شاد�شة: حقوق الت�شويت .4

.9

.10

.11

.12

.13
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اأ�سباب عدم التطبيق اأو التطبيق الجزئي عدد 

البنود 

التي ال 

تنطبق

عدد 

البنود 

غير 

المطبقة

عدد 

البنود 

المطبقة 

جزئيًا

عدد 

البنود 

المطبقة 

بالكامل

عدد 

البنود

رقم المادة وفق الئحة حوكمة 

ال�سركات

م

2 2 المادة ال�شابعة: حقوق الم�شاهمين في 
اأرباح الأ�شهم

.5

1 1 المادة الثامنة: ال�شيا�شات والإجراءات 
المتعلقة بالإف�شاح

.6

8 8 المادة: الإف�شاح في تقرير مجل�س الإدارة .7

6 6 المادة العا�شرة: الوظائف الأ�شا�شية 
لمجل�ص الإدارة

.8

9 9 المادة الحادية ع�شرة: م�شوؤوليات 
مجل�ص الإدارة

.9

النظـــام الأ�شا�شـــي لل�شركـــة ل يت�شمـــن اإعطـــاء اأي 
�شخ�شيـــة اعتبارية الحق في تعييـــن ممثلين لها في 
ع�شويـــة المجل�س وذلك وفقًا للبند )ط( من المادة 

)12( منه. 

1
البند )ط(

10 11 المادة الثانية ع�شرة: تكوين مجل�س 
الإدارة

.10

3 3 المادة الثالثة ع�شرة: لجان مجل�س 
الإدارة وا�شتقلليتها

.11

3 3 المادة الرابعة ع�شرة: لجنة المراجعة .12

3 3 المادة الخام�شة ع�شرة: لجنة 
التر�شيحات والمكافاآت

.13

4 4 ال�شاد�شة ع�شرة: اجتماعات مجل�س 
الإدارة وجدول الأعمال

.14

1 1 المادة ال�شابعة ع�شرة: مكافاآت اأع�شاء 
مجل�ص الإدارة وتع�ي�شاتهم

.15

3 3 المادة ع�شرة: تعار�س الم�شالح في 
مجل�ص الإدارة

.16

المـــادة )43( البند )26(: لمـــرور عام واحد فقط 
علـــى المحا�شب القانوني ول توجـــد رغبة ل�شتبداله 
ح�شـــب التو�شيـــة المقدمة مـــن مجل�ـــس الإدارة اإلى 

لجمعية العامة في تقريره ال�شنوي هذا.

1
البند 
)24(

23 24 المادة الثالثة والأربعين : الإف�شاح في 
تقرير مجل�س الإدارة )قواعد الت�شجيل 

والإدراج(

.17

2 1 0 97 100

%2 %1 %0 %97 %100
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وفيما يلي ر�سم بياني يو�سح نتائج البنود المطبقة بالكامل والمطبق جزئيًا وغير المطبقة للعام 2012م  مقارنة بنتائج العام 

2011م )علمًا باأنه قد تم ا�ستبعاد البنود التي ال تنطبق على المجموعة وفقًا للبيان )ل( ال�سابق(:

هذا وتاأكيدًا لنتائج التقييم اأعله، وانطلقًا من مبداأ ال�شتقللية في تقييم مدى التزام ال�شركة بمعايير حوكمة ال�شركات، فقد ا�شتعانت مجموعة 
�شافـــول خـــلل العام 2012م ب�شركـــة اأرن�شت اآند يونغ )Ernst & Young( للقيام بعملية تدقيق ومقارنـــة الممار�شات الحالية للمجموعة مع لئحة 
حوكمـــة ال�شـــركات ال�شـــادرة من قبل هيئة ال�شوق الماليـــة بالمملكة العربية ال�شعودية ال�شـــادرة بموجب قرار مجل�س الهيئـــة رقم  2006-212-1 
وتاريـــخ 2006/11/12م ، وذلـــك مـــن خلل مقارنة ما جاء في اللئحة بما هو مطبق فعليًا من قبـــل المجموعة ، وقد جاءت نتائج م�شتوى اللتزام 
بنموذج )8( ال�شادر من هيئة ال�شوق المالية الم�شار اإليها والبالغة )100( بند وفقًا لما ورد بالجدول والر�شم البياني اأعله حيث بلغت ن�شبة البنود 

المطبقة %97.   

%97 πeÉµdÉH á≤Ñ£oŸG OƒæÑdG OóY

%1 á≤Ñ£oŸG ÒZ OƒæÑdG OóY

%2 ≥Ñ£æJ ’ »àdG OƒæÑdG OóY

%93^4 πeÉµdÉH á≤Ñ£oŸG OƒæÑdG OóY

%5^5 kÉ«FõL á≤Ñ£oŸG OƒæÑdG OóY

%1^1 á≤Ñ£oŸG ÒZ OƒæÑdG OóY

2011م2012م
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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 لتحقيق 
رفاهي��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��اء 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 
اهلل ع��ز وجل أن يتَوج ه��ذه الثقة والدعم بمزيد م��ن التطور واالزدهار 
للمجموعة. كما يقدم المجلس الش��كر إلدارة المجموعة وشركاتها 
الفرعية ومنس��وبيها لجهوده��م المخلصة وأدائه��م المتميز خال 
العام المالي 2012 ، كما يتطلع مجلس اإلدارة إلى المزيد من اإلنجازات 

والتميز خال العام 2013م.

شكر وتقدير

واهلل ولي التوفيق ،،،

مجلس إدارة مجموعة صافوال



القوائ��م المالية الموحدة للس��نة 
المنتهية في 31 ديمسبر 2012 م

1( تقرير مراجعي الح�شابات

2( قائمة المركز المالي الموحد

3( قائمة الدخل الموحدة

4( قائمة التدفقات النقدية الموحدة

5( قائمة التغيرات في حقوق الم�شاهمين الموحدة

6( اإي�شاحات حول القوائم المالية الموحدة
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براي�س ووترهاو�س كويرز
جميل �شكوير، �شارع التحلية

�س.ب. 16415، جدة 21464
املمكة العربية ال�شعودية

هاتف: 96626104400+
فاك�س: 96626104411+

www.pwc.com/middle-east

 براي�س ووترهاو�س كوبرز، ترخي�س رقم )25(
 ال�شركاء املرخ�شون: عمر حممد ال�شقا )369(، خالد اأحمد حم�شر )368(،

حممد عبدالعزيزالعبيدي )367(، اإبراهيم ر�شا حبيب )383(

إلى السادة مساهمي شركة مجموعة صافوال
)�شركة م�شاهمة �شعودية(

نطاق املراجعة

لقد راجعنا قائمة املركز املايل املوحدة املرفقة ل�شركة جمموعة �شافوال )�شركة م�شاهمة �شعودية( )»ال�شركة«( و�شركاتها التابعة )جمتمعني »املجموعة«( 
كما يف 31 دي�شمرب 2012 والقوائم املوحدة للدخل والتدفقات النقدية والتغريات يف حقوق امل�شاهمني لل�شنة املنتهية يف ذلك التاريخ واالإي�شاحات التي 
تعترب جزءًا ال يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة. تعترب اإدارة املجموعة م�شوؤولة عن هذه القوائم املالية املوحدة، والتي اأعدتها ال�شركة وفقًا للمادة 
123 من نظام ال�شركات واملقدمة لنا مع كافة املعلومات والبيانات التي طلبناها. اإن م�شوؤوليتنا هي اإبداء الراأي حول هذه القوائم املالية املوحدة اإ�شتنادًا 

اإلى املراجعة التي قمنا بها.

لقد قمنا مبراجعتنا وفقا ملعايري املراجعة املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�شعودية التي تتطلب منا تخطيط وتنفيذ اأعمال املراجعة للح�شول على 
تاأكيد منا�شب باأن القوائم املالية ال حتتوي على اأخطاء جوهرية. ت�شمل املراجعة اإجراء فح�س اختباري للم�شتندات واالأدلة املوؤيدة للمبالغ واالإي�شاحات 
الواردة يف القوائم املالية. كما تت�شمن املراجعة اإجراء تقييم للمعايري املحا�شبية املطبقة والتقديرات الهامة التي اأعدت مبعرفة االإدارة ولطريقة العر�س 

العام للقوائم املالية. ونعتقد اأن مراجعتنا تعطينا اأ�شا�شًا منا�شبا الإبداء راأينا. 

راأي مطلق

ويف راأينا، اأن القوائم املالية املوحدة ككل وامل�شار اإليها اأعاله:

• اأعمالها وتدفقاتها النقدية لل�شنة 	 متثل ب�شـورة عادلة، من جميع النواحي اجلوهرية، املركز املايل للمجموعة كما يف 31 دي�شمرب 2012 ونتائج 
املنتهية يف ذلك التاريخ وذلك وفقًا للمعايري املحا�شبية املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�شعودية واملالئمة لظروف املجموعة.

• تتفق، من جميع النواحي اجلوهرية، مع متطلبات نظام ال�شركات والنظام االأ�شا�شي لل�شركة فيما يتعلق باإعداد وعر�س القوائم املالية املوحدة.	

براي�س وترهاو�س كوبرز

اإبراهيم ر�شا حبيب

ترخي�س رقم 383

 6 ربيع االآخر 1434هـ
)16 فربايــــــــــــر 2013(
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قائمة المركز المالي الموحدة
)جميع المبالغ باآالف الرياالت ال�شعودية ما لم يذكر غير ذلك(

كما في 31 دي�شمبر 2012 م
20122011اإي�شاح

املوجودات
موجودات متداولة

5943.2591.214.084نقد وما يعادله
61.447.9601.815.640ذمم مدينة

73.973.4223.152.449خمزون
81.993.8981.424.242مدفوعات مقدمة واأخرى

9186.353167.398موجودات م�شنفة كمحتفظ بها للبيع
 8.544.8927.773.813

موجودات غري متداولة
10167.899308.678-3ذمم مدينة طويلة االأجل 

107.526.6605.332.161اإ�شتثمارات يف �شركات زميلة وا�شتثمارات اأخرى
115.779.9515.384.430ممتلكات وم�شنع ومعدات

121.322.1331.302.294موجودات غري ملمو�شة
14.796.64312.327.563

23.341.53520.101.376جمموع املوجودات
املطلوبات

مطلوبات متداولة
133.527.2752.755.429قرو�س ق�شرية االأجل

14910.952656.103اجلزء املتداول من قرو�س طويلة االأجل
152.744.2042.718.927ذمم دائنة 

161.961.2591.428.521م�شاريف م�شتحقة ومطلوبات اأخرى
9159.239181.299مطلوبات م�شنفة كمحتفظ بها للبيع

9.302.9297.740.279
مطلوبات غري متداولة

143.612.2462.821.494قرو�س طويلة االأجل
-1633.583-2التزام �شريبة موؤجلة

17103.193103.181ربح موؤجل
1853.78158.342ذمم دائنة طويلة االأجل

19353.751307.263مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني
4.156.5543.290.280

13.459.48311.030.559جمموع املطلوبات
)يتبع(       
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قائمة المركز المالي الموحدة )تتمة(
)جميع المبالغ باآالف الرياالت ال�شعودية ما لم يذكر غير ذلك(

كما في 31 دي�شمبر 2012 م
20122011اإي�شاح

حقوق امللكية
215.000.0005.000.000راأ�س املال

221.217.2311.077.010اإحتياطي نظامي
4.0004.000اإحتياطي عام

2.540.1662.005.378اأرباح مبقاة
)808()5.701(10اإحتياطيات اأخرى

اأثر �شفقة االإ�شتحواذ مع م�شاهمي 
)59.443(2.042االأقلية بدون تغيري يف ال�شيطرة
)303.670()471.068(فروقات ترجمة عمالت اأجنبية

8.286.6707.722.467حقوق امللكية العائدة مل�شاهمي ال�شركة االأم

1.595.3821.348.350حقوق االأقلية

9.882.0529.070.817جمموع حقوق امللكية
23.341.53520.101.376جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

30التزامات حمتملة وتعهدات

تعترب االإي�شاحات يف ال�شفحات من رقم 89 اإلى رقم 127 جزءًا ال يتجزاأ من هذه القوائم املالية  املوحدة.
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قائمة الدخل الموحدة
)جميع المبالغ باآالف الرياالت ال�شعودية ما لم يذكر غير ذلك(

كما في 31 دي�شمبر 2012 م
20122011اإي�شاح

 25.195.702 427.391.493-20االإيرادات
)21.224.980()22.629.925(20تكلفة االإيرادات

4.761.5683.970.722اإجمايل الربح
ح�شة ال�شركة يف �شايف دخل �شركات زميلة وتوزيعات

 440.613 10578.567-1 و 10-2 اأرباح من اإ�شتثمار متاح للبيع - �شايف
 96.767 2573.721اإيرادات اأخرى - �شايف 

5.413.8564.508.102اإجمايل
م�شاريف ت�شغيلية:

)2.144.813()2.367.292(20و 23بيع وت�شويق
)562.472()590.317(20و 24عمومية واإدارية

)2.707.285()2.957.609(اإجمايل امل�شاريف

 1.800.817 2.456.247الدخل من العمليات
اإيرادات )م�شاريف( اأخرى
 152.781 1046.651ربح من اإ�شتبعاد اإ�شتثمارات

خ�شارة انخفا�س دائم وتكلفة �شطب م�شروعات
)35.366(      -12موجودات غري ملمو�شة
)317.472()427.381(26نفقات متويلية - �شايف

2.075.5171.600.760الدخل قبل الزكاة وال�شرائب االأجنبية 
)132.024()268.148(16زكاة و�شريبة دخل اأجنبية

 1.807.3691.468.736�سايف الدخل لل�سنة
�شايف الدخل العائد اإلى:

 1.402.2091.202.376م�شاهمي ال�شركة االأم
405.160266.360ح�شة حقوق االأقلية من �شايف دخل يف �شركات تابعة 

1.807.3691.468.736�شايف الدخل لل�شنة
28ربحية ال�شهم )ريـال �شعودي(:

العمليات من   4.913.60	•الدخل 
االأم ال�شركة  مل�شاهمي  لل�شنة  الدخل   2.802.40	•�شايف 

تعترب االإي�شاحات يف ال�شفحات من رقم 89 اإلى رقم 127 جزءًا ال يتجزاأ من هذه القوائم املالية  املوحدة.
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قائمة التدفقات النقدية الموحدة
)جميع المبالغ باآالف الرياالت ال�شعودية ما لم يذكر غير ذلك(

كما في 31 دي�شمبر 2012 م
20122011

التدفقات النقدية من الأن�سطة الت�سغيلية
1.807.3691.468.736�شايف الدخل لل�شنة

تعديالت لبنود غري نقدية
اإ�ستهالكات واإطفاءات وهبوط يف القيمة

564.007558.234واإطفاء ربح موؤجل
)436.863()568.793(ح�شة يف اأرباح �شركات زميلة

427.381317.472نفقات متويلية - �شايف
)152.781()46.651(ربح اإ�شتبعاد اإ�شتثمارات

)10.087()3.542(ربح بيع ممتلكات وم�شنع ومعدات
تغريات يف راأ�س املال العامل

)71.319(367.680ذمم مدينة
)596.908()820.973(خمزون

174.191)661.925(م�شاريف مدفوعة مقدمًا وذمم اأخرى
25.277486.910ذمم دائنة

)195.281(554.871م�شاريف م�شتحقة ومطلوبات اأخرى
46.48831.157مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

1.691.1891.573.461�شايف النقد الناجت عن االأن�شطة الت�شغيلية
التدفقات النقدية من الأن�سطة الإ�ستثمارية

228.098222.303توزيعات اأرباح م�شتلمة
173.049142.069املتح�شل من بيع اإ�شتثمارات

اأثر �شفقة اال�شتحواذ مع م�شاهمي االأقلية بدون 
-61.485تغيري ال�شيطرة

55.85394.807املتح�شل من بيع ممتلكات وم�شنع ومعدات
140.779التغري يف ذمم مدينة طويلة االأجل

141.313-تاأثري النقدية من توحيد �شركة زميلة
)445.642(-ا�شتحواذ على �شركات تابعة – بدون النقدية

7.864-�شايف التغري يف اإ�شتثمارات اأخرى
)219.892()1.997.832(اإ�شافات لالإ�شتثمارات

)674.044()1.070.183(اإ�شافات ممتلكات وم�شنع ومعدات
)37.054()51.309(اإ�شافات اإلى نفقات موؤجلة

)768.276()2.460.060(�شايف النقد امل�شتخدم يف االأن�شطة االإ�شتثمارية
)يتبع(
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قائمة التدفقات النقدية الموحدة )تتمة(
)جميع المبالغ باآالف الرياالت ال�شعودية ما لم يذكر غير ذلك(

كما في 31 دي�شمبر 2012 م
20122011اإي�شاح

التدفقات النقدية من االأن�شطة التمويلية
771.846644.686�شايف التغري يف قرو�س ق�شرية االأجل

1.550.0001.045.010اإ�شافات اإلى قرو�س طويلة االأجل
)909.257()504.399(امل�شدد من قرو�س طويلة االأجل

)20.963(8.479�شايف التغيري يف ودائع مقّيدة مقابل متويل
)112.841()158.128(التغري يف حقوق االأقلية
)317.472()427.381(نفقات متويلية - �شايف
)497.678()742.371(توزيعات اأرباح مدفوعة

)168.515(498.046�شايف النقد الناجت عن )امل�شتخدم يف( االأن�شطة التمويلية
636.670)270.825(�شايف الزيادة/ )النق�س( يف النقد وما يعادله

1.214.084577.414نقد وما يعادله كما يف بداية ال�شنة
943.2591.214.084نقد وما يعادله كما يف نهاية ال�شنة
جدول تكميلي ملعلومات غري نقدية

467.359-8ممتلكات م�شنفة كمتاحة للبيع
89.304)4.893(10اإحتياطيات اأخرى

)73.244()167.398(10فروقات ترجمة عمالت اأجنبية

2.2002.200مكافاأة اأع�شاء جمل�س االإدارة

تعترب االإي�شاحات يف ال�شفحات من رقم 89 اإلى رقم 127 جزءًا ال يتجزاأ من هذه القوائم املالية  املوحدة.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
)جميع المبالغ باآالف الرياالت ال�شعودية ما لم يذكر غير ذلك(

كما في 31 دي�شمبر 2012 م

1 -معلومات عامة
اإن �شركة جمموعة �شافوال )»ال�شركة«( و�شركاتها التابعة )ي�شار اإليهم بـ »املجموعة«( ت�شمل ال�شركة وجميع �شركاتها التابعة ال�شعودية واالأجنبية. تتمثل 
اأهداف ال�شركة جنبًا اإلى جنب مع �شركاتها التابعة يف ت�شنيع وت�شويق الزيوت النباتية واإن�شاء ال�شناعات املكملة لها ومنافذ التجزئة ومنتجات االألبان 
الزراعية  املنتجات  تنمية  اإلى  باالإ�شافة  التجارية،  والوكاالت  التجارية  والتعهدات  والت�شيدر  واالإ�شترياد  التغليف  ومواد  ال�شريعة  واالأغذية  واالأجبان 

واأن�شطة اال�شتثمار العقاري املرتبطة بها.

اإن ال�شركة �شركة م�شاهمة �شعودية تاأ�ش�شت وفقًا لنظام ال�شركات يف اململكة العربية ال�شعودية مبوجب املر�شوم امللكي رقم م/21 بتاريخ 29 ربيع االأول 
1398هـ )املوافق 9 مار�س 1978م(. �شدر �شجل ال�شركة التجاري رقم 4030019708 يف مدينة جدة بتاريخ 21 رجب 1399هـ )املوافق 16 يونيو 1979(.

كما يف 31 دي�شمرب، لدى ال�شركة ا�شتثمارات يف ال�شركات التابعة التالية )ي�شار اإليهم بـ »املجموعة«(.

)اأ( ال�سركات التابعة اململوكة مبا�سرة

)1( �سركات تابعة ذات ن�ساط

ن�شبة امللكية )باملائة( كما يف 31 دي�شمربالن�ساط التجاري الرئي�سيبلد التاأ�شي�ساإ �شم ال�شركة التابعة
20122011

اململكة العربية �شركة �شافوال لالأغذية )اإ�س اإف �شي(
ال�شعودية

9090اأغذية

اململكة العربية �شركة العزيزية بندة املتحدة )اآيه بي يو(
ال�شعودية 

74.474.4جتزئة

�شركة �شافوال الأنظمة التغليف املحدودة 
)اإ �س بي اإ�س(

اململكة العربية 
ال�شعودية

ت�شنيع منتجات التعبئة  
والتغليف البال�شتيكية

100100

�شركة املتون العاملية القاب�شة لالإ�شتثمار 
العقاري 

اململكة العربية 
ال�شعودية 

8080عقار

ال�شركة املتحدة لل�شكر، م�شر 
)يو اإ�س �شي اإي(

جمهورية م�شر 
العربية

19.119.1ت�شنيع ال�شكر

اململكة العربية �شركة املخازن الكربى التجارية )جيانت(
ال�شعودية

88جتزئة

ال�شركة املتحدة لالأ�شواق املركزية 
)يو �شي �شي اإم(

88جتزئةلبنان
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)2( �سركات تابعة متوقفة الن�ساط و�سركات تابعة قاب�سة

الن�ساط التجاري     بلد التاأ�سي�س اإ�شم ال�شركة التابعة
الرئي�سي

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

20122011

8080�شركة قاب�شةاململكة العربية ال�شعوديةقفزات الكونية للممتلكات العقارية املحدودة

6060�شركة قاب�شةاململكة العربية ال�شعوديةالوقات الكونية املحدودة

100100�شركة قاب�شةاململكة العربية ال�شعوديةاأعالينا الكونية املحدودة

8080�شركة قاب�شةاململكة العربية ال�شعوديةاإبتكار الكونية املحدودة

8080�شركة قاب�شةاململكة العربية ال�شعودية �شـركة اأدمي العربية املحدودة )ايه ايه �شي( 

 �شركة �شافوال لالإ�شتثمارات ال�شناعية
)اإ�س اأي اأي �شي(

4.54.5�شركة قاب�شةاململكة العربية ال�شعودية

100100�شركة قاب�شةاململكة العربية ال�شعودية�شركة االأطر ملواد التغليف املحدودة )االأطر(

100100�شركة قاب�شةاململكة العربية ال�شعوديةاملجمعات املوحدة لال�شتثمار العقاري )املجمعات(

100100�شركة قاب�شةاململكة العربية ال�شعوديةمرا�شينا العاملية الإ�شتثمار العقار املحدودة

100100�شركة قاب�شةاململكة العربية ال�شعوديةاأ�شداء العاملية الإ�شتثمار العقار املحدودة

100100�شركة قاب�شةاململكة العربية ال�شعوديةم�شاعي العاملية الإ�شتثمار العقار املحدودة

100100�شركة قاب�شةاململكة العربية ال�شعودية�شرايا العاملية الإ�شتثمار العقار املحدودة

100100متوقفة الن�ساطجزر العذراء الربيطانية �شركة �شافوال للتجارة العاملية املحدودة

100100متوقفة الن�ساطاململكة العربية ال�شعوديةال�شركة املتحدة لتطوير املمتلكات )يو بي دي �شي(

100100متوقفة الن�ساطاململكة العربية ال�شعودية�شركة كامن ال�شرق لالإ�شتثمارات ال�شناعية )كامن(

100100متوقفة الن�ساطاململكة العربية ال�شعودية �شركة �شدوق العربية لالإت�شاالت ال�شلكية )�شدوق( 

100100متوقفة الن�ساطاململكة العربية ال�شعودية �شركة املوؤون العاملية القاب�شة 

100100متوقفة الن�ساطاململكة العربية ال�شعودية �شركة عافية العربية لالأغذية 

  -100�شركة قاب�شةاململكة العربية ال�شعودية�شركة الغراء العاملية للتطوير العقاري القاب�شة
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)ب( �سركات تابعة حتت �سيطرة �سركة �سافول للأغذية

اإ�شم ال�شركة التابعة
بلد التاأ�شي�س

الرئي�شي
الن�ساط التجاري

ن�شبة امللكية يف ال�شركة التابعة 
)باملائة( 

كما يف 31 دي�شمرب
20122011

اململكة العربية ال�شعودية�شركة عافية العاملية )اإيه اإي �شي(
ت�شنيع الزيوت 
ال�شاحلة لالأكل

95.1995.19

9595�شركة قاب�شةاململكة العربية ال�شعودية�شركة �شافوال لالإ�شتثمار ال�شناعي )�شي اأي اأي �شي(
�شركة �شافوال الأ�شواق االأغذية النا�شئة املحدودة 

95.495.4�شركة قاب�شةجزر العذراء الربيطانية  )اإ�س اأف اأي اأم(
9595�شركة قاب�شةجزر الكامين�شركة �شافوال لالأغذية وال�شكر )اإ�س اأف اأ�س �شي(

100100ت�شنيع املكرونةجمهورية م�شر العربية �شركة امللكة لل�شناعات الغذائية )امللكة(
100100ت�شنيع املكرونةجمهورية م�شر العربية�شركة الفرا�شة لل�شناعات الغذائية )الفرا�شة(

  -100�شركة قاب�شةاالإمارات العربية املتحدة�شركة �شافوال لالأغذية الدولية املحدودة

اململكة العربية ال�شعوديةال�شركة الدولية ل�شناعة االأغذية
ت�شنيع الدهون 

املتخ�ش�شة
60-  

1919ت�شنيع ال�شكرجمهورية م�شر العربية�شركة االإ�شكندرية لل�شكر )اأي اأ�س �شي اأي(

�شيطرة من قبل ال�شركات التابعة لل�شركة

�سركة �سافول للإ�ستثمارات ال�سناعية
74.4874.48ت�شنيع ال�شكراململكة العربية ال�شعوديةال�شركة املتحدة لل�شكر )يو اأ�س �شي(

ال�سركة املتحدة لل�سكر 
56.7556.75ت�شنيع ال�شكرجمهورية م�شر العربية ال�شركة املتحدة لل�شكر، م�شر

6262ت�شنيع ال�شكرجمهورية م�شر العربية �شركة االإ�شكندرية لل�شكر )اأي اأ�س �شي اأي(
100100متوقفة الن�ساطجزر الكاميان�شركة ا�شتثمارات بيت �شوجر

ال�سركة املتحدة لل�سكر، م�سر
1919ت�شنيع ال�شكرجمهورية م�شر العربية �شركة االإ�شكندرية لل�شكر

�سركة �سافول لأ�سواق الأغذية النا�سئة املحدودة

املغرب�شركة �شافوال املغربية
ت�شنيع الزيوت 
ال�شاحلة لالأكل

100100

ال�شودان�شافوال للزيوت ال�شاحلة لالأكل )ال�شودان( املحدودة
ت�شنيع الزيوت 
ال�شاحلة لالأكل

100100

اجلزائر�شركة عافية العاملية - اجلزائر
ت�شنيع الزيوت 
ال�شاحلة لالأكل

100100
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)ج( �سركات تابعة حتت �سيطرة �سركة عافية العاملية

   بلد التاأ�شي�ساإ�شم ال�شركة التابعة
الن�ساط التجاري 

الرئي�شي
ن�شبة امللكية يف ال�شركة التابعة 

)باملائة(
20122011

�شركة �شافوال بي�شهر )اأ�س بي اإي �شي(
اجلمهورية االإ�شالمية 

االيرانية
8080�شركة قاب�شة

100100�شركة قاب�شةلوك�شمربغ�شـركة مالينرتا القاب�شـة 
100100�شركة قاب�شةجزر العذراء الربيطانية�شافوال لالأغذية املحدودة )اأ�س اأف اإل(

االأردن �شـركة عافية العامليـة ـ االأردن 
ت�شنيع الزيوت 
ال�شاحلة لالأكل

97.497.4

9090�شركة قاب�شةجزر العذراء الربيطانية �شـركة اأنف�شكز 
100100�شركة جتاريةجزر العذراء الربيطانيةعافية للتجارة العاملية  

100100متوقفة الن�ساطجزر العذراء الربيطانية �شافوال لالأغذية العاملية 
100100�شركة قاب�شةتركيا�شركة كوغو غيدا ياتوم يف تكاريت اإيه اإ�س )كوغو(

�سركة �سافول بي�سهر

�شركة بي�شهر ال�شناعية
اجلمهورية االإ�شالمية 

االيرانية
ت�شنيع الزيوت 
ال�شاحلة لالأكل

79.979.9

�شركة مارجرين للت�شنيع
اجلمهورية االإ�شالمية 

االيرانية
ت�شنيع الزيوت 
ال�شاحلة لالأكل

79.979.9

تي بي اأي
اجلمهورية االإ�شالمية 

االيرانية
  -100جتارة وتوزيع

�سافول للأغذية املحدودة

جمهورية م�شر العربية �شركة عافية العاملية ـ م�شر )اأي اأي �شي اإي(
ت�شنيع الزيوت 
ال�شاحلة لالأكل

99.9299.92

100100متوقفة الن�ساطجزر العذراء الربيطانيةالتيمار الدولية املحدودة
100100متوقفة الن�ساطجزر العذراء الربيطانيةالينجتون الدولية املحدودة

�سركة اأنف�سكز

كازاخ�شتان    �شركة �شافوال لالأغذية )�شي اآي اإ�س(
ت�شنيع الزيوت 
ال�شاحلة لالأكل

100100

�سركة كوغو غيدا ياتوم يف تكاريت اإيه اإ�س

تركيايادوم غيدا �شناعي يف تاكريت اإيه اإ�س )يودوم(
ت�شنيع الزيوت 
ال�شاحلة لالأكل

100100
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)د( �سركات تابعة حتت �سيطرة �سركة العزيزية بندة املتحدة

اإ�شم ال�شركة التابعة
بلد التاأ�شي�س

الرئي�شي
الن�ساط التجاري

ن�شبة امللكية يف ال�شركة التابعة 
)باملائة( 

كما يف 31 دي�شمرب
20122011

�سركة العزيزية بندة املتحدة
90    90جتزئةاململكة العربية ال�شعودية�شركة املخازن الكربى التجارية 

9090جتزئةلبنانال�شركة املتحدة لالأ�شواق املركزية

�شركة املخازن الكربى التجارية
9595متوقفة الن�ساطاململكة العربية ال�شعوديةال�شركة اللبنانية للحلويات واملخابز )اإل اأ�س بي(

)هـ( �سركات تابعة حتت �سيطرة �سركة �سافول لأنظمة التغليف

�سركة �سافول لأنظمة التغليف 
ت�شنيع منتجات التعبئة جمهورية م�شر العربيةمارينا اجلديدة لل�شناعات البال�شتيكية 

والتغليف البال�شتيكية
100100

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

100100

دي�شمرب 2008 لال�شتحواذ على   31 واملربم يف  املحدودة  القاب�سة  املهيدب  و�سركة  املجموعة  امل�سرتك بني  امل�سروع  ل�سروط  ووفقًا  خالل عام 2012، 

»جيان« وعمليات اأخرى وبيع 20٪ من اأ�شهم ملكية يف �شركة العزيزية بندة. لقد ا�شتلمت املجموعة مبلغ 61.4 مليون ريـال �شعودي من �شركة املهيدب 

واخلا�س بعدم ا�شتكمال اإجراءات حتويل امللكية من �شركة املهيدب قطر اإلى جمموعة �شافوال وذلك لالإجراءات احلكومية املحلية. تلك الت�شويات مت 

ت�شجيلها �شمن حقوق امللكية كاأثر ا�شتحواذ مع م�شاهمي االأقلية بدون تغيري يف ال�شيطرة. مبا اأنها مت معاجلتها كمقابل اإ�شايف عن اإ�شتبعاد 20٪ من 

راأ�س مال �شركة العزيزية بندة.

اأعتبارًا من 16 �شبتمرب 2009، ا�شتحوذت العزيزية بندة املتحدة والتابعة للمجموعة على عمليات �شركة جيان املحدودة »جيان« مقابل مبلغ 469.3 

�شركة  �شعودي، قامت  ريـال  مليون  موؤجل قدره 237.3  ومبلغ حقوق ملكية  نقدًا  �شعودي  ريـال  مليون  ل�شراء 232  �شعودي مت�شمنة مبلغ  ريـال  مليون 

العزيزية بندة بدفع املبلغ يف 12 اأكتوبر 2009 على اأن يتم ت�شوية مكون حقوق امللكية املوؤجل خالل عام 2011 على �شكل اإ�شدار اأ�شهم جديدة يبلغ عددها 

45.7 مليون �شهم من اأ�شهم �شركة العزيزية بندة املتحدة تبلغ قيمة كل �شهم 51.92 ريـال �شعودي. كما اأعطت هذه االتفاقية احلق جيان باكت�شاب ٪1 

من االأ�شهم �شنويا بالقيمة العادلة وذلك ملدة ت�شل اإلى 3 �شنوات.

متت املوافقة على اإ�شدار هذه القوائم املالية املوحدة  من قبل جمل�س اإدارة ال�شركة بتاريخ 13 فرباير 2013.
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2 - ملخص السياسات المحاسبية الهامة

تتلخ�س اأدناه ال�شيا�شات املحا�شبية الرئي�شية املطبقة يف اإعداد هذه القوائم املالية املوحدة. مت تطبيق هذه ال�شيا�شات بطريقة منتظمة جلميع الفرتات 

املعرو�شة، ما مل يذكر خالف ذلك.

2-1 اأ�س�س الإعداد

اأعدت القوائم املالية املوحدة املرفقة على اأ�شا�س التكلفة التاريخية ووفقًا ملبداأ االإ�شتحقاق املحا�شبي املعدل لقيا�س االأوراق املالية املتاحة للبيع واالأدوات 

املالية امل�شتقة بقيمتها العادلة، وطبقًا للمعايري املحا�شبية ال�شادرة عن الهيئة ال�شعودية للمحا�شبني القانونيني.

2-2 تقديرات وافرتا�سات حما�سبية موؤثرة

يتطلب اإعداد القوائم املالية وفقًا للمبادئ املحا�شبية املتعارف عليها ا�شتخدام تقديرات وافرتا�شات توؤثر على مبالغ املوجودات واملطلوبات، واالإف�شاح 

عن املوجودات وااللتزامات املحتملة كما يف تاريخ القوائم املالية، و كذلك تقدير مبالغ االإيرادات وامل�شروفات خالل الفرتة املالية. يتم تقييم التقديرات 

و االفرتا�شات ب�شكل م�شتمر و هي مبنية على خربة �شابقة و عوامل اأخرى تت�شمن توقعات باالأحداث امل�شتقبلية و التي تعترب منا�شبة للظروف. تقوم 

ال�شركة بتقديرات وافرتا�شات متعلقة بامل�شتقبل، والتي وفقًا لتعريفها، نادرا ما تت�شاوى مع النتائج الفعلية. متت مناق�شة اأدناه التقديرات واالفرتا�شات 

ذات املخاطر التالية التي قد ينتج عنها تعديالت جوهرية يف القيمة الدفرتية للموجودات واملطلوبات خالل ال�شنة املالية الالحقة:

)اأ( الهبوط املتوقع يف ال�سهرة

تقوم املجموعة �سنويًا بالتاأكد اإذا ما كان هناك هبوط يف ال�سهرة طبقًا لل�سيا�سات املحا�سبية املذكورة يف )اإي�ساح 2-3(. مت حتديد قيمة املبالغ القابلة 

لال�شرتداد من الوحدات املولدة للنقد بناًء على احت�شاب القيمة امل�شتخدمة. اإن القيام بهذه االحت�شابات يتطلب ا�شتخدام التقديرات.

)ب( الهبوط يف قيمة الإ�ستثمارات املتاحة للبيع

تقوم املجموعة باإفرتا�سات لتقييم اخل�سارة الناجتة عن الهبوط يف قيمة الإ�ستثمارات املتاحة للبيع واأ�سولها التابعة. هذا ي�سمل تقييم الأدلة امل�سببه 

لإنخفا�ض غري موؤقت يف قيمة الإ�ستثمارات. اأي اإنخفا�ض، ولفرتة طويلة، يف القيمة العادلة لالإ�ستثمار حتت تكلفته يعترب دليل للهبوط يف القيمة. اإن 

حتديد ما هو »هام« اأو »لفرتة طويلة« يتطلب اإفرتا�ض. اإن املجموعة تعترب اأن الهبوط منا�سب عندما يوجد اأدله عن تدهور الو�سع املايل للم�ستثمر فيه، 

اأو تغريات يف القطاع، اأو يف التكنولوجيا، اأو تغري يف التدفقات النقدية من العمليات والتمويل.



تقـرير مراجعي احل�سابات    

95

)ج( خم�س�س ح�سابات م�سكوك يف حت�سيلها

يتم تكوين خم�ش�س حل�شابات املدينني التجاريني امل�شكوك يف حت�شيلها عند وجود دليل مو�شوعي باأن املجموعة لن ت�شتطيع حت�شيل املبالغ امل�شتحقة 

وفقًا لل�سروط الأ�سا�سية حل�سابات املدينني. ويتم اأخذ البنود التالية بعني العتبار لتحديد وجود هبوط يف ح�سابات املدينني، تعر�ض املدين ل�سعوبات 

مالية اأو احتمال اإفال�شه اأو اإعادة هيكلة مالية اأو �شعوبة اأو تاأخر يف �شداد الدفعات امل�شتحقة. ويتم عمل تقديرات منف�شلة للح�شابات الفردية 

اجلوهرية. وبالن�شبة للمبالغ امل�شتحقة غري اجلوهرية اإفراديًا، فاإن يتم عمل التقديرات ب�شكل جماعي ويتم تكوين خم�ش�س بناًء على الوقت ومعدالت 

التح�شيل ال�شابقة.

)د( خم�س�س خمزون متقادم

تقوم املجموعة بتحديد خم�ش�س الب�شاعة املتقادمة بناءًا على اخلربات ال�شابقة، ودورة املخزون املتوقعة، حتليل اأعمار املخزون، واحلالة الراهنة 

للمخزون، باالإ�شافة اإلى التوقعات احلالية وامل�شتقبلية بالن�شبة للمبيعات. تت�شمن االفرتا�شات االأ�شا�شية ملخ�ش�س املخزون املتقادم على التقلبات 

امل�شتقبلية للمبيعات، باالإ�شافة اإلى متطلبات ومكونات املخزون الالزمة لدعم املبيعات امل�شتقبلة. اإن التقديرات واالفرتا�شات للمخزون املتقادم 

للمجموعة قد يتغري ب�شكل جوهري من فرتة اإلى اأخرى وفقًا لعرو�س املنتجات.

2-3 اإ�ستثمارات

)اأ( �سركات تابعة

اإن ال�شركات التابعة هي تلك املن�شاآت التي لدى املجموعة القدرة على توجيه �شيا�شتها املالية والت�شغيلية للح�شول على منافع اإقت�شادية وعادة ما تكون 

م�شحوبة باإمتالك اأكرث من ن�شف عدد االأ�شهم التي لها حق الت�شويت. يتم االأخذ بعني االعتبار وجود وتاأثري االأ�شهم املتوقعة التي لها حق الت�شويت 

حاليًا اأو التي ميكن حتويلها، وذلك عند تقييم ما اإذا كانت املجموعة ت�شيطر على من�شاأة اأخرى. يتم توحيد ال�شركات التابعة من تاريخ اإنتقال 

ال�شيطرة للمجموعة، كما تتوقف عملية التوحيد من تاريخ توقف املجموعة عن ال�شيطرة.

يتم اإ�شتخدام طريقة ال�شراء املحا�شبية لقيد عملية اإقتناء ال�شركات التابعة. يتم حتديد تكلفة االإقتناء على اأ�شا�س القيمة العادلة للموجودات املقدمة، 

اأو املطلوبات التي مت تكبدها اأو تلك التي يتم حتملها كما يف تاريخ االإقتناء، باالإ�شافة اإلى التكاليف املبا�شرة املرتبطة باالإقتناء. يتم قيد الزيادة يف 

تكلفة االإقتناء عن القيمة العادلة حل�شة املجموعة يف �شايف املوجودات القابلة للتحديد املقتناة ك�شهرة. ال�شهرة الناجتة من اإقتناء �شركات تابعة يتم 

قيدها �شمن بند »املوجودات غري امللمو�شة« يف قائمة املركز املايل املرفقة. يتم اإختبار ال�شهرة �شنويًا للتحقق من وجود اإنخفا�س دائم يف قيمتها اأم ال 

ويتم قيدها بالتكلفة بال�شايف بعد خ�شم خ�شائر االإنخفا�س يف القيمة، اإن وجدت.

يتم ا�شتبعاد املعامالت واالأر�شدة واالأرباح غري املحققة الناجتة عن تلك املعامالت عند التوحيد بني �شركات املجموعة. يتم اأي�شًا ا�شتبعاد اخل�شائر 

غري املحققة. يتم تغيري ال�شيا�شات املحا�شبية لل�شركات التابعة عند ال�شرورة لتتما�شى مع ال�شيا�شات املحا�شبية املعتمدة من قبل املجموعة.
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اإن التغريات يف ن�شبة ملكية املجموعة يف �شركات تابعة بعد اإكت�شاب ال�شيطرة، تقيد كعملية يف حقوق امللكية وتعدل املبالغ الدفرتية حلقوق ح�ش�س 

االأقلية مقابل القيمة العادلة ل�شعر ال�شراء املدفوع واأي فرق يقيد مبا�شرًة حتت حقوق امللكية حتت »اأثر معامالت مع م�شاهمني االأقلية«.

)ب( �سركات زميلة

اإن ال�شركات الزميلة هي ال�شركات التي يكون للمجموعة تاأثري هام عليها ولكن بدون �شيطرة، وعادة ما ي�شاحب ذلك ملكية لن�شبة ترتاوح بني 20 

باملائة و 50 باملائة من حقوق الت�شويت. اإن ال�شركات ذات �شيطرة م�شرتكة هي تلك التي يكون حل�ش�س املجموعة �شيطرة مع م�شاهمني اآخرين لل�شركة 

امل�شتثمر بها. يتم اإحت�شاب اال�شتثمارات يف �شركات زميلة و�شركات ذات �شيطرة م�شرتكة باإ�شتخدام طريقة حقوق امللكية وتقيد مبدئيًا بالتكلفة. ت�شمل 

اإ�ستثمارات املجموعة يف ال�سركات الزميلة على ال�سهرة التي حتدد عند ال�سراء بال�سايف بعد خ�سم الإطفاء املرتاكم وخ�سائر الهبوط يف القيمة، اإن وجد.

تقيد ح�شة املجموعة يف ربح اأو خ�شارة ال�شركات الزميلة وال�شركات ذات ال�شيطرة امل�شرتكة املتحققة بعد ال�شراء يف قائمة الدخل، كما تقيد ح�شتها 

يف التغري يف االحتياطيات الذي يحدث بعد ال�شراء يف االحتياطيات. يتم تعديل القيمة الدفرتية لالإ�شتثمار بالتغريات املرتاكمة الالحقة لعملية ال�شراء. 

عندما تكون ح�شة املجموعة يف خ�شائر �شركة زميلة و�شركات ذات �شيطرة م�شرتكة م�شاوية حل�شتها يف ال�شركة الزميلة وال�شركات ذات ال�شيطرة 

امل�شرتكة اأو اأكرث، مبا فيها اأي ذمم مدينة غري م�شمونة، ال تقيد املجموعة اأية خ�شائر اإ�شافية، ما مل تتكبد اأية التزامات اأو تقوم بت�شديدات نيابة عن 

ال�شركة الزميلة.

يتم قيد االأرباح واخل�شائر املخف�شة الناجتة عن اال�شتثمارات يف �شركات زميلة يف قائمة الدخل.

)ج( ا�ستثمارات يف اأوراق مالية متاحة للبيع

تتكون اال�شتثمارات يف اأوراق مالية متاحة للبيع ب�شكل رئي�شي من ح�ش�س تقل عن 20٪ من ا�شتثمارات حقوق ملكية عدة �شركات مدرجة وغري مدرجة. 

يتم قيد تلك اال�شتثمارات �شمن املوجودات غري املتداولة اإال اإذا كانت نية االإدارة هي بيع تلك اال�شتثمارات خالل اإثني ع�شر �شهرًا من تاريخ قائمة املركز 

املايل املوحدة. تقيد هذه اال�شتثمارات يف بادئ االأمر ب�شعر التكلفة ومن ثم يتم اإعادة تقييمها بالقيمة العادلة بتاريخ كل تقرير مايل كاالآتي:

1( حتدد القيمة العادلة لالأوراق املالية املدرجة على اأ�شا�س اأ�شعار ال�شوق املتاحة بتاريخ التقرير املايل بعد تعديلها مبوجب اأية قيود على حتويل اأو بيع 

اأي من هذه اال�شتثمارات.

2( حتدد القيمة العادلة لالأوراق املالية غري املدرجة على اأ�شا�س تقدير منا�شب يتم حتديده عن طريق الرجوع اإلى القيمة ال�شوقية الأوراق مالية مدرجة 

مماثلة اأو على اأ�شا�س التدفقات النقدية املتوقعة املخ�شومة.
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يتم قيد الت�شويات املرتاكمة الناجتة عن اإعادة تقييم هذه اال�شتثمارات كبند م�شتقل �شمن بنود حقوق امللكية كاإحتياطي القيمة العادلة حتى يتم ا�شتبعاد 

اال�شتثمار.

2-4 التقارير القطاعية

)اأ( القطاع الت�سغيلي

اإن القطاع الت�شغيلي هو جمموعة من املوجودات والعمليات التي:

اإيرادات. تدر  اأن�شطة  يف  	•تعمل 

االأداء. وتقييم  امل�شادر  بتوزيع  تتعلق  التي  القرارات  اتخاذ  اأجل  من  عملياتها  نتائج  بتحليل  با�شتمرار  االإدارة  	•تقوم 

منف�شل. ب�شكل  مالية  معلومات  عنها  	•تتوفر 

)ب( القطاع اجلغرايف

اإن القطاع اجلغرايف هو جمموعة من املوجودات اأو العمليات اأو املن�شاآت التي تقوم باأن�شطة تدر اإيرادات يف بيئة اقت�شادية حمددة تخ�شع ملخاطر وعوائد 

خمتلفة عن تلك التي تعمل يف بيئات اقت�شادية اأخرى.

2-5 حتويل العملت الأجنبية

)اأ( عملة العر�س

يتم عر�س القوائم املالية املوحدة بالريال ال�شعودي وهي عملة عر�س القوائم املالية للمجموعة.

)ب( معاملت واأر�سدة

يتم حتويل املعامالت التي تتم بالعمالت االأجنبية اإلى الريال ال�شعودي على اأ�شا�س اأ�شعـار ال�شـرف ال�شائدة يف تاريخ تلك املعامالت. يتم قيد اأرباح 

وخ�شائر فروق العملة الناجتة عن ت�شوية تلك املعامالت وكذلك الناجتة عن حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية بالعملة االأجنبية يف قائمة الدخل. 

)ج( �سركات املجموعة

يقيد الناجت عن ترجمة املركز املايل ونتائج االأعمال لل�شركات التابعة والزميلة واالأجنبية والتي تكون عملتها الرئي�شية غري الريال ال�شعودي، اإلى الريال 

ال�شعودي كما يلي:

ُترتجم املوجودات واملطلوبات لكل قائمة مركز مايل باأ�شعار ال�شرف ال�شائدة يف تاريخ قائمة املركز املايل املوحدة.  .1

ُترتجم االإيرادات وامل�شروفات لكل قائمة دخل على اأ�شا�س متو�شط �شعر ال�شرف.  .2

ُترتجم بنود ح�شابات حقوق امللكية باأ�شعار ال�شرف ال�شائدة يف تاريخ ن�شاأة كل بند.  .3
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تدرج التعديالت املرتاكمة الناجتة عن ترجمة القوائم املالية لل�شركات االأجنبية التابعة والزميلة اإلى الريال ال�شعودي كبند منف�شل �شمن حقوق امللكية.

اأي �شهرة ناجتة عن اإكت�شاب �شركات تابعة اأجنبية واأية تعديالت للقيمة العادلة للقيم الدفرتية للموجودات واملطلوبات الناجتة عن اإكت�شاب يتم اإعتبارها 

كموجودات ومطلوبات لل�شركات التابعة االأجنبية ويتم ترجمتها ح�شب ال�شعر يف تاريخ االإغالق وتقيد يف حقوق امللكية.

يتم حتويل االأرباح املوزعة امل�شتلمة من �شركات زميلة ب�شعر ال�شرف يف تاريخ املعاملة ويتم قيد فروق ترجمة العملة االأجنبية املحققة يف قائمة الدخل 

املوحدة.

عند ا�شتبعاد اأو بيع جزء من اال�شتثمار يف ال�شركات االأجنبية التابعة والزميلة، يتم قيد فروق ترجمة العمالت االأجنبية املقيدة �شابقًا يف حقوق امللكية 

وذلك يف قائمة الدخل املوحدة كجزء من ربح اأو خ�شارة اال�شتبعاد اأو البيع.

2-6 نقد وما يعادله

ي�شتمل النقد وما يعادله على النقد يف ال�شندوق ولدى البنوك واال�شتثمارات ق�شرية االأجل االأخرى عالية ال�شيولة والتي ت�شتحق خالل ثالثة اأ�شهر اأو 

اأقل من تاريخ ال�شراء.

2-7 ذمم مدينة

حت�شيلها  يف  امل�شكوك  للديون  خم�ش�س  عمل  يتم  حت�شيلها.  يف  امل�شكوك  الديون  خم�ش�س  ناق�شًا  للفواتري  االأ�شلية  باملبالغ  املدينة  الذمم  تظهر 

عندما يكون هناك دليل مو�سوعي على عدم متكن املجموعة من حت�سيل جميع املبالغ امل�ستحقة مبوجب ال�سروط الأ�سلية للذمم املدينة. يتم قيد هذه 

املخ�ش�شات يف قائمة الدخل املوحدة وتظهر حتت بند »م�شاريف عمومية واإدارية«. عندما تكون الذمم املدينة غري قابلة للتح�شيل، يتم �شطبها مقابل 

خم�ش�س الديون امل�شكوك يف حت�شيلها. تقيد اأي مبالغ ت�شرتد يف وقت الحق لذمم قد مت �شطبها بقيد دائن على »م�شاريف بيع وت�شويق« يف قائمة 

الدخل.

2-8 خمزون

اإن تكلفة املنتجات اجلاهزة  اأ�شا�س املتو�شط املرجح.  اأقل. حتدد التكلفة على  اأيهما  اأو �شايف القيمة القابلة لالإ�شرتداد،  يقيد املخزون ب�شعر التكلفة 

تت�شمن تكلفة املواد  والعمالة وم�شاريف الت�شنيع تقدر قيمة الب�شائع يف الطريق بالتكلفة. تقدر قطع الغيار وم�شتلزمات غري متاحة للبيع بالتكلفة 

ناق�شًا اأي خم�ش�س مواد بطيئة احلركة.

اإن �شايف القيمة القابلة لالإ�شرتداد هو �شعر البيع املقدر يف �شياق االأعمال العادية بعد خ�شم تكاليف ا�شتكمال العملية وم�شاريف البيع.
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2-9 ممتلكات وم�سنع ومعدات

اإ�شتهالك  اإن�شاءات حتت التنفيذ والتي تظهر بالتكلفة. ال يتم  تظهر املمتلكات وامل�شنع واملعدات بالتكلفة بعد خ�شم االإ�شتهالكات املرتاكمة ما عدا 

االأرا�شي. يحمل اال�شتهالك على قائمة الدخل على اأ�شا�س طريقة الق�شط الثابت لتوزيع تكلفة هذه املوجودات على مدى االأعمار االإنتاجية املقدرة لها 

كما يلي:

عدد ال�شنوات
12.5 - 33مباين

3 - 33حت�شينات على مباين موؤجرة
3 - 30م�شنع ومعدات

3 - 16اأثاث ومعدات مكتبية
4- 10�شيارات

حتدد االأرباح واخل�شائر الناجتة عن اال�شتبعاد مبقارنة املتح�شالت مع القيمة الدفرتية وتقيد يف قائمة الدخل.

ر�شملة  يتم  تكبدها.  عند  الدخل  قائمة  يف  لالأ�شل  املقدر  االإنتاجي  العمر  من  جوهريا  تزيد  ال  التي  العادية  واالإ�شالحات  ال�شيانة  م�شاريف  تقيد 

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

2-10 اإ�ستثمارات عقارية

ال  والتي  معًا،  لالإثنني  اأو  راأ�شمالية  مكا�شب  حتقيق  لغر�س  اأو  تاأجريها  من  عائد  حتقيق  لغر�س  طويلة  لفرتة  بها  املحتفظ  املمتلكات  ت�شنيف  يتم 

ت�شتخدمها ال�شركة، »كا�شتثمارات اأخرى«. ت�شتمل اال�شتثمارات العقارية فقط على اأرا�شي ومباين وحت�شينات يف مباين م�شتاأجرة. يتم قيد اال�شتثمارات 

باإقتناء  مبا�شرة  تتعلق  م�شاريف  التاريخية  التكلفة  تت�شمن  املرتاكمة،  اال�شتهالكات  خ�شم  بعد  بال�شايف  التاريخية،  بالتكلفة  عقارية  اإ�شتثمارت  يف 

املوجودات. يتم قيد التكاليف الالحقة �شمن القيمة الدفرتية لالأ�شل اأو حتقق كاأ�شل م�شتقل، ح�شبما هو مالئم، فقط اإذا كان من املحتمل اأن تتدفق 

املنافع االإقت�شادية امل�شتقبلية املرتبطة باالأ�شل اإلى املجموعة واإذا اأمكن حتديد تكلفة االأ�شل ب�شكل يعتمد عليه. يتم اإ�شتبعاد القيمة الدفرتية للجزء 

امل�شتبدل. اإن كل تكاليف ال�شيانة والت�شليح ت�شتدرج يف قائمة الدخل للفرتة خالل الفرتة املالية التي مت االإ�شتحقاق بها. ال يتم اإ�شتهالك االأرا�شي.
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2-11 نفقات موؤجلة

الفرتات  يف  منها  االإ�شتفادة  يتوقع  التي  التكاليف  تلك  ر�شملة  يتم  بينما  املوحدة  الدخل  قائمة  �شمن  م�شتقبلية  منافع  لها  لي�س  التي  التكاليف  تقيد 

امل�شتقبلية. تتاألف النفقات املوؤجلة والتي تظهر �شمن »موجودات غري ملمو�شة« يف قائمة املركز املايل املوحدة املرفقة من بع�س تكاليف االإن�شاء غري 

املبا�شرة املتكبدة من قبل املجموعة واملتعلقة باإن�شاء املحالت التجارية. يتم اإطفاء تلك التكاليف على فرتات ال تتجاوز 5 �شنوات.

2-12 الهبوط يف قيمة املوجودات غري املتداولة

يتم مراجعة املوجودات غري املتداولة فيما يتعلق بالهبوط يف قيمتها عندما ت�سري احلالت اأو التغري يف الظروف اإلى اأن القيمة الدفرتية قد تكون غري 

قابلة لال�سرتداد. يتم اإثبات اخل�سارة الناجتة عن الهبوط يف القيمة، والتي متثل الزيادة يف القيمة الدفرتية لالأ�سل عن القيمة القابلة لال�سرتداد وهي 

القيمة العادلة لالأ�سل ناق�سًا تكاليف البيع اأو قيمة ال�ستخدام، اأيهما اأعلى. لغر�ض تقدير الهبوط، يتم جتميع املوجودات على اأدنى م�ستوى لها حيث 

تتواجد تدفقات نقدية منف�شلة وحمددة )وحدات مدرة للنقد(. يتم مراجعة املوجودات غري املتداولة، بخالف املوجودات غري امللمو�شة، والتي �شبق اأن 

حدث هبوط يف قيمتها بغر�ض احتمال عك�ض ذلك الهبوط، وذلك يف تاريخ كل فرتة مالية. اإذا ما مت لحقًا عك�ض خ�سارة الهبوط يف القيمة، عندئذ تتم 

زيادة القيمة الدفرتية لالأ�شل اأو الوحدة املدرة للنقد اإلى التقدير املعدل لقيمتها القابلة لال�شرتداد، على اأال يزيد عن القيمة الدفرتية فيما لو مل يتم 

اإثبات خ�سارة الهبوط يف قيمة ذلك الأ�سل اأو الوحدة املدرة للنقد يف ال�سنوات ال�سابقة. يتم اإثبات عك�ض خ�سارة الهبوط يف القيمة فورًا كاإيرادات يف 

قائمة الدخل  املوحدة. ل يتم عك�ض خ�سارة الهبوط يف قيمة املوجودات غري امللمو�سة.

2-13 موجودات ومطلوبات م�سنفة كمحتفظ بها للبيع

يتم ت�شنيف املوجودات واملطلوبات املحتفظ بها للبيع كموجودات حمتفظ بها للبيع عندما تكون قيمتها الدفرتية قابلة لالإ�شرتداد خالل �شفقة بيعهم 

وعندما تكون هذه ال�شفقة عالية االإحتمال. اإنها تقيد على االأدنى من القيمة الدفرتية اأو القيمة العادلة ناق�شًا اأي تكاليف بيع. بعد االإعرتاف االأويل 

بالتكلفة، اأي خ�شارة من اإنخفا�س القيمة من جمموعة االإ�شتبعادات يتم اأواًل توزيعها على ال�شهرة )اإن وجد( بينما ال يتم توزيع اأي خ�شائر على املوجودات 

املالية. ويتم اإدارج االأرباح واخل�شائر الناجتة عن بيع هذه االأ�شول اأو املجموعة اجلاري التخل�س منها يف قائمة الدخل املوحدة يف نف�س ال�شنة.

2-14 القرو�س

اإن وجد ذلك. يتم ر�شملة تكاليف القرو�س التي ترتبط مبا�شرة  اإثبات القرو�س بقيمة املتح�شالت امل�شتلمة بعد ح�شم تكاليف املعاملة املتكبدة  يتم 

باقتناء اأو اإن�شاء اأو اإنتاج املوجودات املوؤهلة وذلك كجزء من هذه املوجودات. يتم حتميل تكاليف القرو�س االأخرى على قائمة الدخل.
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2-15 ذمم دائنة وم�ستحقات

يتم اإثبات مبالغ املطلوبات التي �شيتم دفعها مقابل ب�شائع وخدمات م�شتلمة، �شواء مت اإ�شدار فواتري مبوجبها اإيل املجموعة اأو ال.

2-16 خم�س�سات

يتم اإثبات املخ�ش�شات عندما يكون لدى املجموعة اإلتزام قانوين حايل اأو متوقع ناجت عن حدث �شابق، وهناك اإحتمال وجود اإ�شتخدام للموارد لت�شوية 

االإلتزام، واإمكانية تقدير املبلغ ب�شكل يعتمد عليه.

2-17 الزكاة و�سريبة الدخل

تخ�شع ال�شركة للزكاة وفقًا الأنظمة م�شلحة الزكاة والدخل )»امل�شلحة«(. يخ�شع ال�شركاء االأجانب يف ال�شركات التابعة املوحدة يف اململكة العربية 

ال�شعودية ل�شريبة الدخل. يحمل خم�ش�س �شريبة الدخل املتعلقة بال�شركاء االأجانب يف ال�شركات التابعة على حقوق االأقلية يف القوائم املالية املوحدة 

املرفقة. يحمل خم�ش�س الزكاة لل�شركة والزكاة املتعلقة بح�شة ال�شركات التابعة يف اململكة العربية ال�شعودية على قائمة الدخل املوحدة. يتم املحا�شبة 

عن املبالغ االإ�شافية التي ت�شتحق مبوجب الت�شويات النهائية، اإن وجدت، عند حتديدها.

تقوم ال�شركة و�شركاتها التابعة يف اململكة العربية ال�شعودية باإ�شتقطاع �شرائب لبع�س املعامالت مع اأطراف غري مقيمة يف اململكة العربية ال�شعودية 

وذلك ح�شب متطلبات قانون �شريبة الدخل ال�شعودي.

تخ�شع ال�شركات االأجنبية التابعة ل�شرائب الدخل يف بلدان موطنها ذات ال�شلة. حتمل �شرائب الدخل على قائمة الدخل املوحدة.

يتم اإثبات موجودات �شريبة الدخل املوؤجلة املتعلقة باخل�شائر املدورة وكافة الفروقات املوؤقتة بني االإيرادات املالية والدخل اخلا�شع لل�شريبة اإلى احلد 

الذي يحتمل عنده توفر دخل م�شتقبلي خا�شع لل�شريبًة ملقابلة تلك اخل�شائر ال�شريبية املدورة والفروقات املوؤقتة. يتم اإثبات مطلوبات �شريبة الدخل 

املوؤجلة املتعلقة بالفروقات اجلوهرية املوؤقتة اإلى املدى الذي يكون فيه من املتوقع اأن يكون الدخل اخلا�شع لل�شريبة م�شتقباًل. يتم حتديد �شرائب الدخل 

املوؤجلة با�شتخدام ن�شب �شريبية مطبقة بتاريخ قائمة املركز املايل والتي يتوقع تطبيقها عند حتقق مبالغ اأ�شول �شريبة الدخل املوؤجلة اأو عند ت�شديد 

التزامات �شريبة الدخل املوؤجلة.
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2-18 مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني 

ال�سركة ويحمل على  ال�سعودية من قبل  العربية  اململكة  والعمال يف  العمل  اأنظمة  �سروط  للموظفني مبوجب  نهاية اخلدمة  يتم قيد خم�س�ض مكافاأة 

قائمة الدخل  املوحدة. يتم اإحت�شاب مبلغ االإلتزام على اأ�شا�س القيمة احلالية لالإمتيازات املكت�شبة التي حتق للموظف فيما لو ترك املوظف عمله كما يف 

تاريخ قائمة املركز املايل املوحدة. يتم اإحت�شاب املبالغ امل�شددة عند نهاية اخلدمة على اأ�شا�س رواتب وبدالت املوظفني االأخرية وعدد �شنوات خدماتهم 

املرتاكمة، كما هو مو�شح يف اأنظمة اململكة العربية ال�شعودية.

تقوم ال�شركات التابعة االأجنبية بتكوين خم�ش�س مقابل مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني ومزايا اأخرى وذلك وفقا لقوانني الدولة التي متار�س فيها 

ن�شاطها. ال توجد خطط تقاعد ممولة اأو غري ممولة لل�شركات التابعة االأجنبية.

2-19 الإيرادات

اأو عند تاأدية اخلدمات. يتم قيد االإيرادات بال�شايف بعد  اإن تطلب االأمر ذلك،  اإثبات االإيرادات عند ت�شليم املنتجات وقبولها من قبل العمالء،  يتم 

اخل�شومات وم�شاريف النقل وبعد اإ�شتبعاد املبيعات بني اأع�شاء املجموعة.

يقيد الدخل االيجاري من عقود االإيجار الت�شغيلية يف قائمة الدخل بطريقة الق�شط الثابت خالل فرتة عقد االإيجار. ويتكون الدخل من الرتويج والعر�س 

من الدخل املكت�شب ترويج وعر�س خمتلف منتجات املوردين من قبل البائعني داخل متاجر البيع بالتجزئة يف املجموعة وتقيد يف فرتة عر�س املنتج.

يتم اإثبات اإيرادات توزيعات االأرباح عند وجود حق باإ�شتالم تلك املبالغ.

2-20 م�ساريف بيع وت�سويق وعمومية واإدارية

ت�شتمل م�شاريف البيع والت�شويق والعمومية واالإدارية على التكاليف املبا�شرة وغري املبا�شرة التي تكون حتديدًا غري مرتبطة بتكلفة االإنتاج وفقًا للمبادئ 

املحا�شبية املتعارف عليها. توزع هذه التكاليف بني تكلفة املبيعات وم�شاريف البيع والت�شويق والعمومية واالإدارية، اإن لزم االأمر، بطريقة منتظمة.
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2-21 اأرباح موزعة

تقيد االأرباح املوزعة يف القوائم املالية املوحدة يف الفرتة التي يتم املوافقة عليها من قبل م�شاهمي املجموعة.

2-22 م�ستقات الأدوات املالية

ت�ستخدم املجموعة م�ستقات الأدوات املالية )عقود ال�سلع امل�ستقبلية ف�ساًل عن ترتيبات عالوة الأدوات امل�ستقة( للتحوط ملخاطر �سعر املواد اخلام يف 

اأعمال ال�سكر. يتم قيا�ض امل�ستقات بالقيمة العادلة ويتم ت�سجيل التغيريات يف القيمة العادلة مل�ستقة التحوط لالأداة املالية يف قائمة الدخل حتت تكلفة 

املبيعات كت�سوية للقيمة الدفرتية لبند التحوط – املخزون. 

2-23 عقود اإيجار ت�سغيلية

يتم حتميل امل�شاريف املتعلقة بعقود االإيجار الت�شغيلية على قائمة الدخل على مدى فرتة االإيجار. كما يقيد اإيراد التاأجري على اأ�شا�س االإ�شتحقاق وفقًا 

ل�سروط التعاقد.

3 - األدوات المالية وإدارة المخاطر

العادلة  القيمة  خماطر  العملة،  خماطر  )ت�شمل  ال�شوق  خماطر  املخاطر:  هذه  وتت�شمن  خمتلفة،  مالية  خماطر  اإلى  تعر�شها  املجموعة  اأن�شطة  اإن 

عدم  على  للمجموعة  العام  املخاطر  اإدارة  برنامج  يركز  ال�شيولة.  وخماطر  االئتمان  خماطر  االأ�شعار(،  وخماطر  الفائدة  ل�شعر  النقدية  والتدفقات 

التاأثريات العك�شية املحتملة على االأداء املايل للمجموعة. ت�شتخدم املجموعة م�شتقات  التقليل من  اإلى  باأو�شاع االأ�شواق املالية وي�شعى  التنبوؤ  اإمكانية 

الأدوات املالية للتحوط �سد بع�ض املخاطر املعر�سة لها.

والتحوط �سد  وتقييم  بتحديد  التنفيذية  الإدارة  تقوم  الإدارة.  ل�سيا�سات معتمدة من قبل جمل�ض  وفقًا  التنفيذية  الإدارة  املخاطر من قبل  اإدارة  تتم 

املخاطر املالية من خالل تعاون وثيق مع الوحدات الت�شغيلية للمجموعة. اإن اأهم اأنواع املخاطر هي خماطر االئتمان، خماطر العملة وخماطر القيمة 

العادلة والتدفقات النقدية ل�شعر الفائدة.

تت�شمن االأدوات املالية املعرو�شة �شمن قائمة املركز املايل نقد وما يعادله وذمم مدينة واإ�شتثمارات وذمم مدينة طويلة االأجل وقرو�س ق�شرية االأجل 

عنها �شمن  االإف�شاح  البنود مت  بهذه  واخلا�شة  املطبقة  القيد  اإن طرق  متداولة.  اأخرى  ومطلوبات  م�شتحقة  وم�شروفات  دائنة  وذمم  االأجل  وطويلة 

ال�شيا�شة املحا�شبية لكل منها.
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يتم اإجراء املقا�شة بني املوجودات واملطلوبات املالية واإثبات ال�شايف بالقوائم املالية عندما يكون لدى املجموعة حقًا قانونيًا يف اإجراء املقا�شة والنية اإما 

للت�شوية على اأ�شا�س املقا�شة اأو اإثبات املوجودات واملطلوبات يف نف�س الوقت.

3-1 خماطر العملة

اإن خماطر العملة هي خماطر التغري يف قيمة االأدوات املالية ب�شبب التغريات يف اأ�شعار �شرف العمالت االأجنبية. اإن معظم معامالت املجموعة هي 

بالريال ال�شعودي والدوالر االأمريكي والريال االإيراين واجلنيه امل�شري واللرية الرتكية.

اإ�شتثمارات يف  اأي�شًا  املجموعة  لدى  لعمالت خمتلفة.  التعر�س  من  تنتج  التي  العملة  معر�شة ملخاطر  وهي  دويل  نطاق  علي  عملها  املجموعة  متار�س 

�شركات اأجنبية تابعة و زميلة والتي تتعر�س �شايف موجوداتها ملخاطر حتويل العملة. تتمثل تلك املخاطر حاليًا يف تذبذات اأ�شعار حتويل العملة بني الريال 

ال�شعودي واللرية الرتكية واجلنية امل�شري والريال االإيراين. يتم قيد اأثر هذه التعر�شات يف بند منف�شل يف حقوق امل�شاهمني يف القوائم املالية املرفقة. 

تقوم اإدارة املجموعة مبراقبة هذه التعر�سات وت�ستعر�ض اإ�ستخدام عقود العمالت الأجنبية الآجلة والقرتا�ض بالعملة الأجنبية املنا�سبة وذلك للتحوط 

�شد تقلبات اأ�شعار العمالت االأجنبية. 

3-2 خماطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية ل�سعر الفائدة

اإن خماطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية ل�شعر الفائدة هي التعر�شات ملخاطر خمتلفة تتعلق بتاأثري تذبذبات اأ�شعار الفائدة ال�شائدة يف ال�شوق على 

املركز املايل والتدفقات النقدية للمجموعة. اإن خماطر �شعر الفائدة على املجموعة تنتج ب�شكل رئي�شي من الودائع ق�شرية االأجل و القرو�س البنكية، 

والتي لها اأ�شعار فائدة عائمة ويتم مراجعتها ب�شكل دوري. اإن االإدارة تراقب التغريات يف اأ�شعار الفائدة وتعتقد اأن خماطر القيمة العادلة والتدفقات 

النقدية ل�شعر الفائدة غري جوهرية للمجموعة.

3-3 خماطر ال�سعر

اإن خماطر ال�شعر هي خماطر تعر�س قيمة االأداة املالية للتقلبات نتيجة للتغريات يف اأ�شعار ال�شوق �شواء كانت تلك التغريات ناجتة عن عوامل حمددة 

لالأداة اأو ُم�شدرها اأو عوامل توؤثر على جميع االأدوات املتداولة يف ال�شوق. اإن املجموعة معر�شة ملخاطر ال�شعر فيما يتعلق باأ�شهم امللكية وذلك بالن�شبة 

لالإ�شتثمارات املحتفظ بها من قبل املجموعة وامل�شنفة كاإ�شتثمارات متاحة للبيع يف قائمة املركز املايل. تقوم املجموعة بتنويع حمفظتها االإ�شتثمارية 

وذلك الإدارة خماطر ال�شعر الناجتة عن اإ�شتثماراتها يف اأ�شهم حقوق امللكية.
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3-4 خماطر الئتمان

اإن خماطر االئتمان هي عدم مقدرة طرف ما لالأداة املالية على الوفاء بالتزاماته مما يوؤدي اإلى تكبد الطرف االأخر خل�شارة مالية.  لي�س لدى املجموعة 

اإيداع النقد لدى بنوك ذات ت�شنيف ائتماين مرتفع. تقيد الذمم املدينة بعد ح�شم خم�ش�س الديون امل�شكوك يف  تركيز هام ملخاطر االئتمان. يتم 

حت�شيلها.

3-5 خماطر ال�سيولة

اإن خماطر ال�شيولة هي خماطر اأن تواجه من�شاأة ما �شعوبات يف تاأمني ال�شيولة الالزمة ملقابلة االإلتزامات املتعلقة باالأدوات املالية. قد تنتج خماطر 

ال�شيولة عن عدم القدرة على بيع اأحد املوجودات املالية ب�شرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة. تدار خماطر ال�شيولة عن طريق التاأكد ب�شكل دوري من 

توفر �شيولة كافية، مبا يف ذلك اإتفاقيات الت�شهيالت االإئتمانية، ملقابلة اأية اإلتزامات م�شتقبلية. كما يف 31 دي�شمرب 2012، لدى املجموعة ت�شهيالت غري 

م�شتخدمة مببلغ 3.2 مليار ريـال �شعودي )2011 : 3.4 مليار ريـال �شعودي(

3-6 القيمة العادلة

اإن القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بها تبادل اأ�سل اأو ت�سوية التزام بني اأطراف ذات دراية ولديهم الرغبة يف ذلك وتتم بنف�ض �سروط التعامل مع 

اأطراف م�شتقلة. حيث اأنه يتم جتميع االأدوات املالية للمجموعة على اأ�شا�س طريقة التكلفة التاريخية، فيما عدا االإ�شتثمارات املتاحة للبيع و م�شتقات 

العادلة  القيمة  اأن  االإدارة  العادلة. تعتقد  القيمة  الدفرتية وتقديرات  القيمة  تنتج فروقات بني  العادلة، قد  والتي يتم قيا�شها بقيمتها  املالية  االأدوات 

للموجودات واملطلوبات املالية للمجموعة ال تختلف ب�شكل جوهري عن قيمتها الدفرتية.

4 - معلومات قطاعية

اإن املجموعة تعمل بالقطاعات الرئي�شية التالية:

• قطاع االغذية، ي�شمل ت�شنيع وبيع الزيوت القابلة لالأكل، ال�شكر ومنتجات املكرونة.	

• قطاع التجزئة، ي�شمل جممعات هايرب و�شوبرماركت.	

• البال�شتيك، ي�شمل ت�شنيع وبيع منتجات البال�شتيك لال�شتخدامات ال�شناعية والتجارية.	

• االإ�شتثمار والن�شاطات االأخرى، ي�شمل اال�شتثمارات يف ال�شركات الزميلة وال�شركات اخلا�شعة لل�شيطرة امل�شرتكة، ا�شتثمارات متاحة للبيع وا�شتثمارات 	

اأخرى.
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اأ( مت تلخي�س بع�س املعلومات املالية املختارة كما يف 31 دي�سمرب2012  و2011  ولل�سنتني املنتهيتني يف ذلك التاريخ وفقًا للقطاعات 
الت�سغيلية كما يلي :

البال�شتيكالتجزئةالتغذية2012
االإ�شت�شمارات 
واأن�شطة اأخرى

املجموعاالإ�شتبعادات

5.779.951-2.907.9061.719.790500.999651.256ممتلكات وم�شنع ومعدات - �شايف
9.016.692  -873.057318.576139.1127.685.947موجودات غري متداولة اأخرى

27.391.493 )345.429(16.388.68210.156.5211.053.183138.536االإيرادات - �شايف
1.402.209)151.324(626.275311.462100.193515.603�شايف الدخل

البال�شتيكالتجزئةالتغذية2011
االإ�شت�شمارات 
واأن�شطة اأخرى

املجموعاالإ�شتبعادات

5.384.430-2.786.5301.570.876419.329607.695ممتلكات وم�شنع ومعدات - �شايف
6.943.133-851.007322.406137.4935.632.227موجودات غري متداولة اأخرى

25.195.702)334.115(15.223.9189.181.5511.001.533122.815االإيرادات - �شايف
1.202.376)93.800(489.075200.15191.242515.708�شايف الدخل

اأعمالها يف اململكة العربية ال�سعودية، جمهورية م�سر العربية، واجلمهورية الإ�سلمية الإيرانية وبع�س  ب( تبا�سر املجموعة 
الدول الأخرى. مت تلخي�س بع�س املعلومات املالية كما يف 31 دي�سمرب 2012 و2011 وفقا للقطاعات اجلغرافية كما يلي:

املجموع2012
3.464.6891.553.250531.693230.3195.779.951املمتلكات وامل�شنع واملعدات

8.336.354525.738118.36036.2409.016.692موجودات غري متداولة اأخرى
16.436.6893.294.7784.404.4153.255.61127.391.493االإيرادات - �شايف

1.114.08312.919207.13368.0741.402.209�شايف الدخل 

2011
اململكة العربية 

ال�شعودية
جمهورية م�شر

العربية

اجلمهورية 
االإ�شالمية
االإيرانية

املجموعدول اأخرى

3.234.9281.409.785510.637229.0805.384.430املمتلكات وامل�شنع واملعدات
5.906.006449.477116.121471.5296.943.133موجودات غري متداولة اأخرى

15.837.0583.011.4443.361.1192.986.08125.195.702االإيرادات - �شايف
1.009.87262.26698.96731.2711.202.376�شايف الدخل 
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5- نقد وما يعادله
20122011

27.42421.622نقد يف ال�شندوق
783.491881.508نقد لدى البنوك

132.344310.954ودائع بنكية ق�شرية االأجل
943.2591.214.084

اإن تلك الودائع ق�شرية االأجل موجودة لدى بنوك جتارية وت�شفر عن دخل مايل على اأ�شا�س اأ�شعار ال�شوق ال�شائدة.

6- ذمم مدينة
20122011

 1.687.955 1.541.489جتارية 
)74.513()199.808(ناق�شًا: خم�ش�س ديون م�شكوك يف حت�شيلها

1.341.681 1.613.442
202.198 106.279اأطراف ذات عالقة

1.447.9601.815.640

7 - مخزون
20122011

1.981.3671.516.400اإنتاج تام
1.454.6061.214.047مواد خام وتغليف

180.431120.980منتجات حتت الت�شنيع
210.098213.054قطع غيار وم�شتلزمات غري ُمعّدة للبيع

243.229175.532ب�شائع يف الطريق
4.069.7313.240.013

)87.564()96.309(ناق�شًا: خم�ش�س خمزون تالف / بطيء احلركة
3.973.4223.152.449

مت رهن بع�س املخزون كما يف 31 دي�شمرب 2012 مع بنوك اأجنبية ك�شمان مقابل ت�شهيالت بنكية ل�شركات تابعة.
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8- مدفوعات مقدمة وأخرى
2011  2012اإي�شاح

735.007224.029دفعات مقدمة ملوردين
اإ�شتثمارات ممتلكات م�شنفة متاحة 

467.359467.359  8-2 و 10-3للبيع
231.589207.741اإيجارات وم�شروفات مدفوعة مقدمًا

8198.113137.056-1ذمم مدينة من جهات حكومية
اجلزء املتداول من ذمم مدينة طويلة

10163.687132.550-3االأجل 
64.61468.339�شلف موظفني 

44.86534.435 ر�شيد متعلق بعقود �شلع م�شتقبلية
12.04429.031توزيعات ارباح غري مطلوبة

24.49932.978ودائع حمتجزة
52.12190.724اأخرى 

1.993.8981.424.242

8-1 اأر�سدة مطلوبة من جهات حكومية
متثل االأر�شدة املطلوبة من جهات حكومية مطالبات من �شركات اأجنبية تابعة اإلى جهات حكومية حملية على ح�شاب �شريبة القيمة امل�شافة، ر�شوم 

جمركية و�شريبة مقدمة.

8-2 اإ�ستثمارات ممتلكات م�سنفة متاحة للبيع
متثل اإ�شتثمارات املمتلكات امل�شنفة كمتاحة للبيع كما يف 31 دي�شمرب 2012 قطع اأرا�شي مملوكة لل�شركة ومتاحة للبيع. اأنظر اإي�شاح 3-10.
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9- موجودات ومطلوبات مصنفة كمحتفظ بها للبيع
وتقييم  ال�شوق  تن�شيط مركزها يف  املجموعة  قررت  االأغذية،  العمل �شمن جمال  ا�شرتاتيجيات  ملراجعة  كنتيجة   ،2010 عام  الرابع من  الربع  خالل 
اإيقاف عملياتها يف مناطق حمددة خارج احلدود. وعليه، مت عر�س مرافق �شناعية يف جمال ت�شنيع الزيوت القابلة لالأكل �شمن جمموعة االإ�شتبعادات 
املعرو�شة للبيع. مت البدء يف جهود بيع جمموعة االإ�شتبعادات ومن املتوقع اأن تتم عملية البيع خالل ال�شنة املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب 2012. يبلغ 
�شايف الدخل اأو اخل�شارة املتعلق بالعمل من تلك املوجودات واملطلوبات املحتفظ بها لغر�س البيع 2.1 مليون ريـال �شعودي خالل 2012 )2011: بلغت 
�شايف اخل�شائر 5.1 ريـال �شعودي(. تقدر جمموعة االإ�شتبعادات كما يف 31 دي�شمرب 2012 مببلغ 186.3 مليون ريـال �شعودي )2011: 167.4 مليون 
ريـال �شعودي( واملطلوبات مببلغ 159.2 مليون ريـال �شعودي )2011: 181.3 مليون ريـال �شعودي( من بعد االأخذ باالعتبار خ�شارة االنخفا�س مببلغ 

115 مليون ريـال �شعودي خالل الربع الرابع من عام 2010 وهي مف�شلة كاالآتي:

املوجودات املحتفظ بها لغر�س البيع بقيمتها القابلة لالإ�شرتداد
20122011

16.97632.225ممتلكات وم�شنع ومعدات
82.82061.250خمزون

86.55773.923ذمم مدينة جتارية واأر�شدة مدينة اأخرى
186.353167.398

مطلوبات حمتفظ بها لغر�س البيع
20122011

)113.854()133.971(قرو�س 
)67،445()25.268(ذمم دائنة جتارية ومطلوبات اأخرى

)159،239()181،299(
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10-  إستثمارات
2011  2012اإي�شاح

106.806.6594.528.075-1اإ�شتثمارات يف �شركات زميلة
694.234795.472 10-2اإ�شتثمارات متاحة للبيع 

1025.7678.614-3اإ�شتثمارات اأخرى
7.526.6605.332.161

10- 1 اإ�ستثمارات يف �سركات زمليه
2011  2012اإي�شاح

14.528.0754.567.301 يناير
1.980.679219.892اإ�شافات

568.793436.863ح�شة يف �شايف الدخل
17.894)41.205(تعديل اإحتياطيات اأخرى

-)1.748(ا�شتبعادات
)222.303()228.098(اأرباح موزعة

)436.358(-1تاأثري توحيد �شركة االإ�شكندرية لل�شكر
)55.214(163تعديالت اأخرى

316.806.6594.528.075 دي�شمرب

ن�شبة امللكية الفعلية )باملائة(
2012201120122011

36.5229.955.200.2732.961.937�شركة املراعي املحدودة )»املراعي«( اأنظر اأدناه
29.930511.857507.160�شركة كنان العاملية للتطوير العقـاري 

4949365.044374.324�شركة اإنتاج كابيتال املحدودة 
3030263.230259.353ديار امل�شرق )ديار(

4040164.578164.578�شركة مدينة ال�شرية لتطوير العقار 
4949282.477241.166�شركة هريف خلدمات املواد الغذائية )هريف(

171717.20017.200مدينة مطوري مدينة املعرفة االإقت�شادية
2.0002.357متنوعةمتنوعةاأخـــرى

6.806.6594.528.075
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خالل اأكتوبر 2012، اإقتنت املجموعة ح�شة اإ�شافية  بن�شبة 6.57٪ يف �شركة املراعي )»املراعي«( مببلغ 1.98 مليار ريـال �شعودي وبهذا اال�شتحواذ 
االإ�شايف تزيد ح�شة ال�شركة يف ملكية �شركة املراعي لت�شبح يف 31 دي�شمرب 2012 ٪36.52.

10-2 اإ�ستثمارات متاحة للبيع

تتمثل ا�شتثمارات متاحة للبيع يف 31 دي�شمرب 2012 مما يلي:املوجودات املحتفظ بها لغر�س البيع بقيمتها القابلة لالإ�شرتداد

2012 2011     
اإ�ستثمارات م�سعرة:

61.782183.751اإعمار املدينة االإقت�شادية »اإعمار«
273.672238.920مدينة املعرفة االإقت�شادية

9.53423.555تعمري االأردنية القاب�شة
اإ�ستثمارات غري م�سعرة:

208.819208.819�شركة �شويكورب ج�شور
115.674115.674�شركة �شويكورب اململكة العربية ال�شعودية

24.75324.753اأخرى
694.234795.472

احلركة يف االإ�شتثمارات املتاحة للبيع هي كما يلي:
20122011

1795.472725.572 يناير
)1.510()124.650(اإ�شتبعادات

36.31271.410تعديالت اإحتياطيات اأخرى
-)12.900(تعديالت اأخرى

31694.234795.472 دي�شمرب

خالل عام 2012، �سجلت ال�سركة خ�سائر هبوط يف قيمة بع�ض الإ�ستثمارات املتاحة للبيع مببلغ 46.7 مليون ريـال �شعودي.
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االإ�شتثمارات املتاحة للبيع مقومة بالعمالت التالية:

20122011
684.700771.916ريـال �شعودي
9.53423.556دينار اأردين

694.234795.472

10-3 اإ�ستثمارات اأخرى

20122011
25.7678.614ودائع بنكية طويلة االأجل من اأ�س بي اإي �شي

      -      -اإ�شتثمارات عقارية
25.7678.614

20122011اإي�شاح
803.998-1 يناير

3.239-اإ�شافات
)467.359(-8موجودات متاحة للبيع

)339.878(-�شطب

--31 دي�شمرب
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العقارات اال�شتثمارية متثل قطع االأرا�شي اململوكة لل�شركة يف اململكة العربية ال�شعودية. خالل عام 2011، قطع االأرا�شي اململوكة لل�شركة يف الريا�س 

بلغت قيمتها الدفرتية 340 مليون ريـال �شعودي مت بيعها لكنان الدولية )�شركة زميلة( ب�شعر اإجمايل 608 مليون ريـال �شعودي. حققت ال�شركة اأرباح من 

عملية البيع تلك مببلغ 152.8 مليون ريـال �سعودي. وفقًا ل�سروط التفاق، �سوف تقوم كنان الدولية بدفع الثمن على اأق�ساط ت�سل اإلى عام 2014 ومت 

ا�شتالم مبلغ 261.9 مليون ريـال �شعودي حتى دي�شمرب 2012.

يتم خ�شم املبالغ امل�شتحقة املذكورة اأعاله من كنان الدولية بقيمتها احلالية ويتم االف�شاح عنها كذمم املدينة طويلة االأجل يف قائمة املركز املايل.

يتم جدولة باقي الق�ساط الثالثة املتبقية للمعامالت املذكورة اأعاله على النحو التايل:

ال�شنوات املنتهية يف 31 دي�شمرب:

2012
2013163.687 )مف�شح عنها �شمن م�شاريف مدفوعة مقدمًا وموجودات اأخرى(

2014167.899 )مف�شح عنها �شمن ذمم مدينة طويلة االأجل(

331.586

2014 وما بعدها مببلغ 167.97 مليون ريـال �شعودي �شنفت كذمم مدينة طويلة االأجل يف القوائم املالية  اإن الأق�ساط امل�ستحقة يف �سنة  وفقًا لذلك 

املوحدة املرفقة.

كما اأبرمت ال�شركة اإتفاقًا خالل عام 2011 لبيع قطعة االأر�س املتبقية بقيمة 467 مليون ريـال �شعودي ل�شركة مدينة املعرفة االإقت�شادية وبناءًا عليه 

مت ت�شنيفها كمتاحة للبيع )اإي�شاح 8( يف القوائم املالية املوحدة املرفقة. ومبوجب االتفاقية �شتقوم ال�شركة بتحويل ملكيتها يف قطع االأرا�شي الواقعة 

يف املدينة املنورة اإلى �شركة »جممعات« بقيمة بيع 631.3 مليون ريـال �شعودي وبيع يف وقت الحق 80٪ من اأ�شهم ال�شركة يف �شركة جممعات اإلى مدينة 

املعرفة االقت�شادية. وطبقًا لالتفاق قامت ال�شركة ب�شداد دفعه مقدمة مبلغ 16.3 مليون ريـال �شعودي عند توقيع االتفاق و�شيتم دفع باقي القيمة بعد 

اإلى مدينة  ال�شركة يف �شركة جممعات  اأ�شهم  الر�شمية واخلا�شة بتحويل 80٪ من  اإلى �شركة جممعات واالنتهاء من االإجراءات  االأرا�شي  نقل ملكية 

املعرفة االقت�شادية. وبناءًا على ذلك مل يتم توحيد قوائم جممعات يف القوائم املالية املوحدة يف 31 دي�شمرب 2012.
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11- ممتلكات ومصنع ومعدات

مبايناأر�س
حت�شينات 

على
مباين

م�شنع ومعدات
اأثاث واأدوات

مكتبية
 �شيارات 

م�شاريع حتت 
التنفيذ

االإجمايل

التكلفة

899.6169.019.624 281.993 1.230.677 3.651.355 542.294 1.751.401 1662.288 يناير 2012

792.2241.070.183 36.012 67.543 75.130 16.155 32.953 50.166اإ�شافات

)112.434()2.664( )9.819()19.375()32.982()1.061()15.802()30.731(اإ�شتبعادات

حتويل من / اإلى 
م�شاريع حتت 

التنفيذ
-      8.748 122.605 41.277 92.286 170 )265.086(

-      

تعديل ترجمة 
عملة اأجنبية

)2.224()34.119()1.680()85.561()5.018()3.957()30.349(
)162.908(

679.499 1.743.181 678.313 3.649.219 1.366.113 304.3991.393.7419.814.465

اال�شتهالكات

)3.619.699(-)162.492()720.989()1.970.637()161.437()603.747()397(1 يناير 2012

)533.739(-)54.579()153.174()210.794()63.428()51.764(      -اإ�شافات

60.123- 8.564 16.973 25.373 295 8.918      -ا�شتبعادات
تعديل ترجمة 

عملة اأجنبية
-      9.368 )470( 45.443 7.821 13.615 -75.777

)397()637.225()225.040()2.110.615()849.369()194.892(-)4.017.538(

ناق�شًا:القيمة الدفرتية
  للموجودات 
املتاحة للبيع

 )3.573()13.104(-    -       -    -   )299()16.976(

 1.393.4425.779.951 109.507 516.744 1.538.604 453.273 1.092.852 31675.529 دي�سمرب 2012

 899.6165.384.430 120.078 510.932 1.668.826 380.955 1.145.710 31658.313 دي�شمرب 2011
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الن�شبة  متو�شط  اإن  �شعودي(.  ريـال  مليون  �شنة 2012 )2011: 0.4  الفائدة خالل  ر�شملة  قيمة  �شعودي  ريـال  مليون  تت�شمن 27.8  االإ�شافات   )1
امل�شتخدمة الإحت�شاب النفقات التمويلية املر�شملة خالل 2012 هي ٪9 )2011: ٪2.4(.

اإن االأعمال حتت التنفيذ تتعلق باإن�شاء مراكز �شوبر وهايرب ل�شركة العزيزية بندة املتحدة وتطوير وحت�شني من�شاآت الت�شنيع ل�شركتي عافية العاملية   )2
و�شافوال للتغليف وبع�س من �شركاتهم التابعة.

وفقًا الإتفاقيات اإيجار االأرا�شي مع مدينة جدة ال�شناعية، ميناء جدة االإ�شالمي، املدينة ال�شناعية يف الريا�س واملنطقة ال�شناعية، ميناء ال�شخنة   )3
م�شر، تتمتع بع�س ال�شركات التابعة باإيجارات اأرا�شي قابلة للتجديد. اإن قيمة االإيجار ال�شنوي ومقابل اخلدمات املقدمة ُيّعد قيمة رمزية.

بع�س املمتلكات وامل�شنع واملعدات مرهونة ك�شمانات ل�شندوق التنمية ال�شناعي ال�شعودي وبنوك جتارية )اأنظر اإلى اإي�شاح 14(.  )4

12- موجودات غير ملموسة

م�شاريف موؤجلة ال�شهرة
موجودات غري ملمو�شة 

اأخرى
   املجموع

التكلفة
1.756.924 - 603.674 11.153.250 يناير 2012

 51.309 - 51.309      -اإ�شافات
      -181.177      -)181.177(تعديالت

)4.683(-)4.683(      -�شطب
)1.190(-      -)1.190(تعديل ترجمة عملة اأجنبية

 181.1771.802.360 650.300 31970.883 دي�شمرب 2012
االإطفاء 

)454.630(-)454.630(  -1 يناير 2012
)25.597(-)25.597(  -اإ�شافات

)480.227( -)480.227( -31 دي�شمرب 2012
 181.1771.322.133 170.073 970.883ال�شايف
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   املجموعم�شاريف موؤجلةال�شهرة
التكلفة

 1.438.502 601.986 1836.516 يناير 2011
 376.003 37.054 338.949اإ�شافات

)22.215(      -)22.215(تعديل ترجمة عملة اأجنبية
)35.366()35.366(      -�شطب

 1.756.924 603.674 311.153.250 دي�شمرب 2011
االإطفاء

)413.681()413.681(      -1 يناير 2011
)40.949( )40.949(       - اإ�شافات

)454.630( )454.630(       - 31 دي�شمرب 2011
 1.302.294 149.044 1.153.250�شايف املجموع كما يف 31 دي�شمرب 2011

كما مت االإف�شاح يف االإي�شاح رقم 1 يف القوائم املالية املوحدة املرفقة خالل 2011، قامت املجموعة باإ�شتحواذ ن�شبة ملكية 100٪ يف �شركة امللكة و�شركة 
الفرا�شة والتفا�شيل كما يلي:

453.434�شعر ال�شراء املدفوع
)66.599(�شايف قيمة املوجودات امل�شتحوذ عليها

)65.794(تعديل القيمة العادلة
)132.393(�شايف جمموع املوجودات امل�شتحوذ عليها

الزيادة يف املبلغ امل�شدد عن �شايف القيمة الدفرتية
321.041 للموجودات امل�شتحوذ عليها

)181.177(يطرح: توزيعات على موجودات غري ملمو�شة اأخرى
139.864ال�شهرة

يف الفرتة الالحقة ب�شنة 2011 بعد ا�شتحواذ املجموعة ن�شبة ملكية 100٪ يف �شركة امللكة و�شركة الفرا�شة يف م�شر، مببلغ 453 مليون ريـال �شعودي، 
وت�شديد مبلغ الزيادة عن �شايف القيمة الدفرتية مببلغ  321 مليون ريـال �شعودي، قامت املجموعة بتقييم عادل للموجودات املكت�شبة، وعلى اأ�شا�س ذلك 
مت قيد 65.8 مليون ريـال �شعودي على ح�شاب ممتلكات وم�شنع ومعدات. مع ذلك، فاإنه من املمكن اأن جزء من ال�شهرة تقيد على بع�س املوجودات، 
املوجودات  ال�شراء على  �شعر  لتوزيع  الر�شمية  الدرا�شة  اكتمال  الرغم من  وعلى  تعد حاليًا.  التي  ال�شراء  �شعر  لتوزيع  الر�شمية  الدرا�شة  نتائج  ح�شب 
املكت�شبة خالل عام 2012 فاإن مبلغ 181.1 مليون ريـال �شعودي مت توزيعه على موجودات غري ملمو�شه اأخرى ب�شكل رئي�شي متثل قيمة العالمات التجارية 

امل�شتحوذ عليها.
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12-1 ال�سهرة
اإختبار الهبوط يف ال�سهرة

يتم حتديد القيمة امل�شرتدة لل�شهرة على اأ�شا�س اإحت�شاب القيمة العادلة. يتم ا�شتخدام طريقة التدفقات النقدية يف ح�شاب القيمة العادلة على اأ�شا�س 
املوازنة املعتمدة من قبل االإدارة يف كل خم�شة �شنوات.

التقديرات االأ�شا�شية يف اإحت�شاب القيمة العادلة كما يلي:

1- جممل الربح التقديري.

2- املتو�شط املرجح ملعدل النمو.

3- معدل الفائدة املتوقعة حاليا للتدفقات النقدية امل�شتقبلية.

حتدد االإدارة جممل الربح التقديري واملتو�شط املرجح ملعدل النمو على اأ�شا�س االأداء ال�شابق وتوقعات النمو يف ال�شوق. ي�شتخدم معدل الفائدة املتوقعة 
حاليا للتدفقات النقدية امل�ستقبلية ما قبل الزكاة و�سريبة الدخل والذي يعك�ض خماطر حمددة خا�سة بال�سناعة. بناءا على اختبار الهبوط يف ال�سهرة 

كما يف 31 دي�شمرب 2012 مت التو�سل اإلى اأنه ل يوجد موؤ�سرات هبوط متوقعة.

13- قروض قصيرة األجل
اإن هذه القرو�س هي ت�شهيالت من عدد من البنوك التجارية وت�شفر عن نفقات متويلية ح�شب الن�شب ال�شائدة يف ال�شوق. مت �شمان قرو�س بنكية حمددة 

ق�شرية االأجل كما يف 31 دي�شمرب 2012 بوا�شطة �شمانات من املجموعة. 

14- قروض طويلة األجل
20122011اإي�شاح

144.503.5093.453.768-1قرو�س من بنوك جتارية
قرو�س �شندوق التنمية ال�شناعية 

ال�شعودي 
2-1419.68923،829

4.523.1983.477.597
اجلزء املتداول �شمن املطلوبات 

املتداولة 
)910.952()656.103(

3.612.2462.821.494
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14-1 قرو�س من بنوك جتارية
ح�شلت املجموعة على قرو�س ومتويل مرابحة من عدة بنوك جتارية وموؤ�ش�شات مالية لتمويل م�شاريع راأ�س مالية، اإ�شتثمارات واإحتياجات راأ�س املال 

العامل. اإن النفقات التمويلية على هذه القرو�س حتت�شب على اأ�شا�س املعدالت ال�شائدة.

كما يف 31 دي�شمرب 2012، اإن املمتلكات وامل�شنع واملعدات لدى بع�س ال�شركات التابعة واملوحدة يف هذه القوائم والتي تبلغ �شايف قيمتها الدفرتية 1.235 
التمويلية  االإتفاقيات  اإن  ت�شهيالت قرو�س.  اأجنبية ك�شمان مقابل  بنوك  �شعودي( مرهونة مع  ريـال  مليون  تقريبًا )2011: 957  �شعودي  ريـال  مليون 

تت�سمن بع�ض ال�سروط التي تتطلب م�ستوى معني لبع�ض الن�سب املالية.

14-2 قرو�س �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي
اأ�شدر �شندوق التنمية ال�شعودي قرو�س ل�شركة �شافوال الأنظمة التغليف املحدودة لتمويل من�شاآت �شناعية وم�شاريع تو�شع. اإن القرو�س موؤمنة من خالل 
رهن املمتلكات وامل�شنع واملعدات و�شمانات من امل�شاهمني. كما يف 31 دي�شمرب 2012 فاإن املمتلكات وامل�شنع واملعدات بقيمة دفرتية �شافية 292 مليون 
ريـال �شعودي )2011: 233 مليون ريـال �شعودي( قد رهنت مقابل قرو�س �شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي. اإن اإتفاقيات قرو�س �شندوق التنمية 

ال�شناعية ال�شعودي تتطلب م�شتوى معني من الن�شب املالية.

14-3 اإ�ستحقاقات القرو�س الطويلة الآجلة
2012

2012-
2013910.952
20142.628.694
2015560.644
2016185.897

2017237.011 وما بعد ذلك

4.523.198
يف اجلميعة العمومية الغري عادية املتعقدة يف 15 دي�شمرب 2012 قام م�شاهمي ال�شركة ياعتماد اإ�شدار برنامج �شكوك والذي ميكن ال�شركة من اإ�شدار 

�شكوك بحد اأق�شى راأ�س املال املدفوع والبالغ 5 مليار ريال �شعودي. وال�شركة مل ت�شدر اأية �شكوك كما يف 31 دي�شمرب 2012.

كما يف 22 يناير 2013، اأكملت املجموعة عر�س واإ�شدار ال�شريحة االأولى من ال�شكوك بقيمة اإجمالية قدرها 1.5 مليار ريال . ال�شكوك امل�شدرة لها 
فرتة اإ�شتحقاق 7 �شنوات، قد مت اإ�شدار هذه ال�شكوك بالقيمة االأ�شمية على اأن تقدم فوائد )عائد( متغري كل 6 اأ�شهر ميثل )�شيبور + ٪1.1(.
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15- ذمم دائنة
20122011اإي�شاح

2.658.4522.620.594جتارية
2085.75298.333-2اأطراف ذات عالقة

2.744.2042.718.927

16- مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
20122011اإي�شاح

390.075360.906م�شاريف م�شتحقة
16342.337214.218-1زكاة و�شريبة م�شتحقة

214.11316.114فائدة م�شتحقة
174.718146.018م�شاريف م�شتحقة متعلقة باملوظفني

170.730131.782م�شاريف ت�شويق م�شتحقة
165.054177.864اأرباح غري مطلوبة من امل�شاهمني

119.378119.378دفعات مقدمة مقابل بيع اأرا�شي اإ�شتثمارية
90.93233.435ذمم للمقاولني دائنة

53.27612.476ذمم دائنة حكومية
31.37023.196خم�ش�س توزيعات اأرباح

56.97111.774دفعات مقدمة من العمالء
43.41531.651مهمات م�شتحقة

23.60917.163م�شرتيات م�شتحقة مل ي�شدر بها فواتري
85.281132.546اأخرى

1.961.2591.428.521
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16-1 اأمور تتعلق بالزكاة و�سريبة دخل م�ستحقة

اإن الزكاة و�شربية الدخل �شمن قائمة الدخل املوحدة يحتويان على التايل:

20122011
202.96388.948�شريبة دخل – �شايف

42.19343.076زكاة
-22.992�شريبة موؤجلة

  268.148132.024

اإن احلركة يف خم�ش�س الزكاة و�شريبة الدخل هي كما يلي:

20122011
1214.218166.634 يناير

245.156132.024اإ�شافات
)84.440()117.037(ت�شديدات

31342.337214.218 دي�شمرب

مكونات الوعاء الزكوي  1-1-16

اإن ال�شركات التابعة للمجموعة تقوم بتقدمي اإقرارها الزكوي على اأ�شا�س غري موحد. مكونات الوعاء الزكوي اجلوهرية لكل �شركة حتت نظام الزكاة 

و�شريبة الدخل تتكون ب�شكل رئي�شي من حقوق امل�شاهمني، املخ�ش�شات يف بداية ال�شنة، قرو�س طويلة االأجل و�شريبة الدخل التقديرية، ناق�شًا القيمة 

الدفرتية ال�شافية للممتلكات وامل�شنع واملعدات واالإ�شتثمارات وبع�س البنود االأخرى.

16-1-2 و�سع الربوط النهائية

ا( و�سع الزكاة

اأنهت ال�شركة ربوطها الزكوية مع امل�شلحة حتى �شنة 2004. كما قامت ال�شركة بتقدمي االإقرارات الزكوية من عام 2005 حتى عام 2011.
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ال�شركة هذه  دفعت  وقد  �شعودي.  ريـال  مليون  قدرها 1.3  زكوية  فروقات  بربط  �شنة 2009  زكوي عن  ربط  باإ�شدار  والدخل  الزكاة  قامت م�شلحة 

الفروقات الزكوية وقامت ال�شركة باال�شتئناف اإلى جلنة االعرتا�س االبتدائية مب�شلحة الزكاة والدخل.

ا�شتلمت بع�س ال�شركات التابعة ال�شعودية ال�شهادات الزكوية النهائية لبع�س ال�شنوات وال�شهادات الزكوية املوؤقتة ل�شنوات اأخرى. كما ا�شتلمت اأي�شا 

ا�شتف�شارات من امل�شلحة حول ال�شنوات قيد املراجعة من قبل امل�شلحة، والتي مت الرد عليها اأو يف مرحلة الرد عليها من قبل ال�شركات ذات العالقة.

كما ا�شتلمت بع�س ال�شركات التابعة ال�شعودية املوحدة يف املجموعة ربوطا زكوية من امل�شلحة تتعلق باالإقرارات الزكوية لل�شنوات املفتوحة، حيث طالبت 

امل�شلحة بزكاة اإ�شافية مببلغ 21 مليون ريـال �شعودي )2011: 62.3 مليون ريـال �سعودي( تقريًبا. اإعرت�ست ال�سـركات على هذه الربوط ورفعت ق�سايا 

ال يزال البت فيها معلقا لدى امل�شلحة وجلان االإ�شتئناف، تعتقد اإدارة ال�شركة وال�شركات التابعة لها باأنه لن يكون هناك اأي اإلتزامات اإ�شافية مرتتبة 

على الربوط الزكوية.

ب( و�سع �سريبة الدخل

تلتزم ال�شركات التابعة االأجنبية للمجموعة بدفع �شريبة دخل مبوجب قوانني ال�شريبة املطبقة يف دول تاأ�شي�شها. اإن بع�س هذه ال�شركات التابعة حتت 

فرتة االإعفاء ال�شريبي حالًيا. تقوم ال�شركات التابعة اخلا�شعة لل�شريبة بتحديد االلتزامات ال�شريبية بناًءا على املعدالت املطبقة لل�شركات فيما يتعلق 

بالدخل املعدل اخلا�شع لل�شريبة لل�شنة؛ كما اأن بع�س هذه ال�شركات التابعة ملتزمة بدفع �شريبة مقدمة ربع �شنوية يتم حتديدها على اأ�شا�س االلتزام 

ال�شريبي للعام ال�شابق.

من  ا�شتف�شارات  ا  اأي�شً ا�شتلمت  كما  اأخرى.  ل�شنوات  موؤقت  �شريبي  وربط  ال�شنوات  لبع�س  نهائية  �شريبة  ربوطات  التابعة  ال�شركات  بع�س  ا�شتلمت 

امل�شلحة بعد الربط اأو التفتي�س لل�شنوات املفتوحة والتي مت تقدمي الردود عليها.

تعتقد اإدارة املجموعة اأنه لي�س هنالك مبالغ هامة قيد النظر لدى امل�شلحة يف اأي عمليات اأجنبية.

16-2 اإلتزام �سريبة موؤجلة

اإلتزام �شريبة موؤجلة يتم اإحت�شابه بناءًا على الفروقات املوؤقته والناجتة عن مكافاأة نهاية اخلدمة، مطلوبات اإيجار موؤقته باالإ�شافة اإلى اإلتزام ال�شريبة 

املوؤجل الناجت عن املمتلكات وامل�شنع واملعدات با�شتخدام معدل ال�شريبة ال�شائدة.
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17- ربح مؤجل

20122011
1103.181111.630 يناير

-9.120اإ�شافات
)8.449()9.108(اإطفاءات

31103.193103.181 دي�شمرب

اإن االإيراد املوؤجل يخ�س ب�شكل جوهري تاأجيل ربح على بيع اأر�س ومبنى واإعادة اإيجار عن طريق املجموعة. وفقًا لذلك، اأجلت املجموعة االأرباح 

الناجتة عن �شفقة البيع وعملية االإيجار ويتم اإطفاء الربح على الفرتة االإيجارية.

18- ذمم دائنة طويلة األجل

متثل الذمم الدائنة طويلة االأجل اأرباح موزعة معلنة يف �شنوات �شابقة واأ�شهم جمزئة والتي نتجت عن جتزئة االأ�شهم يف �شنوات �شابقة. تلك املبالغ مل 

يتم املطالبة بها بوا�شطة امل�شاهمني املعنيني ل�شنوات عديدة. وبراأي االإدارة، فاإن مثل هذه املبالغ ال يحتمل دفعها خالل 2013 وعليه، فقد مت ت�شنيفها 

�شمن مطلوبات غري متداولة.

19- مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

20122011
1307.263276.106 يناير

84.08268.767خم�ش�شات
)37.610()37.594(ت�شديدات

31353.751307.263 دي�شمرب
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20- أمور تتعلق بأطراف ذات عالقة
تتمثل معامالت واأر�شدة اأطراف ذات عالقة يف بيع منتجات يف �شياق ن�شاطها العادي ملوؤ�ش�شات تتعلق ببع�س ال�شركات التابعة املوحدة. يتم االتفاق على 
�سروط تلك املعامالت بني الأطراف. تقوم ال�سركة اأي�سا برتتيب الت�سهيالت الئتمانية ل�سركاتها ال�سقيقة من خالل البنوك التجارية املحلية. للمجموعة 
بع�س املعامالت املتعلقة باالإ�شتثمارات واأر�شدة ح�شابات جارية مع بع�س ال�شركات ال�شقيقة. يتم اعتماد كافة معامالت االأطراف ذات العالقة من قبل 

االإدارة.

20-1 معاملت مع اأطراف ذات علقة
فيما يلي املعامالت اجلوهرية  التي اأجرتها املجموعة خالل ال�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب مع االأطراف ذات العالقة يف �شياق االأعمال العادية: 

20122011
638.618788.125مبيعات

508.822477.600م�شرتيات 
88.33988.470اإيجار مت حتميله على اأطراف ذات عالقة

31.28227.244مكافاأة املدراء التنفيذيني 
336.567      -اإ�شتثمارات عقارية مباعة لطرف ذات عالقة

20-2 اأر�سدة اأطراف ذات علقة
اإن اأر�شدة نهاية ال�شنة الناجتة عن معامالت مع اأطراف ذات عالقة هي كما يلي:

ا( ذمم مدينة من اأطراف ذات علقة
20122011العالقة

51.80670.560�شركة زميلةاإنتاج كابيتال املحدودة
45.15147.933م�شاهمني يف �شركة تابعةبع�س م�شاهمي �شركة ال�شكر املتحدة

-3.351�شركة زميلةكنان العاملية
2.7572.757�شركة زميلة�شركة اأجنحة عافية العاملية املحدودة

63.234-م�شاهم يف �شركة تابعة�شركة املهيدب القاب�شة املحدودة
3.21417.714اأخرى

106.279202.198
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ب( ذمم دائنة اإىل اأطراف ذات علقة

20122011العالقة
33.43341.597م�شاهم يف �شركة�شركة عبدالقادر املهيدب

27.87124.229زميلة�شركة املراعي
7.3759.498زميلة�شركة هريف خلدمات املواد الغذائية

4.3294.533زميلة�شركة حائل للتنمية الزراعية
13.699 -زميلة�شركة ديار امل�شرق

12.7444.777اأخرى

85.75298.333

20-3 مكافاأة جمل�س الإدارة

بلغت املكافاآت امل�شتحقة الأع�شاء جمل�س االإدارة لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2012، 2.2 مليون ريـال �شعودي )2011: 2.2 مليون ريـال �شعودي( 

مت احت�شابها وفقًا لللوائح الداخلية لل�شركة والذي اعترب توزيعًا ظاهرًا يف قائمة التغريات يف حقوق امللكية. كما بلغت بدالت احل�شور ملجل�س االإدارة 

واأع�شاء خمتلف اللجان املنبثقة عن جمل�س االإدارة لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2012 مبلغ 636 األف ريـال �شعودي )2011: 634 األف ريـال �شعودي( 

ومت حتميلها على امل�شروفات املدرجة �شمن امل�شروفات العمومية واالإدارية. 

21- رأس المال

اإن راأ�س املال لل�شركة كما يف 31 دي�شمرب 2012 يتكون من 500 مليون �شهم ب�شعر 10 ريـال �شعودي لل�شهم الواحد.

22- إحتياطي نظامي

مبوجب نظام ال�شركات يف اململكة العربية ال�شعودية، يتوجب على ال�شركة �شنوًيا حتويل 10٪ من �شايف ربحها اإلى االحتياطي النظامي حتى يبلغ ٪50 

من راأ�س مال ال�شركة. اإن االحتياطي النظامي يف القوائم املالية املوحدة هو اإحتياطي نظامي ال�شركة. اإن االحتياطي النظامي غري قابل للتوزيع على 

امل�شاهمني.
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23-  مصاريف بيع وتسويق

20122011
817.932713.265اأجور ورواتب ومزايا موظفني

410.483387.252اإعالن
380.639339.086اإيجار

276.024272.085اإ�شتهالك واإطفاءات
154.504151.108خدمات مرافق

116.09379.329عمولة
109.01491.735ت�شليحات و�شيانة

10.5526.890نقل
2.6033.150خم�ش�س ديون م�شكوك يف حت�شيلها

89.448100.913اأخرى
2.367.2922.144.813

مصاريف عمومية وإدارية  -24

20122011
394.657351.066اأجور ورواتب ومزايا موظفني

28.04825.996اأتعاب مهنية
24.22632.875اإ�شتهالك

12.75010.632�شفر
12.22511.292اإيجار

10.511 10.967خدمات ومرافق واإت�شاالت
10.70414.207تاأمني

10.3279.350تدريب
9.1657.968ت�شليحات و�شيانة

4.4804.150تعبئة وتغليف
4.2056.201حا�شب اآيل

9.266-�شطب اأطراف ذات عالقة
8.6345.116نقل

59.92963.842اأخرى
590.317562.472
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25- إيرادات )مصاريف( أخرى
20122011

30.38126.751بيع خردة
30.14429.344ر�شوم ت�شجيل منتجات ور�شوم فتح 

9.1088.449اإطفاء اإيرادات موؤجلة                                 
3.54210.087اأرباح من اإ�شتبعاد ممتلكات وم�شنع ومعدات

3.824      -مبالغ م�شتعادة من التاأمني
1.401      -اإيرادات تاأجري

16.911 546 اأخرى
 73.72196.767

اإن »ر�شوم ت�شجيل منتجات« هي الر�شوم املح�شلة من املوردين لو�شع منتجاتهم يف خمازن التجزءة اجلديدة وتقيد يف الفرتة التي حت�شل فيها.

26- نفقات تمويلية
20122011اإي�شاح

20.14.13456.174328.244عموالت بنكية على القرو�س وديون اأخرى
)10.772()28.793(5اإيرادات ناجتة عن ودائع ق�شري االأجل

427.381317.472

27- عقود إيجارات تشغيلية
اإن لدى املجموعة عدد من العقود االإيجارية الت�شغيلية ملكاتبها وم�شتودعاتها ومن�شاأتها ال�شناعية. اإن امل�شاريف االإيجارية لل�شنة املنتهية يف 31 

دي�شمرب 2012 بلغت 393 مليون ريـال �شعودي )2011: 371 مليون ريـال �شعودي(. اإن التعهدات امل�شتقبلية حتت هذه العقود كما يف 31 دي�شمرب 2012 
هي كما يلي:

20122011
497.685397.886خالل �شنة

2.611.4741.673.237مابني �شنتني وخم�س �شنوات
4.149.6694.095.107اأكرث من 5 �شنوات

7.258.8286.166.230
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28- ربحية السهم
مت اإحت�شاب ربحية ال�شهم لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2012 و 2011 عن طريق ق�شمة الدخل من العمليات و�شايف الدخل والعائد على م�شاهمي ال�شركة 

لكل �شنة على املتو�شط املرجح لعدد االأ�شهم القائمة خالل تلك ال�شنة.

29- أرباح موزعة
اإن م�شاهمي ال�شركة قد وافقوا على توزيع اأرباح مببلغ 725 مليون ريـال �شعودي خالل 2012. 

فيما يلي تفا�شيل االأرباح املوزعة املرحلية املعتمدة واالأرباح النهائية املقرتحة بوا�شطة جمل�س االإدارة:

املبلغمرحلي / نهائيمعدل االأرباح املوزعةالتاريخ
)مليون( ريـال �شعودي

150مرحلية0.30 ريـال لل�شهم17 اأبريل 2012
150مرحلية0.30 ريـال لل�شهم18 يوليو 2012

150مرحلية0.30 ريـال لل�شهم16 اأكتوبر 2012
250نهائية 0.502012 ريـال لل�شهم15 يناير 2013

30- إلتزامات وتعهدات
لدى املجموعة �شمانات بنكية وخطابات اعتماد غري م�شددة تبلغ 227.4 مليون ريـال �شعودي يف 31 دي�شمرب 2012 )2011: 250.4 مليون ريـال   )1

�سعودي( والتي �سدرت يف �سياق الن�ساط العادي.

اأنظر اأي�شًا اإي�شاح رقم 14 مبا يخ�س �شمانات مقابل بع�س القرو�س، اإي�شاح رقم 16 مبا يخ�س تعهدات زكوية واإي�شاح 27 مبا يخ�س االإيجارات.  )2

 :2011(  2013 عام  خالل  املكرر  ال�شكر  من  مرتي  طن   378.682 حوايل  لبيع  التزامات  التابعة  ال�شركات  الإحدى  كان   2012 دي�شمرب   31 يف   )3
737.003 طن للبيع يف عام 2012( باأ�سعار تقارب اأ�سعار ال�سوق ال�سائدة يف تواريخ العقد. يتم حتوط �سعر ال�سكر اخلام لعقود البيع امللتزم بها 

من خالل العقود االآجلة. 

يف 31 دي�شمرب 2012، كان للمجموعة تعهدات قائمة مببلغ 167.3 مليون ريـال �شعودي )2011: 138 مليون ريـال �شعودي( تتعلق باإ�شتثمارات.  )4

يف 31 دي�شمرب 2012، كان لدى املجموعة تعهدات راأ�شمالية قائمة مببلغ 295.5 مليون ريـال �شعودي )2011: 219.3 مليون ريـال �شعودي(.  )5
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