





1





2

أهم مؤشرات

عام ٢٠١٥ م

صافي

ا�يرادات


مليون ريال


مليون ريال


مليون ريال


مليون ريال

صافي

ا!رباح

حقوق

المساهمين

مجموع

الموجودات





3




































































































4

مجلس إدارة مجموعة صافوال
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أعضاء ا�دارة التنفيذية
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كلمة رئيس مجلس ا�دارة







« التركيز على أنشطتنا وقطاعاتنا الرئيسة »
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كلمة العضو المنتدب / الرئيس التنفيذي





« مواصلة بناء أنشطتنا وقدراتنا ا!ساسية »
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ا) لمحة عن وصف النشاط الرئيس للمجموعة: 
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٢) التوجه االستراتيجي للمجموعة 
والخطط المستقبلية والهيكلة 

وآليات الحوكمة: 
        

       
     
        
    

      


 



         
         
       
       
         





          



        
     
        
        
   
       

        








      
        
       
     
      







         
         
        

       



         





٣) ملخص ا!داء الموحد للمجموعة: 
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٤) مالمح عن قطاعات واستثمارات المجموعة: 
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KMTSales Volume


 


                
Thai Union Group
Sea Foods



Notrika Golden Wheat Company
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Organic Growth
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MacarontoItaliano
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Private Equities 
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٥) أبرز التطورات الجوهرية والقرارات 
للعام ٢٠١٥م: 
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!عمال  المحـتملة  المخاطـر   (٦
المجـموعة :
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مع  للتوافق  المجـموعة  خطة   (٧
:(IFRS) معايير المحاسبة الدولية
         

  Saudi GAAP    
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٨) تفاصـيـل القـروض طــويلة 
للمجـموعـة  ا!جــل  وقصـيرة 

وشركاتها الفرعية: 
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Eghtesad Novin Bank

YudumGaranti Bankasi
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٩) المدفوعات النظامية المستحقة لجهات حكومية:
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االفصاحات  وأبرز  الحوكمة  تقرير   (  ١٠
ذات العالقة : 
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Board Assessment   •
 Board effectiveness             
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Corporate       •

     Governance Manual
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للمســؤولية  صافوال  برامـج   (١١
االجتماعية: 
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التي  والبرامـج  االحتياطـات   (١٢
أنشئت لمصلحة الموظفين :  
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١٣) القـوى العاملة بمجــموعة 
صــافوال : 
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84 - 57





تقرير مراجعي الحسابات
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 قائمة المركز المالي الموحدة
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قائمة الدخل الموحدة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م
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قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م
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م
سمبر ٢٠١٥

ي ٣١ دي
سنة المنتهية ف

ي حقوق الملكية الموحدة لل
ت ف

قائمة التغيرا
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م
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