قيمة أَساسها
القيــم
التقرير السنوي ٢٠١6م

تعـزيـز قـدراتنـا
لنمـو مـزدهـر

قيمة أساسها القيم

تشهد صافوال منوا ً مستمرا ً وتتطور عىل مر السنني عابرة حدود
ؤثرة يف حياة املاليني من الناس يف منطقة الرشق
الوطن وم َ
األوسط ،شامل إفريقيا ،وتركيا.
قيمنا هي املحرك األول الذي يدفع املجموعة إىل األمام يف
األوقات املزدهرة ،وهي التي تحمينا يف األوقات الصعبة .ودامئاً
نؤمن أن الطريقة التي ندير بها أعاملنا ،والقيم األساسية التي
نستند إليها هي أهم ركائز نجاحنا.

يت عىل أساس
لطاملا استطاعت صافوال خلق قيمة مميزة ألنها بُ ِن ْ
متني من القيم .نسعى جاهدين لخلق قيمة مالية ملساهمينا
ومستثمرينا ورشكائنا وجمهور عمالئنا وقيمة مهنية للموظفني
وقيمة اجتامعية للمجتمعات التي نعمل فيها.
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تحقيق منو جديد
وفرص واعدة؟

ماذا واجهـت أسواقنـا
الرئيسـة من تحديـات؟
مالمح االسرتاتيجية
والنتائج املالية
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ما هي الفوائد الفورية التي
حققتها اإلجراءات التصحيحية
التي اتخذتها بنده لتحسني األداء؟
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يف الريــادة؟
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مالمح االسرتاتيجية والنتائج املالية

مـاذا واجهـت أسواقنـا
الرئيسـة من تحديـات؟

اإليرادات

صايف األرباح

مباليني الرياالت
()451

مباليني الرياالت

2016
1,792

2015

2,072

2014
2013
2012

يف العام ٢٠١٦م ،واصلت مجموعة صافوال مسريتها يف التحول إىل مجموعة استثامرية
اسرتاتيجية قابضة ،بذلك معززة مركزها القيادي كمجموعة وطنية رائدة يف القطاعات الصناعية
الغذائية وتجارة التجزئة.
تأثرت نتائج هذه السنة باملناخ االقتصادي الكيل اإلقليمي امليلء بالتحديات يف كل من اململكة
العربية السعودية وجمهورية مرص العربية ،والخسائر الناتجة عن تدهور سعر رصف الجنيه املرصي
وعدم توفر العملة األجنبية يف مرص ،باإلضافة إىل التأثري االستثنايئ للمخزون يف قطاع التجزئة.
بلغت مبيعات املجموعة  25.3مليار ريـال سعودي للعام 2016م ،بارتفاع طفيف عن مبيعاتها يف
العام املايض والتي بلغت  ٢٥,١مليار ريـال سعودي .كام انخفضت األرباح التشغيلية من ١,٧٨٥مليون
ريـال سعودي إىل  832مليون ريـال سعودي ،مسجل ً
ة صايف خسارة بلغ  ٤٥١مليون ريـال سعودي
يف عام ٢٠١٦م مقارنة مع صايف ربح بلغ  ١,٧٩٢مليون ريـال سعودي يف العام املايض.
من منظور اسرتاتيجي ،فإن نتائج العام ٢٠١٦م تعكس توجه صافوال إلعادة هيكلة أصولها يف قطاع
التدن يف أدائها وبناء منصة متجانسة ملجابهة التحوالت االقتصادية عرب برنامج
ّ
التجزئة ملعالجة
تحويل تم التخطيط له وإدارته بعناية ،أساسه الرتكيز عىل العمالء.
أما يف قطاع األغذية ،فإن قوة وثبات صافوال كانت واضحة من خالل النمو أو املحافظة عىل الحصص
السوقية من حيث فئات منتجاتها يف كل املناطق الجغرافية التي تعمل فيها ،باإلضافة إىل
معقولية إجاميل حجم املبيعات املباعة رغم كل هذه التحديات التي واجهها القطاع.
لقد ظلت أسس األعامل التي تنطلق منها صافوال قوية وراسخة نظرا ً لتمكنها من الوصول إىل نسبة
عالية من املستهلكني يف كل أسواقها التي تعمل فيها ،هذا فضالً عن وجودها يف األسواق
النامية التى تتمتع بارتفاع دخل األرسة عىل املدى املتوسط واملدى الطويل .قد استمرت مجموعة
صافوال  -ولله الحمد  -يف احتالل مكانة ريادية تؤهلها لالستفادة من اتجاهات السوق الطويلة األمد.
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2016

25,312

2015

25,126

2014

1,704
1,402

27,391

2012

التغري يف أصول الرشكة

مباليني الرياالت

مباليني الرياالت

2016

4,436
5,025

2014

24,124

2016

2015

4,864

26,402

2014

2013

4,774

2012

4,792

2012

حقوق املساهمني

26,975

2015

2013

24,763
23,342

املرصوفات الرأساملية

مباليني الرياالت

مباليني الرياالت

8,483

2016
10,550

2015

9,966

2014

9,651

2013
2012

25,281

2013

إجاميل األرباح

2016

26,588

8,287

605

456
631

2015
2014
2013
2012
أخرى

1,088
1,308

403

1,333

473
445
صافوال لألغذية

582
379

2,077

1,819

1,161

1,004

بنده للتجزئة
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

ملاذا نحن واثقون من تحقيـق
منو جديد وفرص واعدة؟

السادة مساهمي مجموعة صافوال املوقرين
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،
نيابة عن مجلس إدارة مجموعة صافوال ،يرشفني
أن أقدم لكم تقرير مجلس اإلدارة ملجموعة صافوال
للعام 2016م .أصبحت مجموعة صافوال خالل  ٣٨سنة
منذ تأسيسها مجموعة اقليمية رائدة عىل مستوى
املنطقة يف قطاعي (األغذية والتجزئة) .وقد مكننا
النمو املستمر يف أعامل املجموعة يف املساهمة
يف تحسني حياة املاليني من خالل املنتجات والخدمات
التي نقدمها ،وكذلك عرب تحفيز النشاط االقتصادي يف
جميع البلدان التي تعمل فيها رشكات املجموعة وذلك
من خالل الفرص الوظيفية التي توفرها واإلستثامرات
املناسبة التي تقوم بها.
إن أهداف مجموعة صافوال يف اململكة العربية
السعودية تتامىش مع التوجهات واألهداف الوطنية
التي حددتها رؤية اململكة  .٢٠٣٠كام إننا نتشارك يف
هذه الرؤية ونبني أهدافنا وتوقعاتنا عىل املدى
الطويل مستندين عىل قوتنا وإمكاناتنا .فتكون
اسرتاتيجيتنا انعكاساً ملا يحصل عىل املستوى الوطني،
والتي نساهم يف تطبيقها من خالل قطاعي األغذية
والتجزئة الرئيسيني.
يُعد العام  ٢٠١٦عاماً انتقاليا ملجموعة صافوال ،إذ
مثلت تحدياً عىل املدى القصري ،كام هو الحال يف أي
اسرتاتيجية تحولية ،ولكننا نؤمن بأن التغريات التي يجري
تطبيقها ،وال سيام يف قطاع التجزئة ،ستضعنا عىل مسار
يقود إىل مستقبل أكرث أماناً ونجاحاً.
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فالقطاع االستهاليك واألمن الغذايئ ميثالن محوران
أساسيان من محاور رؤية اململكة  ،٢٠٣٠وبصفتنا أكرب
مستثمر يف إنتاج وتجارة التجزئة الحديثة ،فإن ذلك يحتم
علينا بذل مزيد من الجهود لتعزيز أهمية هذا القطاع
للمساهمة يف تحقيق هذه الرؤية ككيان اقتصادي
ورشكة وطنية مسؤولة.

يف مارس ٢٠١٦م ،انضم إىل فريق صافوال املهندس/
ريان محمد فايز كرئيس تنفيذي جديد ملجموعة صافوال،
ويرسين أن أرحب به كعضو جديد يف فريقنا يف هذه
املرحلة الهامة من تطور عملياتنا .فهو يحمل خربة
مهنية واسعة يف الوقت الذي نعمل فيه عىل توجيه
املرحلة االنتقالية ومستقبل املجموعة.

النتائج املالية

ويف يوليو ٢٠١٦م ،انتخب املساهمون مجلس إدارة
جديد ملجموعة صافوال وأعدنا تشكيل اللجان املنبثقة من
املجلس ،كام عقدنا جمعية عامة للمساهمني شكلنا فيها
لجنة املراجعة ،وذلك يف ضوء نظام الرشكات الجديد.

سجلت صافوال صايف خسارة بلغ  ٤٥١مليون ريال سعودي
يف عام ٢٠١٦م ،مقارنة بصايف بربح يف العام املايض بلغ
 ١,٧٩٢مليون ريال سعودي .كام أنه خالل العام املنرصم،
سجلت صافوال بنود غري متكررة متمثلة يف انخفاض قيمة
بعض األصول وقيمة استثامرات صافوال غري الرئيسة بلغ
مجموعها  ٥٧٤مليون ريال سعودي ،كام أن ربحية السهم
كانت سالبة إذ بلغت ( )٠,٨٥ريال سعودي للسهم.
لقد تأثرت هذه النتائج إىل حد كبري بعوامل عدة منها تراجع
إنفاق املستهلكني واالنخفاض الحاد يف قيمة الجنيه
املرصي ،وقد اتخذت إدارتنا خطوات حثيثة للحد من الخسائر
وإجراء التغريات الالزمة للمحافظة عىل وضع األعامل
وتطويرها .وقد مثلت التدابري املتخذة استجابة واقعية
للظروف التي مررنا بها ،وأنا عىل يقني بأن اإلجراءات التي
نقوم بها ستساعد عىل تحسني أداء أعاملنا.
إننا نعمل يف أسواق تتمتع بنمو طويل املدى والتي
نعرفها ولنا خربة ودراية بها ،ورغم توقع حدوث تقلبات
وتباطؤ يف النمو عىل املدى القصري ،فنحن نتمتع
بالقوة الالزمة واملرونة املطلوبة ملجابهة التحديات
التي تطرأ بإذن الله.
وضع يساعد عىل النمو

نحن اليوم – ولله الحمد  -نتصدر األسواق من حيث فئات
املنتجات يف البلدان التي نعمل فيها ،ومنتلك معرفة
دقيقة بآليات ومحركات هذه األسواق واالتجاهات التي
تؤثر عىل املستهلك .ولذلك ،فإن مهمتنا اليوم ،هي
استغالل تلك املعرفة والخربة وتعزيزها لتمكننا من
تحقيق فرص منو مربحة يف قطاعات أعاملنا.

وبنظرة مستقبلية ،فإنني كيل ثقة بأننا عىل املسار
الصحيح نحو تحقيق منو مستدام ونتائج أفضل ملساهمينا
الكرام ،وحيث بدأ املناخ االقتصادي الكيل بالتحسن ،فإننا
عىل يقني من أن مجموعتكم اآلن يف وضع جيد وأفضل
يسمح لها باالستفادة من فرص النمو.
ونيابــة عن إخويت وزماليئ يف مجلس اإلدارة ،أود
أن أعرب عن عميق شــكري وعظيم امتناين لحكومتنا
الرشــيدة ومساهمينا الكرام لثقتهم ومساندتهم
املســتمرة وفريق اإلدارة التنفيذية بالرشكة وموظفينا
ملــا يقومون به من أعامل وجهود لتعزيز أداء املجموعة
ورشكاتها الفرعية ،متطلعاً إىل اســتمرار التميز والنجاح،
ونسأل الله التوفيق.

سليامن عبد القادر املهيدب
رئيس مجلس اإلدارة
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أعضاء مجلس اإلدارة

أ .سليامن بن عبدالقادر املهيدب

أ .بدر بن عبد الله العيىس

د .سامي بن محسن باروم

أ .عبد العزيز بن إبراهيم العيىس

أ .عبد العزيز بن خالد الغفييل

م .عبد الله بن محمد نور رحيمي

أ .عصام بن عبد القادر املهيدب

أ .عمر بن هدير نرصت الفاريس

أ .فهد بن عبد الله القاسم

أ .محمد بن عبد القادر الفضل

م .معتز بن قيص العزاوي

رئيس مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة
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عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة
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كلمة الرئيس التنفيذي

كيف سنستفيد من
قـوتنـا يف الريـادة؟

مجموعة صافوال تسري بخطوات ثابتة مليئة بالتحديات
للوصول إىل الهدف املنشود لتصبح مجموعة استثامرية
عالة .وكحال أي مسرية،
اسرتاتيجية قابضة متكاملة وف ّ
فإن مسريتنا تقتيض تخطي أحداث أساسية وصوالً لهذا
الهدف .ومن هذا املنطلق ،فإننا ننظر إىل عام ٢٠١٦م
عىل أنه عاماً انتقاليا يف تطور صافوال ،وبهذه املناسبة
أود أن أعرب عن سعاديت باالنضامم إىل فريق عمل
مجموعة صافوال واملشاركة يف هذه املرحلة الهامة
واستكامل ما بنوه من سبقونا يف مسرية هذا الكيان
االقتصادي الهام.
بشــكل عام ،مل تكــن نتائج العام ٢٠١٦م عىل قدر ما
اعتدنا أن نتوقعه من صافوال ،قياسـاً بســجل الرشكة
الحافــل باألداء املتميــز ،إن التحديات املؤقتة التي
شــهدناها خالل ســنة واحدة يجب أال تؤخذ عىل أنها
مــؤرشات ملا يحمله املســتقبل ،حيــث حققنا إيرادات بلغت
 ٢٥مليــار ريال ســعودي .كام أن وضع صافوال كرشكة
وطنيــة رائدة يف قطاعي األغذيــة وتجارة التجزئة مل
يتغــر ،وأننا منلك األســباب الكافية التي تدعونا إىل
التفاؤل باملســتقبل ولله الحمد.
إنه وبالرغم من التحديات يف العديد من األســواق
الرئيســة ،فقــد حافظت رشكة صافوال لألغذية عىل
إيــرادات بلغت  ١١,٨مليار ريال ســعودي من مبيعات
إجامليــة بلغ حجمها  4ماليني طن ســنوياً .كام أن حصتنا
الســوقية الرائدة يف جميــع املناطق الجغرافية التي
نعمــل فيها دليالً واضحاً عىل قوة مكانتنا يف التســويق
واملبيعات والتوزيع.
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يف قطــاع التجزئة ،فقد واجهــت بنده تحديات كبرية يف
العــام ٢٠١٦م .وبكوننــا منتلك أكرب سلســلة متاجر حديثة
يف اململكــة العربية الســعودية ،بإيرادات بلغت 13.8
مليار ريال ســعودي لهذا العام ،فقــد تأثرنا بوضعية
االقتصاد الكيل بشــكل مبــارش أكرث من غرينا ،ويرجع
الســبب يف ذلــك اىل حجم البنيــة التحتية التي تم
تأسيســها بالقطــاع وما صاحبها مــن ارتفاع يف التكاليف
التشــغيلية ومــع ذلك فقد اتخذنا ،ومــا زلنا نتخذ ،إجراءات
عالــة للحد من هذه التأثريات.
معالجــة ف ّ
لقد اســتمر االستثامر االســراتيجي الرئيس لصافوال
املتمثــل يف رشكتــي املراعي وهريف يف تحقيق
عائــدات متميزة – واللتان قدمتــا منتجاتهام لفئات
متنوعــة من املســتهلكني يف اململكة العربية
الســعودية ودول الخليــج العريب ومرص واألردن -وقد
بلغــت اإليرادات من الرشكتــن مبلغ  867مليون ريال
سعودي يف عام ٢٠١٦م.

وسيشــهد العام ٢٠١٧م تطبيق نظام شامل للحوكمة
املؤسســية وإدارة املخاطر وااللتزام ( )GRCويضم
هــذا النظام قــدرات متميزة والتي يجب أن تعمل معاً
لتحقيق األداء املنشــود من خالل دمج وظائف الحوكمة
املؤسســية واإلدارة وفعالية األداء وإدارة املخاطر
وااللتزام .كام أن تعزيــز عالمتنا التجارية والتخطيط
لالســتمرارية والكفاءة يف ضبط امليزانية العامة تُعد
عوامل هامة إلنشــاء وبناء قاعدة مؤسسية تعزز
انطالقتنا نحو املستقبل.
كام أن العام ٢٠١٦م ،شهد بدء تطبيق نظام الرشكات
الجديد والقواعد التنظيمية ذات الصلة بالرشكات
املساهمة املدرجة .وقد امتثلت صافوال لهذه القواعد
الجديدة وقامت بتطوير خطة متكاملة للتوافق معها
وسيكون من بني هذه الجهود تعديل نظامها األساس
ومراجعة شاملة ألنظمتها الداخلية وإجراءاتها وسياساتها
ودليل الحوكمة وذلك لضامن االلتزام والتوافق املستمر
مع هذه األنظمة والقوانني.
لقد ش ّد اهتاممي وإعجايب خالل الفرتة القصرية منذ
انضاممي إىل صافوال ،املستوى الرفيع ألنظمة الرشكة
وبنيتها التحتية وقيادتها من قبل مجلس إدارة مدرك لدوره
والعاملني فيها وااللتزام الكامل ملسؤوليها وموظفيها
بتحقيق أهداف املجموعة عىل املدى الطويل.
وأنتهز هذه الفرصة ألشكر مساهمي صافوال عىل
دعمهم خالل عام ٢٠١٦م ،ومجلس اإلدارة عىل توجيهاته
وقيادته الحكيمة وثقته ،وفريق إدارتنا التنفيذية
وموظفينا عىل جهودهم والتزامهم .كام أشكر العمالء
واملوردين ورشكاء األعامل عىل مساهامتهم القيمة
والذين هم جزءا ً ال يتجزأ من نجاحنا املستمر.

القدرة عىل التنفيذ

كان تركيزنــا يف العــام ٢٠١٦م عىل مراجعة وتحســن
منوذجنــا التشــغييل الذي يهــدف إىل إعطاء رشكاتنا
الفرعيــة مزيــد من املرونــة يف إدارة عملياتها مام
يجعــل مجموعتنــا «قادرة عــى التنفيذ» .ونســتعني عىل
ذلــك باالســتفادة من قوتنــا الحالية يف مجــال الحوكمة
املؤسســية التــي نتبناهــا والتي نحقــق من خاللها
تعزيــز وظائــف الرقابة الداخليــة وإدارة املخاطر عىل
مســتوى املجموعــة النتقالنــا إىل املرحلــة التالية من
النمو والتوســع بإذن الله.

م .ريان محمد فايز
الرئيس التنفيذي
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أعضاء الفريق التنفيذي

م .ريان محمد فايز

الرئيس التنفيذي

التحــق املهندس ريان محمد فايــز مبجموعة صافوال كرئيس
تنفيــذي يف مارس ٢٠١٦م ،وقد ســبق له العمل كعضو
منتــدب ومدير عام لعمليات رشكة جي يب مورجان تشــيس
يف اململكــة العربية الســعودية ،وللمهندس ريان خربة
ألكــر من  ١٥عامـاً يف مناصب إدارية قيادية يف بنوك
ومؤسســات ماليــة عاملية يف كلٍ من نيويورك ولندن
واململكة العربية الســعودية.
ويتقلد م .ريان عضوية يف مجلس إدارة كل من رشكة بنده
للتجزئة ،ورشكة صافوال لألغذية ،والعديد من مجالس إدارات
الرشكات التابعة لرشكة صافوال لألغذية ،إىل جانب عضويته
يف مجالس إدارة رشكة املراعي ،ورشكة هريف للخدمات
الغذائية ،ورشكة مدينة املعرفة االقتصادية ،ورشكة السوق
املالية السعودية (تداول) ،الرشكة السعودية لالستثامر
الزراعي واإلنتاج الحيواين (سالك) ،ورشكة حصانة لالستثامر.
كام أن م .ريان حاصل عىل شهادة البكالوريوس يف
الهندسة امليكانيكية من معهد ماساشوستس للتقنية
بالواليات املتحدة األمريكية ،كام يشغل أيضاً منصب الرئيس
التنفيذي لرشكة بنده للتجزئة باإلنابة.

أ .هدى اللوايت

الرئيس التنفيذي،
رشكة صافوال لألغذية

ي املهندس بدر العوجان يف منصبه الحايل كرئيس
ُ
ع ّ
تنفيذي لرشكة صافوال لألغذية  ،يف سبتمرب ٢٠١٤م .وقد
سبق للمهندس بدر خالل مسريته املهنية أن شغل عدة
مناصب إدارية عليا يف مختلف القطاعات ،كان من بينها شغله
ملنصب العضو املنتدب ملجموعة العوجان للصناعات ،ومدير
الرشكة العربية املتحدة لتصنيع العبوات ،والعضو املنتدب
يف مجموعة املهيدب لألغذية.
ويشــغل م .بدر أيضاً عضوية مجلس إدارة رشكة صافوال
لألغذية ،ورشكة عافية العاملية ،والرشكة املتحدة للســكر
(باململكة العربية الســعودية ومرص) ،ورشكة اإلسكندرية
للســكر ورشكتي امللكة والفراشة للمكرونة ،كام أنه عضو
يف مجالــس إدارة رشكات خارج صافوال لألغذية من أبرزها
كــوت الدولية للضيافة (الكويت) ،وقد تخرج من جامعة امللك
ســعود التي حصل منها عىل شهادة البكالوريوس يف
الهندسة امليكانيكية.

أ .رانيا الرتيك

الرئيس التنفيذي لالستثامر

الرئيس التنفيذي للموارد البرشية

التحقت األستاذة هدى اللوايت بصافوال يف أغسطس
٢٠١٦م ،.وقبل االنضامم إىل صافوال أمضت األستاذة هدى 13
عاماً يف مجموعة أبراج ،وكان آخر منصب لها فيها هو رشيك
ورئيس االستثامر ملنطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا
وعضو يف لجنة االستثامر ،حيث قادت اسرتاتيجية االستثامر
والتعامالت يف دول الرشق األوسط وشامل إفريقيا وكونت
من خاللها خربة كبرية يف إبرام الصفقات وإعادة الهيكلة
والتنفيذ وإدارة املحافظ االستثامرية وخطط الخروج يف
العديد من القطاعات .وشملت االستثامرات التي قامت
بإدارتها كودو (اململكة العربية السعودية) ،وكريم (اإلمارات
العربية املتحدة) ،وأجيباديم (تركيا) .وقد بدأت مسريتها
عامن.
املهنية يف عام ٢٠٠١م مع شلومربجر يف ُ

انضمت األستاذة رانيا الرتيك إىل صافوال يف عام ٢٠١٥م
قادمة من البنك األهيل التجاري الذي عملت فيه ملدة سبع
سنوات تبوأت خاللها عددا ً من املناصب ذات الصلة باملوارد
البرشية ،كان آخرها منصب رئيس سياسة رواتب املوظفني.

واألستاذة /هدى عضو يف مؤسسة القيادات العربية
الشابة ،ومستشارة يف مؤسسة شريي بلري للمرأة ،وتحمل
شهادة بكالوريوس يف علم األعصاب ،وشهادة بكالوريوس
بدرجة الرشف يف اقتصاد األعامل من جامعة براون بالواليات
املتحدة األمريكية.
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م .بدر حامد العوجان

بعد أن تخرجت األستاذة رانيا من جامعة إنديانا يف الواليات
املتحدة األمريكية بشهادة بكالوريوس يف العلوم
التطبيقية ،واصلت دراستها يف جامعة جورج واشنطن
بالواليات املتحدة األمريكية التي حصلت منها عىل شهادة
املاجستري يف علوم الحاسوب .ويف عام ٢٠٠٨م رشعت
يف دراسة الدكتوراه يف جامعة جورج مايسون يف الواليات
املتحدة األمريكية .كام حصلت كذلك عىل شهادات أخرى من
كلية لندن لألعامل.
لألســتاذة رانيا مشاركات واســعة يف مجموعة من النشاطات
االجتامعيــة والتطوعية ،من بينها مؤسســة يد العون
الخرييــة ،وجمعية الرب ،وجمعيــة الطالب األمريكية للطب،
والصليــب األحمر األمرييك .كــا أنها عضو يف مجلس أمناء
برنامج «تواصل».

أ .نعامن فرخ

الرئيس التنفيذي املايل

تم تعيني األستاذ /نعامن فرخ مديرا ً مالياً مبجموعة صافوال
يف العام 2014م ،حيث يتمتع األستاذ نعامن بخربة تجاوزت
 20عاماً مع املجموعة ،وبدأ عمله باملجموعة يف رشكة
صافوال البحرين يف بداية التسعينات ،عندما كان مسؤوالً
عن املحاسبة اإلدارية .وقد تدرج منذ ذلك الحني يف عدد
من املناصب العليا ،حيث عمل كنائب للرئيس املايل ،واملدير
املايل ،واملدير العام لشؤون التمويل وتقنية املعلومات.
أمىض األستاذ فرخ قبل انضاممه إىل صافوال خمس سنوات
يف رشكة لتصنيع اإلسمنت يف باكستان عمل فيها مديرا ً
مساعدا ً للتكلفة وامليزانية .وهو حاصل عىل العديد من
املؤهالت املهنية يف مجال املحاسبة اإلدارية ومحاسبة
التكاليف واإلدارية الرضيبية .كام أنه زميل معهد محاسبي
التكاليف واإلدارة ،وزميل معهد اإلدارة الرضيبية.

أ .طارق محمد اسامعيل

املدير التنفيذي للشؤون العامة واالستدامة،
وأمني رس مجلس اإلدارة
ي األستاذ طارق اسامعيل يف منصبه الحايل يف عام
ُ
ع ّ
٢٠١٣م ،حيث يدير إدارة الشئون العامة واالستدامة التي تضم
(املسؤولية االجتامعية والتسويق واالتصاالت والخدمات
العامة) عالوة عىل أمانة مجلس إدارة املجموعة .ويعمل
األستاذ /طارق مع املجموعة منذ سبع سنوات ،حيث انضم
إىل رشكة بنده للتجزئة يف العام ٢٠١٠م.
ويتقلد األستاذ طارق منصب عضو مجلس إدارة رشكة بنده
للتجزئة ونائب رئيس لجنة رجال أعامل األغذية واملرشوبات
وعضو لجنة املسئولية االجتامعية يف الغرفة التجارية
والصناعية بجدة ،وعضو مجلس إدارة اللجنة الوطنية لرعاية
السجناء «تراحم» ،وعضو مجلس إدارة املجلس العاملي
للمسؤولية االجتامعية للرشكات .وعضو املجلس االستشاري
جامعة جدة ،وعضو اللجنة االستشارية إلنجاز السعودية.
حصل األستاذ /طارق عىل شهادة بكالوريوس يف إدارة
األعامل من جامعة ديب ،وشهادة معتمدة يف حوكمة
الرشكات من جامعة انسياد الفرنسية ،وشهادة الدكتوراه
الفخرية من االتحاد العاملي ألصدقاء األمم املتحدة.
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تواريخ مهمة يف سرية صافوال

٢٠١٠م إىل ٢٠١٦م

2013م

٢٠٠٠م إىل ٢٠٠٩م

2004م

بنده تطلق أسواق هايرببنده،
وتتوسع يف الخارج ،وتفتتح متجر
هايرببنده يف ديب.

١٩٩٠م إىل ١٩٩٩م

االستثامرات يف
قطاع التجزئة

1998م

بدء عمليات صافوال يف قطاع التجزئة
بعد اإلندماج مع العزيزية بنده.

استحواذ صافوال حصة قدرها ٪٧٠
من هريف من خالل الدمج مع بنده.
ثم إدراج هريف يف السوق املالية
السعودية مع احتفاظ صافوال عىل
 ٪٤٩من أسهمها.

1992م

إطالق عمليات صافوال البحرين
وصافوال مرص لزيوت الطعام.

2008م

١٩٧٩م إىل ١٩٨٩م

االستثامرات يف
قطاع األغذية

1981م

بدء العمليات األوىل ملصفاة
صافوال لزيوت الطعام يف جدة -
اململكة العربية السعودية.

1993م

1995م

إنشاء صافوال لألغذية مصنع لزيوت
الطعام يف مرص.

مجموعة صافوال

1979م

تأسيس صافوال برأسامل
قدره  ٤٠مليون ريال سعودي
و ٥٠موظفا.

تأسيس عافية مرص العاملية من
خالل دمج صافوال مرص مع سيم
دريب مرص .واالستحواذ عىل ٪٥٠
بعد الدمج .ويف عام  ،٢٠٠٩وارتفاع
حصة صافوال لألغذية إىل .٪٩٩
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1993م

االستحواذ عىل مصنع الكرتون
السعودي إلنشاء صافوال ألنظمة
التغليف املحدودة (تم بيعها يف
عام .)٢٠١٥

استحواذ حصة  % ٤١من رشكة الزجاج
السعودية وارتفاع هذه النسبة اىل
 %٦٠يف العام التايل (تم بيعها يف
عام .)٢٠٠٤

استحواذ  % ٤٠من املراعي (تم
تخفيض الحصة بعد اإلكتتاب العام
يف  .)٢٠٠٥ثم إعادة زيادتها اىل
 %٣٦.٥يف عام .٢٠١٣

1995م

1992م

إدراج صافوال يف السوق
املالية السعودية.

2011م

استحواذ صافوال ألنظمة التغليف
عىل الرشكة السعودية لألكواب
والعبوات الورقية (تم بيعها يف
عام .)2003

2015م

إستحواذ صافوال لألغذية عىل
 ٪٩٠من رشكة نوتريكا ،وهي
تقوم بتصنيع منتجات الحلويات
بيش بيش يف إيران.

دخول صافوال لألغذية سوق
املكرونة من خالل االستحواذ
عىل رشكة امللكة ورشكة
الفراشة يف مرص.

إطالق مرشوع مشرتك مع الرشكة
الراﺋدة يف مجال املأكوالت
البحرية العاملية  -االتحاد
التايالندي  -إلطالق العالمة
التجارية جون ويست الشهرية
يف  ١٢سوقا يف منطقة الرشق
األوسط وشامل أفريقيا وتركيا.

2007م

إطالق صافوال لألغذية عملياتها
يف زيـوت الطعـام يف
املغرب والسودان.

بدء عمليات صافوال لألغذية يف
األسواق اإليرانية من خالل اإلستحواذ
عىل  ٪49من رشكة متخصصة يف
زيوت الطعام ،وارتفاعها إىل ٪٨٠
يف عام  ،٢٠٠٤و ٪٩٠يف عام .٢٠١٤

2008م

2012م

صافوال لألغذية تؤسس رشكة
لتوزيع منتجاتها يف إيران (تولو
باكيش أفتاب).

2004م

إطالق صافوال لألغذية عملياتها
التجارية لتكرير سكر القصب
يف مرص.

2014م

بداية عمليات إنتاج السكر من البنجر
من خالل رشكة اإلسكندرية للسكر،
وتأسيس رشكة لالستصالح الزراعي.

إطالق مجموعة صافوال لألغذية
رشكة عافية للتوزيع يف
اململكة العربية السعودية.

تأسيس صافوال لألغذية مصفاة
لتكرير زيوت الطعام يف الجزائر.

2011م
2004م

اعتامد معايري جديدة لحوكمة
الرشكات كإلتزام أخالقي يتامىش
مع قيم صافوال املؤسسية ،وليس
فقط لإلمتثال القانوين.

1991م

إستحواذ بنده عىل عمليات
أسواق جيان .وتوسيع شبكتها
لتصل إىل  ١٥٢سوقاً.

إستحواذ صافوال لألغذية عىل
رشكة يودوم لزيوت الطعام
يف تركيا.

إستحواذ صافوال لألغذية عىل
 ٪٩٠من أعامل زيوت الطعام يف
كازاخستان (تم بيعها يف عام .)٢٠١٤

1982م

إطالق زيت الذرة عافية وبحلول
أواخر الثامنينيات .استحواذ
صافوال عىل حصة سوقية تقدر
بـ  ٪٧٠من سوق زيوت الطعام
يف اململكة.

2009م

إستحواذ بنده عىل الرشكة
املتحدة لألسواق املركزية يف
لبنان (تم بيعها يف .)٢٠١٣

بنده تفتتح أول مركز توزيع
لها يف الرياض.

2003م

تأسيس رشكة صافوال لألغذية
الخفيفة .واالستحواذ عىل ٪١٠٠
من رشكة تسايل (تم بيعها يف
عام .)٢٠٠١
إطالق مرشوع مشرتك مع رشكة
تيت آند اليل إلنشاء الرشكة املتحدة
للسكر -أول مصفاة للسكر يف
اململكة العربية السعودية.

بنده تطلق بنديت – مراكز
تجارية صغرية.

بنده متتلك املخازن الكربى.
من خالل الدمج مع بنده ،استحواذ صافوال
عىل حصة يف املوايش (تم بيعها يف
عام  ،)٢٠٠٠ودمية (تم بيعها يف عام
 ،)٢٠٠١ورشكة العزيزية التجارية لالستثامر.

2015م

بنده تفتتح مركز التوزيع
املركزي الثاين يف مدينة
امللك عبد الله االقتصادية.

تحقيق صافوال الهدف اإلسرتاتيجي 5
مليار من املبيعات و  ٥٠٠مليون ريال
سعودي ربح خالل  ٥سنوات ،قبل
املوعد املحدد بإثني عرش شهر.

2005م

تأسيس صافوال لرشكة كنان العقارية،
وبيع  %٧٠من أسهمها من خالل
إكتتاب خاص.
تأسيس رشكة البتول للرتكيز عىل
اعامل التجزئة الناشئة («ماغ أند بني،
بونيا ،كارلو رينو ،جاكلني ،إيف روشيه
(تم بيعها يف .)»٢٠١١

2006م

صافوال تدعم التنمية الوطنية
كمساهم مؤسس من خالل
اإلستثامر يف مدينة امللك
عبدالله اإلقتصادية ومدينة
املعرفة اإلقتصادية.
إستحواذ صافوال النظمة
التغليف عىل رشكة نيو مارينا
للبالستيك يف مرص ،ورشكة
الرشق للصناعات البالستيكية يف
اململكة العربية السعودية (تم
بيعها يف عام .)٢٠١٥

2008م

إعالن صافوال عن التزامها
باستثامر  %١من جميع األرباح
التشغيلية املستقبلية يف برامج
املسؤولية اإلجتامعية ،ومنها
جسور صافوال ،ومكني ومجموعة
أخرى من املبادرات اإلجتامعية.

حصول صافوال عىل املرتبة
الثانية للحوكمة والشفافية
من قبَل «ستاندردز أند بورز»،
ومعهد الحوكمة ومؤسسة
التمويل الدولية.

2016م

إطالق صافوال هويتها الجديدة
للعالمة التجارية التي ترمز إىل
تطورها لتصبح رشكة استثامرية
اسرتاتيجية قابضة.

2013م

إصدار أول صكوك لصافوال بقيمة
 ١.٥مليار ريال سعودي.

حصول صافوال عىل جائزة
السعفة الذهبية للشفافية من
مؤسسة سعفة القدوة الحسنة.

إستحواذ صافوال عىل أسهم
املهيدب يف بنده ( )٪١٨.٦ويف
رشكة صافوال لألغذية ( )٪١٠مقابل
إصدار  ٣٣.٩مليون سهم جديد
يف صافوال وزيادة رأس املال
إىل  ٥.٣٤مليار ريال سعودي.

مجموعة صافوال التقرير السنوي ٢٠١٦
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اسرتاتيجيتنا

مجموعـة صافوال

االستثامرات يف
قطاع التجزئة

إن مجموعة صافوال هي رشكة قابضة اســتثامرية اســراتيجية تركز عىل قطاعي األغذية
والتجزئة .وتوجه قيمنا القرارات االســراتيجية التي نتخذها ،خاصة تلك املتعلقة بإيجاد
قيمــة مالية ومهنية واجتامعية لكافة رشكائنا املتعاملني معنا.

االستثامرات يف
قطاع األغذية

حيث تتضمن أهدافنا االســراتيجية االســتفادة من خربتنا الكبرية لالستثامر يف قطاعات
اســتهالكية محددة ،مع بحث إمكانية الدخول يف أســواق جديدة واعدة ميكننا فيها
الوصول برسعة إىل ريادة عالماتها التجارية .فإن موقعنا الراســخ يف قطاعي األغذية
والتجزئة مكننا من تكوين فهم عميق لســلوك املســتهلك واحتياجاته يف املنطقة،
وهو ما تتطلع صافوال إىل االســتفادة منه ملواصلة النمو من خالل االســتثامرات الحالية
واستثامرات جديدة.

تعتــر رشكة صافوال لألغذية (إحدى رشكات مجموعة
صافوال) رشكة رائدة يف مجال الســلع الغذائية
االســتهالكية األساسية ذات العالمة التجارية،
وتواصــل الرشكة تعزيز وحامية موقعها يف
الســوق الريادي لفئات منتجاتها الحالية.

أما العوامل األساســية املحركة الســراتيجية صافوال فهي تطوير املوارد ،وإدارة فاعلة
لألصــول ،وقــوة يف إدارة األداء وحوكمة الرشكات .ويتمثل هدف صافوال عىل املدى
الطويل يف تحقيق عوائد جذابة ومســتدامة لرؤوس األموال املســتثمرة ،وتوظيف رأس
املال بشــكل دينامييك ،وإيجاد قيمة لجميع أصحاب املصالح عىل املدى الطويل.

نحن نتطلع كذلك إىل توسيع أعاملنا وتنويعها
ضمن فئات املنتجات الغذائية ذات القيمة املضافة.
حيث إن األهداف االسرتاتيجية ملجموعة صافوال
هي الدفاع عن ريادتها ملنتجاتها وأسواقها التي
تعمل فيها ،والتوسع يف مجاالت مكملة للمنتجات
الحالية ،وباإلضافة للدخول يف قطاعات جديدة،
وإضافة فئات منتجات جديدة يُتوقع لها تحقيق
عوائد مجزية عىل املدى الطويل.

ب رشكة بنده للتجزئة (إحدى رشكات مجموعة
تعتَ َ
صافوال) ،هي الرشكة الرائدة كأبرز سلسلة
متاجر حديثة للتجزئة يف السعودية .حيث تعمل
وضعت خصيصاً
الرشكة بصدد تنفيذ اسرتاتيجية ُ
ملواجهة التحديات االقتصادية التي أحدثت
تغريات يف قطاع التجزئة يف اململكة ،وفرضت
عىل املجموعة تغيري عملياتها مبا يتناسب مع
الظروف املستجدة .تقوم هذه االسرتاتيجية
عىل الرتكيز عىل العمالء وبناء رشاكات قوية
مع ذوي املصلحة ،حيث ستؤدي عملية التحول
االسرتاتيجي إىل إيجاد قيمة لنامذج مراكزنا
التجارية بطريقة متكن اىل تحقيق الكفاءة يف
كل املجاالت وتعزيز مبيعات املراكز التجارية
وكفاءة استخدام رأس املال العامل وانتاجية
الكوادر البرشية.
وترتكز هذه االســراتيجية إىل سجل بنده
الحافل ،وريادتها يف الســوق ،وانتشارها
وتوســعها الجغرايف يف املنطقة ،حيث أن
هناك إمكانيات كبرية متوفرة الســتغالل نقاط
القوة هذه بشــكل يســاهم يف تنفيذ عملية
التحول واســتمرارية النجاح.

إن هــذا النهج يرتكز عىل أســس متينة ،حيث
تتصــدر منتجاتنا فعلياً من زيوت الطعام والســكر
واملكرونة األســواق يف املناطق الجغرافية
التــي تعمل فيها.
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مراجعة األداء:

االستثامرات يف قطاع األغذية

حققت رشكة صافوال لألغذية يف أسواقها الرئيسة الثالث اململكة العربية
السعودية وجمهورية مرص العربية وإيران حوايل  %٨٠من اإليرادات ،بينام
شكّلت بقية إيراداتها من األسواق الناشئة تركيا والسودان والجزائر واملغرب
هذه السنة تحدياً كبريا ً من املنظور االقتصادي العام .وبالرغم من أن األرباح
الصافية كانت دون مستوى العام املايض ،فقد استطاعت رشكة صافوال
لألغذية املحافظة عىل حصتها السوقية وحجم مبيعاتها.

ترسيخ
الريادة
دخول
أسواق
جديدة
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تنويع
املنتجات
احتضان
القطاعات
الواعدة
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مراجعة األداء:

االستثامرات يف قطاع األغذية

كيف سنحافظ عىل ريادة
صافوال لألغذية يف األسواق؟

قطـاعـات عمل وأسواق صـافـوال لألغذية

7.9

مليار ريال سعودي
حجم املبيعات

صافوال لألغذية

تعمل رشكة صافوال لألغذية يف سبع أسواق مبنطقة
الرشق األوسط وشامل إفريقيا وتركيا؛ وتنتج مجموعة
من املنتجات عالية الجودة ذات العالمات التجارية الرائدة،
ومن بينها زيوت الطعام والسمن النبايت والسكر
وق
واملكرونة واملأكوالت البحرية واملخبوزات التي تس ّ
يف  ٣٠بلدا ً ،وقد متكنت هذه املنتجات من بناء حصص
سوقية رائدة يف هذه األسواق.
بلغت اإليرادات  ١١,٨مليار ريال سعودي محققة ربح
صايف بلغ  14.5مليون ريال سعودي بعد خصم املؤثرات
االستثنائية غري املتكررة التي بلغت  ٢٣٧مليون ريال
سعودي .وقد انعكست قوة املنتجات من خالل تحسني
األسعار واملبيعات عىل الرشائح الرئيسة املستهدفة،
باإلضافة إىل تعويض بعض الخسائر الناتجة عن أسعار
الرصف للعمالت األجنبية .وقد وصل حجم املبيعات
اإلجاميل إىل  ٤ماليني طن يف جميع تلك املناطق ،األمر
الذي يدل عىل االستقرار املستمر لعملياتنا.
لقــد جاء الجزء الكبري من التأثريات الســلبية نتيجة تدهور
ســعر رصف الجنيه املرصي وعدم توفر العملة األجنبية
يف مــر ،حيث انخفضــت قيمة العملة املرصية مقابل
الــدوالر األمرييك من  7.83جنيهاً للدوالر يف بداية
العام إىل 18.7جنيهاً للدوالر يف نهايته ،وهي مشــكلة
زادت حدتها بســبب أن  %٩٠من املواد الخام التي
تســتخدمها رشكة صافوال لألغذية يتم استريادها بالدوالر
األمرييك .كام تفاقمت املشــكلة بشــكل أكرب بسبب عدم
توفر العملة األجنبية من املصادر الرســمية وارتفاع
سعرها يف السوق املوازية.
من جهة أخرى ،فإن الخسائر االستثنائية غري املتكررة
املسجلة يف الربع األخري من العام أثرت عىل قيمة بعض
األصول كام أدت إىل شطب قيمة الشهرة لعمليات تكرير
السكر يف مرص .وقد بلغت جملة الخسائر الناجمة عن
انخفاض سعر رصف العمالت األجنبية والخسائر االستثنائية
غري املتكررة  ٥٧٥مليون ريال سعودي.
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وبالرغم من ذلك ،استطعنا تقليص التزاماتنا بالدوالر
األمرييك يف مرص من  ٣٨٧مليون دوالر يف بداية العام
إىل أقل من  ٩٠مليون دوالر يف نهايته .وقد كانت إحدى
قصص النجاح يف تحويل طريقة عمل الرشكة املرصية
املتحدة للسكر من املبيعات املحلية إىل التصدير لتقليص
الفائض يف السوق املحيل ومن ثم تحقيق االكتفاء
من الدوالر ذاتياً إىل حد بعيد من خالل استخدام املصادر
الخارجية لتوفري تدفقات الدوالر إىل مرص.
ويف هذا اإلطار ،فقد استثمر البنك األورويب إلعادة
اإلعامر والتنمية يف أسهم رأس مال الرشكة املرصية
املتحدة للسكر مبلغ  ١٠٠مليون دوالر أمرييك ،حيث
سيساعد هذا املبلغ يف تحسني الكفاءة التشغيلية
والتنافسية باإلضافة إىل تعزيز املامرسات الصحية
والبيئية لتتوافق مع املعايري الدولية ومن املتوقع
استكامل االجراءات يف الربع األول من العام 2017م.
وبالرغم من تلك التحديات ،فقد حققت مبيعات زيوت
الطعام أدا ًء جيدا ً مام مكننا من الحفاظ عىل الريادة يف
حصصنا السوقية يف أسواق اتسمت بالصعوبة .ويف
اململكة العربية السعودية ،فقد تم تحقيق مبيعات
وأرباحاً قياسية.

مليون ريال سعودي
حجم املبيعات

املكرونة

السكر

زيوت الطعام

(يشمل املتحدة للسكر مرص)

املخبوزات
واملعجنات

املأكوالت
البحرية

1
1
1
1

كام أنشأت رشكة صافوال لألغذية رشكة خاصة لتوزيع
مجموعة منتجاتها يف دول الخليج ودول املرشق
واليمن .أما يف مرص ،فقد تراجعت املبيعات نتيجة
انسحاب متعمد من الرشائح املصنفة األقل ربحية بسبب
مشكلة عدم توفر العملة األجنبية.
ويف إيران ،فقد انخفضت أرباح العمليات مقارنة بالعام
املايض بسبب انخفاض قيمة العملة وتغري األنظمة
الحكومية املتعلقة بعرض املنتجات ،إال أنه ومع ذلك،
فقد متت املحافظة عىل الحصة السوقية كام بلغ حجم
املبيعات  ٥٠٠ألف طن مساوياً للعام املايض.

4.5

مليار ريال سعودي
حجم املبيعات

532

مليون ريال سعودي
حجم املبيعات
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12

مليون ريال سعودي
حجم املبيعات

1
1
1

2

3

األسواق الرئيسة
اململكة العربية إيران
مرص
السعودية

تركيا
السودان

الجزائر
املغرب

غامبيا
أنغوال
غانا
البحرين
غينيا
بنني
العراق
كندا
جزر كيب فريدي األردن
كينيا
الكونغو
الكويت
جيبويت
لبنان
اريرتيا
ليبرييا
اثيوبيا
ليبيا
فرنسا

مايل
موزامبيق
نيبال
نيوزلندا
عامن
باكستان
فلسطني
قطر
رواندا
رساليون

الصومال
صوماليالند
جنوب أفريقيا
رسيالنكا
سوريا
تنزانيا
تونس
اإلمارات
أوغندا
اليمن

أسواق التصدير

األرقام املذكورة
متثـل مواقـع ريادة
عالمتنـا التجـاريـة يف
األسواق الرئيسة
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االستثامرات يف قطاع األغذية

اإليرادات حسب
قطاعات العمل

ويف تركيا سجلت الرشكة أدا ًء قياسياً رغم االضطرابات
السياسية واالقتصادية .وقد ساهم التجديد يف املنتجات
وإعادة إطالق بعضها يف املحافظة عىل هوامش ربح
حل زيت دوار
جيدة مقارنة مع األعوام املاضية ،حيث ّ
الشمس للقيل الجديد «يودوم» يف املرتبة األوىل يف
البالد ،كام تم أيضاً طرح زيت دوار الشمس املدعم بأوميغا
 ٣لتلبية احتياجات الرشيحة الناشئة من املستهلكني ذوي
الوعي الصحي.

حجـم املبيعـات
حسب قطاعات العمل

(بدون التوزيع)

(بدون التوزيع)

زيوت الطعام %61
السكر %35
املكرونة %4

زيوت الطعام %40
السكر %53
املكرونة %7

7

بلدان
إنتــاج

زيوت الطعام

1

بلد

2

بلدين
إنتــاج

السكر

1.59مليون

طن مرتي إجاميل حجم املبيعات

إنتــاج

املكرونة

2.23مليون

طن مرتي إجاميل حجم املبيعات

292.4ألف

حجم املبيعات حسب البلد

(يشمل التصدير)

إيران %32
اململكة العربية السعودية %28
مرص %13
تركيا %10
الجزائر %8
املغرب %5
السودان %4

طن مرتي إجاميل حجم املبيعات

وقد كان الرتفاع نسبة التضخم يف السودان وانخفاض
أسعار السلع يف الجزائر تأثريا ً مبارشا ً عىل العمليات يف
هذين البلدين ،إىل جانب املشاكل املتعلقة بسعر الرصف.
ومن جانبه ،واجه قطاع السكر عىل وجه األخص تحديات
كبرية خالل العام 2016م ،إال أنه ومع ذلك فقد تم
املحافظة عىل الحجم الكيل للمبيعات حيث عوضت زيادة
املبيعات يف اململكة العربية السعودية عن انخفاض
املبيعات يف مرص .واستمر نشاط مبيعات املكرونة يف
مرص يف تسجيل منو ،حيث بلغ حجم املبيعات  ٢٩٢ألف
طن يف العام ٢٠١٦م ،مقارنة بحجم بلغ  ٢٤٠ألف طن يف
العام املايض.
امليض قدماً نحو املستقبل
لقد بارشنا يف العام ٢٠١٦م مرشوعنا املشرتك مع
رشكة تاي يونيون « »Thai Unionلطرح املنتجات البحرية
بالعالمة التجارية جون ويست « »John Westيف
املنطقة .وبال شك سيستفيد هذا املرشوع من نقاط
قوتنا يف التوزيع والتسويق ،حيث أعددنا خططاً لتطوير
وتسويق مجموعة من املنتجات املبتكرة.

املراعي

إن مجموعة صافوال تعد أكرب مساهم يف رشكة املراعي
(رشكة مساهمة مدرجة) من خالل امتالكها  %٣٦,٥٢من
رأساملها حيث تعترب رشكة املراعي أكرب رشكة ملنتجات
األلبان املتكاملة رأسياً يف العامل ومجموعة غذائية
متتلك أصوالً متنوعة يف مجال العصائر واملخبوزات
ومنتجات الدواجن وأغذية األطفال الرضع.
كام تُعترب العالمة التجارية املراعي أقوى العالمات
التجارية يف املنطقة ولها سجل حافل باإلنجازات
ملساهميها .فقد متكنت رشكة املراعي يف العام
٢٠١٦م من زيادة حصتها السوقية يف معظم فئات
منتجاتها ،وقد ساعدت تحسينات الكفاءة يف تعزيز منو
الدخل الصايف.
وقد سجلت رشكة املراعي مبيعات بلغت  ١٤,٦٩٨مليون
ريال سعودي خالل العام 2016م أي بزيادة بلغت .%٦,٦
كام صعد إجاميل الربح إىل  5.833مليون ريال سعودي
أي بزيادة بلغت  %١٠,٤عن إجاميل الربح املسجل يف
العام ٢٠١٥م والذي بلغ  ٥,٢٨٣مليون ريال سعودي.
كام ارتفعت ربحية السهم عىل أساس صايف الدخل
العائد للمساهمني ،من  ٢,٣٣ريال إىل  ٢,٥٢ريال ،نتج عنه
مساهمة يف صايف الدخل ملجموعة صافوال بلغت 762
مليون ريال سعودي.

إن رؤيتنا املســتقبلية ترتكز يف أولوية الدفاع عن
مواقعنــا القيادية ،وبناء عالماتنا التجارية  ،باإلضافة إىل
إدارة النمو لتحقيق أفضل النتائج .فمع تطور األســواق،
أصبحــت منتجات الرشكات الدولية كمنتجاتنا تحل محل
املنتجات املحلية ،ولذلك نســتثمر موازنة سنوية كبرية
للمحافظة عىل مواقعنا.

حجم املبيعات حسب البلد

(يشمل التصدير)

مرص %39
اململكة العربية السعودية %61

حجم املبيعات حسب البلد

(يشمل التصدير)
مرص %100
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وصل إجاميل أرباح املراعي
إىل  5,833.6مليون ريال
سعودي بزيادة نسبتها
 ٪١٠٫٤عىل عام ٢٠١٥م

%10.4
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االستثامرات يف قطاع التجزئـة
أطلقت بنده خالل العام  ٢٠١٦م عدة مبادرات تركز عىل االهتامم
بالعمالء الذين ميثلون محور عملية التحول االسرتاتيجي ،فقد تم
تخفيض رأس املال العامل ،وتم إطالق برنامج والء العمالء الجديد
(توفري) ،كام تم إغالق حوايل  ١٠٠متجر من املتاجر الصغرية (بنديت)
ذات األداء املتدين .ويتوقع أن يظهر األثر اإليجايب لهذه املبادرات
خالل السنوات القادمة مبشيئة الله.

2015

2016

19.4 %23.8

%

هامش الربح
اإلجاميل لبنده
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االستثامرات يف قطاع التجزئـة

مـا هي الفـوائد الفوريـة التي
حققتهـا اإلجـراءات التصحيحيـة
التي اتخذتهـا بنده لتحسني األداء؟

إجاميل إيرادات بنده

إجاميل عدد عمالء بنده

مليار ريال سعودي

13.5

13.8

القوى العاملة يف بنده

مليون شخص

123

134

موظف

21,350

12.2

10.2

بنده للتجزئة

ت ُعد بنده واحدة من أكرب متاجر التجزئة الحديثة يف
الرشق األوسط ،وهي تدير سلسلة من املتاجر من خالل
ثالثة مناذج :هايربماركت وسوبرماركت واملتاجر الصغرية
(بنديت) والتي تقدم خدماتها إىل ما يقارب  ١٣٤مليون
عميل سنوياً .لقد ركزت اسرتاتيجية رشكة بنده للتجزئة
طوال السنوات املاضية عىل التوسع الرسيع يف
اململكة العربية السعودية ،وقد أسست الرشكة بنية
تحتية قوية غري اعتيادية أسفرت عن قيادة أسواق التجزئة
والحصول عىل أعىل حصة سوقية باإلضافة إىل إمكانيات
توزيع متميزة يف اململكة العربية السعودية.
التغيات يف األوضاع االقتصادية العامة يف
ولكن
ّ
اململكة العربية السعودية أدت إىل تباطؤ يف إنفاق
املستهلكني خالل العام ٢٠١٥م ،وقد ترسخ هذا السلوك
أكرث خالل العام ٢٠١٦م .وبسبب الحجم الكبري لعمليات
بنده واستثامرها يف البنية التحتية باإلضافة إىل تواجدها
يف عدد أكرب من املدن ،مقارنة بأي سلسلة متاجر تجزئة
أخرى يف اململكة ،فقد أثر ذلك نسبياً عىل عمليات بنده
مقارنة بالرشكات املنافسة األخرى األقل انتشارا ً.
وقد تراجع أداء سلسلة متاجر بنده دون مستوى
التوقعات الداخلية ،بسبب تراكم املخزون املحتفظ
به قياساً عىل حجم هذه التوقعات مؤديا إىل هبوط
مبيعات املثل باملثل والذي يرجع بشكل رئيس إىل
انخفاض متوسط حجم السلة التسويقية يف قسم
السوبرماركت والهايربماركت ،باإلضافة إىل تراكم فائض
املخزون ،كل ذلك أدى إىل تسجيل بنده لخسارة صافية
بلغت  ٧٧٣مليون ريال باملقارنة مع صايف ربح قدره ١٤٦
مليون ريال سعودي للعام السابق.
وبالرغم من أن إيرادات كامل العام بلغت  ١٣,٨مليار ريال
أي ارتفعت قليالً عن إيرادات العام ٢٠١٥م ،إال أن إجاميل
هامش الربح انخفض من  %23.8إىل .%19.4

2012

دوافع التحول االسرتاتيجي الجديد
نتيجة لهذه األحداث ،فقد بدأت بنده بتنفيذ خطة مدروسة
بعناية لعملية التحول االسرتاتيجي املستهدف لهذا
القطاع يف النصف الثاين من عام ٢٠١٦م ،وقد تم تكوين
لجنة خاصة بالتحول تحت إرشاف مجلس إدارة الرشكة.
سعت املبادرة األوىل إىل خفض رأس املال العامل من
خالل خفض مستويات املخزون .وقد سجلت بنده نتيجة
لهذه املبادرة كلفة غري متكررة وملرة واحدة بلغت ٣٩٩
مليون ريال ،حيث ساهمت يف خفض املخزون بحوايل
 900مليون ريال خالل ستة أسابيع وقد لقيت هذه املبادرة
استجابة استثنائية من العمالء وحققت انتشارا ً أوسع
للعالمة التجارية بنده.
كانــت املبادرة الثانية تحت شــعار «توفري» ،وهو برنامج
والء العمالء الجديد والذي يســتفيد من االنتشــار الواسع
للهواتــف الذكية وشــبكات التواصل االجتامعي يف
اململكــة العربية الســعودية .وقد تم إطالق برنامج
«توفــر» إلكرتونياً كجزء من تطبيــق بنده عىل الهواتف
الذكيــة حيث تتضمن بطاقــة العضوية االفرتاضية وذلك
يف اململكــة فقــط ،وتم دعمه بحملة إعالنية عرب شــبكات
التواصــل االجتامعي وتفعيــل بطاقات العضوية يف
متاجــر بنــده املختلفة .وكانت االســتجابة األولية للحملة
قــد تخطت التوقعات.
ثالثاً ،عملت بنده عىل تغيري هيكلها التنظيمي لتصبح
أكرث قدرة عىل الرتكيز عىل العمالء ،إىل جانب تسهيل
العمليات اللوجستية .ويتم تطبيق املبادئ األساسية
للتحول االسرتاتيجي داخل بنده ،كام يجري العمل عىل
التحول من إدارة مركزية إىل وضع خطة عمل تفصيلية لكل
من النامذج الثالثة :الهايربماركت والسوبرماركت واملتاجر
الصغرية بنديت.

10.9

84

88

13,770

95

2013

2014

2015

2016

2012

داخل اململكة

15,951
خارج اململكة

717

2013

24,874

24,597

2014

2015

2012

2016

414

273

259

267

2013

2014

2015

2016

تــم افتتاح  ١٨متجرا ً جديدا ً لبنده يف عام ٢٠١٦م

1

406

3

متاجر يف مرص

متجر يف
اململكة العربية السعودية

متجر يف
اإلمارات العربية املتحدة

839
أسطول بنده للتسليم
( 773يف )2015
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680ألف

%11.5
حصة بنده من السوق يف
اململكة العربية السعودية

كام يجري العمل حالياً عىل تقييم االسرتاتيجية املثىل
ملتاجر بنديت ،حيث يجري حالياً إعادة تشكيلها من خالل
إغالق عدد من تلك الفروع وتغيري تصميم الفروع باإلضافة
إىل مراجعة وتغيري تشكيل املنتجات املتوفرة وتحسني
حركة املبيعات.

عدد األعضاء املنتسبني
لربنامج الوالء الجديد يف شــهر

66

متجرا ً

هايربماركت

163

تستحوذ بنده عىل حوايل  % 11,5من إجاميل الحصة
السوقية يف اململكة يف مبيعات التجزئة ،أي أكرث من
ضعف الحصة ألقرب منافس لها .إن بنده هي رشكة وطنية
تتمتع مبعرفة واسعة وخربة راسخة يف السوق تدعمها
بنية تحتية قوية وقاعدة عمالء تتميز بوالء خاص.

متجرا ً

سوبرماركت

181

أبرز نقاط القوة التي تتمتع بها بنده
إن قطاع التجزئة يف اململكة العربية السعودية يتسم
بالقوة ،ويتوقع أن يستمر كذلك رغم التباطؤ الحايل يف
االقتصاد .فنسبة كبرية من سكان اململكة من فئة الشباب
يفضلون رشاء مستلزماتهم من مراكز التجزئة الحديثة
وهو النموذج الذي تتصدره بنده بال منازع .ومبا أن متاجر
التجزئة الحديثة ال متثل سوى نسبة ضيئلة من قطاع
التجزئة يف اململكة ،باملقارنة مع بعض االقتصاديات
األكرث تقدماً ،فإن تقديم خدمات أفضل والرتكيز عىل
العمالء سيضمن لبنده مركزا ً مثالياً ميكنها من االستفادة
من تحول العمالء نحو متاجر التجزئة الحديثة.

ومــن املتوقع أن يكون الرتكيز عىل العمالء وتدريب
الكوادر البرشية وتعزيز وتفعيل برامج وآليات املســاءلة
هي املحرك األســايس نحو تحقيق أداء أفضل للرشكة
يف املسـتقبل.
هريف

متلك صافوال حصة قدرها  %٤٩يف رأسامل رشكة هريف
للخدمات الغذائية (رشكة مساهمة مدرجة) ،ما يجعلها
أكرب مساهم يف هذه الرشكة .تجدر اإلشارة إىل أن
هريف هي واحدة من أكرب رشكات املطاعم واملخابز
والحلويات وإنتاج ومعالجة اللحوم يف اململكة.
سجلت هريف مبيعات بلغت  1.156 .7مليون ريال سعودي
يف العام ٢٠١٦م ،بزيادة نسبتها  %7.4عن املبيعات
املسجلة عام ٢٠١٥م .كام أن إجاميل الربح البالغ 347.6
مليون ريال سعودي أي بنسبة زيادة بلغت  %8.36مقارنة
بالعام املايض .وارتفعت ربحية السهم من  ٤,٣٩ريال
إىل  ٤,٧١ريال ،ما أدى إىل مساهمة مقدارها  105مليون
ريال سعودي يف األرباح الصافية لصافوال .ومن املتوقع
استمرار النمو واألرباح نظرا ً ملوقع الرشكة الريادي يف
السوق ومالمئة وخيارات املنتجات والقيمة التي تقدمها.

%55

متجرا ً

من إجاميل
إيرادات بنده

املراكز التجارية
الصغرية

%43

وصلت مبيعات هريف إىل 1,156٫7
مليون ريال سعودي يف ٢٠١٦م
بزيادة نسبتها  ٪7.4عن عام ٢٠١٥م

٪٧٫4

من إجاميل
إيرادات بنده

%2

من إجاميل
إيرادات بنده
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موظفونا

جه العام
وبالتايل فإن التدريب ميثل استجابة للتو ّ
للمجموعة واالحتياجات املحددة لكل رشكة ،وكذلك
احتياجات التعلم والتطوير للموظفني عىل املستوى
الفردي .وتحدد احتياجات التدريب وتُربط بشبكتنا من
مقدمي خدمات التدريب ،ما يساهم يف وضع خطط
تدريبية مخصصة لكل موظف .ويضمن التقييم املستمر
بعد التدريب املحافظة عىل معايري الجودة.

تحرص صافوال عىل خلق قيمة مضافة لجميع أصحاب املصالح املتعاملني
معها .وانطالقاً من ذلك االلتزام ،أصبح االستثامر يف الكوادر البرشية
جوهر تطلعات اسرتاتيجية صافوال يف مجال املوارد البرشية .كام أن
نهجنا يف هذا املجال ينسجم مع اسرتاتيجية الرشكة لتصبح رشكة قابضة
استثامرية اسرتاتيجية رائدة .كام يتجسد هدفنا يف تحقيق أولويات األعامل
األساسية مع املحافظة عىل الثقافة القامئة عىل القيمة وتشجيع األداء
املتميز وتعزيز الريادة.

البيئة املبنية عىل األداء
سياسة صافوال إلدارة األداء تضمن تحقيق النتائج بربطها
بأهداف األعامل واإلنجاز الفردي ،حيث يُقاس األداء بناء
عىل ما أنجزه املوظف من أهداف قابلة للقياس متفق
عليها مسبقاً وكيفية إنجازها .ومع زيادة الرتكيز عىل العمل
الجامعي وتطوير املوظفني وخدمة العمالء ،فإننا نحصل
عىل وجهات نظر واسعة النطاق من اآلراء عن املوظفني
من مصادر عدة ،وبدأنا تطبيق نظام التقييم الشامل
للموظفني بناء عىل أطر تحقيق الكفاءة السلوكية.

إن اسرتاتيجية االستثامر يف الكوادر البرشية لصافوال
تؤمن أنه عندما تخلق قيمة مضافة للموظفني وتحفز
أداء العمل ستضيف قيمة طويلة األجل للمساهمني .بنا ًء
صمم النهج املتبع للكوادر البرشية ليتالءم
َ
عىل ذلكُ ،
مع النموذج التشغييل الجديد لصافوال .الرتكيز عىل
موظفونا يكون دامئاً بنا ًء عىل أولويات اسرتاتيجية مهمة
واملحافظة عىل بيئة عمل مبنية عىل املبادئ وتعزيز
األداء الباهر واحتواء القيادات.
الخيار األول للعمل

تم اتخاذ مبادرات محددة لتحقيق الهدف االســراتيجي
للكــوادر البرشية بــأن يكون الخيار األول للعمل .وبرنامج
إدارة املواهــب ،ضمن برامج أخرى ،تحرص عىل وجود
الكم الكايف من األشــخاص املوهوبني لتحقيق أهدافنا
االسرتاتيجية والســتجابة للتحديات الحالية واملستقبلية
ومطابقــة ذلك لخطط تطوير مفصلة.

تركز برامج إضافية عىل استقطاب الكفاءات ضمن
السياسة املتبعة لصافوال مبنية عىل القيم واألخالق
والتفاعل مع املوظفني واملحافظة عليهم وتعزيز
ثقافة عادلة وشفافة يف املجموعة .من خالل تنفيذ
هذه الربامج ،ستعمل إدارة الكوادر يف صافوال كرشيك
اسرتاتيجي للعمالء الداخليني ومتفهمة احتياجات ورغبات
املوظفني وتوجيه آراءهم.

إن القيم املتبعة يف صافوال تعترب الحجر األساس التي
من خاللها تنطلق إمياناً منها بأن املوظف يف املجموعة
ينتج بكفاءة عالية يف ظل وجود توجيه للمبادئ األخالقية
وبيئة متسمة بالحوكمة العادلة واملالمئة.

االنتامء – التفاعل مع موظفينا
يف صافوال ،ندرك قيمة االستامع إىل املوظفني الذي
ميثلون املحرك األول لتحقيق األهداف وإنجاز األعامل.
ولذلك فإن استبيان التفاعل مع املوظفني عىل مستوى
ور» كانت مبثابة مبادرة
املجموعة الذي جاء تحت شعار «ط ِّ
فاعلة لقياس مواضيع وقضايا كالقيادة وإدارة األداء
وعالمة التوظيف التجارية والتدريب والتطوير واملكافآت
والتقدير والتواصل واألعامل اإلدارية البيئة والقيم
ومواضيع أخرى تؤثر عىل مستويات تفاعل املوظفني.

تحديات العمل
إن بيئــة العمــل يف صافوال هي نتيجــة تحقيق التوازن
األمثــل بني التحديــات املهنية واملهارات البرشية.
ومــن خالل إيجــاد بيئة تحفز االهتــام والفعالية ،يتمكن
املوظــف من تقديم أفضل مــا لديه ،علامً بأن الحرص
عــى املالمئة بني تحديات العمل ومســتوى مهاراته
يضمــن إقبال املوظف عىل أداء نشــاطاته اليومية
باهتامم وفعالية.
خلق قيمة من أجل الوطن

متثل املوارد البرشية ركناً أساسياً يف رؤية اململكة العربية
السعودية  2030وعنرصا ً أساسياً ملستقبلنا كمجموعة
وكشخصية اعتبارية وكيان اقتصادي وطني .وتشمل الجوانب
التي يتم الرتكيز عليها عىل نحو خاص التنويع وتوظيف
املرأة واألشخاص من ذوي اإلعاقة.

فصافوال توفر الدعم للموظفات بعدة طرق ،ونسعى إىل
تحسني التوازن بني عملهن وحياتهن األرسية ومتكينهن
من التد ّرج اىل املناصب القيادية .وصافوال معروفة عىل
نطاق واسع بأنها رائدة يف تعيني املرأة يف املناصب
التنفيذية ودعمها .وتركز أولوياتنا املتعلقة باملوظفني ذوو
االحتياجات الخاصة عىل دمجهم ودعمهم وتوفري فرص
لهم تتسم بالتحدي وتشجيعهم الكتشاف كامل مقدراتهم
ومتكينهم يف عملية صنع القرار ،يف هذا املجال أيضاً
تُعرف صافوال بريادتها بني الرشكات.

برنامج «طور» يتضمن آراء ونتائج جميع املستويات
الوظيفية يف مختلف مناطق صافوال العاملية جغرافياً،
وتتم مقارنة النتائج مع معايري القطاعات واملجاالت
املتبعة وأفضل املامرسات ،وتوضع بناء عليها خطط عمل
ملساعدة اإلدارة العليا لخلق بيئة متكن املوظفني من
التطور وتقديم أفضل ما لديهم.

منوذج خلق القيمة للموظفني

إن سياسة تطوير منسويب املجموعة وتعزيز أهميتهم
تنبع من قيمة صافوال املبنية عىل «قيمة أساسها
القيم» تربطها برؤية وثقافة صافوال مام ميكننا من
جذب وتفعيل دور املوظفني الحاليني وتقوية االلتزام
والوالء لحديثي التوظيف .ويجمع اإلطار العميل لقيمة
املوظفني أربعة عنارص تولد توازناً إيجابياً بني العمل
والحياة واملوجودة يف أبرز العالمات التجارية كصافوال
وهي :النمو الوظيفي ،البيئة املبنية عىل األداء،
االنتامء ،وتحديات العمل.
التطوير والرتقي الوظيفي
تبدأ فرص النمو والتطور الوظيفي بتحديد جوانب النقص
يف املهارات عىل املستويني املؤسيس والفردي،
ومعالجتها وتحسني اإلنتاجية وتشجيع النمو الوظيفي.

القوي العاملة لدى
مجموعة صافوال
املوظفون

31,040

31,921

التطور
الوظيفي

28,538
23,047

التوازن بني
الحياة العملية
والشخصية

17,741
داخل اململكة
خارج اململكة
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التوطني يف املقر الرئيس
ملجموعة صافوال بلغ ٪٧٣
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إجاميل التوطني يف
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مجتمعنا

تقارير االستدامة

يف عام ٢٠١٥م ،حصدت صافوال عىل شهادة ()GRI-G4
يف مبادرة اإلبالغ العاملية ( :)GRIأول مؤسسة يف
قطاعي األغذية والتجزئة يف العامل تحصل عىل هذه
الشهادة ،واملؤسسة الوحيدة يف اململكة العربية
السعودية للقيام بذلك.

متاشياً مع التوجه االسرتاتيجي والقيم األساسية لصافوال ،متت مراجعة
برامج املسؤولية االجتامعية للمجموعة وإعادة هيكلتها ،ونتج عن ذلك
عالة.
وضع هيكلة واضحة ألعامل االستدامة تقوم عىل اسرتاتيجية ف ّ
وتهدف هذه االسرتاتيجية إىل ربط أهداف االستدامة لصافوال بسياسة
املجموعة ككل وذلك لخلق قيمة اجتامعية.

( )GRIهي منظمة دولية مستقلة تهتم باملعايري التي
تساعد رشكات األعامل والحكومات واملؤسسات األخرى
لفهم تأثري عملياتها عىل قضايا كتغيري املناخ ،حقوق
اإلنسان ،والفساد.
تقارير  G4الجديدة تقيم مستويات االستدامة يف
الرشكات واملؤسسات عن طريق مؤرشات يف مستويات
األداء واملبادرات االجتامعية.
منح صافوال شهادة االعتامد ( )GRI-G4يعكس االلتزام
بأعىل املعايري الدولية ،ومبادئ راسخة يف الشفافية
وحوكمة الرشكة.
تقرير ( )GRI-G4ميكن املجموعة الكشف عن املؤرشات
املالية واألداء ،كام يساهم يف إبراز األداء غري املايل
مثل االسرتاتيجيات ،والتوقعات ،األداء من حيث املسؤولية
االجتامعية ،البيئة ،قضايا السالمة واألمن الصناعي.

يتمثل هدفنا يف الوصول إىل املعايري العاملية من
حيث الشفافية واالستدامة مع االستمرار يف خدمة
املجتمعات التي نعمل فيها والتواصل معها .ونحن
بصدد إعادة تحديد أولوياتنا والتأكد من مالمئة املوارد
املخصصة لكل منها بحيث نضيف قيمة اجتامعية مع
املساهمة يف تعزيز أداء واعامل مجموعتنا.
طورت صافوال مبادرات وحمالت جديدة ملعالجة قضايا
أساسية تؤثر عىل مجتمعنا .وأعدنا صياغة الربامج
الحالية التي تركز عىل تحسني تنافسية القطاع الذي
نعمل فيه واملساهمة يف منوه وتطوره .إن برامج
وخطط االستدامة التي يتم تطويرها حالياً تضيف لقوى
صافوال املهنية ومؤهالتها األساسية مدعمة بوسائل
عال .وتحويل هذه الخطط
اتصال رقمية وبرنامج تواصل ف ّ
الطموحة إىل واقع ملموس مع بداية عام ٢٠١٧م تطلّب
إجراء بحوث معمقة وإنشاء رشاكات وعالقات تعاون
اسرتاتيجية تساهم يف إيجاد القيمة لجميع األطراف
ذوي املصلحة وإحداث تغيري حقيقي يف املجتمع.
وهذا سيؤدي بتعريف أكرث للربامج وتحسني صورة
املسؤولية االجتامعية ،ووضع صافوال ورشكاتها كقدوة
لربامج االستدامة بحيث يصبح التطور املستدام هو
الطريق الوحيد ملزاولة أعاملها .وسيتم قياس وتتبّع
العوائد لجميع االستثامرات والربامج ،وكذلك وضع التقارير
واإلبالغ عن النتائج النهائية.

أربعة عنارص تدعم الهدف العام:
•وضع معيار قابل للتغري لقاعدة تنافسية لصافوال
يف مبادرات االستدامة
•إيصال مبادرات صافوال وتعزيز القيم األخالقية
للعالمة التجارية
•قياس عائد برامج املسؤولية االجتامعية مقارنة
مع االستثامر

•تعزيز جهود العالقات الخارجية مع أهم أصحاب املصالح

التوجه املتبع سيشمل االستفادة من قوة املجموعة
وامتدادها للوصول إىل معالجة قضايا مصريية من ناحية
املجتمعات ،املوظفني ،البيئة ،والقطاع .وقد وضعت
دراسة تبني القضايا الرئيسة وأسبابها وطريقة االستجابة
لها املجتمع واملوظفني والبيئة والقطاع.

التطوع

ساهم أكرث من  ٢٢٠٠متطوع من صافوال مبا يفوق ٦٧٠,٠٠٠
ساعة يف نشاطات إنجاز .ومتطوعو صافوال مدربون أيضاً
لتقديم برنامج «مهارات النجاح» ملن يعانون من إعاقة
برصية ،علامً أن صافوال هي الراعي الوحيد لهذا الربنامج.
كام يدعم املوظفون بشكل طوعي مبادرة سفري التي
تساعد الطالب لدخول سوق العمل بعد التخرج.
قادرون

أصبحت صافوال عضوا ً يف مجموعة سفراء «قادرون»
شبكة أصحاب األعامل واإلعاقة ،وهي لجنة تطوعية تضم
أشخاصاً من أصحاب اإلعاقات املتنوعة  -السمعية أو
البرصية أو الحركية أو العقلية  -الذين يحكون عن قصص
نجاحهم املهني وتجاربهم املحفزة وامللهمة لآلخرين.
وتتمثل أهداف املجموعة يف زيادة الوعي بحقوق
ومتطلبات ذوي االحتياجات الخاصة ،وإبالغ ذوي االحتياجات
الخاصة بالفعاليات والنشاطات املتعلقة بالتدريب
والتوظيف واالندماج ،وتشجيعهم عىل االلتحاق بأعامل
حقيقية وتجنب التوظيف الوهمي.

إنجاز السعودية

إنجاز هي أكرب مؤسسة تعليمية عاملية غري ربحية
تتخصص يف تدريب الطالب وإعدادهم لسوق العمل.
ويستند الربنامج إىل مبادرة US Junior Achievement
التي انطلقت يف الواليات املتحدة األمريكية عام ١٩١٩م،
ويف العامل العريب عام ٢٠٠٤م .ويُطبق الربنامج اليوم
يف العديد من الدول العربية .وقد أبرمت صافوال رشاكة
مع إنجاز السعودية منذ العام ٢٠١٠م ،وهي عضو يف
مجلس إدارة إنجاز يف اململكة وأحد داعميها األساسيني.
كام تقدم املجموعة مساهامت مالية وتوفر مراكز
التدريب وجوائز تقديرية للطالب.

تم إعادة هيكلة برنامج «مكني» الخاص بتمكني ذوو
االحتياجات الخاصة ،وسيشهد عام ٢٠١٧م إطالق بوابة
إلكرتونية جديدة لزيادة فرص توظيفهم بالربط بني
الباحثني عن عمل وأصحاب العمل عرب موقع دينامييك
ومتفاعل .فزيادة قابلية التوظيف وتوسيع الفرص من
خالل البحث والتدريب وتسهيل الوصول يزيد من التنافسية
والقيمة عىل املستوى الوطني.

منح صافوال شـهادة االعتامد
( )GRI-G4يعكـس االلتزام بأعىل
املعايري الدولية ،ومبادئ راسـخة
يف الشـفافية وحوكمة الرشكة.

32

مجموعة صافوال التقرير السنوي ٢٠١٦

33

02

تقرير اإلفصاحات املالية والحوكمة
املؤسسية ولجنة املراجعة
	36األعامل الرئيسة واإلفصاحات املالية

	45تقرير الحوكمة املؤسسية واإلفصاحات ذات الصلة
 62تقرير لجنة املراجعة للعام

34

مجموعة صافوال التقرير السنوي ٢٠١٦

35

أوالً :األعامل الرئيسة واإلفصاحات املالية

أ) األعامل الرئيسة للمجموعة
تأسست مجموعة صافوال كرشكة مساهمة عامة يف العام ١٩٧٩م ،بهدف إنتاج وتسويق زيوت الطعام والسمن النبايت يف اململكة .ويرتكز عملها
األسايس يف مجال األغذية والتجزئة وتنترش عملياتها يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا وتركيا.
تتضمن املحفظة االستثامرية للمجموعة العديد من األنشطة التي تضم قطاع األغذية الذي يتمثل نشاطه يف (إنتاج وتسويق زيوت الطعام ،والسمن
النبايت ،وصناعة السكر واملكرونة) وقطاع التجزئة الذي يدير سلسلة من املتاجر الكربى (هايربماركت وسوبرماركت واملتاجر الصغرية) .هذا بجانب
متلكها لحصص استثامرية رئيسة يف عدد من الرشكات القيادية املدرجة يف السوق املالية السعودية وغري املدرجة (مثل رشكة املراعي ورشكة
هريف للخدمات الغذائية والتي تعمل يف قطاع األغذية) ورشكات التطوير العقاري (مثل رشكة مدينة املعرفة االقتصادية ورشكة كنان الدولية
للتطوير العقاري) وبعض الصناديق االستثامرية.
وفيام ييل بيان بالرشكات التابعة والشقيقة للمجموعة وأبرز استثامراتها داخل اململكة وخارجها وأعاملها الرئيسة وبلد التأسيس:
الدولة التي متارس
فيها نشاطها

اسم الرشكة

دولة التأسيس

نوع النشاط الرئيس

رشكة صافوال لألغذية

السعودية

األغذية األساسية
(زيوت الطعام
والسمن النبايت
والسكر واملكرونة)

رشكة عافية العاملية

السعودية

رشكة قابضة
تدير استثامرات
املجموعة يف
مجال األغذية داخل
اململكة وخارجها

زيوت الطعام والسمن السعودية ،مرص،
إيران ،تركيا ،األردن
النبايت

السكر ،واملحلّيات

السعودية ومرص

رشكة امللكة للصناعات الغذائية مرص

تصنيع املكرونة

مرص

رشكة الفراشة للصناعات الغذائية مرص

قطاع األغذية

رأس املال وفقاً
نسبة امللكية
للقيمة األسمية
(مبارشة وغري مبارشة) لألسهم والحصص

عدد األسهم/
حصص

أ) األعامل الرئيسة للمجموعة (تابع)
اسم الرشكة

دولة التأسيس

نوع النشاط الرئيس

الدولة التي متارس نسبة امللكية
(مبارشة وغري مبارشة)
فيها نشاطها

رشكات تابعة ذات نشاط تشغييل (والتي تم اإلشارة إليها يف القوائم املالية للعام 2016م ضمن اإليضاحات)
%80
السعودية
القطاع العقاري
السعودية
رشكة املتون العاملية القابضة
لإلستثامر العقاري
 %19,32مبارش و%56,75
مرص
تصنيع السكر
الرشكة املرصية املتحدة للسكر ،مرص
عن طريق الرشكة
مرص (يو إس يس إي)
املتحدة للسكر
 %10مبارشة و %90عن
السعودية
التجزئة
السعودية
رشكة املخازن الكربى التجارية
طريق رشكة بنده للتجزئة
(جيانت)
 %5مبارشو %95عن
السعودية
رشكة قابضة
السعودية
رشكة صافوال لالستثامرات
طريق صافوال لألغذية
الصناعية

رأس املال وفقاً
للقيمة األسمية
لألسهم والحصص

عدد األسهم/
حصص

 100مليون ريال

100,000

 156مليون دوالر
أمرييك

15,600,000

 500ألف ريال

500

 205.9مليون ريال

205,907

%100

 2,2مليار ريال

220,000,000

%95.19

 500مليون ريال

50,000,000

%95.43

 395مليون ريال
 130مليون ريال

395,000

%100

تصنيع املكرونة

مرص

%100

 268.89مليون
جنيه مرصي

437,708

السمن والدهون
النباتية

السعودية

%75

30مليون ريال

رشكات تابعة متوقفة النشاط ورشكات تابعة قابضة (والتي تم اإلشارة إليها يف القوائم املالية للعام 2016م ضمن اإليضاحات)
مليون ريال
%100
السعودية
رشكة قابضة
السعودية
شـركة أديم العربية املحدودة
مليون ريال
%100
السعودية
رشكة قابضة
السعودية
رشكة األطر العربية القابضة
لالستثامر التجاري
 2مليون ريال
%100
السعودية
رشكة قابضة
املجمعات املوحدة لالستشامر السعودية
العقاري
مليون دينار أردين
%100
األردن
رشكة قابضة
األردن
رشكة مدارك لالستثامرات
 4مليون ريال
%100
السعودية
متوقفة النشاط
رشكة تطوير املجمعات املتحدة السعودية
املحدودة
مليون ريال
%100
السعودية
متوقفة النشاط
السعودية
رشكة عافية العربية لألغذية
 20مليون ريال
%40
التطوير العقاري السعودية
مدينة السرية للتطوير العقاري السعودية
 830مليون ريال
%20.72
التطوير العقاري السعودية
السعودية
رشكة مطوروا مدينة املعرفة
اإلقتصادية
 50ألف دوالر
%95
جزر الكاميون رشكة متوقفة
رشكة صافوال لألغذية للسكر
أمرييك
النشاط

السعودية

%99

 200ألف ريال

200

سيفود انرتناشيونال تو ش م ح
رشكة اإلسكندرية للسكر -مرص

اإلمارات العربية تجارة األسامك
والحيونات البحرية
املتحدة

مرص

اإلمارات العربية
املتحدة

%60

 100ألف درهم
إمارايت

100

رشكات تابعة متوقفة النشاط ورشكات تابعة قابضة تم تحويلها لرشكة صافوال األغذية (والتي تم اإلشارة إليها يف القوائم املالية للعام 2016م
ضمن اإليضاحات)
1,000
 1مليون ريال
السعودية
متوقفة النشاط
السعودية
رشكة املؤن العاملية القابضة
200
 200ألف ريال
السعودية
رشكة قابضة
السعودية
مراسينا الدولية لالستثامر
العقاري املحدودة

رشكة صافوال لألغذية العاملية
املحدودة

اإلمارات العربية رشكة قابضة
املتحدة

اإلمارات العربية
املتحدة

الرشكة املتحدة للسكر

رشكة صافوال لألغذية لألسواق
الناشئة

الرشكة العاملية للصناعات
الغذائية

رشكة عافية العاملية للتوزيع
والتسويق

قطاع التجزئة

رشكة بنده للتجزئة

السعودية

الجزر الربيطانية زيوت الطعام
العذراء

السعودية
السعودية

التجارة والتوزيع

تصنيع السكر

الجزائر ،السودان،
واملغرب

السعودية ومرص

%74.48

 %79.85بطريقة
غري مبارشة
%100

السعودية ،اإلمارات %91
العربية املتحدة
(ديب) ،مرص

السعودية

%36,52

السعودية وبعض
دول الخليج

%49

 462مليون ريال

800,000,000

%29,9

 3,39مليار ريال
 1,694مليار ريال

169,400,000

 86.8مليون دينار
أردين

4,342,105

رشكة املراعي

رشكة هريف للخدمات الغذائية

السعودية

األغذية ومطاعم
الوجبات الرسيعة

السعودية

التطوير العقاري

السعودية

األردن

التطوير العقاري

األردن

%5

السعودية

التطوير العقاري

السعودية

%5

رشكة تعمري األردنية
رشكة دار التمليك
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500

 8مليار ريال

السعودية

رشكة كنان الدولية للتطوير
العقاري

1,008,585

46,200,000

املنتجات الغذائية
الطازجة

رشكة مدينة املعرفة االقتصادية السعودية

 500ألف درهم
إمارايت

3,000,000

 1.452مليار ريال

السعودية

التطوير العقاري

 1.008مليار جنيه
مرصي

20,000

145.284.000

تجارة التجزئة
(الهايربماركت
والسوبرماركت
واملتاجر الصغرية)

قطاع االستثامر (ال تديره املجموعة)

20مليون جنيه
مرصي

13,000,000

السعودية

%11.5

مليار ريال

339,300,000

100,000,000

10,000
10,000
200,000
1,000,000
400
1,000
200,000
83,000,000
5,000

رشكات تابعة متوقفة النشاط ورشكات تابعة قابضة تم تصفيتها (والتي تم اإلشارة إليها يف القوائم املالية للعام 2016م ضمن اإليضاحات)
200
 200ألف ريال
السعودية
رشكة قابضة
السعودية
قفزات الكونية للتطوير
العمراين املحدودة
200
 200ألف ريال
السعودية
رشكة قابضة
السعودية
األوقات الكونية املحدودة
200
 200ألف ريال
السعودية
رشكة قابضة
السعودية
أعالينا الكونية املحدودة
200
 200ألف ريال
السعودية
رشكة قابضة
السعودية
ابتكر الكونية املحدودة
200
 200ألف ريال
السعودية
رشكة قابضة
السعودية
أصداء الدولية لالستثامر
العقاري املحدودة
200
 200ألف ريال
السعودية
رشكة قابضة
السعودية
مساعي الدولية لالستثامر
العقاري املحدودة
200
 200ألف ريال
السعودية
رشكة قابضة
السعودية
رسايا الدولية لالستثامر
العقاري املحدودة
5,000
 500ألف ريال
السعودية
متوقفة النشاط
السعودية
رشكة كامن الرشق لالستثامرات
الصناعية املحدودة
5,000
 500ألف ريال
السعودية
متوقفة النشاط
السعودية
رشكة صدوق العربية لالتصاالت
املحدودة
200
 200ألف ريال
السعودية
متوقفة النشاط
السعودية
رشكة املستبرشون العاملية
لإلستثامر العقاري
100,000
 375ألف ريال
الجزر الربيطانية -
الجزر الربيطانية متوقفة النشاط
رشكة صافوال للتجارة العاملية
العذراء
العذراء
املحدودة

مجموعة صافوال التقرير السنوي ٢٠١٦
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أوالً :األعامل الرئيسة واإلفصاحات املالية تابع

ب) ملخص األداء املوحد للمجموعة

ب) ملخص األداء املوحد للمجموعة (تابع)

ب )1-التغري يف قامئة الدخل للعام 2016م مقارنة بالعام السابق
البيان

2016م
(بآالف الرياالت)

2015م
(بآالف الرياالت)

التغريات  +أو ()-
(بآالف الرياالت)

نسبة التغري٪

صايف اإليرادات

25,312,384

25,125,596

186,788

%0.7

تكلفة اإليرادات

ب )3-املقارنات املالية للخمس سنوات ()2016 – 2012
ب )1-3-مقارنة قامئة الدخل لفرتة خمس سنوات من (2012م إىل 2016م)
قامئة الدخل

201٦م
(بآالف الرياالت)

201٥م
(بآالف الرياالت)

2014م
(بآالف الرياالت)

201٣م
(بآالف الرياالت)

201٢م
(بآالف الرياالت)

صايف اإليرادات

25,312,384

25,125,596

26,587,842

25,280,718

27,391,493

()20,875,996

()20,100,206

()775,790

%3.9

إجاميل الربح

4,436,388

5,025,390

()589,002

%11.7-

تكلفة اإليرادات

حصة الرشكة يف صايف ارباح رشكات زميلة و ايرادات توزيع ارباح من استثامرات
متاحة للبيع  -صايف

782,576

796,114

()13,538

%1.7-

مجموع دخل التشغيل

5,218,964

5,821,504

()602,540

%10.4-

مرصوفات بيع وتسويق

()3,646,970

()3,454,515

()192,455

%5.6

حصة الرشكة يف صايف دخل رشكات زميلة وإيرادات توزيعات
يف
أرباح من استثامرات متاحة للبيع  -صا
ِ
إجاميل الدخل

مرصوفات عمومية وإدارية

()739,584

()581,619

()157,965

مجموع املرصوفات

()4,386,554

الربح (الخسارة) التشغييل

832,410

إجاميل الربح

مرصوفات بيع وتسويق

()20,875,996
4,436,388
782,576

5,218,964

()3,646,970
()4,386,554

()4,036,134

()3,386,620

()3,044,188

()4,036,134

()350,420

%8.7

1,785,370

()952,960

%53.4-

تعويض مطالبات تأمني ،صايف

-

126,500

()126,500

%100.0-

الربح (الخسارة) من التشغيل

832,410

الربح (الخسارة) من بيع استثامرات

-

265,152

()265,152

%100.0-

الربح (الخسارة) من بيع استثامرات

ربح من بيع ارض
مصاريف متويل – بالصايف

()549,709

خسارة هبوط يف القيمة

()573,892

(الخسارة)  /الدخل قبل الزكاة ورضبية الدخل وحقوق امللكية الغري مسيطرة من
العمليات املستمرة

()291,191

38,820
()167,394
-

()38,820

%100.0-

()382,315

%228.4

()573,892

%100.0

-

-

مصاريف متويل – بالصايف

()549,709

خسارة هبوط يف القيمة

5,821,504

5,841,308

5,533,915

()3,454,515

مرصوفات عمومية وإدارية

ربح من بيع ارض

796,114

977,588

760,379

()2,723,492

()739,584

تعويض مطالبات تأمني  -بالصايف

5,025,390

4,863,720

4,773,536

()2,443,192

%27.2

إجاميل املرصوفات

()20,100,206

()21,724,122

()20,507,182

()573,892

()581,619

1,785,370

()663,128

4,791,949
578,567

5,370,516

()2,323,952
()590,317

()2,914,269

2,489,727

2,456,247

265,152

209,700

231,411

46,651

()167,394

()236,553

()240,167

()427,381

126,500

38,820
-

2,454,688

()600,996

()22,599,544

–

–

()67,400

–

–

()100,000

–

–

–

(الخسارة)  /الدخل قبل الزكاة ورضبية الدخل وحقوق امللكية
الغري مسيطرة من العمليات املستمرة

()291,191

(الخسارة) الدخل من عمليات غري مستمرة

()176,260

1,161

()177,421

%15282-

1,161

(الخسارة)  /الدخل قبل الزكاة ورضبية الدخل وحقوق امللكية الغري مسيطرة

()467,451

2,049,609

()2,517,060

%122.8-

الزكاة ورضيبة الدخل األجنبية

()156,900

()138,505

()18,395

%13.3

(الخسارة)  /الدخل قبل الزكاة ورضبية الدخل وحقوق امللكية
الغري مسيطرة

()176,260

2,048,448

2,360,435

2,380,971

2,075,517

()467,451

2,049,609

2,410,720

2,450,490

2,075,517

صايف الدخل قبل حقوق امللكية الغري مسيطرة

()624,351

1,911,104

()2,535,455

%132.7-

صايف الدخل قبل حقوق امللكية الغري مسيطرة

()624,351

1,911,104

2,230,294

2,147,169

173,043

()119,357

()157,975

()442,688

صايف الخسارة (الدخل) العائد إىل حقوق امللكية الغري مسيطرة
صايف الربح

2,048,448

173,043

()119,357

()451,308

1,791,747

()2,339,639

292,400
()2,243,055

%114.2-

%245.0%125.2-

ملحوظة :تم إعادة تبويب بعض أرقام املقارنة يف القوائم املالية لتتامىش مع العرض الخاص بالقوائم املالية لهذه السنة.

ب )2-أسباب التغري يف نتائج األداء (املشار إليها يف الجدول أعاله)
يعود سبب التغري يف نتائج األداء للعام املايل ٢٠١٦م مقارنة بالعام املايض بشكل رئيس إىل األسباب التالية:

الخسارة من عمليات غري مستمرة

زكاة ورضيبة دخل أجنبية

صايف الخسارة (الدخل) العائد إىل حقوق امللكية
الغري مسيطرة
صايف (الخسارة) الربح

()156,900

()451,308

البيــان

201٦م
(بآالف الرياالت)

201٥م
(بآالف الرياالت)

2014م
(بآالف الرياالت)

أصول متداولة

8,030,287

9,331,719

10,237,717

9,040,383

8,544,892

	-تسجيل املجموعة ربح رأساميل قدره  265مليون ريـال نتج عند بيع رشكة صافوال ألنظمة التغليف خالل عام 2015م.

	ارتفاع النفقات التمويلية بسبب ارتفاع الخسائر املرتتبة عن رصف العمالت.	-ارتفاع الزكاة ورضيبة الدخل.

	ارتفاع الخسائر من الرشكة املرصية املتحدة للسكر ،بسبب سعر الرصف وانخفاض هوامش الربحية وارتفاع املرصوفات التشغيلية والتي جاءتبسبب التوسع والنمو يف عمليات قطاع التجزئة.

	وقد جاءت هذه الخسارة عىل الرغم من التأثري املوجب النخفاض حقوق األقلية ،بجانب األثر اإليجايب غري املتكرر إلعادة تصنيف إحدى الرشكاتالتابعة لرشكة صافوال لألغذية خارج اململكة (وهي رشكة صافوال املغرب) ،والتي تعمل يف تصنيع وتسويق زيوت الطعام باملغرب ،كعمليات
مستمرة ،والتي سبق أن تم تصنيفها كأصول محتفظ بها للبيع والذي بلغ  26مليون ريـال.

1,402,209

201٣م
(بآالف الرياالت)

رأس املال العامل

	-انخفاض إجاميل الربح بسبب انخفاض هوامش الربحية يف قطاع التجزئة وتكلفة تخفيض املخزون (ملرة واحدة).

2,072,319

1,704,481

()405,160

201٢م
(بآالف الرياالت)

()1,894,504

	تسجيل املجموعة ألرباح رأساملية بقيمة  38.8مليون ريـال نتيجة لبيعها قطعة أرض وتسجيل إجاميل العائد من مطالبة تأمني مببلغ  126.5مليونريـال خالل الربع الرابع 2015م.

1,791,747

()180,426

()303,321

()268,148

1,807,369

ب )2-3-مقارنة قامئة املركز املايل للمجموعة لفرتة خمس سنوات من (2012م إىل 2016م)

	تسجيل بنود غري متكررة خالل العام ٢٠١٦م متمثلة يف انخفاض قيمة بعض األصول وانخفاض قيمة شهرة متعلقة بعمليات رشكة صافوال لألغذيةيف مرص ،حيث بلغ إجاميل تلك اإلنخفاضات  ٣٠٢مليون ريـال (وبلغ األثر السلبي الصايف عىل نتائج املجموعة  245مليون ريـال) ،باإلضافة إىل
تكلفة تخفيض املخزون يف رشكة بنده للتجزئة بقيمة  377مليون ريـال (وبلغ األثر السلبي الصايف عىل نتائج املجموعة  343مليون ريـال)،
وكذلك تسجيل لالنخفاض يف قيمة استثامرات املجموعة غري الرئيسة بقيمة  272مليون ريـال
	-انخفاض حصة املجموعة يف صايف الدخل من رشكة زميلة.

()138,505

50,285

69,519

–

مطلوبات متداولة
أصول متداولة

9,924,791

8,030,287

9,967,229

()635,510

9,331,719

10,161,490
76,227

10,237,717

األصول املتداولة األخرى

9,228,550

9,790,923

9,408,393

إجاميل املوجودات

ممتلكات ،آالت ومعدات

6,864,808

حقوق املساهمني
حقوق األقلية

إجاميل املطلوبات وحقوق املساهمني

5,779,951

24,123,645

26,975,354

4,217,478

4,579,096

4,602,713

4,126,378

3,612,246

15,469,288

15,473,574

13,871,311

5,210,222

4,626,359

4,311,170

املطلوبات األخرى

رأس املال املدفوع

6,382,958

9,016,692

26,401,626

863,730

االحتياط واألرباح املدورة

9,040,383

9,339,515

8,544,892

24,762,856

املطلوبات املتداولة

إجاميل املطلوبات

()61,969

()758,037

23,341,535

9,924,791

قروض طويلة األجل

7,852,721

6,755,516

9,102,352

9,302,929

15,005,999

9,967,229
922,963

10,161,490
709,371

5,339,807

5,339,807

8,483,367

10,550,029

9,966,166

24,123,645

26,975,354

26,401,626

3,143,560
634,279

956,037

5,339,807

961,886

9,102,352
642,581

9,302,929
544,308

13,459,483

5,339,807

5,000,000

9,650,977

8,286,670

24,762,856

23,341,535

1,240,568

3,286,670
1,595,382

ملحوظة :تم إعادة تبويب بعض أرقام املقارنة يف القوائم املالية لتتامىش مع العرض الخاص بالقوائم املالية لهذه السنة.
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ب) ملخص األداء املوحد للمجموعة (تابع)
ب )4-تحليل جغرايف إلجاميل إيرادات 2016م مقارنة مع العام املنرصم
فيام ييل تفاصيل إيرادات املجموعة املوحدة للعام 2016م مقارنة مع العام املنرصم حسب القطاع واألنشطة املتنوعة للمجموعة (زيوت الطعام
والسمن النبايت ،السكر واملحليات ،املكرونة ،قطاع التجزئة  -املراكز التجارية لبنده) متضمنة التحليل الجغرايف حسب الدول التي تتواجد فيها
واملنتجات والعالمات التجارية:
الدول  /النشاط

املنتجات /العالمات التجارية

2016
(بآالف الرياالت)

2015
(بآالف الرياالت)

اململكة العربية السعودية والخليج واليمن

عافية ،العريب ،أواليت ،شمس ،صن جلو ،دالل ،عافية كانوال

2,241,154

2,093,149

إيران

الدان ،افتاب ،بهار ،عافية

2,755,529

2,701,598

303,525

275,532

472,412

467,466

زيوت الطعام والسمن النبايت:
مرص

السودان

رواىب ،عافية ،جنة ،ساليت ،حلوة

صباح ،الطيب ،شمس

عافية ،هالة

املغرب

يودوم ،سريما

تركيا

الجزائر

إجاميل مبيعات منتجات نشاط زيوت الطعام

عافية ،اوليور

1,108,264
320,928
891,376

8,093,188

1,303,857
717,946

945,385

8,504,933

منتجات السكر واملحلِّيات

اململكة العربية السعودية ودول الخليج
واليمن
مرص

إجاميل مبيعات منتجات نشاط السكر

سكر األرسة وسكر زيادة ،صفاء ،نهار ،حال ،سويفا

سكر األرسة

2,848,025

2,477,731

3,187,605

2,802,590

532,142

527,301

22,787

-

339,580

وضمن هذه الجهود بادرت الرشكة قبل ثالثة أعوام بإصدار صكوك متوافقة مع الرشيعة اإلسالمية ،حيث تم إصدار الرشيحة األوىل منها خالل العام
2013م .أما بالنسبة للقروض خارج اململكة ،فإنها تخضع للهيكل والسياسات املتبعة يف تلك الدول ،والتي قد تختلف عن ما هو سائد ومطبق
باململكة يف هذا الخصوص.
علامً بأن إجاميل النفقات التمويلية عىل القروض والديون األخرى التي حصلت عليها صافوال خالل العام 2016م من البنوك التجارية واملؤسسات
املالية (قصرية وطويلة األجل) (وذلك حسب النسب السائدة يف السوق) بلغت  383.1مليون ريال مقابل  365.5مليون ريال للعام املايض وفيام
يتعلق بضامنات القروض املمنوحة للرشكات الفرعية الوارد ذكرها يف البيان أدناه ،تقوم مجموعة صافوال بتوقيع سندات ألمر باسمها كضامن
اعتباري لكافة القروض املمنوحة لها ولرشكاتها الفرعية وفقاً للنامذج املعدة من قبل البنوك أو املؤسسات املالية املانحة.
وفيام ييل بيان بتفاصيل القروض طويلة وقصرية األجل للمجموعة ورشكاتها الفرعية والتي حصلت املجموعة يف طور عملياتها وأنشطتها االعتيادية:
ج )1-بيان بالقروض الطويلة األجل للمجموعة ورشكاتها املتفرعة منها وموقف السداد (بآالف الرياالت)
الرشكة املقرتضة

الجهة املانحة

مجموعة صافوال

البنك السعودي الفرنيس

بنك الجزيرة

324,859

البنك السعودي لالستثامر

منتجات نشاط املكرونة  -مبرص

إجاميل مبيعات منتجات نشاط املكرونة

امللكة ،ايطاليانو  ،Italianoمكروناتو Macaronto

منتجات املأكوالت البحرية

إجاميل مبيعات املأكوالت البحرية  -اإلمارات

إجاميل مبيعات رشكة عافية العاملية للتوزيع  -السعودية

1,142,507

إجاميل قطاع األغذية

11,781,614

11,812,204

رشكة بنده للتجزئة (بنده،هايرببنده ،بنديت)

13,439,659

13,209,968

هايرب بنده

35,636

10,103

إستبعاد إيرادات بني الرشكات الفرعية

()1,196,615

-

()22,620

البنك األهيل التجاري
مجموعة صافوال
بنده للتجزئة

(صكوك)

البنك السعودي الفرنيس
مجموعة سامبا للتمويل
بنك الراجحي

قطاع التجزئة

اململكة العربية السعودية

اإلمارات العربية املتحدة  /ديب

هايرب بنده

مرص

إجاميل إيرادات قطاع التجزئة
أنشطة أخرى

النشاط العقاري  -بالسعودية

303,509

سنتني

ديسمرب 2014م

200,000

200,000

سنتني
سنتني

 5سنوات

 5سنوات

 5سنوات
 7سنوات

 5سنوات

سنتني

 4سنوات

 4سنوات

 5سنوات
 6سنوت

137,611

144,856

كوجو ()Kugu

مؤسسة هونج كونج شنقهاي  8سنوات
املرصفية ()HSBC

إجاميل اإليرادات

25,698,029
25,312,384

25,125,596

زيوت الطعام %31.5
السكر %12.4
املكرونة %2.1
تجزئة %53.6
أخرى %0.4

سنتني

ديسمرب 2016م

رشكة عافية العاملية
-السعودية

()385,646

()364,195

رشكة عافية العاملية
 مرصرشكة عافية العاملية

500,000

153,846

250,000

بنك السعودي الربيطاين

بنك اإلمارات ديب الوطني

أصل القرض

ما تم دفعه
خالل العام
2016م

250,000

13,778,804

25,489,791

تحليل يوضح إسهامات القطاعات واألنشطة الرئيسة للمجموعة يف اإليرادات املوحدة للعام 2016م

 5سنوات

ديسمرب 2013م

13,532,731

إجاميل مبيعات األنشطة األخرى

صايف اإليرادات

بنك السعودي الربيطاين

مدة القرض

تاريخ منح القرض

رشكة بنده

137,611

استبعاد إيرادات بني الرشكات الفرعية

البنك األهيل التجاري

312,660

144,856
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ج) تفاصيل القروض الطويلة والقصرية األجل للمجموعة ورشكاتها املتفرعة منها
تبنت إدارة مجموعة صافوال ومنذ وقت طويل سياسة واضحة تجاه عملية االقرتاض ،تتمثل يف حرص إدارتها الدائم عىل أن تتم جميع معامالتها املالية
وفقاً للرشيعة اإلسالمية يف ضوء الصيغ اإلسالمية املتعارف عليها يف عملية التمويل متى ما كان ذلك متاحاً .ونتيجة لهذا التوجه فإن التسهيالت
التي تتحصل عليها صافوال داخل اململكة وبعض رشكاتها الفرعية خارج اململكة متوافقة مع الرشيعة اإلسالمية ولله الحمد.

 5سنوات
 4سنوات

 5سنوات

ديسمرب 2014م
ديسمرب 2014م

ديسمرب 2012م

مارس 2012م
أكتوبر 2016م

يناير 2013م

مارس 2014م

250,000
200,000

250,000

500,000

500,000

1,500,000

-

-

31,250
-

1,500,000

-

300,000

يوليو 2015م

250,000

-

62,500

-

300,000

-

200,000

500,000

ديسمرب 2014م

153,846

-

-

50,000

الرصيد
كام يف
2016/12/31م

62,500

500,000

2,466,346
500,000

الرصيد كام
يف2015م

307,692
250,000
-

200,000

200,000

125,000

31,250
-

1,500,000

2,613,942
500,000

50,000

-

30,000

270,000

300,000

250,000

-

250,000

-

ديسمرب 2014م

350,000

12,500

يناير 2011م

مارس 2016م

ديسمرب 2015م
ديسمرب 2016م

مارس 2015م

يناير 2016م

 5سنوات

يناير 2016م

400,000

100,000

-

300,000

400,000

50,000

300,000
-

1,720,000

1,150,000

309,375

321,875

62,475

100,000
10,413

-

26,031

36,444

13,656

-

13,656

-

11,386

360,448

-

458,319

رشكة عافية العاملية
-الجزائر

بنك فرنسا

 5سنوات

أغسطس 2015م

أكتوبر 2012م

6,236

4,311
-

6,236

-

6,236

رشكة صافوال لزيوت
الطعام  -السودان

بنك الخرطوم

 3سنوات

مايو 2016م

4,268

-

4,268

-

 3سنوات

مايو 2016م

4,371

-

4,371

-

 3سنوات

مايو 2016م

543

-

543

-

15,698

10,547

رشكة صافوال لألسواق الناشئة

سنتني

 3سنوات

يوليو2016م

21,113

-

11,386

100,000

280

-

280

4,311

-
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ج )1-بيان بالقروض الطويلة األجل للمجموعة ورشكاتها املتفرعة منها وموقف السداد (بآالف الرياالت) (تابع)
الرشكة املقرتضة

الجهة املانحة

مدة القرض

رشكة امللكة للصناعات البنك األهيل القطري ( 5.3 )QNBسنة
الغذائية (ش.م.م)
 3.5سنة
بنك الكويت الوطني – مرص
()NBK

 4سنوات

 4سنوات

الرشكة املتحدة للسكر السعودي الفرنيس

اإلسكندرية للسكر مرص البنك الدويل التجاري ()CIB

املتحدة للسكر مرص
اإلسكندرية ()UCLR

البنك السعودي املرصي
للتمويل (الربكة)

بنك ستاندرد تشارترد ()SCB

بنك الكويت الوطني – مرص
()NBK

رشكة صافوال لالستثامرات الصناعية
الرشكة العاملية
للصناعات الغذائية

بنك السعودي الربيطاين

فرباير 2014م

ديسمرب 2015م
مارس 2016م

7,587

الرصيد كام
يف2015م

3,036

6,854

9,890

168

-

168

4,975

-

19,247

19,247

 4سنوات

نوفمرب 2015م

3,323

442

2,881

سنتني

 7سنوات تغريت قيمة
القرض يف ديسمرب
2016م بسبب انخفاض
قيمة العملة
 10سنوات (تم تغيري
مدة القرض)

 6سنوات

مارس 2016م

9,890

4,975

ما تم دفعه
خالل العام
2016م

الرصيد
كام يف
2016/12/31م

-

 5.5سنة
نشاط املكرونة – مرص

تاريخ منح القرض

أصل القرض

ج )2-كشف بالقروض قصرية األجل مع بنوك تجارية وجهات أخرى للمجموعة ورشكاتها الفرعية والتي يتم سدادها خالل فرتة سنة (تابع)

سبتمرب 2014م

-

-

16,276

ديسمرب 2014م

100,000

100,000

-

100,000

مارس 2010م

529,937

198,016

288,092

487,870

يوليو 2009م

24,366

422

1,625

2,047

أغسطس 2011م

نوفمرب 2015م

187,500

23,841

-

77,512

-

324,704

34,987

170,000

10,625

159,375

170,000

مجموع القروض طويلة األجل

57,035

الرشكة املقرتضة

اسم البنك /الجهة املقرضة

مدة القرض

تاريخ منح القرض

الرصيد
كام يف
2016/12/31م

مجموعة صافوال

بنك الراجحي

ستة أشهر

أغسطس 2016م

120.000

ستة أشهر

نوفمرب 2016م

بنك السعودي الربيطاين

مجموعة صافوال
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نوفمرب 2016م

170,000

ستة أشهر

ديسمرب 2016م

90.000

ثالثة أشهر

نوفمرب 2016م

ثالثة أشهر

ديسمرب 2016م

شهر واحد

ديسمرب 2016م

البنك السعودي لالستثامر

ستة أشهر

بنك الرياض

شهر واحد

مجموعة سامبا املالية

شهر واحد

شهر واحد

نوفمرب 2016م

ديسمرب 2016م

مجموعة سامبا املالية

سبتمرب 2016م

3,045

البنك العريب األفريقي العاملي

مؤسسة هونج كونج شنقهاي املرصفية ()HSBC

ديسمرب 2016م
ديسمرب 2016م

بنك مرشق
ملت
ّ

Finansbank A.S

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

البنك العريب السوداين

ثالثة أشهر

ستة أشهر

شهرين

واحد شهر

100.000

130.000
البنك األهيل القطري

1,505,000

رشكة صافوال لألغذية الناشئة

البنك السوداين االسالمي

مارس 2016م

ديسمرب 2016م

أغسطس 2016م

أكتوبر 2016م

أغسطس 2016م

نوفمرب 2016م

ديسمرب 2016م

تسعة أشهر

تسعة أشهر

608,514

15.756

أغسطس 2016م

تسعة أشهر

39,876

أكتوبر 2016م

تسعة أشهر
تسعة أشهر

23,727

20.281

مايو 2016م

43.413

18.716

30.068
828

أغسطس 2016م

2.171

مايو 2016م

78

يونيو 2016م

يوليو 2016

1.546
50

93

ديسمرب 2016م

مثانية أشهر

مايو 2016م

684

مثانية أشهر

سيتمرب 2016م

3.488

مثانية أشهر

نوفمرب 2016م

3.105

تسعة أشهر

مثانية أشهر

ديسمرب 2016م

يونيو 2016م

أكتوبر 2016م

مثانية أشهر

ديسمرب 2016م

مثانية أشهر

ديسمرب 2016م

ديسمرب 2016م
مثانية أشهر
إثنا عرش شهرا ً أغسطس 2016م

587,318

4.224

1.446

مثانية أشهر

60.016

أكتوبر 2016م

8

سنة

تسعة أشهر

240.000

يوليو 2016م

13,785

29,989

ديسمرب 2016م

تسعة أشهر

بنك الخرطوم

نوفمرب 2016م

7,462

12,936

سنة

مؤسسة هونج كونج شنقهاي املرصفية ()HSBC

رشكة صافوال لزيوت الطعام -
السودان

أغسطس 2016م

87,682

سنة

ستة أشهر

Credit Du Maroc

أغسطس 2016م

110,000

نوفمرب 2016م

البنك الفرنيس

البنك العريب

ديسمرب 2016م

960,000

90,000

4

ستة أشهر

198.803

1,528,819

سنة

البنك األوريب إلعادة البناء والتنمية

100.000

70.000

واحد شهر

سنة

البنك األهيل املرصي

80.000

505,000

خمسة عرش
يوماً

رشكة صافوال املغرب

60.000

ديسمرب 2016م

85,000

ديسمرب 2016م

90.000

ديسمرب 2016م

ديسمرب 2016م

الرصيد كام
يف2015م

ديسمرب 2016م

50,000

190,000

بنك وفاء التجاري

140.000

50.000

ديسمرب 2016م

رشكة عافية العاملية  -الجزائر

ديسمرب 2016م

150,000

بنك السعودي الربيطاين

بنك الربكة مرص

رشكة عافية العاملية

واحد أشهر

ديسمرب 2016م

80,000

ثالثة أشهر

بنك الكويت الوطني

رشكة يودوم ()Yudum

واحد أشهر

نوفمرب 2016م

الرصيد كام
يف2015م

140,000

نوفمرب 2016م

بنك اإلمارات ديب الوطني

5,107,881

ج )2-كشف بالقروض قصرية األجل مع بنوك تجارية وجهات أخرى للمجموعة ورشكاتها الفرعية والتي يتم سدادها خالل فرتة سنة

ستة أشهر

رشكة عافية العاملية  -مرص

23,841

670,793

الرشكة العاملية للصناعات الغذائية

ستة أشهر

البنك األهيل التجاري

واحد أشهر

رشكة بنده

رشكة بيشهر الصناعية

159,375

ستة أشهر

البنك السعودي الفرنيس
مجموعة سامبا املالية

رشكة عافية العاملية -
السعودية

ثالثة أشهر

ثالثة أشهر

بنك أبوظبي الوطني

5,062,847

ستة أشهر

رشكة بنده للتجزئة

بنك السعودي الربيطاين

19,247

34,280

 5سنة (تم تغيري مدة
القرض كام تغريت
قيمة القرض يف
ديسمرب 2016م بسبب
انخفاض قيمة العملة) يناير 2015م
 4.75سنة

17,744

11,203

6,541

4,975

الرشكة املقرتضة

اسم البنك /الجهة املقرضة

مدة القرض

تاريخ منح القرض

الرصيد
كام يف
2016/12/31م

1.671

3.117

2.367
12.826
9.853
7.245
133

183,159

229,510
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ج )2-كشف بالقروض قصرية األجل مع بنوك تجارية وجهات أخرى للمجموعة ورشكاتها الفرعية والتي يتم سدادها خالل فرتة سنة (تابع)

أ) أبرز التطورات الجوهرية والقرارات للعام 2016م

الرشكة املقرتضة

اسم البنك /الجهة املقرضة

رشكة امللكة

رشكة الفراشة

مدة القرض

الرصيد
كام يف
2016/12/31م

تاريخ منح القرض

بنك اإلمارات ديب الوطني

ستة أشهر

سبتمرب 2016م

6,268

بنك الكويت الوطني ()NBK

ستة أشهر

سبتمرب 2016م

45,783

البنك األهيل القطري (َ)QNB

ستة أشهر

سبتمرب 2016م

716

البنك األهيل القطري (َ)QNB

ستة أشهر

سبتمرب 2016م

5,136

رشكة املكرونة – مرص
الرشكة املتحدة للسكر

رشكة اإلسكندرية للسكر  -مرص

57,903
البنك األهيل التجاري

2016/01/12

األثر املايل املتوقع لزيادة أسعار منتجات الطاقة وتعرفة استهالك الكهرباء.

2016/01/19

تعيني املهندس /ريان محمد فايز رئيسا تنفيذياً للمجموعة.

2016/01/20

فتح باب الرتشيح لعضوية مجلس إدارة الرشكة للدورة الجديدة .

2016/01/20

النتائج املالية األولية للفرتة املنتهية يف ( 2015-12-31اثنا عرش شهرا ً).

2016/01/20

توزيع أرباح عىل املساهمني عن الربع الرابع من العام املايل 2015م

2016/02/11

استقالة أحد أعضاء مجلس اإلدارة.

2016/02/24

النتائج املالية السنوية املنتهية يف 2015-12-31
دعوة لحضور اجتامع الجمعية العامة غري العادية رقم ()29

واحد شهر

يناير 2016م

واحد شهر

يناير 2016م

200,000

واحد شهر

يناير 2016م

50,000

بنك السعودي الربيطاين

واحد شهر

يناير 2016م

290,000

2016/03/06

مجموعة سامبا املالية

واحد شهر

يناير 2016م

90,000

البنك الدويل التجاري ()CIB

سنة

أكتوبر 2016م

22,920

2016/03/29

توقيعها اتفاقية رشكاء مع البنك األورويب إلعادة اإلعامر واإلمناء وبقية الرشكاء يف الرشكة املرصية املتحدة للسكر (إحدى رشكات
املجموعة الفرعية)

سنة

نوفمرب 2016م

22,543

2016/04/18

دعوة لحضور اجتامع الجمعية العامة غري العادية رقم (( )29إعالن تذكريي)

سنة

أكتوبر 2016م

26,278

سنة

نوفمرب 2016م

17,749

2016/04/20

نتائج اجتامع الجمعية العامة غري العادية

سنة

سبتمرب 2016م

7,944

2016/04/20

النتائج املالية األولية للفرتة املنتهية يف ( 2016-03-31ثالثة اشهر)

2016/04/20

توزيع أرباح عىل املساهمني للربع األول من العام املايل 2016م

2016/04/21

موعد توزيع أرباح الربع الرابع من العام املايل 2015م للمساهمني

2016/06/26

تعيني رئيس مجلس اإلدارة وتشكيل اللجان املنبثقة عن املجلس للدورة الجديدة

2016/06/29

إعالن ملحق بخصوص تعيني رئيس مجلس اإلدارة وتشكيل اللجان املنبثقة عن املجلس للدورة الجديدة

2016/06/29

دعوة لحضور اجتامع الجمعية العامة العادية رقم ()38

2016/07/25

دعوة لحضور اجتامع الجمعية العامة العادية رقم (( )38إعالن تذكريي)

2016/07/27

نتائج اجتامع الجمعية العامة العادية رقم ()38
النتائج املالية األولية للفرتة املنتهية يف ( 2016-06-30ستة اشهر)

بنك الكويت الوطني

صافوال لإلستثامرات الصناعية
رشكة صافوال لألغذية

36,238

التاريخ

موضوع اإلعالن

30,000

بنك اإلسكندرية
رشكة اإلسكندرية لالستصالح
األرايض

الرصيد كام
يف2015م

أحداث هامة خالل عام  2016م والتي تم إعالن تفاصيلها عرب تداول

البنك السعودي لإلستثامر

شهرين

ديسمرب 2015م

إجاميل القروض قصرية األجل

757,434

1,131,808

-

31,883

3,640,829

4,481,757

د) املدفوعات النظامية املستحقة لجهات حكومية
وصف موجز للمستحقات

2016م
(بآالف الرياالت)

2015م
(بآالف الرياالت)

الرسوم الجمركية

324,397

180,194

الزكاة والرضيبة ورضيبة لبعض املعامالت مع جهات غري مقيمة يف اململكة العربية السعودية وذلك حسب
متطلبات نظام رضيبة الدخل السعودي.

2016/07/28

143,118

157,575

2016/07/28

توزيع أرباح عىل املساهمني عن الربع الثاين من العام املايل 2016م

املؤسسة العامة للتأمينات االجتامعية (استقطاع التأمينات االجتامعية للموظفني) وأخرى

121,530

127,763

2016/08/31

تطبيق املجموعة ملراحل خطتها االنتقالية للتحول ملعايري املحاسبة الدولية ( )IFRSحسب متطلبات اإلفصاح للمرحلة األوىل

تكاليف تأشريات الدخول ورسوم حكومية مختلفة

80,206

63,576

أخرى

2,432

13,475

2016/10/20

النتائج املالية األولية للفرتة املنتهية يف ( 2016-09-30تسعة اشهر)

اإلجاميل

671,683

542,583

2016/10/20

توزيع أرباح عىل املساهمني عن الربع الثالث من العام املايل 2016م

2016/10/26

موقف تطبيق املجموعة ملراحل خطتها االنتقالية للتحول ملعايري املحاسبة الدولية ( )IFRSحسب متطلبات اإلفصاح للمرحلة الثانية

2016/11/07

األثر املايل املتوقع عىل نتائجها املالية بسبب تعويم سعر رصف الجنيه املرصي مقابل العمالت األجنبية,

2016/11/24

تعيني املهندس /ريان محمد فايز رئيساً تنفيذياً باإلنابة لرشكة بنده للتجزئة اعتبارا ً من يوم  24نوفمرب 2016م وذلك إىل حني ايجاد
بديل مناسب لشغل هذا املنصب.

2017/01/19

النتائج املالية األولية للفرتة املنتهية يف ( 2016-12-31اثنا عرش شهرا ً)

2017/01/31

موقف تطبيق املجموعة ملراحل خطتها االنتقالية للتحول ملعايري املحاسبة الدولية ( )IFRSحسب متطلبات اإلفصاح للمرحلة الثالثة.
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ثانيا ً :تقرير الحوكمة املؤسسية واإلفصاحات ذات الصلة تابع

ب) املخاطر املحتملة ألعامل املجموعة
ب )1-التصور العام للمخاطر
إن مجموعة صافوال  -مثلها مثل أي كيان اقتصادي -تتع َّرض لبعض املخاطر من خالل طبيعة نشاطها التجاري كرشكة تعمل يف مجال السلع واألغذية
األساسية والتجزئة واالستثامرات األخرى ،وميكن تلخيص تلك املخاطر يف احتامل تع ُّرض أعامل املجموعة ملخاطر جيوسياسية ناتجة عن عمليات
املجموعة خارج اململكة وكذلك ألخطار املضاربة والتذبذب يف أسعار السلع واملواد الخام يف مجال األغذية محلياً وعاملياً ،واملخاطر املرتبطة
بالتوسع واملنافسة واالنتشار الجغرايف لعمليات الرشكة وتذبذب أسعار العمالت األجنبية مقابل الريال السعودي أو العمالت املحلية للدول التي
تعمل فيها والتضخم الذي يحدث القتصاديات بعض الدول التي للمجموعة رشكات فرعية بها ،ومخاطر تتعلق بالدخول يف استثامرات جديدة،
واملخاطر التي قد تنشأ وترتبط باألوضاع االقتصادية والسياسية يف البلدان املختلفة التي تعمل فيها أو تصدر لها املجموعة منتجاتها ،كام هو عليه
الحال يف عدد من دول املنطقة التي تعاين بعض اإلرضابات واألحداث ،والتي تأثرت بها عمليات املجموعة يف تلك الدول وغريها من املخاطر التي
تفرضها طبيعة أعامل الرشكة واستثامراتها املتنوعة ،وتقوم املجموعة بإدارة هذه املخاطر ومراقبتها عن كثب عرب مجلس إدارتها ولجنة املراجعة
واإلدارة التنفيذية وفرق العمل يف الرشكات الفرعية ،حيث أن لها سياسات وخطط وتدابري يف هذا الجانب وإن العمل مستمر دامئاً يف تنمية وتطوير
نظام فعال إلدارة املخاطر باملجموعة.
ب )2-األدوات املالية وإدارة املخاطر
إن إدارة املخاطر هي التي تقوم بها اإلدارة العليا وفقاً للسياسات املعتمدة من قبل مجلس اإلدارة .قامت اإلدارة العليا بتحديد وتقييم والتحوط
للمخاطر املالية بالتعاون الوثيق مع الوحدات التشغيلية للمجموعة .إن أهم أنواع املخاطر هي مخاطر االئتامن ،مخاطر العملة ،مخاطر القيمة العادلة
والتدفقات النقدية ألسعار الفائدة.
تتضمن األدوات املالية املدرجة يف قامئة املركز املايل املوحدة بشكل رئييس النقد وما يف حكمه ،ذمم مدينة تجارية ،استثامرات ،ذمم مدينة
طويلة األجل ،قروض قصرية وطويلة األجل ،ذمم دائنة تجارية ،مرصوفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى.
أ)	مخاطر االئتامن هي املخاطر املتمثلة يف عدم مقدرة طرف ما عىل الوفاء بالتزاماته مام يتسبب يف خسائر مالية للطرف اآلخر .ليس لدى
الرشكة تركيز جوهري ملخاطر االئتامن .ويتم إيداع النقد وما يف حكمه لدى بنوك محلية ودولية ذات تصنيف ائتامين مرتفع .وتستحق الذمم
املدينة التجارية والحسابات املدينة األخرى بصورة رئيسية من عمالء يف السوق املحلية وأطراف ذات عالقة وتظهر بقيمتها القابلة للتحصيل
التقديرية.
ب)	مخاطر العمالت متثل املخاطر الناجمة عن تذبذب قيمة األدوات املالية نتيجة للتغريات يف أسعار رصف العمالت األجنبية .إن معامالت الرشكة
األساسية هي بالريال السعودي والدوالر األمرييك والريال اإليراين والجنية املرصي والجنية السوداين واللريه الرتيك .املعامالت األخرى
بالعمالت األجنبية غري مادية .تتم إدارة مخاطر العمالت عىل أساس منتظم.

ج)	مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية ألسعار الفائدة وهي التعرض ملخاطر متنوعة مرتبطة بتأثري تذبذب أسعار الفائدة السائدة عىل املركز
املايل والتدفقات النقدية للمجموعة .وتنشأ مخاطر أسعار الفائدة للمجموعة بشكل رئييس من الودائع البنكية والقروض البنكية قصرية األجل
والتي تكون بأسعار فائدة معومة .تخضع كل الودائع والقروض إلعادة التسعري بشكل منتظم .خالل عام 2014م ،دخلت املجموعة يف مقايضات
معدالت الفائدة (« )»IRSإلدارة تعرضها ملخاطر معدالت الفائدة .إن مقايضات معدالت الفائدة تم تصنيفها للتحوط للتدفقات النقدية .تقوم اإلدارة
مبراقبة التغريات يف أسعار العموالت وتعتقد أن تأثري مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية ألسعار العموالت التي تتعرض لها املجموعة
ليس جوهرياً.

د)	مخاطر السيولة هي مخاطر عدم مقدرة املنشأة عىل توفري األموال الالزمة للوفاء بإلتزاماتها املتعلقة باألدوات املالية .تنتج مخاطر السيولة
عند عدم القدرة عىل بيع أصل مايل برسعة ومببلغ يقارب قيمته العادلة .تدار مخاطر السيولة وذلك مبراقبتها بإنتظام للتأكد من توفر السيولة
الكافية للوفاء باإللتزامات املستقبلية للمجموعة.

هـ)	مخاطر األسعار تتمثل يف مخاطر تذبذب قيمة أداة مالية نتيجة لتغري أسعار السوق ،سسواء كانت تلك التغريات نتيجة لعوامل متعلقة باألداة
املالية بحد ذاتها أو الجهة املصدرة لألداة أو بعض العوامل التي تؤثر عىل جميع األدوات املتداولة يف السوق .تتعرض املجموعة ملخاطر
أسعار األوراق املالية ألن املجموعة متتلك بعض االستثامرات يف األسهم املدرجة املصنفة كاستثامرات متاحة للبيع ضمن قامئة املركز
املايل املوحدة .تقوم املجموعة بتنويع محفظتها اإلستثامرية للتحكم يف مخاطر األسعار الناتجة عن االستثامر يف األوراق املالية .إن
الرشكة املتحدة للسكر مرص والرشكة املتحدة للسكر تستخدم أدوات مالية مشتقة (سلع العقود املستقبلية) للتحوط من مخاطر أسعار املواد
الخام يف قطاع السكر.
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ج) خطة املجموعة للتوافق مع معايري املحاسبة الدولية ()IFRS
انتهت صافوال من وضع السياسات املحاسبية الالزمة إلعداد القوائم املالية وفقاً للمعايري املحاسبية الدولية ،والتي متت املوافقة عليها من قبل
مجلس إدارة صافوال خالل العام 2016م ،وذلك لجعل عملية التحول سلسة بحلول الربع األول من العام 2017م ،حسب املتطلبات النظامية املطبقة.
كام أعلنت عن مراحل تطبيقها لخطة التحول ملعايري املحاسبة الدولية عرب موقع السوق املالية وذلك حسب متطلبات هيئة السوق املالية بهذا
الخصوص .كام انتهت صافوال من إعداد قامئة املركز املايل االنتقالية واملعدة ألغراض اإلدارة وفقاً للمعايري املحاسبية الدولية (قامئة املركز املايل
املعدة وفقاً ملعايري املحاسبية الدولية ألغراض اإلدارة) كام يف  1يناير 2016م (تاريخ التحول) والتي تُعد جزءا ال يتجزأ من القوائم املالية املعدة من
قبل اإلدارة وفقاً للمعايري املحاسبية الدولية للفرتة املنتهية يف  31مارس 2016م للمجموعة كونها متثل فرتة املقارنة والقوائم املالية النظامية
األوىل للفرتة املنتهية يف  31مارس 2017م وفقاً للمعايري املحاسبية الدولية .وقد قامت الرشكة باإلعالن تفاصيل أثر التحول لتطبيق املعايري
املحاسبية الدولية عىل موقع السوق املالية تداول بتاريخ 2017 /01/ 31م.
د) تقرير الحوكمة وأبرز االفصاحات ذات العالقة
تعزيزا ً لعالقتها مع مساهميها وكافة مستثمريها وأصحاب املصالح وحفاظاً عىل حقوقهم ،وإمياناً منها بأهمية الحوكمة املؤسسية التي تهدف
إىل حامية حقوق املساهمني وتعزيز الرقابة الداخلية من خالل تفعيل دور مجلس اإلدارة ولجانه وااللتزام مببدأ اإلفصاح والشفافية ،فقد واصلت
املجموعة خالل العام 2016م التزامها بالئحة حوكمة الرشكات الصادرة من هيئة السوق املالية السعودية املوقرة واألنظمة األخرى ذات العالقة.
وبناء عليه تفصح املجموعة بجانب  -أدائها ونتائجها املالية التي سبق تناولها يف هذا التقرير  -عن املعلومات التي تهم جمهور املستثمرين
وتقتضيها األنظمة ذات العالقة واملامرسات الدولية الجيدة التي تتبناها املجموعة يف مجال الحوكمة والشفافية وذلك عىل النحو التايل:
االفصاحات املطلوبة وفقاً ملتطلبات الحوكمة واألنظمة ذات العالقة وأفضل املامرسات العاملية يف مجال الحوكمة:
تود املجموعة أن تفصح عن املعلومات التالية والتي تقتضيها آليات الحوكمة والتي تهم مساهمي الرشكة وجمهور املستثمرين وأصحاب املصالح:
د )1-حقوق املساهمني وآليات التواصل معهم
انطالقاً من حرصها واهتاممها ورعايتها لحقوق مساهميها ويف ضوء األنظمة املعمول بها ،فقد قامت صافوال بتضمني حقوق املساهمني يف
النظام األساس ودليل الحوكمة للمجموعة والتي ميكن االطالع عليها من خالل املوقع اإللكرتوين ملجموعة صافوال ،وفيام ييل ملخص ألبرز ما تقوم
به املجموعة استيفاء لهذه الحقوق:
د )1-1-متكني املساهمني من الحصول عىل املعلومات
تقوم صافوال بنرش التقارير املالية واإلعالنات والقرارات الجوهرية عرب موقع السوق املالية «تداول» والصحف اليومية والتقرير السنوي ملجلس
إدارتها ،كام توجد إدارة خاصة يف املجموعة ملتابعة شؤون املساهمني.
د )2-1-رأسامل الرشكة واألسهم الحرة كام يف 2016/12/31م
القيمة ريال/عدد األسهم

البيان

رأس مال الرشكة (بالريال)

5,339,806,840

عدد األسهم املصدرة (جميع أسهم الرشكة أسهم عادية) *

533,980,684

عدد األسهم الحرة حسب سجالت تداول **

397,784,403

رأس املال املدفوع (بالريال)

5,339,806,840

القيمة االسمية للسهم

 10رياالت

القيمة املدفوعة للسهم

 10رياالت

مالحظة	*:إقرار :ليس لدى الرشكة أسهم امتياز أو أسهم تتمتع بأولوية خاصة يف التصويت – سواء للمساهمني أو أعضاء مجلس اإلدارة أو منسوبيها  -وأن كل أسهم الرشكة عبارة
عن أسهم عادية متساوية القيمة االسمية ومتساوية يف حقوق التصويت وغريها من الحقوق حسب النظام.
**	عدد األسهم الحرة يتغري من فرتة إىل أخرى وفقاً لحركة تداول أسهم الرشكة اليومية بيعاً ورشا ًء يف سوق األسهم ،علامً بأن عدد األسهم الحرة قد تم أخذه من موقع
تداول بتاريخ  12مارس 2017م .
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د )3-1-سياسة توزيع األرباح
وفقاً للامدة ( )43من النظام األساس للمجموعة فإن سياسة توزيع األرباح ملجموعة صافوال تتمثل فيام ييل:
	)1تجنيب  %10من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ،علامً بأنه يجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى ما بلغ االحتياطي املذكور
نصف رأس املال.
	)2يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أوىل للمساهمني تعادل  %5من رأس املال املدفوع.

د )3-تواريخ األحداث املرتقبة واملناسبات التي تهم املساهمني واملستثمرين
متاشياً مع بعض املامرسات الدولية الجيدة يف مجال الحوكمة ،تود مجموعة صافوال مشاركة مساهميها أبرز التواريخ واملواعيد املقرتحة لألحداث
املرتقبة خالل العام 2017م والتي تهم جمهور مساهميها ومستثمريها الكرام:
تاريخ الحدث 2017م

الحدث

مالحظات حول الحدث

أهم األحداث املرتقبة  -الربع األول

	)3يخصص بعد ما تقدم  %7,5من الباقي ملكافأة أعضاء مجلس اإلدارة.

 18يناير

اجتامع لجنة املراجعة والتوصية ملجلس اإلدارة
باعتامد نتائج الربع الرابع 2016م

اعتامد النتائج املالية للربع الرابع 2016م.

وضمن سياستها يف توزيع األرباح ويف ضوء ما ورد يف النظام األساس ،فإن املجموعة درجت عىل توزيع أرباح نقدية ربع سنوية عىل مساهميها
بناء عىل قرار أو توصية من مجلس إدارتها ،حيث توزع املجموعة أرباحاً نقدية يف حدود  %50إىل  %60تقريباً من صايف الربح املتحقق خالل السنة
املالية ،ويف ضوء هذا السياسة ،فقد قامت املجموعة بتوزيع أرباح نقدية عىل املساهمني للثالثة أرباع األوىل من العام 2016م والتي كانت قد
حققت خاللها أرباحا ،ومل يتم التوصية بتوزيع أرباح عن الربع الرابع 2016م نظرا ً لتسجيل املجموعة لخسائر بنهاية العام.

 18يناير

اجتامع مجلس اإلدارة

 12مارس

اجتامع لجنة املراجعة والتوصية ملجلس
اإلدارة باعتامد النتائج املالية (املدققة)
للعام املايل 2016م

اعتامد النتائج املالية للربع الرابع 2016م بنا ًء عىل توصية لجنة املراجعة.
التوصية بإعتامد النتائج املالية (املدققة) وتقرير مجلس اإلدارة للعام
2016م ،وتقرير لجنة املراجعة.

وفيام يتعلق بالعام 2017م ،فقد اعلنت املجموعة صافوال عىل موقع السوق املالية تداول ملساهميها الكرام عن قرارها بعدم توزيعها ألرباح ربع
سنوية خالل العام 2017م ،علامً بأن املجموعة تراجع بصفة دورية سياساتها وقراراتها بهذا الخصوص يف ضوء األنظمة والقوانني التي تطرأ بجانب
النتائج التي تحققها من فرتة ألخرى.

 16 -12مارس

موعد نرش النتائج املالية (املدققة) للعام
املايل 2016م

سيتم نرش النتائج املالية (املدققة) وتقرير مجلس اإلدارة للعام 2016م
عىل موقع السوق املالية (تداول) ومن ثم موقع الرشكة اإللكرتوين
والصحف اليومية.

د )4-1-توزيعات األرباح التي متت للمساهمني خالل العام 2016م مقارنة لألعوام املاضية
قامت املجموعة خالل العام 2016م بتوزيع أرباح نقدية عن الثالثة أرباع األوىل من العام 2016م ،والتي يوىص مجلس اإلدارة باملصادقة عليها من قبل
جمعيتكم املوقرة يف اجتامعها السنوي للعام 2016م والتي متثل أرباحا لكامل العام 2016م.

أهم األحداث املرتقبة  -الربع الثاين

 )4يوزع الباقي بعد ذلك للمساهمني كحصة إضافية يف األرباح.

مالحظات

العام 2016م

نصيب السهم (ريال) خالل الربع الواحد

إجاميل التوزيع (مليون الرياالت)

الربع األول

0.25

133.5

تم التوزيع

الربع الثاين

0.25

133.5

تم التوزيع

الربع الثالث

0.25

133.5

تم التوزيع

املجموع

0.75

400.5

 19أبريل (موعد مقرتح االجتامع السنوي للجمعية العامة للمساهمني
خاضع ملوافقة
الجهات الرسمية)

يتم اإلعالن عن موعد الجمعية وجدول أعاملها عرب تداول والصحف
املحلية وموقع الرشكة اإللكرتوين وفقاً للمدة واإلجراءات النظامية وبعد
أخذ موافقة الجهات املختصة.

 4مايو

اجتامع لجنة املراجعة والتوصية ملجلس اإلدارة
باعتامد نتائج الربع األول 2017م

اعتامد النتائج املالية للربع األول 2017م واملتوافقة مع املعايري
املحاسبية الدولية ()IFRS

 4مايو

اجتامع مجلس اإلدارة

اعتامد النتائج املالية للربع األول والتي يتم اإلعالن عنها عىل موقع تداول
فور اعتامدها من مجلس اإلدارة بناء عىل توصية من لجنة املراجعة.

أهم األحداث املرتقبة  -الربع الثالث

مالحظة :هذا وقد أعلنت املجموعة عرب موقع السوق املالية السعودية (تداول) عن توجهها بعدم توزيعها ألرباح ربع سنوية خالل العام 2017م.

 6أغسطس

د )2-قامئة املساهمني الرئيسيني
فيام ييل بيان بأسامء وعدد أسهم ونسبة ملكية املساهمني الرئيسيني الذين ميلكون  %5فام فوق وتغريها خالل عام 2016م (بالريال):

اجتامع لجنة املراجعة والتوصية ملجلس اإلدارة
باعتامد نتائج الربع الثاين 2017م

اعتامد النتائج املالية للربع الثاين 2017م واملتوافقة مع املعايري
املحاسبية الدولية (.)IFRS

 10 -6أغسطس

موعد نرش النتائج املالية للربع الثاين

اعتامد النتائج املالية للربع الثاين والتي يتم اإلعالن عنها عىل موقع
تداول فور اعتامدها من املجلس بناء عىل توصية من لجنة املراجعة.

 14سبتمرب

اجتامع مجلس اإلدارة

متابعة أعامل وأداء الرشكة حتى تاريخه

اسم املستثمر

الجنسية

عدد األسهم كام
يف بداية عام
2016م

نسبة امللكية يف
بداية العام 2016م

عدد األسهم كام
يف نهاية عام
2016م

نسبة التغري يف
امللكية بنهاية
العام 2016م

رشكة أصيلة لالستثامر

سعودي

60,000,000

%11.24

60,000,000

%11.24

املؤسسة العامة للتأمينات االجتامعية

مؤسسة حكومية سعودية

54,658,575

%10.24

54,658,575

%10.24

الشيخ عبد الله محمد عبد الله الربيعة

سعودي

43,892,500

%8.22

43,892,500

%8.22

رشكة عبد القادر املهيدب وأوالده

رشكة سعودية

42,551,296

%7.97

43,861,108

%8.21

رشكة املهيدب القابضة

رشكة سعودية

33,980,684

%6.36

33,980,684

%6.36

إقرار:فيام يتعلق باإلشعارات املتعلقة مبلكية حصص كبرية من األسهم وتغريها خالل العام حسب متطلبات قواعد التسجيل واإلدراج ،تود املجموعة أن تقر بأنها مل تتلق أي إخطار
تغي ملكيتهم خالل العام 2016م ،وقد اعتمدت املجموعة يف رصد البيانات أعاله بناءا ً عىل معلومات السوق املالية السعودية (تداول).
من نوعه من كبار املالك يفيد
ٌ
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أهم األحداث املرتقبة  -الربع الرابع
 2نوفمرب

اجتامع لجنة املراجعة والتوصية ملجلس اإلدارة
باعتامد نتائج الربع الثالث 2017م

اعتامد النتائج املالية للربع الثالث 2017م واملتوافقة مع املعايري
املحاسبية الدولية (.)IFRS

 2نوفمرب

اجتامع مجلس اإلدارة

اعتامد النتائج املالية للربع الثالث والتي يتم اإلعالن عنها عىل موقع
تداول فور اعتامدها من املجلس بناء عىل توصية من لجنة املراجعة.

 19-17ديسمرب

اجتامع املجلس العتامد الخطة واملوازنة
التقديرية للعام – 2018م

اعتامد الخطة واملوازنة التقديرية للرشكة للعام املايل 2018م
واملتوافقة مع املعايري املحاسبية الدولية (.)IFRS

مالحظة:تود صافوال اإلشارة إىل أن تواريخ األحداث املرتقبة أعاله تُعد تقريبية ومخطط لها من قبل املجموعة وستكون حريصة عىل تحقيقها ،إال أنها قد تتغري يف حالة حدوث أي
طارئ ووفقاً للموافقات واإلخطارات الرسمية التي ترد إليها من قبل الجهات النظامية املختصة ،عليه فإنه ال يرتتب عىل املجموعة أي التزام تجاه هذه املواعيد ،يف حالة
عدم تحققها ألي سبب من األسباب.
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د )4-االفصاحات املتعلقة بتكوين مجلس اإلدارة
إن مجلس إدارة املجموعة هو الجهاز اإلداري األعىل املسؤول أمام الجمعية العامة للمساهمني عن إدارة الرشكة حسب النظام األساس للرشكة
والقوانني واألنظمة ذات العالقة ،ومن أبرز املهام والوظائف الرئيسة للمجلس رسم واعتامد التوجهات االسرتاتيجية واألهداف الرئيسة للرشكة ووضع
ومتابعة إجراءات الرقابة الداخلية والحوكمة وإدارة املخاطر وضامن كفاءتها وفاعليتها ،واعتامد املوازنات الرئيسة والسياسات املالية ومتابعة
ومراقبة أداء الرشكة وأعامل اإلدارة التنفيذية بها ،بجانب وضع السياسات التي تنظم العالقة مع أصحاب املصالح وتحمي حقوقهم ،مبا يف ذلك وضع
واعتامد السياسات التي تؤكد وتضمن التطبيق واإلرشاف عىل تنفييذ القوانني واللوائح النظامية وااللتزام باإلفصاح عن املعلومات الجوهرية املتعلقة
بالرشكة وأدائها والتي من شأنها أن تساعد مساهمي الرشكة وجمهور مستثمريها يف تقييم أصول ومطلوبات الرشكة ،هذا باإلضافة إىل املهام
األخرى التي ورد تفصيلها يف النظام األساس للرشكة ودليل الحوكمة للمجموعة املتوفرين عىل موقع الرشكة اإللكرتوين (.)www.savola.com
د )1-4-تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه ومؤهالتهم والرشكات املساهمة التي ال يزالون يتولون عضويتها
حدد النظام الداخيل ملجموعة صافوال عدد أعضاء مجلس اإلدارة بـ ( )11عضوا ً وهو ما يتوافق مع الئحة حوكمة الرشكات الصادرة من هيئة السوق
املالية .بسبب انتهاء دورة أعضاء مجلس اإلدارة يف 2016/6/30م وذلك إلكاملهم مدة ثالث سنوات من تاريخ تعيينهم للدورة السابقة ،وهي املدة
التي نص عليها النظام األساس للرشكة النتهاء مدة عضوية املجلس ،وبناء عليه تم انتخاب مجلس إدارة للدورة الحالية التي بدأت يف 2016/7/1م
وملدة ثالث سنوات ،وجميعهم أعضاء غري تنفيذيني ومستقلني .وفيام ييل أسامء أعضاء املجلس وتصنيف عضويتهم وفقاً ملعايري حوكمة الرشكات
الصادرة من هيئة السوق املالية السعودية وبيان مبؤهالتهم والرشكات املساهمة التي ال يزالون يتولون عضويتها:

د )1-4-تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه ومؤهالتهم والرشكات املساهمة التي ال يزالون يتولون عضويتها (تابع)
اسم العضو

تصنيف العضوية
(عضو مجلس إدارة) ملخص املؤهالت العلمية

أعضاء مجلس اإلدارة املستقلني (الحاليني للدورة التي بدأت أعاملها يف 2016/07/01م)
أ .محمد بن عبد القادر
الفضل

مستقل

بكالوريوس علوم اقتصادية وتسويقية
من جامعة سان فرانسيسكو – الواليات
املتحدة األمريكية عام 1977م.

أ .فهد بن عبد الله القاسم

مستقل

بكالوريوس علوم إدارية – تخصص
محاسبة -جامعة امللك سعود بالرياض
عام 1986م ،برنامج اإلدارة والقيادة من
جامعة إكسفورد

أ .عمر هدير نرصت الفاريس مستقل

بكالوريوس يف االقتصاد من جامعة
نوتردام ودكتوراه يف القانون من كلية
الحقوق يف جامعة كولومبيا.

أعضاء مجلس اإلدارة وتصنيف عضويتهم للعام 2016م وبيان مبؤهالتهم والرشكات املساهمة التي يتقلدون عضويتها:
اسم العضو

تصنيف العضوية
(عضو مجلس إدارة) ملخص املؤهالت العلمية

بيان بالرشكات املساهمة (املدرجة وغري املدرجة) التي يتوىل عضويتها
بجانب عضويته يف مجلس إدارة مجموعة صافوال

د .سامي بن محسن باروم

أ .سليامن بن عبد القادر
املهيدب (رئيس مجلس
اإلدارة)

غري تنفيذي

م .عبد الله بن محمد نور
رحيمي

غري تنفيذي

بكالوريوس يف الهندسة امليكانيكية
من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن،
اململكة العربية السعودية 1975م شغل
سابقا منصب رئيس الهيئة العامة للطريان
املدين حتى مارس 2010م.

أ .بدر بن عبد الله العيىس

غري تنفيذي

ماجستري يف إدارة األعامل – جامعة
رايس – الواليات املتحدة عام 2006م،
بكالوريوس يف االقتصاد – جامعة
فريجينيا – الواليات املتحدة عام 2001م،
محلل مايل معتمد (.)CFA

أ .عبد العزيز بن خالد
الغفييل

غري تنفيذي

ماجستري يف االقتصاد من الواليات املتحدة
األمريكية عام 1990م ،بكالوريوس اقتصاد
من جامعة امللك سعود عام 1981م.

أ .عصام بن عبد القادر
املهيدب

غري تنفيذي

بكالوريوس علوم (تخصص إحصاء) من
جامعة امللك سعود عام 1985م.

م .معتز بن قيص العزاوي

غري تنفيذي

بكالوريوس هندسة الحاسب اآليل من
جامعة امللك سعود بالرياض عام 1995م.

(العضو املنتدب /الرئيس
التنفيذي حتى نهاية فرباير
2016م ومن ثم عضوا ً منتدباً
(غري تنفيذياً) حتى  30يوينو
2016م

غري مدرجة :رشكة عبد القادر املهيدب وأوالده ،رشكة رافال
للتطوير العقاري ،رشكة األوىل للتطوير العقاري ،الرشكة العربية
لتنمية املياه والطاقة ،رشكة أعامل الطاقة واملياه الدولية.
مدرجة( :رشكة مدينة املعرفة االقتصادية ،رشكة اللجني ،رشكة
الكابالت السعودية)
غري مدرجة( :رشكة صافوال لألغذية (ويتوىل عضويتها ممثالً
ملجموعة صافوال).

غري مدرجة :رشكة جدة القابضة ،رشكة كنان الدولية
للتطوير العقاري).
مدرجة( :رشكة دلة للخدمات الصحية ،رشكة جرير للتسويق ،رشكة
دور للضيافة ،بنك البالد).
غري مدرجة( :رشكة فهد عبدالله القاسم وأبناؤه للتجارة واالستثامر،
الرشكة السعودية للضيافة الرتاثية ،رشكة الدكتور محمد راشد
الفقيه ورشكاؤه ،رشكة ركني نجد الدولية ،رشكة ناقل).
مدرجة( :ال يوجد)
غري مدرجة :بنك الخليج الدويل.

مستقل

غري مدرجة :رشكة كلية جدة العاملية ،الرشكة العربية لإلستثامر
(سنابل) ،كنان للتطوير العقاري

مستقل

بكالوريوس إدارة األعامل واألعامل الدولية -
كلية مينلو  -الوالية املتحدة عام 2003م.

مدرجة :الرشكة السعودية للنقل واالستثامر (مربد) ،رشكة الدرع
العريب للتأمني.

مدرجة( :البنك السعودي الربيطاين (ساب) ،رشكة التصنيع
الوطنية ،رشكة املراعي).
أ .عبد العزيز بن
إبراهيم العيىس

مدرجة( :ال يوجد)

دكتوراه يف إدارة العمليات ونظم
املعلومات اإلدارية – جامعة إنديانا بالواليات
املتحدة األمريكية 1992م ،ماجستري إدارة
األعامل مع مرتبة الرشف – مدرسة وارتون
لإلدارة جامعة بنسلفانيا بالواليات املتحدة .

أعضاء مجلس اإلدارة غري التنفيذيني (الحاليني للدورة التي بدأت أعاملها يف 2016/07/01م)
السنة الثانية – كلية الطب يف العام
1985م .له خربة واسعة يف مجال التجارة
واملقاوالت ويرأس مجلس إدارة مجموعة
املهيدب القابضة ويتقلد عضوية عدد من
مجالس الرشكات.

بيان بالرشكات املساهمة (املدرجة وغري املدرجة) التي يتوىل عضويتها
بجانب عضويته يف مجلس إدارة مجموعة صافوال

مدرجة :رشكة أسمنت العربية.

غري مدرجة :رشكة يو يب إيس العربية السعودية.
مالحظة* :كام انتهت عضوية كل من األستاذ إبراهـيم بن محمد العيىس (غري تنفيذي) واألستاذ عبد الكريم بن أسعد أبو النرص (عضو مستقل) مع انتهاء دورة املجلس السابقة يف  30يوينو 2016م.

د )2-4-سجل حضور اجتامعات مجلس اإلدارة
تعزيزا ً لدوره ومسئولياته ،فقد عقد مجلس اإلدارة ( )8اجتامعات خالل العام 2016م ،ويوضح الجدول أدناه سجل حضور أعضاء مجلس اإلدارة الجتامعات
املجلس خالل العام 2016م:
تساسل االجتامعات خالل العام 2016م وتاريخها

مدرجة( :رشكة دور للضيافة ،البنك السعودي الفرنيس،
رشكة املراعي)

دورة املجلس السابقة املنتهية
يف 2016/06/30م
اسم العضو

دورة املجلس الحالية التي بدأت
يف 2016/7/01م

 19يناير

 20يناير

 21فرباير

 19أبريل

 * 23يونيو

 1سبتمرب

عدد مرات
الحضور

 19أكتوبر  29-28-27نوفمرب

غري مدرجة( :رشكة صافوال لألغذية ورشكة بنده للتجزئة ورشكة
عافية العاملية ويتوىل عضويتها ممثالً ملجموعة صافوال،
ورشكة أصيلة لالستثامر).

أ .سليامن عبد القادر املهيدب

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

 8من 8

م .عبد الله محمد نور رحيمي

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

 8من 8

مدرجة :مرصف الراجحي ،رشكة هريف للخدمات الغذائية.
غري مدرجة :رشكة بنده للتجزئة (ويتوىل عضويتها ممثالً
ملجموعة صافوال).
مدرجة( :رشكة هريف للخدمات الغذائية ،رشكة بوان).
غري مدرجة( :رشكة عبدالقادر املهيدب وأوالده ،رشكة مصدر ملواد
البناء ،رشكة رافال للتطوير العقاري ،رشكة زهور الريف التجارية،
رشكة البلد األمني ،رشكة إمداد املوارد البرشية لالستقدام ،رشكة
األوىل للتطوير العقاري ،الرشكة العربية لتنمية املياه والطاقة،
ورشكة بنده للتجزئة والتي يتوىل عضويتها ممثال للمجموعة)
مدرجة :بنك الرياض ،أسمنت العربية ،رشكة هريف
للخدمات الغذائية.
غري مدرجة :رشكة صافوال لألغذية ويتوىل عضويتها ممثالً
ملجموعة صافوال.

أ .بدر بن عبد الله العيىس

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

 8من 8

أ .عبد العزيز بن خالد الغفييل

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

 8من 8

أ .محمد عبد القادر الفضل

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

 8من 8

أ .عصام عبد القادر املهيدب

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

 8من 8

أ .فهد عبد الله القاسم

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

 8من 8

أ .عمر هدير نرصت الفاريس

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¡

¤

 7من 8

د .سامي محسن باروم

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

¤

¤

¤

 3من 3

أ .عبد العزيز إبراهيم العيىس

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

¤

¤

¤

 3من 3

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

¤

¤

¤

 3من 3

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

 8من 8

م .معتز قيص العزاوي
أ .طارق محمد إسامعيل (أمني مجلس اإلدارة)

أعضاء مجلس اإلدارة السابقني (للدورة التي إنتهت يف 2016/06/30م)
أ .إبراهـيم محمد العيىس

¤

¤

¤

¤

¤

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

 5من 5

أ .عبد الكريم أسعد أبو النرص

¤

¤

¤

¤

¤

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

 5من 5

مالحظة	* :تم املوافقة عىل النتائج املالية للربع الثاين 2016م بالتمرير بنا ًء عىل توصية لجنة املراجعة يف إجتامعها بتاريخ 2016/07/26م.
**	عقد مجلس اإلدارة ورشة عمل ملدة ( 3أيام) خالل شهر نوفمرب من العام 2016م ،تم تخصيصا فقط ملراجعة ومناقشة اسرتاتيجية وخطط املجموعة ورشكاتها الفرعية
وسياستها العامة وآليات الرقابة واملتابعة عىل عملية التنفيذ.

***	مل يحرض األستاذ /أمني محمد أمني شاكر (عضو مجلس إدارة مستقل) اجتامعي املجلس املنعقدين يف  19و 20يناير 2016م ،وتقدم باستقالته من عضوية املجلس خالل
شهر فرباير 2016م.

50

مجموعة صافوال التقرير السنوي ٢٠١٦

51

ثانيا ً :تقرير الحوكمة املؤسسية واإلفصاحات ذات الصلة تابع

د )5-بيان مبصلحة أعضاء مجلس اإلدارة الحاليني وتغريها خالل العام 2016م

د )3-4-مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة للعام 2016م
أ) املكافأة السنوية للمجلس وبدل حضور الجلسات:
فيام يتعلق باملكافأة السنوية لعضوية مجلس إدارة مجموعة صافوال والبالغة ( 200,000مئتي ألف ريال) والتي درجت صافوال رصفها يف ضوء الضوابط
املعمول بها من قبل الجهات املختصة ونظامها األساس ،فإنه ال توجد توصية للجمعية العامة للمساهمني برصف مكافأة عن العام 2016م وذلك
نظرا ً لعدم تحقيق الرشكة ألرباح عن هذا العام .والبيان أدناه يوضح البدالت األخرى التي تلقاه أعضاء املجلس للفرتة من  1/1وحتى  30أكتوبر 2016م
واملصاريف األخرى خالل العام 2016م*:

اسم العضو

املكافأة السنوية
لعضوية املجلس

بدل حضور اجتامعات*

بدل إضايف لألعضاء
خارج مدينة جدة*

اإلجاميل

مصاريف أخرى
(مصاريف مواصالت
وإقامة)

أوال :أعضاء مجلس اإلدارة غري التنفيذيني:
أ .سليامن عبد القادر املهيدب (رئيس املجلس)

0

م .عبد الله محمد نور رحيمي*** (العضو املنتدب /
الرئيس التنفيذي سابقاً) (مكافأته يف هذا البيان
بصفته عضو مجلس اإلدارة)

35.000

21.000

**56.000

24.645

0

35.000

ال ينطبق

35.000

9.536

أ .بدر محمد عبد الله العيىس

0

35.000

21.000

56.0000

21.961

أ .عبد العزيز بن خالد الغفييل

0

35.000

21.000

56.0000

29.336

أ .عصام عبد القادر املهيدب

0

35.000

21.000

56.0000

31.598

م .معتز قيص العزاوي

0

10.000

6.000

16.000

12.735

0

35.000

ال ينطبق

35.000

9.616

ثانياً :أعضاء مجلس اإلدارة املستقلني:
أ .محمد عبد القادر الفضل
أ .فهد عبد الله القاسم

0

35.000

21.000

56.0000

24.740

أ .عمر هدير نرصت الفاريس

0

30.000

18.000

48.000

****177,910

اسم العضو**

عدد األسهم يف
بداية عام 2016م

عدد األسهم يف
نهاية عام 2016م

صايف التغري يف
عدد األسهم خالل
العام

األرباح النقدية
املوزعة للعام
2016م

ملكية األقرباء (الزوجة واألوالد القرص)
وتغريها

أ .سليامن بن عبد القادر املهيدب

1.000

1,000

0

750

ال يوجد

أعضاء مجلس اإلدارة الحاليني
م .عبد الله بن محمد نور رحيمي

1,762

46,762

45,000

35,071

ال يوجد

أ .بدر بن عبد الله العيىس

1,025

1,025

0

768.75

ال يوجد

أ .عبد العزيز بن خالد الغفييل

1,000

1,000

0

750

ال يوجد

أ .عصام بن عبد القادر املهيدب

2,500

2,500

0

1,875

ال يوجد
ال يوجد

م .معتز بن قيص العزاوي

0

1,000

1,000

750

أ .محمد بن عبد القادر الفضل

6,304

6,304

0

4,728

أ .فهد بن عبد الله القاسم

2,000

2,000

0

1,500

ال يوجد

أ .عمر هدير نرصت الفاريس

1.000

1,000

0

750

ال يوجد

د .سامي بن محسن باروم

1.000

1,000

0

750

ال يوجد

أ .عبد العزيز بن إبراهيم العيىس

0

6,000

6,000

4,500

ال يوجد

 144سهامً (زوجة العضو)

أعضاء مجلس اإلدارة السابقني والتي انتهت فرتة عضويتهم يف 2016/06/30م
أ .إبراهـيم بن محمد العيىس

3,000

3,000

أ .عبد الكريم بن أسعد أبو النرص

18,000

2,525

0
()15,475

2,250

ال يوجد

13,500

ال يوجد

مالحظة	* :أرباح أعضاء مجلس اإلدارة تتضمن األرباح النقدية التي تم توزيعها للعام 2016م.

**	جميعهم أعضاء مجلس اإلدارة سعوديني عدا األستاذ عمر هدير نرصة الفاريس ،والذي يحمل جنسية أمريكية.

***	بلغ عدد أسهم أ .أمني بن محمد أمني شاكر (عضو مجلس اإلدارة املستقيل) يف بداية العام 2016م ( )15,446,460سهم ويف نهاية العام 2016م ( )5,810,082سهم ،وبلغت
األرباح النقدية املوزعة له للعام 2016م ( )6,736,772ريال ،كام ال توجد ملكية ألقاربه (الزوجة واألوالد القرص) خالل العام.

د .سامي محسن باروم

0

10.000

ال ينطبق

10.000

7.470

أ .عبد العزيز إبراهيم العيىس

0

10.000

6.000

16.000

15.021

د )6-لجان مجلس اإلدارة
للرشكة لجان فرعية منبثقة عن مجلس اإلدارة وعددها ( )3لجان فرعية تم تشكيل عضويتها من قبل أعضاء املجلس وأعضاء خارجيني وتنفيذيني من
ذوي الخربات والتخصصات يف مجال عمل اللجنة وهي (لجنة املكافآت والرتشيحات والحوكمة ،ولجنة االستثامر ولجنة املسئولية االجتامعية) ،ولهذه
اللجان ميثاق عمل معتمد من قبل مجلس اإلدارة يحدد صالحياتها وإجراءات عملها عدا لجنة املراجعة ،حيث تم تشكيلها وتحديد مهامها من قبل
الجمعية العامة العادية للمساهمني خالل العام 2016م حسب نظام الرشكات ،وفيام ييل ملخص حول أعامل لجان مجلس اإلدارة خالل العام 2016م:
د )1-6-أعامل لجان مجلس اإلدارة خالل العام 2016م

ثالثاً :أعضاء املجلس للدورة السابقة من  1/1وحتى 2016/06/30م
أ .إبراهـيم محمد العيىس

0

25.000

ال ينطبق

25.000

-

أ .عبد الكريم أسعد أبو النرص

0

25.000

ال ينطبق

25.000

-

اإلجاميل

0

355.000

135.000

490.000

364,568

مالحظة	* :مل يتلق أعضاء املجلس بدل حضور لجلسات املجلس التي انعقدت بعد تاريخ  31أكتوبر 2016م ،حيث كانت – قبل ذلك التاريخ – تعامل معاملة بدالت ومل تكن داخلة يف
تعريف مكافأة العضوية ،إىل أن تم تعريف املكافأة بشكل واضح يف «الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة مبوجب نظام الرشكات» من هيئة السوق املالية والتي بدأ
رسيانها اعتبارا ً من  31أكتوبر 2016م بإدخالها البدالت ضمن مكافأة عضوية املجلس.
**	املبلغ املذكور يف الجدول أعاله والخاص ببدل حضور الجلسات وبدل الحضور اإلضايف ومصاريف املواصالت للعام لسعادة رئيس مجلس إدارة املجموعة ،فإن سعادته
قد تنازل عنه وتربع به لدعم صندوق تكافل موظفي مجموعة صافوال.
***	كام تقايض العضو املنتدب السابق للمجموعة مبلغ  3,2مليون ريال نظري قيامه بأعامل استشارية وإدارية وفنية وذلك بعد انتهاء فرتته كرئيس تنفيذي للمجموعة
نهاية فرباير 2016م.

****	مصاريف تذاكر سفر (أمريكيا – السعودية) باإلضافة إىل بدل إقامة إلجتامعات املجلس للعام 2016م.
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د )1-1-6-لجنة املكافآت والرتشيحات والحوكمة

اجتامعات ودور اللجنة

تتكون لجنة املكافآت والرتشيحات والحوكمة من ( )5أعضاء جميعهم أعضاء مستقلني وغري تنفيذيني من أعضاء مجلس اإلدارة ممن لهم خربة يف
مجال عمل اللجنة ،وقد عقدت اللجنة ( )6اجتامعات خالل العام 2016م قامت فيها مبتابعة مسؤولياتها يف مجال املكافآت والرتشيحات والحوكمة،
وفيام ييل ملخصاً ألبرز مهام ومسؤوليات اللجنة وبيان بعضويتها وسجل حضور اجتامعاتها خالل العام:
ملخص الدور واملهام واملسؤوليات الرئيسة للجنة

وضع سياسات ملكافآت كبار التنفيذيني وخطط التعاقب اإلداري للمناصب القيادية ومتابعة تنفيذها ،بجانب التوصية ملجلس اإلدارة بالرتشيح لعضوية
مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عنه ومراجعة هيكل املجلس وتصنيف العضوية واالحتياجات املطلوبة من املهارات املناسبة لعضوية املجلس
والتحقق السنوي من استقاللية األعضاء املستقلني ،كام تقوم اللجنة باإلرشاف ومتابعة تطبيق نظام الحوكمة وضامن االلتزام به والعمل عىل
تطويره بشكل مستمر ،باإلضافة إىل التحقق يف املظامل التي ترد إىل املجموعة من املوظفني والعامل وتسويتها .ولالطالع عىل تفاصيل أوىف
حول نطاق عمل اللجنة ميكنكم الرجوع لدليل الحوكمة املنشور عىل موقع الرشكة اإللكرتوين (.)www.savola.com

مجموعة صافوال التقرير السنوي ٢٠١٦
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ثانيا ً :تقرير الحوكمة املؤسسية واإلفصاحات ذات الصلة تابع

د )3-1-6-لجنة املسؤولية االجتامعية

د )1-1-6-لجنة املكافآت والرتشيحات والحوكمة (تابع)

اجتامعات ودور اللجنة

بيان بعضوية اللجنة وسجل حضور إجتامعاتها

تتكون اللجنة من ( )5أعضاء من ذوي الخربات املتخصصة يف هذا املجال معظمهم من غري التنفيذيني ،وتعزيزا ً لدورها ومسئوليتها ،فقد عقدت
اللجنة ( )3اجتامعات خالل العام 2016م ملتابعة خطط وبرامج املسؤولية االجتامعية للمجموعة والتي تم تفصيلها سابقاً يف هذا التقرير ،وفيام ييل
ملخصاً ألبرز مهام ومسؤوليات اللجنة وبيان بعضويتها وسجل حضور اجتامعاتها خالل العام:

تسلسل االجتامعات خالل العام 2016م وتاريخها
دورة املجلس السابقة املنتهية
يف 2016/06/30م
اسم العضو

أ .محمد بن عبد القادر الفضل
(عضو مجلس إدارة مستقل)
أ .عصام بن عبد القادر املهيدب
(عضو مجلس إدارة غري تنفيذي)
أ .بدر بن عبد الله العيىس
(عضو مجلس إدارة غري تنفيذي)
م .عبد الله بن محمد نور رحيمي
(عضو مجلس إدارة غري تنفيذي)
أ .جوهان براند (عضو خارجي  -مستقل)
أ .طارق بن محمد إسامعيل

املنصب

 19يناير

 10فرباير

 29مارس

دورة املجلس الحالية التي
بدأت يف 2016/7/01م
 16مايو

31
أغسطس

 19أكتوبر

عدد مرات
الحضور

رئيس اللجنة

¤

¤

¤

¤

¤

¤

 6من 6

عضوا ً

¤

¤

¤

¤

¤

¤

 6من 6

عضوا ً

ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق

¤

¤

 2من 2

عضوا ً
عضوا ً
أمنياللجنة

ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق
ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق
¤
¤
¤
¤

¤
¤
¤

¤
¤
¤

 2من 2
 2من 2
 6من 6

أعضاء اللجنة السابقني والتي انتهت فرتة عضويتهم يف 2016/06/30م
أ .عبد العزيز بن خالد الغفييل*
عضوا ً
(عضو مجلس إدارة غري تنفيذي)
أ .إبراهيم بن محمد العيىس
عضوا ً
(عضو مجلس إدارة غري تنفيذي)

ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق
¤

¤

¤

¤

ال ينطبق ال ينطبق

 1من 1

¤

ال ينطبق ال ينطبق

 4من 4

مالحظة* :تم تعيني األستاذ /عبد العزيز بن خالد الغفييل (عضو مجلس إدارة غري تنفيذي) عضوا ً باللجنة اعتبارا ً من  19أبريل وحتى نهاية الدورة املنتهية يف  30يونيو 2016م يف املكان
الذي شغر بعد إستقالة العضو األستاذ /أمني بن محمد أمني شاكر من عضوية اللجنة خالل فرباير 2016م والذي مل يحرض إجتامعات اللجنة بتاريخ  19يناير و 20فرباير 2016م.

التقييم السنوي ملجلس اإلدارة

درجت مجموعة صافوال عىل التعاقد مع جهة استشارية متخصصة ومستقلة لعمل دراسة وتقييم لفاعلية أعامل وأداء املجلس ،حيث تم ذلك للعامني
2015/2014م من الدورة السابقة التي انتهت يف  30يونيو 2016م ،وحيث إنه تم انتخاب مجلس جديد بدأ أعامله اعتبارا ً من 2016/7/1م ،فسيتم البدء يف
إجرءات عمل تقييم للمجلس بعد انتهاء السنة األوىل للدورة الجديدة مبشيئة الله تحت إرشاف لجنة املكافآت والرتشيحات والحوكمة.

د )2-1-6-لجنة االستثامر

اجتامعات ودور اللجنة

ملخص الدور واملهام واملسؤوليات الرئيسة للجنة

تحديد ودراسة وتقييم الفرص االستثامرية للمجموعة وقطاعاتها الرئيسة داخل اململكة وخارجها والتوصية بها إىل مجلس اإلدارة ومتابعة تنفيذها
يف ضوء حدود الصالحيات املمنوح لها من قبل املجلس.

بيان بعضوية اللجنة وسجل حضور إجتامعاتها
تاريخ االجتامعات يف 2016م
املنصب

عمر هدير نرصت الفاريس (عضو مجلس إدارة مستقل) رئيس اللجنة
أ .عبد العزيز بن خالد الغفييل
عضوا ً
(عضو مجلس إدارة غري تنفيذي)
أ .فهد بن عبد الله القاسم
عضوا ً
(عضو مجلس إدارة مستقل)
د .سامي بن محسن باروم
عضوا ً
(عضو مجلس إدارة مستقل)
م .معتز بن قيص عزاوي
عضوا ً
(عضو مجلس إدارة غري تنفيذي)
عضوا ً
م .ريان بن محمد فايز  -تنفيذي
أمني اللجنة
أ .طارق بن محمد إسامعيل
أعضاء خالل الدورة السابقة
م .عبد الله بن محمد نور رحيمي
أ .عبد الكريم بن أسعد أبو النرص
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تفعيل دور املجموعة يف تبني سياسات ومبادرات تهدف إىل تنمية وخدمة املجتمع من خالل تطوير أسس ومعايري وخطط لربامج املسؤولية
االجتامعية ومتابعة تنفيذها يف ضوء الئحة عمل اللجنة املعتمدة من املجلس.

بيان بعضوية اللجنة وسجل حضور إجتامعاتها
تسلسل االجتامعات خالل العام 2016م وتاريخها
دورة املجلس السابقة املنتهية
يف 2016/06/30م
اسم العضو

املنصب

 1فرباير

دورة املجلس الحالية التي بدأت
يف 2016/7/01م
 28أغسطس

 1ديسمرب

عدد مرات
الحضور

عبد العزيز بن إبراهيم العيىس
(عضو مجلس إدارة مستقل)

رئيس اللجنة

ال ينطبق

¤

¤

 2من 2

م .ريان بن محمد حامد فايز  -تنفيذي

عضوا ً

ال ينطبق

¤

¡

 1من 2

أ .محمود بن منصور عبد الغفار – غري تنفيذي

عضوا ً

¡

¤

¡

 1من ٣

د .مريفت بن أحمد طاشكندي (عضو خارجي)

عضوا ً

¤

¤

¤

 3من 3

أحمد بن صالح عبد الله الرماح (عضو خارجي)

عضوا ً

ال ينطبق

¤

¤

 2من 2

أ .طارق بن محمد إسامعيل

أمني اللجنة

¤

¤

¤

 3من 3

أعضاء اللجنة السابقني والتي انتهت فرتة عضويتهم يف 2016/06/30م
م .عبد الله بن محمد نور رحيمي

رئيس اللجنة (سابقا)

¤

ال ينطبق

ال ينطبق

 1من 1

أ .عبد الكريم بن أسعد أبو النصــر

عضوا ً

¤

ال ينطبق

ال ينطبق

 1من 1

مالحظة:إستقالة العضو األستاذ /أمني بن محمد أمني شاكر من عضوية اللجنة خالل فرباير2016م والذي مل يحرض إجتامع اللجنة بتاريخ  1فرباير 2016م.

د )2-6-مكافآت أعضاء اللجان

أوال :مكافآت أعضاء اللجان من أعضاء مجلس اإلدارة:

تتكون لجنة االستثامر من ( )6أعضاء من مجلس اإلدارة معظمهم من غري التنفيذيني ،وقد عقدت اللجنة خالل العام 2016م عدد ( )2اجتامعات وذلك
تعزيزا ً لدور املجلس يف متابعة وتنفيذ الخطط االسرتاتيجية فيام يتعلق بالفرص االستثامرية للرشكة ،وفيام ييل ملخصاً ألبرز مهام ومسؤوليات
اللجنة وبيان بعضويتها وسجل حضور اجتامعاتها خالل العام:

اسم العضو

ملخص الدور واملهام واملسؤوليات الرئيسة للجنة

عضوا ً
عضوا ً

28
أغسطس

 18أكتوبر

عدد مرات
الحضور

¤

¡

 1من 2

¤

¤

 2من 2

¤

¤

 2من 2

¤

¤

 2من 2

¤
¤
¤

¤
¤
¤

 2من 2
 2من 2
 2من 2

استحق أعضاء مجلس اإلدارة واألعضاء باللجان املنبثقة من مجلس اإلدارة مكافآت اللجان وبدل حضور جلساتها حتى تاريخ  30أكتوبر  ،2016حيث أن تاريخ
رسيان «الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا ً لنظام الرشكات الخاصة برشكات املساهمة املدرجة» بدأ يف  31أكتوبر 2016م بإعتبار أن نظام
الرشكات السابق ال يحتسب مكافأة اللجان وبدل حضور جلساتها ضمن املكافأة السنوية لعضو املجلس ،إذ كانت مكافأة اللجان وبدالت حضور جلساتها
ضمن صالحيات املجلس ،يف حني أن الضوابط واإلجراءات التنظيمية املذكورة أدخلت تلك املكافآت ضمن مكافأة عضوية املجلس (باستثناء استحقاقات
أعضاء لجنة املراجعة(التي تم تحديدها واعتامدها من قبل الجمعية العامة للمساهمني.
ثانياً :أعضاء اللجان الخارجيني (من غري أعضاء املجلس):

أما أعضاء اللجان الخارجيني باللجان املنبثقة من مجلس اإلدارة ،فقد إستحقوا مكافأة عضوية اللجان وبدالت الحضور لكامل العام 2016م باعتبارهم
ليسوا أعضاء مبجلس إدارة مجموعة صافوال.
وفيام ييل تفاصيل املكافآت السنوية ألعضاء اللجان املنبثقة من مجلس إدارة املجموعة 2016م وبدل الحضور (من 2016/1/1م وحتى 2016/10/30م
ألعضاء مجلس إدارة مجموعة صافوال ولكامل الفرتة لألعضاء الخارجيني):

ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق
ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق
مجموعة صافوال التقرير السنوي ٢٠١٦
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ثانيا ً :تقرير الحوكمة املؤسسية واإلفصاحات ذات الصلة تابع

د )2-6-مكافآت أعضاء اللجان (تابع)

أ) مكافآت أعضاء لجنة املكافآت والرتشيحات والحوكمة
املكافأة السنوية
لعضوية اللجنة بواقع
 100ألف ريال

بدل حضور جلسات اللجنة
بواقع  5ألف ريال للجلسة

املجموع

أ .محمد عبد القادر الفضل

83,333

30,000

113,333

0

أ .عصام عبد القادر املهيدب

83,333

30,000

113,333

10,608

إسم العضو

املصاريف األخرى
(مصاريف مواصالت
وإقامة)

أ .بدر عبد الله العيىس

33,333

10,000

43,333

2,435

م .عبد الله محمد نور رحيمي

33,333

10,000

43,333

0

أ .جوهان براند (عضو خارجي  -مستقل)

50,000

10,000

60,000

11,809

أعضاء اللجنة السابقني (للدورة التي إنتهت يف 2016/06/30م)
أ .عبد العزيز خالد الغفييل

25,000

5,000

30,000

2,435

أ .إبراهيم محمد العيىس

50,000

20,000

70,000

0

اإلجاميل*

369,721

115,000

484,721

27,287

مالحظة * :تقاىض عضو اللجنة املستقيل أ .أمني شاكر مبلغ ( )11.389ريال كمكافأة عن عضويته يف اللجنة للفرتة من يناير وحتى تاريخ استقالته يف فرباير 2016م.

ب) مكافآت أعضاء لجنة اإلستثامر

هـ) دور فريق اإلدارة التنفيذية باملجموعة
يقوم الرئيس التنفيذي وفريق اإلدارة التنفيذية بتنفيذ االسرتاتيجيات والخطط التي يقرها مجلس اإلدارة سواء عىل مستوى مجلس إدارة املجموعة
أو املجالس الفرعية للرشكات التابعة للمجموعة ،وكذلك يقوم الفريق التنفيذي مبتابعة عمليات املجموعة ومتابعة تحقيق مؤرشات األداء
املرسومة عىل مستوى املجموعة والقطاعات وفقاً لقرارات مجلس املجموعة واملجالس الفرعية التابعة ،وتطبيق القوانني واألنظمة تحت ارشاف
مجلس اإلدارة ولجانه .كام توجد لجان فرعية وفرق عمل عىل مستوى الرشكات الفرعية الرئيسة للمساعدة يف عمليات اإلدارة واإلرشاف والرقابة
(كل حسب القطاع الذي يديره).
عىل التنفيذ ٌ
هـ )1-مكافآت ومخصصات كبار التنفيذيني باملجموعة لعام 2016م
فيام ييل استحقاقات ومكافآت كبار التنفيذيني يف املجموعة مبا فيهم الرئيس التنفيذي واملدير املايل للمجموعة عن العام 2016م عىل النحو
التايل (املبلغ بآالف الرياالت):
البيان

تفاصيل مكافآت كبار التنفيذيني* من بينهم الرئيس
التنفيذي واملدير املايل (بآالف الرياالت)

الرواتب

13,773

البدالت (شاملة بدل السكن ،املواصالت ،اإلستشفاء ،التعليم وغريه)

4,709

املكافآت االستثنائية خالل العام 2016م

2,500

املكافآت الدورية والسنوية (شاملة مكافأة األداء 2016م)

4,244

املجموع

25,226

املجموع

املصاريف األخرى
(مصاريف مواصالت
وإقامة)

مالحظة	:يتضمن إجاميل املبلغ املذكور جميع استحقاقات أعضاء الفريق التنفيذي الحايل للعام 2016م وعددهم ( )7مبا فيهم املدير املايل والرئيس التنفيذي (عدا املكافأة
السنوية للرئيس التنفيذي الحايل للعام 2016م) باإلضافة إىل ما تم دفعه لألعضاء التنفيذيني الذي استقالوا خالل العام وعددهم (( )2وذلك حسب املدة التي قضاها كل
منهام عىل حدة خالل العام 2016م) ،بجانب ما تم دفعه كمكافأة للرئيس التنفيذي السابق خالل العام لفرتة توليه منصب الرئيس التنفيذي سابقاً باإلضافة إىل راتبيه عن
شهري يناير وفرباير من العام 2016م.

-

هـ )2-بيان مبصلحة كبار التنفيذيني باملجموعة وتغريها خالل العام 2016م

إسم العضو

املكافأة السنوية
لعضوية اللجنة بواقع
 100ألف ريال

بدل حضور جلسات اللجنة
بواقع  5ألف ريال للجلسة

عمر هدير نرصت الفاريس (رئيس اللجنة)

33,333

5,000

38,333

أ .عبد العزيز خالد الغفييل

33,333

10,000

43,333

أ .فهد عبد الله القاسم

83,333

10,000

93,333

2,435

د .سامي محسن باروم

33,333

10,000

43,333

-

م .معتز قيص عزاوي

33,333

10,000

43,333

2,435

م .ريان محمد فايز  -تنفيذي

0

10,000

10,000

0

أعضاء اللجنة السابقني (للدورة التي إنتهت يف 2016/06/30م)
م .عبد الله محمد نور رحيمي

50,000

0

50,000

0

أ .عبد الكريم أسعد أبو النرص

50,000

0

50,000

0

اإلجاميل*

328,054

55,000

383,054

4,870

مالحظة * :تقاىض عضو اللجنة املستقيل أ .أمني شاكر مبلغ ( )11.389ريال كمكافأة عن عضويته يف اللجنة للفرتة من يناير وحتى تاريخ استقالته يف فرباير 2016م.

ج) مكافآت أعضاء لجنة املسئولية االجتامعية

إسم العضو

املكافأة السنوية
لعضوية اللجنة بواقع
 100ألف ريال

بدل حضور جلسات اللجنة
بواقع  5ألف ريال للجلسة

املجموع

أ .عبد العزيز إبراهيم العيىس

33,333

5,000

38,333

7,072

م .ريان محمد حامد فايز

0

5,000

5,000

0

املصاريف األخرى
(مصاريف مواصالت
وإقامة)

أ .محمود منصور عبد الغفار – غري تنفيذي

0

5,000

5,000

0

د .مريفت أحمد طاشكندي (عضو خارجي  -مستقل)

100,000

15,000

115,000

0

أ .أحمد صالح عبد الله الرماح (عضو خارجي  -مستقل)

50,000

10,000

60,000

7,072

	علامً بأن الرئيس التنفيذي الحايل قد طلب من لجنة املكافآت والرتشيحات والحوكمة تأجيل رصف مكافأته السنوية للعام 2016م إىل العام 2017م وذلك بناء عىل رغبته.

اسم العضو

عدد األسهم يف
بداية العام 2016م

عدد األسهم يف
نهاية العام 2016م

صايف التغري يف
عدد األسهم خالل
العام

األرباح النقدية
املوزعة للعام
2016م (بالريال)

ملكية األقرباء
(الزوجة واألوالد
القرص) وتغريها

م .ريان مــحمـد فـايز (الرئيس التنفيذي)

0

45,000

45,000

26,250

ال يوجد

أ .بدر حامد العوجان (الرئيس التنفيذي لقطاع األغذية)

11,000

21,000

10,000

15,750

ال يوجد

أ .هدى اللواتية (الرئيس التنفيذي لالستثامر حالياً)

0

0

0

0

ال يوجد

أ .نعامن فرخ محمد (املدير املايل)

0

0

0

0

ال يوجد

أ .رانيه سامي الرتيك (الرئيس التنفيذي للموارد البرشية)

0

0

0

0

ال يوجد

أ .طارق محمد إسامعيل (أمني مجلس اإلدارة)

10

10

0

7.50

ال يوجد

م .عبد الله محمد نور رحيمي (العضو املنتدب /الرئيس
تم ذكر ملكيته وتغريها خالل العام ضمن أعضاء مجلس اإلدارة أعاله
التنفيذي سابقاً)

ال يوجد

مالحظة	* :أرباح كبار التنفيذيني املبينة أعاله تتضمن األرباح النقدية التي تم توزيعها للعام 2016م.

**	بلغ عدد أسهم أ .موفق منصور جامل (الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة سابقاً) يف بداية العام 2016م ( )1000سهم ويف نهاية العام 2016م ( )1000سهم ،وبلغت األرباح
النقدية املوزعة له للعام 2016م ( )750ريال ،كام ال توجد ملكية ألقاربه (الزوجة واألوالد القرص) خالل العام.

***	ال يوجد لدى أ .فيصل حسني بدران (الرئيس التنفيذي لالستثامرسابقاً) أسهم يف بداية العام وال يف نهاية العام 2016م وبالتايل مل يتلق أي أرباح نقدية خالل العام
كام ال توجد ملكية ألقاربه (الزوجة واألوالد القرص) خالل العام.

أعضاء اللجنة السابقني (للدورة التي إنتهت يف 2016/06/30م)
م .عبد الله محمد نور رحيمي (رئيس اللجنة سابقاً)

50,000

5,000

55,000

0

أ .عبد الكريم أسعد أبو النصــر

50,000

5,000

55,000

0

اإلجاميل*

294,722

50,000

344,722

14,114

مالحظة * :تقاىض عضو اللجنة املستقيل أ .أمني شاكر مبلغ ( )11.389ريال كمكافأة عن عضويته يف اللجنة للفرتة من يناير وحتى تاريخ استقالته يف فرباير 2016م.
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ثانيا ً :تقرير الحوكمة املؤسسية واإلفصاحات ذات الصلة تابع

و) التعامالت التي بها مصلحة مبارشة أو غري مبارشة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار املساهمني وكبار التنفيذيني أو أي من أقربائهم من الدرجة األوىل
قامت الرشكة خالل عام 2016م بالدخول يف معامالت مع أطراف ذات عالقة ،ويف مثل هذه املعامالت تَتَّبع املجموعة نفس الرشوط واألسس التجارية
املتبعة مع الغري ودون أي تفضيل ،وتشمل األطراف ذات العالقة باملجموعة أعضاء مجلس اإلدارة وكبار املساهمني وكبار التنفيذيني أو أي من
أقربائهم من الدرجة األوىل وغريهم وفقاً ألنظمة هيئة السوق املالية ووزارة التجارة واإلستثامر ودليل الحوكمة يف هذا الخصوص ،وحيث إن هذه
األنظمة تقتيض اإلفصاح عن مثل هذه التعامالت ،وأخذ مصادقة الجمعية عىل املعامالت التي تتعلق بأعضاء مجلس اإلدارة وفيها مصلحة (مبارشة أو
غري مبارشة) لهم والرتخيص بها ،وفيام ييل ملخص لتلك املعامالت:
وصف الطرف ذو العالقة

املنصب وارتباطه

رشكة املراعي اململوكة بنسبة  %36,52من مجموعة
صافوال ولها ثالثة ممثلني يف عضوية مجلس إدارتها
والذين هم كذلك أعضاء يف مجلس إدارة صافوال .وهم:
(أ .سليامن بن عبد القادر املهيدب ،وأ .بدر بن عبدالله
العيىس) والذين هام أيضاً أعضاء يف مجلس إدارة
مجموعة صافوال ،واملهندس ريان محمد فايز (الرئيس
التنفيذي للمجموعة)( .كام أن م .عبد الله رحيمي كان
عضو يف مجلس اإلدارة حتى  5أكتوبر والذي خلفه أ .ريان
فايز بعد ذلك)

عضوية مجلس
إدارة ،وملكية رئيسة
تجاوزت %5

بعض الرشكات التابعة ملجموعة صافوال (يف قطاع األغذية والتجزئة) خالل عام
2016م بتعامالت تجارية عادية وعقود توريد ملواد غذائية واستهالكية مع رشكة
املراعي ورشكاتها التابعة وذلك بقيمة إجاملية قدرها  715.48مليون ريال ،وذلك
يف سياق األعامل العادية ووفقاً للرشوط التجارية السائدة ودون أي تعامالت
تفضيلية،وفيامييلتفاصيلها:
•قامت رشكة بنده للتجزئة (إحدى رشكات مجموعة صافوال) مبعامالت تجارية عبارة
عن رشاء مواد غذائية استهالكية بقيمة اجاملية قدرها  514.61مليون ريال.
•قامت رشكة بنده للتجزئة (إحدى رشكات مجموعة صافوال) مبعامالت تجارية مع
رشكة حائل للتنمية الزراعية اململوكة لرشكة املراعي ،وتتمثل تلك املعامالت
التجارية يف رشاء منتجات غذائية مبوجب عقود توريد بلغت قيمتها اإلجاملية
( )91,95مليون ريال.
•قامت الرشكة املتحدة للسكر (قطاع صافوال لألغذية) مبعامالت تجارية عبارة عن
مبيعات منتجات سكر بقيمة إجاملية قدرها  108.84مليون ريال.
•قامت رشكة عافية العاملية (قطاع صافوال لألغذية) مبعامالت تجارية عبارة عن
مبيعات منتجات زيوت طعام بقيمة إجاملية قدرها  76,00ألف ريال.

رشكة عبد القادر املهيدب وأوالده املالكة لنسبة %8,21
ورشكة املهيدب القابضة واملالكة لنسبة  %6,36من
مجموعة صافوال والتي يرتأس مجلس إدارتهام سعادة أ.
سليامن عبد القادر املهيدب والذي يرتأس كذلك مجلس
إدارة صافوال .كام أن األستاذ عصام عبد القادر املهيدب -
عضو املجلس هو الرئيس التنفيذي ملجموعة املهيدب)

رئيس مجلس إدارة،
وملكية رئيسة
تجاوزت %5

قامت بعض الرشكات التابعة ملجموعة صافوال (يف قطاع األغذية والتجزئة) مبعامالت
وعقود تجارية مع رشكة املهيدب لألغذية (إحدى رشكات عبد القادر املهيدب
وأوالده) وذلك بقيمة إجاملية قدرها  247.72مليون ريال ،وذلك يف سياق األعامل
العادية ،حسب التفصيل أدناه:
•قامت رشكة بنده التجزئة بالتعامل تجارياً مع رشكة عبدالقادر املهيدب واوالده ،من
خالل تأجري مواقع من رشكة عبدالقادر املهيدب و أوالده ،حيث بلغ إجاميل قيمة
العقود املنفذة حوايل  9,17مليون ريال خالل العام 2016م.
•قامت رشكة بنده التجزئة بالتعامل تجارياً مع إحدى الرشكات التي لها عالقة برشكة
عبدالقادر املهيدب واوالده وهي (رشكة ميار لألغذية) من خالل رشاء منتجات
غذائية مبوجب عقود توريد ،حيث بلغ إجاميل قيمة العقود املنفذة حوايل
 233,76مليون ريال خالل العام 2016م.
•قامت الرشكة املتحدة للسكر ببيع سلعة السكر (أحدى الرشكات التابعة لرشكة
صافوال لألغذية) إىل رشكة املهيدب لألغذية مبوجب عقود توريد ،حيث بلغ إجاميل
قيمة العقود املنفذة حوايل  3,38مليون ريال خالل العام 2016م.
•قامت رشكة بنده للتجزئة مبعامالت وعقود تجارية مع رشكة املهباج الشامية
للتجارة إحدى الرشكات التابعة لرشكة عبدالقادر واوالده و ذلك بتأجري مواقع لبيع
منتجاتها داخل مراكز التسوق (بنده) وذلك بقيمة إجاملية  1,41مليون ريال خالل
العام 2016م.

رشكة هريف للخدمات الغذائية اململوكة بنسبة %49
للمجموعة (ملكية مبارشة وغري مبارشة) والتي يتوىل
عضوية مجلس إدارتها ( )4أعضاء ممثلني للمجموعة
وهم (أ .عصام عبد القادر املهيدب – رئيس مجلس
إدارة هريف ،وأ .عبد العزيز خالد الغفييل واألستاذ معتز
عزاوي وهام أيضاً أعضاء يف مجلس إدارة املجموعة
باإلضافة إىل عضوية املهندس ريان فايز والذي يشغل
منصب الرئيس التنفيذي ملجموعة صافوال ورشكة بنده
للتجزئة باإلنابة).

قامت بعض الرشكات التابعة ملجموعة صافوال (يف قطاع األغذية والتجزئة) خالل
عضوية مجلس
إدارة ،وملكية رئيسة عام 2016م مبعامالت وعقود تجارية مع رشكة هريف للخدمات الغذائية بقيمة
إجاملية قدرها  37.98مليون ريال وذلك يف سياق األعامل العادية ،حسب
تجاوزت %5
التفصيل أدناه:
•قامت رشكة بنده للتجزئة إحدى رشكات مجموعة صافوال مبعامالت تجارية عبارة
عن (إيجار محالت تجارية ومشرتيات تجزئة ملواد غذائية) بقيمة إجاملية قدرها
 34.08مليون ريال.
•قامت رشكة عافية العاملية (إحدى رشكات مجموعة صافوال) مبعامالت تجارية
عبارة عن مبيعات منتجات (زيوت طعام) بقيمة إجاملية قدرها  3.90مليون ريال.

رشكة كنان للتطوير العقاري واململوكة بنسبة %29,99
ملجموعة صافوال والتي يتوىل عضوية مجلس إدارتها
أعضاء ممثلني ملجموعة صافوال والذين هم أيضاً أعضاء
مبجلس إدارة املجموعة .وهم (أ.محمد الفضل ،د .سامي
باروم) باإلضافة إىل املهندس ريان محمد فايز الرئيس
التنفيذيللمجموعة.

قامت مجموعة صافوال وبعض الرشكات التابعة لها (يف قطاع التجزئة) مبعامالت
عضوية مجلس
إدارة ،وملكية رئيسة وعقود تجارية عبارة عن إيجار محالت تجارية مع رشكة كنان للتطوير العقاري
وذلك بقيمة إجاملية قدرها  41.40مليون ريال ،خالل عام 2016م وذلك يف سياق
تجاوزت %5
األعامل العادية.
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طبيعة املعاملة

ز) أمور تتعلق بجهات ذات عالقة
بجانب ما ذكر أعاله ،فإن املعامالت التالية متت مع أطراف ذات عالقة والتي تتمثل يف بيع ورشاء منتجات أو إيجار محالت يف طور النشاط العادي
لرشكات تابعة للمجموعة أو ذات صلة ببعض الرشكات التابعة .يتم االتفاق عىل رشوط هذه املعامالت بني هذه الجهات وفقاً لألسس املتعارف عليها
مع الغري ودون أي تفضيالت.
اسم الرشكة

طبيعة العالقة

2016م

رشكة بنده للتجزئة

إحدى رشكات مجموعة
صافوال(اململوكة بنسبة
 %91ملجموعة صافوال)

قامت رشكة بنده للتجزئة (إحدى رشكات مجموعة صافوال) خالل عام 2016م بتعامالت تجارية عادية عبارة
عن بيع ورشاء منتجات غذائية وإيجارات محالت مع بعض الرشكات التابعة ملجموعة صافوال وذلك بقيمة
إجاملية قدرها  388,51مليون ريال وذلك يف سياق األعامل العادية ،وفيام ييل تفاصيلها:

الرشكة املتحدة للسكر

قامت رشكة عافية العاملية (إحدى رشكات صافوال لألغذية) بعمليات تجارية تتمثل يف عمليات تسويق
إحدى رشكات قطاع
صافوال لألغذية (اململوك وتوزيع ملنتجات السكر وذلك مببلغ  390.07مليون ريال.
ملجموعة صافوال)

رشاء منتجاتها من السكر من الرشكة املتحدة للسكر (إحدى رشكات صافوال لألغذية) مببلغ  71.03مليون ريال.
رشاء منتجات زيوت طعام من رشكة عافية العاملية (إحدى رشكات صافوال لألغذية) مببلغ  178,67مليون ريال
إيجار محالت ومراكز تجارية من رشكة املتون العاملية لالستثامر العقاري القابضة (إحدى رشكات مجموعة
صافوال) مببلغ  138,81مليون ريال.

ز )1-إقرارات مجلس اإلدارة وفقاً ألنظمة هيئة السوق املالية للعام 2016م
انطالقا من مبدأ االلتزام مبتطلبات املادة ( )43من قواعد التسجيل واإلدراج والتي تلزم الرشكة باإلفصاح عام ورد بهذه املادة من متطلبات يف
تقريرها السنوي ملجلس اإلدارة بجانب تقديم إقرارات من املجلس حول ما ال ينطبق عليها أو اإلقرارات األخرى التي تتطلبها الفقرة ( )23من ذات
املادة من الرشكة املساهمة املدرجة ،عليه يقر املجلس مبا ييل:
ز )1-1-اإلقرارات ذات العالقة باملادة ( )43من قواعد التسجيل واإلدراج
الفقرة وفقاً للامدة ( )43من قواعد التسجيل واإلدراج

اإلقرار/التأكيد

ُص ِدر وكبار
وصف ألي مصلحة يف فئة األسهم ذات األحقية يف التصويت تعود ألشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة امل ْ
ُص ِدر بتلك الحقوق مبوجب املادة ( )45من هذه القواعد ،وأي تغيري يف تلك الحقوق
التنفيذيني وأقرباءهم) أبلغوا امل ْ
خالل السنة املالية األخرية.

ال توجد

وصف ألي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس إدارة امل ُصدر وكبار التنفيذيني وأقربائهم
ُص ِدر أو أي من رشكاته التابعة ،وأي تغيري يف تلك املصلحة أو تلك الحقوق خالل السنة
يف أسهم أو أدوات دين امل ْ
املالية األخرية.

ال توجد

ملحوظة :علامً بأن الرشكة قد أفصحت عن مصلحة أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيني وأقربائهم سابقاً يف هذا التقرير.
وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة
ُص ِدر خالل السنة املالية مع إيضاح أي عوض حصل عليه املصدر مقابل ذلك.
أصدرها أو منحها امل ْ

ال توجد

وصف ألي حقوق تحويل أو اكتتاب مبوجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب ،أو
ُص ِدر.
حقوق مشابهة أصدرها أو منحها امل ْ

ال توجد

ُص ِدر ألي أدوات دين قابلة لالسرتداد ،وقيمة األوراق املالية املتبقية ،مع
وصف ألي اسرتداد أو رشاء أو إلغاء من جانب امل ْ
ُص ِدر وتلك التي اشرتتها رشكاته التابعة.
التمييز بني األوراق املالية املدرجة التي اشرتاها امل ْ

ال توجد

ُص ِدر أو أحد كبار التنفيذيني عن أي راتب أو تعويض:
بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل مبوجبه أحد أعضاء مجلس إدارة امل ْ
أ) أحد أعضاء مجلس اإلدارة:

«إن سعادة األستاذ سليامن عبد القادر املهيدب  -رئيس مجلس إدارة املجموعة قد تنازل عن بدل حضور الجلسات وبدل
الحضور اإلضايف ومصاريف املواصالت للعام املايل 2016م وتربع بها لدعم صندوق تكافل موظفي املجموعة والبالغة
 77.705ريال».
ب) أحد كبار التنفيذيني.

توجد

ال توجد
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ثانيا ً :تقرير الحوكمة املؤسسية واإلفصاحات ذات الصلة تابع

ز )1-1-اإلقرارات ذات العالقة باملادة ( )43من قواعد التسجيل واإلدراج (تابع)
الفقرة وفقاً للامدة ( )43من قواعد التسجيل واإلدراج

اإلقرار/التأكيد

ُص ِدر عن أي حقوق يف األرباح.
بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل مبوجبه أحد مساهمي امل ْ

ال توجد

يقر مجلس اإلدارة مبا ييل:
أ)

أن سجالت الحسابات أُعدّت بالشكل الصحيح.

ب) أن نظام الرقابة الداخلية أُعد عىل أسس سليمة ونُفّذ بفعالية.

ُص ِدر (مجموعة صافوال) عىل مواصلة نشاطه.
ج) أنه ال يوجد أي شك يذكر يف قدرة امل ْ

ك) ما تم تطبيقه من أحكام الئحة الحوكمة الصادرة من هيئة السوق املالية واألحكام التي مل تطبق وأسباب عدم التطبيق
يقر املجلس بأن املجموعة قد قامت خالل العام 2016م بتطبيق كافة بنود الئحة حوكمة الرشكات الصادرة من هيئة السوق املالية السعودية ،عدا
البنود االسرتشادية (غري اإللزامية) التالية والتي تم توضيح أسباب عدم التوافق معها أو عدم إنطباقها:
الفقرة/املادة

مضمون أو نص الفقرة

رشح عدم التوافق /وتربيره

الفقرة (ب) من املادة
السادسة من الئحة
حوكمة الرشكات
(التصويت الرتاكمي)

هل يشري النظام األساس للرشكة باستخدام
طريقةالتصويتالرتاكمي؟.

الرشح :مل يتم التوافق مع هذه الفقرة املتعلقة بالتصويت الرتاكمي واملشار إليها،
وذلك نظرا ً لعدم موافقة الجمعية العامة للمساهمني عىل استخدام طريقة التصويت
الرتاكمي ،كآلية النتخاب املجلس.

مالحظة:تؤكد الرشكة بأنها قد قامت خالل شهر يناير 2013م بإصدار صكوك لعدد من املستثمرين مبقدار  1,5مليار ريال كإصدار أول من إجاميل قيمة صكوك مساوية لرأسامل الرشكة،
سيتم طرحها عىل مراحل ،حيث سبق أن وافقت الجمعية العامة للمساهمني يف اجتامعها املنعقد بتاريخ 2012/12/5م.

ز )2-1-اإلقرارات ذات العالقة بالئحة حوكمة الرشكات للعام 2016م (حسب منوذج  8الخاص بالتوافق مع الحوكمة):
اإلقرار/التأكيد

الفقرة (د) من املادة
السادسة من الئحة
حوكمة الرشكات.

ال توجد أي تحفظات من املحاسب القانوين عىل القوائم املالية للمجموعة وفقاً لتقريره عن العام 2016م .هذا ويلتزم مجلس اإلدارة بتزويد هيئة
السوق املالية بأي معلومات إضافية تطلبها يف أي وقت يف حالة إبداء املراجع ألي تحفظات حول القوائم املالية السنوية.
ال توجد أي اختالفات عن معايري املحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبني القانونيني.
املعي من أجلها ،حيث تم تعيني مكتب ( )KPMGملراجعة
مل يوص مجلس اإلدارة خالل العام 2016م باستبدال املحاسب القانوين قبل انتهاء الفرتة
َّ
حسابات الرشكة للعام 2016م ومل يتم استبداله خالل العام.
مل يحدث أن تسلمت الرشكة من املحاسب القانوين للرشكة طلباً بانعقاد الجمعية العامة خالل السنة املالية املنتهية ومل يتم انعقادها.
مل تقدم الرشكة أي قرض نقدي من أي نوع ألعضاء مجلس إدارتها ،كام مل تضمن أي قرض يعقده واحد منهم مع الغري.
مل يتم تنفيذ أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض عىل الرشكة من هيئة السوق املالية أو من أي جهة ارشافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى.
تؤكد الرشكة بأنها مل تضع أي إجراء أو قيد قد يؤدي إىل إعاقة استخدام املساهم لحقه يف التصويت.

ال يتضمن النظام األساس للمجموعة ،أسلوب التصويت الرتاكمي كأسلوب الختيار أعضاء مجلس اإلدارة يف الجمعية العامة للمساهمني ،حيث تم عرضه
عىل الجمعية العامة للمساهمني مرتني سابقاً إال أن الجمعية مل توافق عىل تطبيقه وبالتايل مل يتبع كأسلوب تصويت النتخاب أعضاء املجلس ،ومل
يدرج نص يتعلق به يف النظام األساس للرشكة.
تؤكد الرشكة بأنها ال تقوم حالياً بتطبيق خطط لحقوق خيار متلك األسهم للموظفني ،وسيتم اإلفصاح عنها متى ما تم تبنيها من قبل الرشكة.
مل يتلق رئيس مجلس اإلدارة أي طلب مكتوب بعقد اجتامعات طارئة من اثنني من األعضاء أو أكرث خالل السنة املالية املنتهية 2016م.
مل يقم مجلس اإلدارة بإبراء أي من مديني الرشكة من التزاماتهم خالل العام 2016م.

يجب عىل املستثمرين من األشخاص ذوي
الصفة االعتبارية الذين يترصفون بالنيابة عن
غريهم  -مثل صناديق االستثامر  -اإلفصاح
عن سياساتهم يف التصويت وتصويتهم
الفعيل يف تقاريرهم السنوية ،وكذلك
اإلفصاح عن كيفية التعامل مع أي تضارب
جوهري للمصالح قد يؤثر عىل مامرسة
الحقوق األساسية الخاصة باستثامراتهم.

التربير :مل تطبق املجموعة هذه الفقرة نظرا ً لعدم موافقة الجمعية العامة للمساهمني
سابقاً عىل اتباع أسلوب التصويت الرتاكمي كآلية النتخاب املجلس .حيث تقدم مجلس إدارة
املجموعة مرتني بتوصية للجمعية العامة لتبني طريقة التصويت الرتاكمي كآلية النتخاب
املجلس ،إال أن الجمعية العامة مل توافق عىل تطبيقه.

الرشح :مل يتم تطبيق الفقرة (د) من املادة السادسة من الئحة حوكمة الرشكات ألنها ال
تنطبق عىل الرشكة:

التربير :إن هذه املادة تخاطب الشخصيات االعتبارية مثل (الصناديق االستثامرية أو رشكات
ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة مقفلة أو أي مؤسسات أخرى غري مدرجة) ،والتي قد
ال تقوم بنرش تقاريرها السنوية أصال وإن تم نرشها قد ال تكون مستوفية للمعايري الجيدة
يف كتابة التقارير .كام مل يقم أي من املعنيني من الشخصيات املشار إليها يف الفقرة
بتزيود الرشكة خالل العام 2016م مبا يفيد ذلك ،وبالتايل يصعب عىل مجموعة صافوال
االطالع عىل سياساتهم يف التصويت وتصويتهم الفعيل وكيفية تعاملهم مع أي تضارب
جوهري يف املصالح قد يؤثر عىل مامرسة الحقوق األساسية الخاصة.

وفيام يتعلق بسياسة املجموعة (ككيان وازن) يف التصويت عىل حاالت تضارب املصالح
والتعامالت مع األطراف ذات العالقة ،فإنها تقوم باإلفصاح عنها يف التقرير السنوي
ملجلس اإلدارة والتعامل معها وفقاً ألنظمة هيئة السوق املالية ووزارة التجارة
واإلستثامر للتصويت عليها من قبل الجمعية العامة للمساهمني خاصة إذا كانت لها عالقة
بأعضاء املجلس وتثبيتها يف محرض املجلس ومراعاة عدم تصويت من لهم عالقة بها
سواء يف اجتامع مجلس اإلدارة أو الجمعية العامة ،وإذا مل تكن لها عالقة بأعضاء املجلس
ولها عالقة بأطراف أخرى ذات عالقة يتم اإلفصاح عنها يف التقرير السنوي للمجلس .كام
ال يقوم ممثليها بالتصويت عىل أي بنود لها مصلحة فيها يف شخصية اعتبارية أخرى
وفقاً للنظام.

مل يقم املراجع الخارجي للمجموعة خالل العام 2016م بتقديم أي خدمات ذات طبيعة استشارية للرشكة ومل يتلق أي أتعاب يف هذا الخصوص.

تؤكد الرشكة أنه مل يحدث أن تسلمت من مساهمني ميلكون  %5من رأس املال أو أكرث طلباً بانعقاد الجمعية العامة أو إضافة بند إىل جدول أعاملها أو
أكرث عند إعداده خالل العام ومل يتم انعقادها.

يف حال أن النظام األساس للرشكة يشري إىل
استخدام طريقة التصويت الرتاكمي ،هل تم
استخدامه عند التصويت عىل اختيار أعضاء
مجلس اإلدارة الحاليني يف الجمعية العامة
التي تم انتخابهم فيها؟

الفقرة (ط) من املادة
الثانية عرش من الئحة
حوكمة الرشكات.

الرشح :مل يتم تطبيق الفقرة (ط) من املادة الثانية عرش من الئحة حوكمة الرشكات ألنها ال
تنطبق عىل الرشكة.

هل التزم جميع األشخاص ذوي الصفة
االعتبارية  -الذين يحق لهم بحسب نظام
الرشكة تعيني ممثلني لهم يف مجلس اإلدارة التربير :إن النظام األساس للرشكة ال يتضمن إعطاء أي شخصية اعتبارية الحق يف تعيني
 عدم التصويت عىل اختيار األعضاء اآلخرينممثلني لها يف عضوية املجلس.
يف مجلس اإلدارة؟

ل) اإلجراءات التي وضعتها املجموعة لإلرشاف العام عىل نظام الحوكمة ومراقبة مدى فاعليته وتعديله عند الحاجة
يوجد لدى املجموعة دليل للحوكمة ( )Corporate Governance Manualتم تطويره وإقراراه ألول مرة عام 2004م ،ويتم تطويره بشكل مستمر ومبا
ينسجم مع الئحة الحوكمة الصادرة من هيئة السوق املالية السعودية وأفضل املامرسات الدولية يف مجال الحوكمة والشفافية ،وقامت صافوال
بإيداع النسخة املحدثة واملعتمدة من قبل املجلس لدى إدارة الحوكمة بهيئة السوق املالية السعودية.
قامت الرشكة خالل العام 2016م بالتعاقد مع مكتب استشاري متخصص ملراجعة دليل الحوكمة وتحديثه يف ضوء نظام الرشكات واألنظمة الجديدة
الصادرة من الجهات املحتصة وبعض اإلحتياجات التنظيمية الهيكلية املتعلقة بنموذج الرشكة القابضة وعالقتها مع الرشكات الفرعية ،حيث يتوقع
اإلنتهاء من هذا العمل وإعتامده من األجهزة اإلدارية خالل العام 2017م.
توجد لجنة منبثقة عن مجلس اإلدارة تسمى «لجنة املكافآت والرتشيحات والحوكمة» من بني مهامها اإلرشاف عىل تطبيق آليات ومعايري الحوكمة
والشفافية ،كذلك يوجد ضابط للحوكمة وااللتزام وفريق داخيل عىل مستوى املجموعة ملتابعة تطبيق نظام الحوكمة باملجموعة والقرارات التي
تصدرها اللجنة بخصوص الحوكمة ورفع تقارير دورية للجنة حول مستوى توافق املجموعة مع متطلبات الحوكمة ،باإلضافة لإلرشاف العام من قبل
مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة عىل تطوير وتطبيق نظام الحوكمة بشكل عام.
جائزة سعفة القدوة الحسنة للشفافية والنزاهة
واصلت املجموعة جهودها خالل العام 2016م يف تطبيق آليات الحوكمة ،من خالل مجالس إدارتها واملجالس الفرعية للرشكات واللجان وفريق اإلدارة
التنفيذية باإلدارة العامة والقطاعات ،التزامها وحرصها املستمر عىل تطبيق نظام الحوكمة من خالل التزامها بدليل الحوكمة الخاص باملجموعة
ورشكاتها الفرعية وتطبيق األنظمة واللوائح الصادرة عن هيئة السوق املالية السعودية وأنظمة وزارة التجارة واإلستثامر باإلضافة إىل تطبيق أفضل
املامرسات العاملية يف مجال الحوكمة والشفافية ،ونتيجة لهذه الجهودة فقد حصلت املجموعة عىل جائزة سعفة القدوة الحسنة ،حيث تم تكريم
الفائزين خالل حفل أقيم يف  26أكتوبر 2016م.
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ثالثاً :تقرير لجنة املراجعة للعام 2016م

 )1املقدمة
وافق مجلس الوزراء عىل النظام الجديد للرشكات يف جلسته املنعقدة يوم االثنني املوافق  9نوفمرب 2015م وقد تم نرش النظام يف الجريدة
الرسمية (جريدة أم القرى) يف  22صفر 1437هـ املوافق  4ديسمرب 2015م ،وقد أعلنت وزارة التجارة واإلستثامر بأن النظام الجديد للرشكات سيدخل
حيز التنفيذ بعد  150يوما من تاريخ نرش النظام يف الجريدة الرسميه واملوافق  2مايو 2016م.
ووفقا للامدة ( )104من قانون الرشكات الجديد التي تنص عىل أنه»:يجب عىل لجنة املراجعة النظر يف القوائم املالية للرشكة والتقارير وامللحوظات
التي يقدمها مراجع الحسابات ،وإبداء مرئياتها حيالها إن وجدت ،وعليها كذلك إعداد تقرير عن رأيها يف شان مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية يف
الرشكة وعام قامت به من أعامل أخرى تدخل يف نطاق اختصاصها ،وعىل مجلس اإلدارة أن يودع نسخاً كافية من هذا التقرير يف مركز الرشكة الرئيس
قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بعرشة أيام عىل األقل؛ لتزويد كل من رغب من املساهمني بنسخة منه ،ويتىل التقريرأثناء انعقاد الجمعية».
يرسنا أن نشارككم تقرير لجنة املراجعة ملجموعة صافوال وفقا للامدة ( )104من نظام الرشكات الجديد كام يسعدنا اإلجابة عىل استفساراتكم بهذا
الخصوص بعد قراءة التقرير من قبل رئيس لجنة املراجعة.
 )٢التعيني
تم تعيني لجنة املراجعة لرشكة مجموعة صافوال يف اجتامع الجمعية العامة العادية رقم ( )38والتي عقدت بتاريخ  26يوليو 2016م يف متام الساعة
 7:30مساءا ً استنادا للامدة رقم ( )101من نظام الرشكات الجديد ،وقد متت املوافقة بأغلبية األصوات الحارضة والبالغة  322393446صوتا ًوالتي متثل
 %99,99من نسبة الحضور و %60,3من أصل أسهم رأس مال الرشكة البالغ  533980684سهامً عىل تشكيل لجنة املراجعة للدورة الجديدة والتي بدأت
اعتبارا من  1يوليو 2016م وملدة ثالث سنوات واعتامد الئحة عملها املتضمنة مهامها ،ومسئولياتها ،وقواعد وضوابط عملها ومكافآت أعضائها،
باإلضافة إىل تعيني كل من السادة :أ .فهد عبد الله القاسم ،أ .عبد العزيز خالد الغفييل ،أ .عبد العزيز إبراهيم العيىس ،د .عبد الرؤوف سليامن باناجة،
أ .خالد محمد الصليع كأعضاء اللجنة.
عقدت لجنة املراجعة املعينة أوىل اجتامعها مبارشة بعد اجتامع الجمعية العامة العادية واختارت السيد فهد القاسم رئيسا لها (عضو مجلس
إدارة مستقل).
 )٣الهيكل التشغييل للمجموعة
إن الهيكل الحايل للنموذج التشغييل الذي تتبناه املجموعة كرشكة قابضة استثامرية اسرتاتيجية يظهر استقالل النواحي التشغيلية للرشكات الفرعية
باملجموعة ويف املقابل فإن جميع التعامالت التي تتم بني لجان وإدارات املراجعة للمجموعة من جهه ورشكاتها التابعة من جهه أخرى تكون
محكومة بالتمثيل اإلداري للمجموعة يف لجان املراجعة بالرشكات التابعة .كام أن هذه التعامالت محكومة أيضاً بالئحة أعامل كال من لجنة املراجعة،
وإدارة املراجعة الداخلية والئحة تفويض الصالحيات التي وضعت لصياغة هذه التعامالت.
 )٤اإلجتامعات
تجتمع لجنة املراجعة  4مرات يف السنة عىل األقل وقد تزيد متى دعت الحاجة ،وتعقد اجتامعات اللجنة عند اكتامل النصاب القانوين وذلك بحضور
أغلبية أعضائها سواء أصالة أو توكيالً عن غريهم من األعضاء ،وقد عقدت لجنة املراجعة  7اجتامعات خالل العام 2016م وبإكتامل النصاب القانوين
املحدد ( 3اجتامعات بحضور أعضاء لجنة املراجعة للدورة الحالية و 4اجتامعات بحضور أعضاء لجنة املراجعة للدورة السابقة).
 )1-4ملخص الدور واملهام واملسؤوليات الرئيسة للجنة
اإلرشاف عىل خطط إدارة املراجعة الداخلية وأعاملها والتحقق من فاعليتها مبا يتامىش مع األنظمة والقوانني واألعراف املهنية بهذا الخصوص ،مبا
يف ذلك النظر يف القوائم املالية األولية الربع سنوية والسنوية قبل عرضها عىل مجلس اإلدارة وإبداء الرأي والتوصية يف شأنها وذلك للتحقق
من نزاهتها وعدالتها وشفافيتها وأي متطلبات أخرى تقتضيها األنظمة والقوانني واألعراف املهنية بهذا الشأن ،وكذلك دراسة نظام الرقابة الداخلية
وفاعليته ورفع تقارير دورية بخصوصها ملجلس اإلدارة ،بجانب التوصية ملجلس اإلدارة بتعيني مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم
أدائهم ،والتحقق من استقالل مراجع الحسابات وموضوعيته ،ومدى فعالية أعامل املراجعة ،مع األخذ يف االعتبار القواعد واملعايري ذات الصلة .كذلك
التحقق يف املظامل التي ترد إىل املجموعة من أصحاب املصالح وتسويتها ،ومراجعة صفقات األشخاص ذوي العالقة .باإلضافة إىل تحديد املخاطر
ووضع تصور لها وإدارتها بشكل فعال ومستمر حسب اآلليات والسياسات والخطط املتبعة وأفضل املامرسات يف هذا الشأن .ولالطالع عىل تفاصيل
أوىف حول نطاق عمل اللجنة ميكنكم الرجوع الئحة عمل لجنة املراجعة املنشور عىل موقع الرشكة اإللكرتوين (.)www.savola.com

 )2-4مؤهالت أعضاء لجنة املراجعة
أعضاء اللجنة من أعضاء مجلس إدارة املجموعة سبق ذكر مؤهالتهم ضمن مؤهالت أعضاء املجلس سابقاً يف منت هذا التقرير.
بقية األعضاء من غري أعضاء مجلس اإلدارة وهم:
•	د .عبد الرؤوف باناجة :يحمل درجة الدكتوراة يف االقتصاد ،جامعة كاليفورنيا ،سانتا باربارا( 1981 ،الواليات املتحدة األمريكية) ويتوىل حالياً العديد
من العضويات يف مجالس إدارات رشكات واللجان منها عضوية لجنة املراجعة يف رشكة بنده للتجزئة ،ورشكة صافوال لألغذية وعدد من الرشكات
املساهمة األخرى .كام شغل سابقاً منصب مستشار نائب محافظ مؤسسة النقد العريب السعودي (ساما) ،ومستشار اقتصادي يف وزارة املالية،
وتقلد عدد من املناصب يف عدد من البنوك املحلية واإلقليمية.
•	أ .خالد محمد الصليع :يحمل درجة البكالوریوس يف العلوم اإلداریة ،قسم املحاسبة ،جامعة امللك سعود  ،1983ودبلوم يف االقتصاد واملحاسبة
من معهد بولدر االقتصادي بكلورادو بأمريكا ويحمل زمالة املحاسبني القانونيني االمريكية وزمالة مكافحة الغش واالختالس ،كام ميتلك خربات
علمیة ألكرث من ( )٣٠عاماً يف املجال املايل وأعامل املراجعة الداخلية والتدقیق ،والتحليل املايل ومجال الحوكمة.
 )3-4بيان بحضور أعضاء لجنة املراجعة إلجتامعات اللجنة املنعقدة خالل العام 2016م
تساسل االجتامعات خالل العام 2016م وتاريخها
دورة املجلس الحالية التي
بدأت يف 2016/7/01م

تساسل االجتامعات خالل
العام 2016م وتاريخها
اسم العضو

املنصب

20
يناير

21
فرباير

28
مارس

19
أبريل

26
يوليو

أ .فهد عبد الله القاسم
(عضو مجلس إدارة مستقل)

رئيس اللجنة

¤

¤

¤

¤

¤

أ .عبد العزيز بن خالد الغفييل
(عضو مجلس إدارة غري تنفيذي)

عضوا ً

1
سبتمرب

¤

19
أكتوبر

عدد مرات
الحضور

¤

 7من 7

¡

¤

¤

 5من 7

أ .عبد العزيز إبراهيم العيىس
(عضو مجلس إدارة غري تنفيذي)

عضوا ً

ال
ال
ال
ال
ينطبق ينطبق ينطبق ينطبق

¡

¤

¤

 2من 3

د .عبد الرؤوف باناجة
(عضو خارجي  -مستقل)

عضوا ً

ال
ال
ال
ال
ينطبق ينطبق ينطبق ينطبق

¤

¤

¤

 3من 3

أ .خالد محمد الصليع
(عضو خارجي  -مستقل)

عضوا ً

ال
ال
ال
ال
ينطبق ينطبق ينطبق ينطبق

¤

¤

¤

 3من 3

أ .طارق محمد إسامعيل

أمنياللجنة

¤

¤

¤

 7من 7

¤

¤

¤

¤

¡

¤

¤

¤

أعضاء اللجنة السابقني والتي انتهت فرتة عضويتهم يف 2016/06/30م
أ .عبد الكريم أسعد أبو النرص
(عضو مجلس إدارة مستقل -رئيس اللجنه سابقاً)

رئيس اللجنة (سابقاً)

د .محمد عيل حسن إخوان
(عضو خارجي  -مستقل)

عضوا ً

¤

أ .عبد الحميد سليامن املهيدب
(عضو خارجي – مستقل)

عضوا ً

¤

¤

ال
ال
ال
ينطبق ينطبق ينطبق

 4من 4

¤

¤

¤

ال
ال
ال
ينطبق ينطبق ينطبق

 4من 4

¤

¤

¤

ال
ال
ال
ينطبق ينطبق ينطبق

 4من 4

¤

¤

¤

وتنفيذا ً لدورها ،قامت اللجنة بالتوصية ملجلس اإلدارة تعيني مكتب الفوزان ورشكاه ( )KPMGكمراجع خارجي لحسابات مجموعة صافوال للعام املايل
 2016بأتعاب قدرها ( )500ألف ريال ملراجعة حسابات الرشكة ربع السنوية والحسابات الختامية ،كام قامت اللجنة مبراجعة الحسابات ربع السنوية
والختامية للعام 2016م مع املراجع الخارجي والتوصية ملجلس اإلدارة بخصوص توزيع األرباح خالل العام والتأكد من سالمة التقارير املالية واستيفائها
للمتطلبات وفقاً للمعايري املحاسبية املتعارف عليها يف اململكة العربية السعودية واملالمئة لظروف املجموعة ومن ثم رفع توصياتها ملجلس
اإلدارة يف هذا الخصوص .كام قامت باعتامد اإلطار العام السرتاتيجية املجموعة يف مجال أعامل املراجعة الداخلية وإدارة املخاطر.
توجد إدارة للمراجعة الداخلية عىل مستوى املجموعة ،وإدارات أخرى عىل مستوى الرشكات الفرعية ،ويتبع املراجع الداخيل للمجموعة وظيفياً
للجنة املراجعة ويرفع تقارير دورية لها.
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ثالثا ً :تقرير لجنة املراجعة للعام 2016م تابع

 )4-4مكافآت أعضاء لجنة املراجعة للعام 2016م
إسم العضو

املكافأة السنوية لعضوية اللجنة بواقع  100ألف ريال

أ .فهد عبد الله القاسم (عضو مجلس إدارة مستقل)

بدل حضور جلسات اللجنة
بواقع  5ألف ريال للجلسة

100.000

35.000

أ .عبد العزيز إبراهيم العيىس (عضو مجلس إدارة غري تنفيذي)

50.000

10.000

أ .خالد محمد الصليع (عضو خارجي  -مستقل)

50.000

أ .عبد العزيز بن خالد الغفييل (عضو مجلس إدارة غري تنفيذي)
د .عبد الرؤوف باناجة (عضو خارجي  -مستقل)

100.000

135.000
125.000
60.000

4,870
0
0

15.000

65.000

0

أ .عبد الكريم أسعد أبو النرص (عضو مجلس إدارة مستقل -رئيس اللجنه سابقاً)

50.000

20.000

70.000

0

أ .عبد الحميد سليامن املهيدب (عضو خارجي  -مستقل)

50.000

20.000

70.000

9,740

أعضاء اللجنة السابقني (للدورة التي إنتهت يف 2016/06/30م)
د .محمد عيل حسن إخوان (عضو خارجي  -مستقل)
اإلجاميل

50.000

25.000

املجموع

املصاريف األخرى
(تذاكر سفر)

50.000

500.000

15.000

20.000

160.000

65.000

70.000

660.000

7,305

0

21,915

 )5ملخص ألهم املهام واملسؤوليات املنجزة من قبل لجنة املراجعة يف العام 2016م
 )1-5التقارير املالية
•	مراجعة النتائج والقوائم املالية األولية الفصلية والسنوية والتوصية ملجلس إدارة املجموعة باملوافقة عليها مع الرتكيز بصفة خاصة عىل مدى
نزاهة اإلفصاحات يف القوائم املالية ،التغيريات يف السياسات املحاسبية ،األحداث الهامة وغري املتوقعة ،التحقق من التقديرات املحاسبية يف
املسائل الجوهرية باإلضافة إىل مدى اإللتزام باملعايري املحاسبية واملتطلبات القانونية األخرى.
•	مراقبة خطة مواكبة املجموعة للتحول ملعايري املحاسبة الدولية عن كثب من خالل املراحل الثالث التي أقرتها هيئة السوق املالية ،وبناءا ً عليه
تم التوصية ملجلس اإلدارة باعتامد السياسات املحاسبية الالزمة إلعداد القوائم املالية حسب معايري املحاسبة الدولية والتي تم إعتامدها من
قبل مجلس إدارة املجموعة يف  29نوفمرب 2016م وكذلك استعداد املجموعة إلعداد قوامئها املالية طبقا ملعايري املحاسبة الدولية للربع
املنتهي يف  31مارس 2017م ،وخالل املدة النظامية املحددة.

 )6آلية ونتائج املراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية باملجموعة
تقوم اإلدارة التنفيذية للمجموعة ورشكاتها التابعة بتوقيع إقرارات سنوية تهدف إىل التأكيد عىل مسؤلية اإلدارة التنفيذية يف توفري إجراءات
رقابة داخلية تضمن بشكل معقول فاعلية وكفاءة عمليات املجموعة وإجراءات الرقابة املطبقة فيها ،مبا يف ذلك مدى مصداقية التقارير
املالية ونزاهتها ،ومدى االلتزام باألنظمة والقوانني والسياسات املعمول بها ،حيث تم تسليم هذه اإلقرارات عن العام  2016وإيداعها لدى
الشؤون القانونية للمجموعة.
تقوم إدارة املراجعة الداخلية للمجموعة ورشكاتها التابعة بتنفيذ خطة املراجعة السنوية واملعتمدة من قبل لجنة املراجعة للمجموعة ورشكاتها
التابعة لتقييم وضع الرقابة الداخلية املطبقة مع الرتكيزعىل تقييم البيئة الرقابية ،الهكيل التنظيمي ،املخاطر ،السياسات واإلجراءات ،فصل املهام،
ونظم املعلومات ،وذلك من خالل أخذ عينات عشوائية لألنشطة املخطط مراجعتها بهدف فحصها للتأكد من مدى فاعلية وكفاءة أنظمة الرقابة
الداخلية املصممة واملطبقة ،والحصول عىل تأكيدات معقولة من فاعلية وكفاءة إجراءات الرقابة الداخلية خالل العام.
وكذلك يقوم املراجع الخارجي للمجموعة بتخطيط وتنفيذ أعامل املراجعة للحصول عىل درجة معقولة من القناعة بأن القوائم املالية خالية من
األخطاء الجوهرية وفقا ملعايري املراجعة املتعارف عليها يف اململكة العربية السعودية ،والتي نتج عنها تقديم رأيا غري متحفظ عىل البيانات املالية
املجمعة للمجموعة خالل العام .2016
وبناء عىل الفحص السنوي إلجراءات الرقابة الداخلية محل االختبار خالل العام  2016من قبل لجنة املراجعة واملراجع الخارجي وإدارة املراجعة الداخلية
يف املجموعة ورشكاتها التابعة ،فإن نتائج هذا الفحص وفرت ضامنات معقولة بشأن فعالية وكفاءة العمليات واإلعداد والعرض العادل للتقارير املالية
وكذلك االمتثال للقوانني واللوائح املعمول بها.
كام ننوه أنه ال ميكن التأكيد بشكل مطلق عىل شمولية عمليات الفحص والتقييم التي تتم إلجراءات الرقابة الداخلية وذلك ألن عملية املراجعة يف
جوهرها تستند إىل أخذ عينات عشوائية كام هو مشار إليه أعاله ،فضالً عن انتشار عمليات املجموعة وتوسعها الجغرايف محلياً وإقليمياً.
ولذلك فإن جهود التحسني والتطوير مستمرة من قبل اللجنة وفريق إداراة املراجعة الداخلية باملجموعة والرشكات التابعة لضامن فاعلية وكفاءة أكرث
يف آلية متابعة عمليات وإجراءات الرقابة الداخلية.

مجلس إدارة مجموعة صافوال
مارس 2017م

 )2-5املراجعة الداخلية
•	مراجعة أعامل ،ونطاق ،وأدوات ،ومنهجية ،ومخرجات ،وخطة إدارة املراجعة الداخلية للمجموعة واملوافقة عليها وكذلك التأكد عام إذا كانت
لديها السلطة واملوارد الالزمة للقيام بعملها مع الحفاظ عىل استقالليتها.
•	مراجعة ومراقبة فاعلية آلية الحوكمة املطبقة بني إدارة املراجعة الداخلية للمجموعة ورشكاتها التابعة.
•	مراجعة وتقييم تقارير املراجعة الداخلية ،ومتابعة ومراقبة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية ،وتوصيات املراجعة الداخلية للمجموعة لتحديد ما إذا تم
اتخاذ اإلجراءات املناسبة من عدمها.
 )3-5املراجعة الخارجية
•	مراجعة عملية تعيني مراجع الحسابات الخارجي للعام 2016م ،والتي تضمنت إرسال خمسة دعوات ملراجعني حسابات مرخص لهم مبراجعة حسابات
الرشكات املتداولة وضامن استقالليتهم متاشيا مع لوائح وزارة التجارة واإلستثامر ،وكذلك دراسة تحليل العروض املقدمة ورفع التوصية ملجلس
إدارة املجموعة عىل تعيينهم.
•	مراجعة خطة ،ونطاق العمل ،ونتائج عمليات مراجعة الحسابات املالية ،والتقارير ذات الصلة ملراجع الحسابات الخارجي جنبا إىل جنب مع خطاب
اإلدارة والردود والتعليقات عىل نتائج املراجعة.
•	التأكد من أن أعضاء اإلدارة التنفيذية للمجموعة قدموا املساعدة املناسبة ملراجعي الحسابات الخارجيني وأنه مل تواجههم أي صعوبات يف
سياق عمل املراجعة ،مبا يف ذلك أي قيود عىل نطاق املراجعة أو الوصول إىل املعلومات املطلوبة.
 )4-5إدارة املخاطر املؤسسية ()ERM
قامت اللجنة برصد التقدم املنجز خالل السنة لعملية إطالق إدارة املخاطر املؤسسية ملجموعة صافوال والتي من شأنها أن تعزز املشاركة الفعالة
من مجلس اإلدارة وفريق اإلدارة التنفيذي يف عملية إدارة املخاطر لضامن رؤية موحدة للمخاطر التي تواجه املجموعة.
 )5-5املعامالت مع األطراف ذات العالقة
استعرضت اللجنة نتائج عملية الفحص املحدود التي متت من قبل مراجع الحسابات الخارجي للمعامالت مع األطراف ذات العالقة مبجموعة صافوال للتأكد
من أن املجموعة تتبع نفس الرشوط واألسس التجارية املتبعة مع الغري دون أي تفضيالت يف التعامل مع األطراف ذات العالقة.
 )6-5تقرير لجنة املراجعة
قامت اللجنة بإعداد تقرير لجنة املراجعة السنوي وأقرت توزيعه عىل املساهمني متاشيا مع املادة ( )104من نظام الرشكات الجديد ،مبا يف ذلك
إدراج التقرير كجزء مستقل من تقرير مجلس اإلدارة السنوي للمجموعة.
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قامئة املركز املايل املوحدة

تقرير مراجعي الحسابات

للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2016م
يك يب إم جي الفوزان ورشكاه
محاسبون ومراجعون قانونيون
مركز زهران لألعامل ،برج أ ،الدور التاسع
شارع األمري سلطان ،ص.ب 55078
جـدة  ،21534اململكة العربية السعودية

هاتف
فاكس
إنرتنت

+966 12 698 9595
+966 12 698 9٤9٤
www.kpmg.com.sa

(جميع املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)

رقم الرتخيص  46/11/323بتاريخ 1412/9/7هـ

السادة  /املساهمون
رشكة مجموعة صافوال
(رشكة مساهمة سعودية)
جدة ،اململكة العربية السعودية
لقد راجعنا القوائم املالية املرفقة لرشكة مجموعة صافوال "الرشكة" ورشكاتها التابعة (يشار إليهم مجتمعني بـ "املجموعة" والتي تشمل قامئة
املركز املايل املوحدة كام يف  31ديسمرب 2016م وقوائم الدخل والتدفقات النقدية والتغريات يف حقوق امللكية املوحدة للسنة املنتهية يف
ذلك التاريخ ،واإليضاحات املرفقة من ( )1إىل ( )38املعتربة جزءا ً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة.
مسؤولية اإلدارة عن القوائم املالية املوحدة

تعترب اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه القوائم املالية املوحدة بشكل عادل وفقاً ملعايري املحاسبة املتعارف عليها يف اململكة العربية
السعودية ووفقاً لنظام الرشكات و النظام األسايس للرشكة وكذلك عن نظام الرقابة الداخلية الذي تعتربه اإلدارة رضورياً إلعداد قوائم مالية موحدة
خالية من األخطاء الجوهرية ،سواء كانت ناشئة عن غش أو خطأ .كام أن اإلدارة قدمت لنا كافة املعلومات واإليضاحات التي طلبناها للقيام مبراجعة
القوائم املالية املوحدة.
مسؤولية مراجعي الحسابات

إن مسؤوليتنا هي إبداء رأي عىل هذه القوائم املالية املوحدة استنادا ً إىل أعامل املراجعة التي قمنا بها .متت مراجعتنا وفقاً ملعايري املراجعة
املتعارف عليها يف اململكة العربية السعودية وتتطلب تلك املعايري إلتزامنا مبتطلبات أخالقيات املهنة وتخطيط وتنفيذ أعامل املراجعة للحصول
عىل درجة معقولة من التأكد بأن القوائم املالية املوحدة خالية من األخطاء الجوهرية.
تشتمل املراجعة عىل القيام بإجراءات للحصول عىل أدلة مؤيدة للمبالغ واإليضاحات الواردة يف القوائم املالية املوحدة .تعتمد اإلجراءات التي يتم
إختيارها عىل تقديرنا مبا يف ذلك تقييمنا ملخاطر وجود أخطاء جوهرية يف القوائم املالية سواء كانت ناشئة عن غش أو خطأ .وعند قيامنا بتقييم
هذه املخاطر نأخذ يف االعتبار نظام الرقابة الداخلية الخاص بإعداد وعرض قوائم مالية عادلة للمنشأة بغرض تصميم إجراءات مراجعة مالمئة للظروف
املتاحة ،ولكن ليس بهدف إبداء الرأي حول فعالية الرقابة الداخلية للمنشأة .كام تتضمن أعامل املراجعة تقييم مدى مالءمة السياسات املحاسبية
املتبعة ومعقولية التقديرات املحاسبية التي إستخدمتها اإلدارة ،باإلضافة إىل تقييم العرض العام للقوائم املالية املوحدة.
نعتقد أن أدلة املراجعة التي حصلنا عليها كافية ومالمئة بحيث ميكن اإلعتامد عليها كأساس إلبداء رأينا.
الرأي

يف رأينا ،إن القوائم املالية املوحدة ككل:

	)1تظهر بعدل ،من كافة النواحي الجوهرية ،املركز املايل املوحد لرشكة مجموعة صافوال ورشكاتها التابعة كام يف  31ديسمرب 2016م ونتائج
أعاملها وتدفقاتها النقدية للسنة املنتهية يف ذلك التاريخ ،وذلك وفقاً ملعايري املحاسبة املتعارف عليها يف اململكة العربية السعودية
واملالمئة لظروف املجموعة.
	)2تتفق مع متطلبات نظام الرشكات و النظام األسايس للرشكة فيام يتعلق بإعداد وعرض القوائم املالية املوحدة.
عن  /يك يب إم جي الفوزان ورشكاه
محاسبون ومراجعون قانونيون

إبراهيم عبود باعشن
ترخيص رقم 382
جدة يف  17جامدى الثاين 1438هـ
املوافق  16مارس 2017م

إيضاح

املوجودات
موجودات متداولة
نقد وما يف حكمه
ذمم مدينة تجارية
مخزون
مدفوعات مقدماً و موجودات متداولة أخرى
موجودات مصنفة كمحتفظ بها بغرض للبيع
إجاميل املوجودات متداولة
موجودات غري متداولة
ذمم مدينة طويلة األجل
استثامرات
ممتلكات وآالت ومعدات
أصول رضیبیة مؤجلة
موجودات غري ملموسة
إجاميل املوجودات غري متداولة
إجاميل املوجودات
املطلوبات وحقوق امللكية
املطلوبات
املطلوبات متداولة
قروض قصرية األجل
الجزء املتداول من قروض طويلة األجل
ذمم دائنة تجارية
مرصوفات مستحقة ومطلوبات أخرى
مطلوبات مصنفة كمحتفظ بها بغرض البيع
إجاميل املطلوبات املتداولة
مطلوبات غري متداولة
قروض طويلة األجل
التزامات رضيبة مؤجلة
ربح مؤجل
ذمم دائنة طويلة األجل
مكافأة نهاية الخدمة للموظفني
إجاميل املطلوبات الغري متداولة
إجاميل املطلوبات
حقوق امللكية
رأس املال
احتياطي عالوة أصدار
إحتياطي نظامي
إحتياطي عام
إحتياطي القيمة العادلة
أثر صفقة اإلستحواذ مع حقوق امللكية غري املسيطرة دون تغيري يف السيطرة
احتياطي تحويل عمالت أجنبية
أرباح مبقاة
حقوق امللكیة العائدة إىل مساھمى الرشكة األم
حقوق امللكية الغري مسيطرة
إجاميل حقوق امللكية
إجاميل املطلوبات وحقوق امللكية
التزامات محتملة وتعهدات

4
5
6
7
8

9
10
11
12
13

14
15
16
17
8

15
18
19
20
21

22
23
24

35

2016م

1,331,524
1,228,616
3,204,482
1,208,926
1,056,739
8,030,287
10,751
8,527,437
6,864,808
28,693
661,669
16,093,358
24,123,645

3,640,829
845,369
2,415,503
2,084,212
938,878
9,924,791
4,217,478
50,551
158,217
215,581
439,381
5,081,208
15,005,999
5,339,807
342,974
1,774,085
4,000
()22,093
()171,375
()1,941,088
3,157,057
8,483,367
634,279
9,117,646
24,123,645

2015م

2,067,074
920,620
4,853,454
1,490,571
–
9,331,719
177,207
8,430,233
7,852,712
69,763
1,113,720
17,643,635
26,975,354

4,481,757
528,785
3,123,979
1,832,708
–
9,967,229
4,579,096
102,932
175,314
232,497
412,220
5,502,059
15,469,288
5,339,807
342,974
1,774,085
4,000
3,784
()171,375
()1,019,087
4,275,841
10,550,029
956,037
11,506,066
26,975,354

تعترب اإليضاحات املرفقة من  1إىل  38جزءا ً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة.
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قامئة الدخل املوحدة

قامئة التدفقات النقدية املوحدة

للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2016م

للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2016م

(جميع املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)

(جميع املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)

إيضاح

2016م

2015م

العمليات املستمرة:
اإليرادات
تكلفة اإليرادات
مجمل الربح
حصة الرشكة يف صايف دخل رشكات زميلة وإيرادات توزيع أرباح من استثامرات
متاحة للبيع  -صايف

10

782,576
5,218,964

796,114
5,821,504

مرصوفات:
بيع وتسويق
عمومية وإدارية

26
27

()3,646,970
()739,584
()4,386,554

()3,454,515
()581,619
()4,036,134

33
33

الدخل من العمليات
(مرصوفات) أخرى  /إيرادات
خسارة ھبوط يف القیمة
سداد مطالبة تأمین
ربح من استبعاد استثامرات
ربح من بيع أرض
أعباء متويلية – صايف
(الخسارة )  /الدخل قبل الزكاة ورضبیة الدخل وحقوق امللكیة الغیر مسیطرة من العملیات املستمرة
العمليات غري املستمرة:
(الخسارة)  /الدخل من العملیات غیر املستمرة
(الخسارة)  /الدخل قبل الزكاة ورضبیة الدخل وحقوق امللكیة الغیر مسیطرة
زكاة ورضيبة دخل
صايف (الخسارة)  /الدخل للسنة

صايف الدخل للسنة العائد ملساھمي الرشكة األم

املتوسط املرجح لعدد األسھم القامئة (باآلالف)

تعترب اإليضاحات املرفقة من  1إىل  38جزءا ً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة.

25,125,596
()20,100,206
5,025,390

832,410

1,785,370

28

()573,892
–
–
–
()549,709
()291,191

–
126,500
265,152
38,820
()167,394
2,048,448

2-8

()176,260
()467,451
()156,900
()624,351

1,161
2,049,609
()138,505
1,911,104

()451,308
()173,043
()624,351

1,791,747
119,357
1,911,104

1
29

36

صايف (الخسارة)  /الدخل للسنة العائد إىل:
املساھمین يف الرشكة األم
حقوق امللكیة الغیر مسیطرة
صايف (الخسارة)  /الربح للسنة
ربحية ( /الخسارة) السهم األسايس واملخفض (بالريال):
الدخل من العملیات

25,312,384
()20,875,996
4,436,388

34

1.56

()0.85

533,981

إيضاح

3.34

3.36

533,981

التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة
صايف (الخسارة )  /الدخل للسنة
تسويات لـ :
إستهالك وإطفاء
ھبوط يف القیمة
حصة يف صايف أرباح رشكات زميلة وإيرادات توزيع أرباح
اعباء متويلية  -صايف
إطفاء ربح مؤجل
ربح من بيع استثامرات
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفني
خسارة ( /ربح) من بيع ممتلكات وآالت ومعدات
مخصص مخزون متقادم  /بطيء الحركة
مخصص ديون مشكوك يف تحصيلها
الزكاة ورضیبة دخل
سداد مطالبة تأمین

()624,351
 11و751,360 13
573,892
28
()781,408
10
549,709
29
()17,097
19
–
83,550
21
9,736
24,297
2-6
12,040
1-5
156,900
–
738,628

التغريات يف املوجودات واملطلوبات التشغيلية:
ذمم مدينة تجارية
مخزون
مدفوعات مقدماً وموجودات أخرى
ذمم دائنة تجارية
مرصوفات مستحقة ومطلوبات أخرى
مكافأة نهاية الخدمة للموظفني املدفوعة
زكاة ورضیبة دخل أجنبیة املدفوعة
صايف النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثامرية
رشاء ممتلكات وآالت ومعدات
إضافات إىل استثامرات
توزيعات أرباح مستلمة
مساهمة لتسوية التزام رشكة زميلة
متحصالت من بيع استثامرات
تحصيل من ذمم مدينة طويلة األجل
متحصالت من بيع ممتلكات وآالت ومعدات
إضافة ملوجودات غري ملموسة
صايف النقد املستخدم يف األنشطة اإلستثامرية
التدفقات النقدية من األنشطة التمويلة
صايف التغري يف قروض قصرية األجل
صايف التغري يف قروض طويلة األجل
صايف التغري يف ذمم دائنة طويلة األجل
تغريات يف حقوق امللكية الغیر مسیطرة
صايف التغري يف الودائع املقيدة
أعباء متويلية مدفوعة
توزيعات أرباح مدفوعة
صايف النقد املستخدم يف أنشطة التمويل
صايف التغري يف النقد وما يف حكمه
أثر أسعار العمالت األجنبية عىل النقد وما يف حكمه
يخصم :نقد وما يف حكمه مصنف كمحتفظ به بغرض البيع
نقد وما يف حكمه يف بداية السنة
نقد وما يف حكمه يف نهاية السنة
جدول إضايف ملعلومات مالية غري نقدية
مكافآت املديرين
احتياطي القيمة العادلة
احتياطي تحويل عمالت أجنبية
أثر صفقة اإلستحواذ مع حقوق امللكية غري املسيطرة دون تغيري يف السيطرة

2016م

21

11
10
10
10

8
4
1-25
24
1

2015م

1,911,104
623,775
–
()794,946
167,394
()17,097
()265,152
77,586
()38,820
145,167
5,122
138,505
()126,500
1,826,138

()510,637
1,016,548
181,492
()254,306
876,303
2,048,028
()40,144
()84,362
1,923,522

63,280
()610,429
632,632
384,369
()68,151
2,227,839
()33,198
()103,974
2,090,667

()1,087,778
()41
321,082
()20,403
–
166,456
13,774
–
()606,910

()2,076,605
–
290,476
–
984,911
144,889
134,756
()5,162
()526,735

()259,031
185,427
539
()148,715
13,312
()587,772
()696,291
()1,492,531
()175,919
()204,361
()154,458
1,813,044
1,278,306
–
()25,877
922,001
–

585,987
()89,799
–
()209,747
()14,259
()207,289
()1,051,109
()986,216
577,716
()159,413
–
1,394,741
1,813,044
2,200
21,249
217,559
58,587

تعترب اإليضاحات املرفقة من  1إىل  38جزءا ً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة.
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أرباح مبقاة

4,275,841
()451,308
()667,476
–
–
–
3,157,057

3,733,430
1,791,747
()179,175
()1,067,961
–
–
()2,200

–
–
4,275,841

احتياطي تحويل
عمالت أجنبية

()1,019,087
–
–
–
()922,001
–
()1,941,088

()801,528
–

–
–
()217,559
–

–
–
()1,019,087

أثر صفقة اإلستحواذ
مع حقوق امللكیة
احتياطي
غیر املسیطرة دون
القيمة العادلة تغییر يف السیطرة

()171,375
–
–
–
–
–
()171,375

()229,962
–

–
–
–
–

58,587
–
()171,375

3,784
–
–
()25,877
–
–
()22,093

()17,465
–
–
–
21,249
–
–

–
–
3,784

احتياطي عام

4,000
–
–
–
–
–
4,000

4,000
–
–
–
–
–
–

–
–
4,000

إحتياطي
نظامي

1,774,085
–
–
–
–
–
1,774,085

1,594,910
–
179,175
–
–
–
–

–
–
1,774,085

احتياطي
عالوة اصدار

342,974
–
–
–
–
–
342,974

342,974
–
–
–
–
–
–

–
–
342,974

رأس املال

5,339,807
–
–
–
–
–
5,339,807

5,339,807
–
–
–
–
–
–

–
–
5,339,807

 1يناير 2016م
صايف الخسارة للسنة
توزيعات أرباح (أيضاح )32
تسويات احتياطي القيمة العادلة
فروقات تحويل عمالت أجنبية
تغريات أخرى يف حقوق امللكية الغري مسيطرة
 31ديسمرب 2016م

 1يناير 2015م
صايف الدخل للسنة
ول إىل لالحتياطي النظامي
املح ّ
توزيعات أرباح
تسويات احتياطي القيمة العادلة
فروقات تحويل عمالت أجنبية
مكافآت املديرين
معامالت مع حقوق امللكية غري املسيطرة دون
تغيري يف السيطرة
تغريات أخرى يف حقوق امللكية الغري مسيطرة
 31ديسمرب 2015م

قامئة التغريات يف حقوق امللكية املوحدة

اإلجاميل

10,550,029
()451,308
()667,476
()25,877
()922,001
–
8,483,367

9,966,166
1,791,747
–
()1,067,961
21,249
()217,559
()2,200

58,587
–
10,550,029

للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2016م

حقوق
امللكیة الغیر
مسیطرة

956,037
()173,043
–
–
–
()148,715
634,279

961,886
119,357
–
–
–
–
–

–
()125,206
956,037

(جميع املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)

اجاميل حقوق
امللكية

11,506,066
()624,351
()667,476
()25,877
()922,001
()148,715
9,117,646

10,928,052
1,911,104
–
()1,067,961
21,249
()217,559
()2,200

58,587
()125,206
11,506,066

للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2016م

(جميع املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)

 .1معلومات عامة

مجموعة صافوال هي رشكة مساهمة سعودية مسجلة يف اململكة العربية السعودية مبوجب سجل تجاري رقم  4030019708صادر يف مدينة جدة
بتاريخ  21رجب 1399هـ (املوافق  16يونيو  .)1979تأسست الرشكة مبوجب نظام الرشكات يف اململكة العربية السعودية مبوجب املرسوم املليك رقم
م 21/بتاريخ  29ربيع األول 1398هـ (املوافق  9مارس 1978م).
يقع مكتب الرشكة املسجل عىل العنوان التايل:
برج صافوال
املقر الرئييس لألعامل "ذا هيد كوارترز بزنيس بارك"
شارع األمري فيصل بن فهد،
جدة ،7333 -23511
اململكة العربية السعودية.
تتضمن القوائم املالية املوحدة املرفقة حسابات رشكة مجموعة صافوال "الرشكة" أو "الرشكة األم" ورشكاتها التابعة املحلية واألجنبية "يشار إليهم
مجتمعة باملجموعة" .تقوم املجموعة بشكل جامعي بتصنيع وبيع الزيوت النباتية وإنشاء الصناعات املكملة لها ومنافذ التجزئة ومنتجات األلبان
واألطعمة الرسيعة واإلسترياد والتصدير والتعهدات التجارية والوكاالت التجارية ،وتنمية املنتجات الزراعية وأنشطة االستثامر العقاري.
كام يف  31ديسمرب ،لدى الرشكة استثامرات يف الرشكات التابعة التالية:
(أ) الرشكات التابعة اململوكة مبارشة للرشكة
( )1رشكات تابعة ذات نشاط تشغييل
نسبة امللكية املبارشة (باملائة)
يف  31ديسمرب

إسم الرشكة التابعة

بلد التأسيس

النشاط التجاري الرئييس

2016م

2015م

رشكة صافوال لألغذية "إس إف يس"
رشكة بنده للتجزئة
رشكة املتون العاملية القابضة لإلستثامر العقاري
الرشكة املتحدة للسكر ،مرص "يو إس يس إي"*
رشكة املخازن الكربى التجارية (جيانت)*
رشكة صافوال لإلستثامرات الصناعية "إس آي آي يس"*

اململكة العربية السعودية
اململكة العربية السعودية
اململكة العربية السعودية
جمهورية مرص العربية
اململكة العربية السعودية
اململكة العربية السعودية

أغذية
تجزئة
عقار
تصنيع السكر
تجزئة
رشكة قابضة

100
91
80
19.32
10
5

100
91
80
19.32
10
5

* متلك املجموعة حصص ملكية مسيطرة يف يو إس يس إي وجيانت وإس إي إي يس من خالل ملكية غري مبارشة لرشكات أخرى يف املجموعة.

( )2رشكات تابعة متوقفة النشاط ورشكات تابعة قابضة
تعترب اإليضاحات املرفقة من  1إىل  38جزءا ً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة.
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نسبة امللكية املبارشة (باملائة)
كام يف  31ديسمرب

إسم الرشكة التابعة

بلد التأسيس

النشاط التجاري الرئييس

2016م

2015م

شـركة أديم العربية املحدودة
رشكة األطر العربية القابضة لإلستثامر التجاري
املجمعات املوحدة لالستثامر العقاري
رشكة مدارك لإلستثامرات
الرشكة املتحدة لتطوير املمتلكات
رشكة عافية العربية لألغذية
رشكة املؤون العاملیة القابضة (املحولة لرشكة
صافوال لألغذیة)
مراسینا الدولیة لإلستثامر العقاري املحدودة
(املحولة لرشكة صافوال لألغذیة)

اململكة العربية السعودية
اململكة العربية السعودية
اململكة العربية السعودية
األردن
اململكة العربية السعودية
اململكة العربية السعودية
اململكة العربية السعودية

رشكة قابضة
رشكة قابضة
رشكة قابضة
رشكة قابضة
متوقفة النشاط
متوقفة النشاط
متوقفة النشاط

80
100
100
100
100
100
–

80
100
100
100
100
100

اململكة العربية السعودية

رشكة قابضة

–

100
100
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للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2016م

(جميع املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)

 .1معلومات عامة (تابع)

 .1معلومات عامة (تابع)

(أ) الرشكات التابعة اململوكة مبارشة للرشكة (تابع)

(ب) رشكة صافوال لألغذية (تابع)
رشكات تابعة تحت سيطرة رشكة صافوال لألغذية( :تابع)

( )3رشكات تابعة متوقفة النشاط ورشكات تابعة قابضة (قد تم تصفيتها)
نسبة امللكية املبارشة (باملائة)
كام يف  31ديسمرب

إسم الرشكة التابعة

بلد التأسيس

النشاط التجاري الرئييس

2016م

2015م

قفزات الكونية للممتلكات العقارية املحدودة
األوقات الكونية املحدودة
أعالينا الكونية املحدودة
إبتكار الكونية املحدودة
أصداء الدولية لإلستثامر العقاري املحدودة
مساعي الدولية لإلستثامر العقاري املحدودة
رسايا الدولية لإلستثامر العقاري املحدودة
رشكة كامن الرشق لإلستثامرات الصناعية
رشكة صدوق العربية لإلتصاالت السلكية
رشكة صافوال للتجارة العاملية املحدودة
رشكة املستبرشون العاملية لإلستثامر العقاري

اململكة العربية السعودية
اململكة العربية السعودية
اململكة العربية السعودية
اململكة العربية السعودية
اململكة العربية السعودية
اململكة العربية السعودية
اململكة العربية السعودية
اململكة العربية السعودية
اململكة العربية السعودية
جزر العذراء الربيطانية
اململكة العربية السعودية

رشكة قابضة
رشكة قابضة
رشكة قابضة
رشكة قابضة
رشكة قابضة
رشكة قابضة
رشكة قابضة
متوقفة النشاط
متوقفة النشاط
متوقفة النشاط
متوقفة النشاط

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

مبوجب إتفاقية البيع والرشاء التي تم توقيعها خالل شهر ديسمرب 2014م من قبل املجموعة مع رشكة تكوين للصناعات املتقدمة (طرف ثالث)
لبيع حصة ملكيتها يف رشكة صافوال ألنظمة التغليف املحدودة ،التي متثل قطاع البالستيك للمجموعة ،تم إستكامل كافة اإلجراءات القانونية للبيع
خالل فرتة الثالثة أشهر املنتهية يف  31مارس 2015م ونتج عن ذلك تحقيق ربح من إستبعاد اإلستثامر مببلغ  265مليون ريـال سعودي.
(ب) رشكة صافوال لألغذية

متلك الرشكة االم نسبة  ٪100من اسهم رشكة صافوال لألغذية (2015م )٪100 :والتي تم تاسيسها كرشكة مساهمة مغلقة وفقا للقرار الوزاري رقم
/236ج بتاريخ  21ذو القعدة 1435هـ ( 16سبتمرب 2014م) .وقبل ان تتحول الرشكة اىل رشكة مساهمة مغلقة ،كانت الرشكة تعمل كرشكة ذات مسؤولية
محدودة مسجلة يف اململكة العربية السعودية تحت السجل التجاري رقم  4030180782والصادر يف جدة بتاريخ  5رجب 1429هـ ( 8يوليو 2008م).
تعمل رشكة صافوال لألغذية أساسيا يف تجارة الجملة والتجزئة للعنارص الغذائية ،وتعمل من خالل رشكاتها التابعة املبارشة وغري املبارشة يف تصنيع
وتسويق وتوزيع املنتجات املتضمنة زيوت الطعام واملكرونة والسكر واملأكوالت البحرية والحلويات والزراعات يف األسواق املحلية والدولية.
رشكات تابعة تحت سيطرة رشكة صافوال لألغذية:
نسبة امللكية املبارشة (باملائة)
كام يف  31ديسمرب

إسم الرشكة التابعة

بلد التأسيس

النشاط التجاري الرئييس

2016م

2015م

رشكة عافية العاملية
رشكة صافوال لإلستثامرات الصناعية
رشكة امللكة للصناعات الغذائية
رشكة الفراشة للصناعات الغذائية
رشكة صافوال ألسواق األغذية الناشئة املحدودة
رشكة عافية العاملية للتوزيع والتسويق
(انظر إيضاح ( )1أدناه)
رشكة اإلسكندرية للسكر "إيه إس يس إي" ،مرص
رشكة صافوال لألغذية والسكر
رشكة صافوال لألغذية الدولية املحدودة

اململكة العربية السعودية
اململكة العربية السعودية
جمهورية مرص العربية
جمهورية مرص العربية
الجزر الربيطانية العذراء
اململكة العربية السعودية

تصنيعزيوتالطعام
رشكة قابضة
تصنيع املكرونة
تصنيع املكرونة
رشكة قابضة
تجارة وتوزيع

95.19
95
100
100
95.43
99

95.19
95
100
100
95.43
60

جمهورية مرص العربية
جزر الكامين
اإلمارات العربية املتحدة

تصنيع السكر
رشكة قابضة
رشكة قابضة

19
95
100

19
95
100
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نسبة امللكية املبارشة (باملائة)
كام يف  31ديسمرب

إسم الرشكة التابعة

بلد التأسيس

النشاط التجاري الرئييس

2016م

2015م

الرشكة الدولیة للصناعات الغذائية

اململكة العربية السعودية

رشكة يس فود إنرتناشيونال تو (انظر إيضاح ( )2أدناه)

اإلمارات العربية املتحدة

60

–

رشكة املؤون العاملیة القابضة (املحولة لرشكة
صافوال لألغذیة)
مراسینا الدولیة لإلستثامر العقاري املحدودة
(املحولة لرشكة صافوال لألغذیة)

اململكة العربیة السعودیة

تصنیع الدھون
املتخصصة
تجارة املنتجات البحرية
والتوزيع
متوقفة النشاط

75

75

100

–

اململكة العربیة السعودیة

رشكة قابضة

100

–

رشكات تابعة تحت سيطرة رشكة عافية العاملية:
رشكة صافوال بيشهر "إس يب إي يس"
شـركة مالينرتا القابضـة
صافوال لألغذية املحدودة "إس إف إل"
شـركة عافية العامليـة ـ األردن
شـركة أنفسكز
عافية للتجارة العاملية
صافوال لألغذية العاملية
رشكة كوغو غيدا ياتوم يف تكاريت إيه إس "كوغو"

الجمهورية اإلسالمية اإليرانية
لوكسمربغ
الجزر الربيطانية العذراء
األردن
الجزر الربيطانية العذراء
الجزر الربيطانية العذراء
الجزر الربيطانية العذراء
تركيا

رشكة قابضة
رشكة قابضة
رشكة قابضة
متوقفة النشاط
رشكة قابضة
متوقفة النشاط
متوقفة النشاط
رشكة قابضة

90
100
100
97.4
90
100
100
100

90
100
100
97.4
90
100
100
100

رشكة صافوال بيشهر
رشكة بيشهر الصناعية
رشكة طلوع بخش افتاب
رشكة صافوال بيشهر للسكر
رشكة نورتيكا جولدن ويت

الجمهورية اإلسالمية اإليرانية
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية

تصنيع زيوت الطعام
تجارة وتوزيع
تجارة وتوزيع
أغذية وحلويات

79.9
100
100
90

79.9
100
100
90

صافوال لألغذية املحدودة
رشكة عافية العاملية ـ مرص
التيامر الدولية املحدودة
الينجتون الدولية املحدودة

جمهورية مرص العربية
الجزر الربيطانية العذراء
الجزر الربيطانية العذراء

تصنيع زيوت الطعام
متوقفة النشاط
متوقفة النشاط

99.95
100
100

99.92
100
100

رشكة كوغو غيدا ياتوم يف تكاريت إيه إس
يودوم غيدا صناعي يف تاكريت إيه إس

تركيا

تصنيع زيوت الطعام

100

100

رشكات تابعة تحت سيطرة رشكة صافوال لالستثامرات الصناعية:
الرشكة املتحدة للسكر "يو إس يس"

اململكة العربية السعودية

تصنيع السكر

74.48

74.48

يو اس يس
الرشكة املتحدة للسكر مرص*
رشكة اإلسكندرية للسكر مرص "أيه اس يس إي"
رشكة صناعات سكر البنجر

جمهورية مرص العربية
جمهورية مرص العربية
جزر الكامين

تصنيع السكر
تصنيع السكر
متوقفة النشاط

56.75
62.13
100

56.75
62.13
100

يو اس يس اي
رشكة االسكندرية للسكر مرص

جمهورية مرص العربية

تصنيع السكر

18.87

18.87

إيه إس يس إي
رشكة اإلسكندرية املتحدة الستصالح األرايض

جمهورية مرص العربية

زراعة األرايض

100

100
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2016م

(جميع املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)

 .1معلومات عامة (تابع)

 .2أسس اإلعداد

(ب) رشكة صافوال لألغذية (تابع)

 1-2االلتزام باملعايري

رشكات تابعة تحت سيطرة رشكة صافوال ألسواق األغذية الناشئة املحدودة:
نسبة امللكية املبارشة (باملائة)
كام يف  31ديسمرب

إسم الرشكة التابعة

بلد التأسيس

النشاط التجاري الرئييس

2016م

2015م

رشكة صافوال املغرب
صافوال لزيوت الطعام (السودان) املحدودة
رشكة عافية العاملية – الجزائر

املغرب
السودان
الجزائر

انتاج زيوت الطعام
انتاج زيوت الطعام
انتاج زيوت الطعام

100
100
100

100
100
100

انتاج أطعمة وحلويات

100

100

رشكة تابعة تحت سيطرة رشكة صافوال لألغذية العاملية املحدودة:
الجمهورية اإلسالمية االيرانية
رشكة بيهتام رويان كافيه الحديثة

* خالل مارس 2016م ،كجزء من التقييم اإلسرتاتيجي للمجموعة لعملياتها الجوهرية وقعت املجموعة ومساهمون آخرون يف الرشكة املتحدة للسكر – مرص عىل إتفاقية
مساهمني لزيادة رأس مال الرشكة املتحدة للسكر – مرص مبشاركة مساهم جديد ،وهو البنك األورويب إلعادة اإلعامر والتطوير "إي يب ار دي" .نتيجة إلستكامل كافة
اإلجراءات النظامية (مبا يف ذلك املوافقة من بعض الجهات الحكومية والتنظيمية يف مرص) .سيتم خفض ملكية املجموعة ،وسوف تستمر املجموعة مع البنك عىل
التحكم باألنشطة اإلسرتاتيجية والتشغيلية واملالية للرشكة املتحدة للسكر – مرص.

أعدت القوائم املالية املوحدة املرفقة وفقا للمعايري املحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبني القانونيني ومتطلبات نظام الرشكات
والنظام األسايس للرشكة.

إن النظام الجديد للرشكات الصادر مبوجب املرسوم املليك رقم م 3/يف  11نوفمرب 2015م (يشار إليها الحقاً بالنظام) قد دخل حيز التنفيذ يف 25
رجب 1437هـ املوافق  2مايو 2016م .يجب عىل املجموعة تعديل النظام األسايس ليتوافق مع أحكام النظام الجديد .بالتايل ،فإن عىل املجموعة
تقديم النظام األسايس بعد التعديل للمساهمني يف اجتامع الجمعية العامة غري العادية ليتم اعتامده .ومن املتوقع أن يتم االمتثال الكامل لذلك
النظام يف تاريخ ال يتجاوز  24رجب 1438هـ املوافق  21أبريل 2017م.
 2-2أسس القياس

تم اعداد القوائم املالية املوحدة املرفقة عىل أساس التكلفة التاريخية(،باستثناء االستثامرات املتاحة للبيع واألدوات املالية املشتقة والتي
تظهر بالقيمة العادلة) ،وباستخدام مبدأ االستحقاق املحاسبي ومفهوم االستمرارية .متت إعادة تصنيف بعض ارقام املقارنة لتتامىش مع عرض
الفرتة الحالية.
 3-2عملة العرض والنشاط

يتم عرض هذه القوائم املالية املوحدة بالريال السعودي والذي ميثل عملة النشاط للرشكة .تم تقريب جميع املبالغ ألقرب ألف ،مامل يذكر
خالف ذلك.

بالنظر إىل القرار املذكور أعاله ،تم تصنيف موجودات ومطلوبات الرشكة املتحدة للسكر يف  31ديسمرب 2016م "كمحتفظ بها بغرض البيع" يف قامئة
املركز املايل املوحدة وتم اإلفصاح عن نتائج عملياتها للسنة املنتهية يف ذلك التاريخ "كخسارة من عمليات غري مستمرة" يف قامئة الدخل املوحدة
(إيضاح  .)8وقد استلمت الرشكة املتحدة للسكر  -مرص مبلغ  375مليون ريال سعودي من البنك األورويب عىل حساب إصدار أسهم جديدة ،والتي ال
تزال قيد استكامل اإلجراءات .يف  5يناير 2017م ،حصلت الرشكة املتحدة للسكر – مرص عىل موافقة من الهيئة العامة لإلستثامر واملناطق الحرة إلصدار
أسهم للبنك األورويب .عند إصدار األسهم للبنك األورويب ،سيتم فصل الرشكة املتحدة للسكر – مرص من القوائم املالية املوحدة وسيتم اثبات الربح
 /الخسارة الناتجة عن تلك العملية.

تتم مراجعة التقديرات واالفرتاضات املتعلقة بها عىل أساس مستمر .التعديالت التي ترتتب عنها مراجعة التقديرات املحاسبية يتم إظهار أثرها يف
فرتة املراجعة والفرتات املستقبلية التي تتأثر بهذه التعديالت.

عالوة عىل ذلك،يف  1يناير 2016م .غريت الرشكة املتحدة للسكر ،مرص (يو إس يس إي) عملتها الوظيفية ،التي تعترب أكرث مالمئة لتمثيل
عمليتها األساسية.

فيام ييل معلومات حول املجاالت الهامة للتقديرات وحاالت عدم التأكد واألحكام الهامة عند تطبيق السياسات املحاسبية والتي لها تأثريا ً جوهرياً
عىل املبالغ املدرجة يف القوائم املالية:

( )1خالل ديسمرب 2015م تم تأسيس رشكة عافية العاملية للتوزيع والتسويق واململوكة بنسبة  ٪60بواسطة رشكة صافوال لألغذية وبنسبة ٪40
بواسطة رشكة عافية العاملية .رشكة عافية العاملية للتوزيع والتسويق تعمل يف تجارة وتوزيع منتجات الطعام املجموعة لتجار الجملة والتجزئة
ونتجية للقرار املساهمني بتاريخ  23أغسطس 2016م تم تعديل املساهمة يف رشكة عافية العاملية للتوزيع والتسويق وهي االن مملوكة بنسبة
 ٪99بواسطة رشكة صافوال لألغذية وبنسبة  ٪1بواسطة رشكة عافية العاملية.
( )2خالل يناير 2016م ،تم تأسيس رشكة يس فود انرتناشيونال تو يف املنطقة الحرة بجبل عيل يف ديب ،اإلمارات العربية املتحدة،الرشكة تعمل يف
تجارة وتوزيع املنتجات البحرية.
(ت) رشكة بنده للتجزئة

متلك الرشكة األم نسبة  ٪91من اسهم رشكة بنده للتجزئة (2015م" )٪91 :بنده" والتي تم تأسيسها كرشكة مساهمة سعودية مغلقة مبوجب القرار
الوزاري رقم /235ج بتاريخ  22رجب 1431هـ ( 3يوليو 2010م) وقبل تحول الرشكة إىل رشكة مقفلة كانت تعمل الرشكة كرشكة ذات مسؤولية محدودة
يف اململكة العربية السعودية مبوجب السجل التجاري رقم  1010137417والصادرة بالرياض بتاريخ  1ربيع األول 1416هـ ( 28يوليو 1995م).
تزاول رشكة بنده ورشكاتها التابعة اعاملها يف تجارة الجملة والتجزئة يف موارد التغذية واملواد االستهالكية .تعمل مجموعة بنده من خالل متاجر
السوبر ماركت والهايرب ماركت واملتاجر الصغرية التابعة لها.
رشكات تابعة تحت سيطرة رشكة بنده
إسم الرشكة التابعة

بلد التأسيس

النشاط التجاري الرئييس

نسبة امللكية املبارشة (باملائة)
كام يف  31ديسمرب
2016م

2015م

رشكة بنده
رشكة املخازن الكربى التجارية
رشكة بنده لخدمات التشغيل والصيانة وخدمات العقود
رشكة بنده الدولية لتجارة التجزئة
رشكة بنده الدولية لتجارة التجزئة
رشكة بنده للمخابز املحدودة

اململكة العربية السعودية
اململكة العربية السعودية
جمهورية مرص العربية
اإلمارات العربية املتحدة
اململكة العربية السعودية

تجزئة
خدمات وصيانة
تجزئة
تجزئة
مخابز

90
100
100
100
100

90
100
100
100
100

رشكة املخازن الكربى التجارية
الرشكة اللبنانية للحلويات واملخابز

اململكة العربية السعودية

متوقفة النشاط

95

95
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 4-2تقديرات وإفرتاضات محاسبية مؤثرة

يتطلب إعداد القوائم املالية املوحدة من اإلدارة القيام بتقديرات وافرتاضات تؤثر عىل مبالغ املوجودات واملطلوبات ،وااليرادات واملرصوفات .قد
تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

(أ) الهبوط يف قيمة املوجودات غري املالية

يتم مراجعة املوجودات غري املتداولة فيام إذا كان هناك أي خسائر نتيجة الهبوط يف قيمتها كلام كانت األحداث أو التغريات يف الظروف تشري إىل
أن القيمة الدفرتية قد ال تكون قابلة لالسرتداد .ويتم إثبات خسارة الهبوط يف القيمة (إن وجدت) بالقيمة التي تتجاوز فيها القيمة الدفرتية لألصل
قيمتها القابلة لالسرتداد .القيمة القابلة لالسرتداد هي القيمة العادلة لألصل بعد خصم تكاليف البيع والقيمة املتبقية لالستخدام أيهام أعىل .يتم
تجميع املوجودات إىل أدىن مستوى لها حيث يوجد تدفقات نقدية مستقلة قابلة للتحديد .يتم مراجعة املوجودات غري املالية بخالف املوجودات
املالية وتلك التي تعرضت للهبوط يف قيمتها وذلك الحتاملية عكس الهبوط يف القيمة بتاريخ كل قامئة مركز مايل .وعندما يتم الحقاً عكس خسارة
الهبوط يف القيمة ،يتم زيادة القيمة الدفرتية لألصل أو وحدة توليد النقد إىل التقدير املعدل لقيمتها القابلة لالسرتداد ،ولكن القيمة الدفرتية التي
متت زيادتها يجب أن ال تتجاوز القيمة الدفرتية التي كان من املمكن تحديدها ،والتي فيام لو تم تحديدها مل يتم تسجيل أي خسارة للهبوط يف قيمة
املوجودات أو وحدة توليد النقد يف السنوات السابقة .ويتم إثبات عكس خسارة الهبوط يف القيمة كإيرادات مبارشة يف قامئة الدخل املوحدة .ال
يتم عكس خسائر الهبوط يف القيمة التي تم إدراجها للموجودات غري امللموسة واألوراق املالية املتاحة للبيع.
(ب) الهبوط يف قيمة اإلستثامرات يف االسهم املتاحة للبيع

تقوم االدارة بإفرتاضات لتقييم الخسارة الناتجة عن الهبوط يف قيمة اإلستثامرات املتاحة للبيع وموجوداتها .يشمل هذا تقييم األدلة املوضوعية
املسببه إلنخفاض غري مؤقت يف قيمة اإلستثامرات .يف حالة أدوات حقوق امللكية ،يعترب أي إنخفاض كبري وممتد يف القيمة العادلة إلستثامر يف
حقوق امللكية أقل من تكلفته دليالً موضوعياً عىل اإلنخفاض يف القيمة .إن تحديد ما هو "هام" أو "ممتد" يتطلب إجراء إفرتاض معني من االدارة.
تعترب االدارة الهبوط يف القيمة مناسباً عندما يوجد دليل عىل تدهور الوضع املايل للمستثمر فيه ،أو يف القطاع وأدائه أو تغريات يف التكنولوجيا،
والتدفقات النقدية من العمليات والتمويل .باإلضافة اىل ان اإلدارة تعترب ان نسبة  ٪20أو اكرث كقياس معقول النخفاض هام عن التكلفة .بغض النظر
عن مدة االنخفاض ويتم اثباته يف قامئة الدخل املوحدة كاتعاب انخفاض االستثامرات .ميثل االنخفاض املطول أي انخفاض اقل من التكلفة عىل مدة
 9اشهر او اكرث بغض النظر عن املبلغ ،ويتم اثباته كهبوط يف قيمة اإلستثامرات يف قامئة الدخل املوحدة .ال ميكن عكس الهبوط يف القيمة الذي
تم اثباته سابقا فيام يتعلق باسثامرات حقوق امللكية من خالل قامئة الدخل املوحدة.
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2016م

(جميع املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)

 .2أسس اإلعداد (تابع)

 .3ملخص السياسات املحاسبية الهامة (تابع)

 4-2تقديرات وإفرتاضات محاسبية مؤثرة (تابع)

 1-3اندماج االعامل (تابع)

(ج) مخصص ديون مشكوك يف تحصيلها

يتم تكوين مخصص لحسابات الذمم املدينة املشكوك يف تحصيلها عند وجود دليل موضوعي عىل أن املجموعة لن تستطيع تحصيل كافة املبالغ
املستحقة وفقاً للرشوط األصلية لالتفاقية .وتعد الصعوبات املالية التي يتعرض لها املدين وإحتاملية إفالسه أو إعادة الهيكلة املالية لديه أو
إخفاقه يف أو تأخره عن سداد الدفعات املستحقة مؤرشات تعترب أدلة موضوعية عىل إنخفاض قيمة الذمم املدينة التجارية .ويتم إجراء تقدير
مستقل للمبالغ الهامة بحد ذاتها .وبالنسبة للمبالغ غري الجوهرية بحد ذاتها ولكنها تجاوزت موعد إستحقاقها ،فإنه يتم تقديرها بشكل جامعي ويتم
تكوين مخصص بنا ًء عىل الوقت ومعدالت التحصيل السابقة.
(د) مخصص مخزون متقادم

(ب) رشكات زميلة

الرشكات الزميلة هي املنشآت التي يكون للرشكة تأثري كبري عليها ولكن بدون سيطرة ،وعادة ما يصاحب ذلك ملكية لنسبة ترتاوح ما بني  20و  50باملائة
من حقوق التصويت.

يتم احتساب اإلستثامرات يف الرشكات الزميلة واملنشآت الخاضعة لسيطرة مشرتكة باستخدام طريقة حقوق امللكية (رشكات مستثمر فيها بطريقة
حقوق امللكية) وتقيد مبدئيا بسعر التكلفة مبا يف ذلك الشهرة املحددة عند الرشاء  .يتم إدراج حصة الرشكة يف أرباح وخسائر الرشكات واملنشآت
املستثمر فيها بعد الرشاء يف قامئة الدخل املوحدة ،ويتم إدراج حصتها يف حركة االحتياطيات بعد الرشاء ضمن حقوق امللكية للرشكة .وعندما
تزيد حصة الرشكة من الخسارة عىل حصتها يف االستثامر يف الرشكة املستثمر فيها بطريقة حقوق امللكية فإن القيمة الدفرتية للرشكة تنخفض
إىل الصفر ويتم االستمرار بتحميل أي خسائر إضافية عندما تتكبد الرشكة التزامات قانونية أو تعاقدية أو إذا دفعت أي مبالغ نيابة عن الرشكة
املستثمر فيها.

تقوم اإلدارة بتكوين مخصص باملخزون املتقادم وبطيء الحركة .وتستند تقديرات صايف القيمة االسرتدادية للمخزون عىل أكرث األدلة موثوقية
يف وقت استخدام التقديرات .وتأخذ هذه التقديرات باالعتبار التقلبات يف األسعار أو التكاليف املرتبطة بشكل مبارشة بأحداث تقع بعد تاريخ قامئة
املركز املايل بالقدر الذي يؤكد أن ظروف هذه األحداث قامئة كام يف نهاية السنة .تم اإلفصاح عن التقديرات الهامة واألحكام يف تقدير املخزون
املتقادم وبطيء الحركة يف إيضاح .6

ويتم استبعاد أية أرباح غري محققة للمعامالت بني الرشكة والرشكات املستثمر فيها بطريقة حقوق امللكية بالقدر الذي تكون عليه حصة الرشكة يف
الرشكات الزميلة .كام يتم استبعاد الخسائر غري املحققة مامل توفر املعاملة دليالً عىل انخفاض قيمة املوجودات املحولة.

(هـ) األعامر اإلنتاجية للممتلكات واآلالت واملعدات

يتم قيد األرباح والخسائر املخفضة الناتجة عن االستثامرات يف رشكات زميلة يف قامئة الدخل املوحدة.

تحدد اإلدارة األعامر اإلنتاجية املقدرة للممتلكات واملعدات بغرض احتساب اإلهالك .يتم تحديد هذا التقدير بعد األخذ باالعتبار االستخدام املتوقع
للموجودات والرضر املادي الذي تتعرض له هذه املوجودات .وتقوم اإلدارة مبراجعة القيمة املتبقية واألعامر اإلنتاجية سنوياً ويتم تعديل التغري
يف مرصوفات اإلهالك (إن وجدت) يف الفرتات الحالية واملستقبلية.
 .3ملخص السياسات املحاسبية الهامة

تم تطبيق السياسات املحاسبية املبينة أدناه بشكل ثابت عىل جميع الفرتات املعروضة يف القوائم املالية املوحدة .تم تطبيق السياسات املذكورة
ادناه بشكل ثابت عىل جميع الفرتات املعروضة ،ما مل يذكر غري ذلك.
 1-3اندماج االعامل

يتم املحاسبة عن اندماج األعامل (باستثناء الرشكات الخاضعة لسيطرة مشرتكة) باستخدام طريقة الرشاء .ويتم قياس تكلفة الرشاء بالقيمة العادلة
للموجودات املقتناة  ،وأداة حقوق امللكية الصادرة واملطلوبات املتكبدة أو املفرتض تحملها يف تاريخ التبادل ،وتتضمن التكاليف العائدة مبارشة إىل
الرشاء .ويتم قياس املوجودات واملطلوبات القابلة للتحديد وااللتزامات املتكبدة واملفرتض تحملها يف عمليات اندماج األعامل مبدئياً بالقيم العادلة
بتاريخ الرشاء .التكلفة يف عمليات اندماج األعامل التي تزيد عىل حصة املجموعة يف صايف القيمة العادلة للموجودات املقتناة القابلة للتحديد
واملطلوبات وااللتزامات املحتملة ،يتم تصنيفها كشـهرة .وإذا كانت تكلفة الرشكة املستثمر فيها املقتناة أقل من قيمتها العادلة بتاريخ الرشاء ،يتم
تسوية هذا الفرق من خالل تخفيض القيم العادلة للموجودات املقتناة غري املتداولة للرشكة املستثمر فيها مبا يتناسب مع قيمتها الدفرتية.
يتم قياس عمليات اندماج األعامل مبا يف ذلك الرشكات أو األعامل الخاضعة لسيطرة مشرتكة واملحاسبة عنها باستخدام القيمة الدفرتية .ويتم إثبات
قيمة املوجودات واملطلوبات املقتناة بالقيم الدفرتية عند انتقالها من دفاتر حسابات الرشكة املسيطرة .ويتم إضافة مكونات حقوق ملكية الرشكات
املقتناة إىل نفس املكونات داخل حقوق ملكية املجموعة ويتم إثبات أي أرباح أو خسائر تنتج عن ذلك مبارشة يف حقوق امللكية.
(أ) رشكات تابعة

الرشكات التابعة هي تلك املنشآت التي تسيطر عليها املجموعة .تكون لدى املجموعة السيطرة عندما يكون لديها القدرة عىل توجيه سياساتها
املالية والتشغيلية للحصول عىل منافع إقتصادية من نشاطاتها .يتم األخذ بعني االعتبار وجود وتأثري األسهم املتوقعة التي لها حق التصويت التي
ميكن مامرستها حالياً أو التي ميكن تحويلها ،وذلك عند تقييم ما إذا كانت املجموعة تسيطر عىل منشأة أخرى .يتم توحيد الرشكات التابعة من تاريخ
تحويل السيطرة إىل املجموعة ،كام تتوقف عملية التوحيد حتى تاريخ توقف املجموعة عن السيطرة.
كافة األرصدة داخل املجموعة واملعامالت املالية الناتجة عن املعامالت بني الرشكة والرشكات التابعة واملعامالت بني الرشكات التابعة يتم استبعادها
بالكامل .كذلك أي أرباح وخسائر غري محققة ناتجة عن املعامالت داخل املجموعة يتم استبعادها عند التوحيد.
تقّيد التغريات يف نسبة ملكية املجموعة يف رشكات تابعة التي ال تنتج عن التغيري يف السيطرة ،كعمليات يف حقوق امللكية وتعدل املبالغ
ة يف حقوق امللكية تحت "أثر الصفقات مع حقوق
الدفرتية لحقوق حصص األقلية مقابل القيمة العادلة لثمن الرشاء املدفوع وأي فرق يقيد مبارش ً
األقلية بدون تغري يف السيطرة".
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(ج) حقوق امللكية غري املسيطرة

تتمثل الحصص غري املسيطرة يف الحصص يف الرشكات التابعة التي ال تحتفظ املجموعة بها والتي تقاس بالحصة التناسبية يف صايف املوجودات
املحددة للرشكة التابعة .ويتم معالجة املعامالت مع أطراف الحصص غري املسيطرة كمعامالت مع أطراف من خارج املجموعة.
معامالت االستحواذ مع حقوق امللكية غري املسيطرة التي ال ينتج عنها خسارة للسيطرة تعامل ضمن حقوق امللكية ،أي كمعامالت مع املالك
بصفتهم املالك .يتم تسجيل الفرق بني القيمة العادلة الي مبالغ مدفوعة واألسهم املستحوذ عليها بالقيمة الدفرتية لصايف املوجودات من
الرشكة التابعة .كام يتم تسجيل األرباح والخسائر من استبعاد حقوق امللكية غري املسيطرة يف حقوق امللكية.
(د) املوجودات غري امللموسة
( )1الشهرة

تتمثل الشهرة يف الفرق بني تكلفة األعامل املشرتاة وحصة الرشكة يف صايف القيمة العادلة للموجودات القابلة للتحديد واملطلوبات وااللتزامات
املحتملة العائدة لألعامل املشرتاة بتاريخ الرشاء .ويتم مراجعة تلك الشهرة لالنخفاض يف قيمتها سنوياً او عند وجود أحداث أو تغريات يف الظروف
تشري إىل أن القيمة الدفرتية قد تعرضت لالنخفاض يف قيمتها .وال يتم عكس خسائر االنخفاض يف قيمة الشهرة.
يتم تخصيص الشهرة لوحدات منتجة للنقد لغرض إختبار اإلنخفاض يف القيمة .يتم إجراء التخصيص لتلك الوحدات املنتجة للنقد أو مجموعات الوحدات
املنتجة للنقد التي يتوقع أن تستفيد من دمج األعامل التي إرتفعت فيها الشهرة .يتم تحديد الوحدات أو مجموعات الوحدات عند أقل مستوى تتم
عنده مراقبة الشهرة ألغراض اإلدارة الداخلية حيث أنها هي القطاعات التشغيلية.
( )2موجودات أخرى غري ملموسة

تتكون املوجودات األخرى غري امللموسة من أسامء تجارية وموجودات أخرى معينة غري ملموسة .متثل املوجودات غري امللموسة ذات العمر
اإلنتاجي غري املحدد إستحواذ املجموعة لهذا األصل املايل يف نشاط مشرتك .تدرج املوجودات بالتكلفة .ويتم مراجعة تلك املوجودات لالنخفاض
يف قيمتها سنوياً او عند وجود أحداث أو تغريات يف الظروف تشري إىل أن القيمة الدفرتية قد تعرضت لالنخفاض يف قيمتها.
( )3نفقات مؤجلة

تتكون النفقات املؤجلة أساسياً من املرصوفات املتكبدة من قبل املجموعة يف تجهيز متاجرها الجديدة للتجزئة .ويتم إطفاء املرصوفات من
املشاريع األخرى باستخدام طريقة القسط الثابت عىل مدى العمر االقتصادي املقدر والذي ال يتعدى  5سنوات.
 2-3اإلستثامرات املتاحة للبيع

تتكون اإلستثامرات املتاحة للبيع بشكل رئييس من حصة تقل عن  ٪20من االستثامرات يف األسهم املدرجة أو غري املدرجة مبا يف ذلك االستثامرات
يف الصناديق االستثامرية ،وهي ليست استثامرات لغرض االتجار وال متتلك املجموعة فيها أي تأثري جوهري أو سيطرة .وتقيد هذه االستثامرات
مبدئياً والحقاً يعاد قياسها بالقيمة العادلة .ويتم قيد أية تغريات يف القيمة العادلة ضمن حقوق امللكية كاحتياطي قيمة عادلة حتى يتم استبعاد
تلك االستثامرات .ويتم قيد أي انخفاض كبري ومتواصل يف قيمة االستثامرات املتاحة للبيع (إن وجد) يف قامئة الدخل املوحدة .ويتم تحديد القيمة
العادلة لالستثامرات املتداولة يف سوق مايل نشط بالرجوع إىل أسعار السوق املدرجة فيه تلك االستثامرات بنهاية يوم التداول يف تاريخ قامئة
املركز املايل املوحدة .وبالنسبة لالستثامرات غري املتداولة يف سوق مايل نشط ،مبا يف ذلك االستثامرات يف حقوق امللكية غري املدرجة يتم
تحديد القيمة العادلة باستخدام تقنيات تقييم معينة .وتتضمن هذه التقنيات استخدام معامالت السوق األخرية التي متت بني أطراف جادين ،والرجوع
إىل القيمة السوقية الحالية ألداة أخرى والتي متاثلها إىل حد كبري ،وتحليل التدفقات النقدية املخصومة ،وبخالف ذلك ،تعترب التكلفة هي القيمة
العادلة لهذه االستثامرات.

مجموعة صافوال التقرير السنوي ٢٠١٦
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2016م

(جميع املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)

 .3ملخص السياسات املحاسبية الهامة (تابع)
 3-3التقارير القطاعية

قطاع األعامل هو مجموعة من األصول والعمليات املرتبطة بتقديم منتجات أو خدمات تتعرض ملخاطر وعوائد تختلف عن تلك املتعلقة بقطاعات أعامل
أخرى .ويشمل القطاع الجغرايف تقديم منتجات أو خدمات ضمن بيئة اقتصادية محددة تتعرض ملخاطر وعوائد تختلف عن تلك املتعلقة بقطاعات تعمل
يف بيئات اقتصادية أخرى.
 4-3تحويل العمالت األجنبية
(أ) العملة الوظيفية

تظهر البنود يف القوائم املالية املوحدة للمجموعة بالريال السعودي وهو عملة عرض والنشاط القوائم املالية للرشكة األم.

 .3ملخص السياسات املحاسبية الهامة (تابع)
 5-3نقد وما يف حكمه

يتكون النقد وما يف حكمه من النقد يف الصندوق والنقد لدى البنوك واالستثامرات األخرى قصرية األجل عالية السيولة والتي تستحق خالل ثالثة
أشهر أو أقل واملتوفرة للمجموعة بدون أي قيود .قامئة التدفقات النقدية تعد بطريقة الغري مبارشة.
 6-3ذمم مدينة تجارية

تظهر الذمم املدينة التجارية مببلغ الفاتورة األصيل بعد خصم املخصصات بالديون املشكوك يف تحصيلها .ويتم تكوين مخصص بالديون املشكوك
يف تحصيلها عند وجود دليل موضوعي يشري إىل عدم مقدرة املجموعة عىل تحصيل املبالغ املستحقة وفقاً للرشوط األصلية للذمم املدينة .ويتم
شطب الديون املعدومة عند تحديدها مقابل املخصصات املتعلقة بها .ويتم تحميل املخصصات عىل قامئة الدخل املوحدة .وأي إسرتدادات الحقة
ملبالغ الذمم املدينة والتي تم شطبها سابقاً تضاف إىل قامئة الدخل املوحدة.

يتم تقييم البنود املدرجة يف القوائم املالية لكل من منشآت املجموعة بإستخدام عملة البيئة اإلقتصادية األولية التي تعمل فيها املنشأة
(العملة الوظيفية).

 7-3مخزون

يتم تحويل املعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إىل العملة الوظيفية للرشكة عىل أساس أسعار التحويل السائدة بتاريخ تلك املعامالت .أما
املوجودات واملطلوبات النقدية التي تتم بالعمالت األجنبية فيجري تحويلها لتعكس ما يعادلها بالعملة الوظيفية للرشكة بأسعار التحويل السائدة
بتاريخ قامئة املركز املايل .تدرج فروقات التحويل الناتجة عن تحويل العمالت األجنبية يف قامئة الدخل املوحدة للفرتة الجارية.

يف حالة املخزون املصنع وتحت التصنيع ،تتضمن التكلفة حصة مناسبة من تكاليف اإلنتاج املبارشة عىل أساس الطاقة التشغيلية العادية.

(ب) معامالت وأرصدة

(ج) رشكات املجموعة

يتم قياس املخزون بسعر التكلفة أو صايف القيمة القابلة لالسرتداد أيهام أقل .ويتم تحديد التكلفة باستخدام طريقة املتوسط املرجح .وتتضمن
التكلفة النفقات التي يتم تكبدها لرشاء املخزون ،وتكاليف اإلنتاج أو التحويل والتكاليف األخرى التي يتم تكبدها من أجل إحضار املخزون إىل املوقع
بحالته الراهنة.

يتم تقييم املخزون يف الطريق بالتكلفة ،ويتم تقييم املتاجر وقطع الغيار بالتكلفة ،ناقصا :أي مخصص للمخزون البطيء الحركة.

يتم ترجمة القوائم املالية للرشكات التابعة األجنبية والزميلة بإستثناء املتعلقة باإلقتصادات عالية التضخم التي قوامئهم املالية بعمالت أخرى خالف
عملة العرض للرشكة األم ،إىل العملة الوظيفية كام ييل:

تتكون صايف القيمة القابلة لالسرتداد من سعر البيع التقديري خالل النشاط االعتيادي لألعامل بعد خصم تكاليف االنتاج االضافية لإلكامل ومرصوفات
البيع والتوزيع .ويتم تكوين مخصص (عند اللزوم) باملخزون املتقادم وبطيء الحركة والتالف .يتم تعديل أي خسائر للقيمة القابلة لالسرتداد مقابل
القيمة الدفرتية للمخزون.

( )2ت ُحول اإليرادات واملرصوفات لكل قامئة دخل عىل أساس متوسط سعر الرصف.

 8-3موجودات ومطلوبات مصنفة كمحتفظ بها بغرض البيع

( )1ت ُحول املوجودات واملطلوبات لكل قامئة مركز مايل بأسعار الرصف عند اإلقفال يف تاريخ قامئة املركز املايل.
( )3ت ُحول بنود حسابات حقوق امللكية بأسعار الرصف يف التواريخ التي تعود لكل بند عند حدوثه.
يتم تسجيل التغريات الرتاكمية الناجمة عن الرتجمة كبند منفصل يف حقوق امللكية تحت احتياطي تحويل عمالت.

يتم تصنيف املوجودات غري املتداولة (أو مجموعة اإلستبعاد) كموجودات محتفظ بها بغرض البيع عندما يتم إسرتداد قيمتها الدفرتية يف
املستقبل القريب بشكل رئييس من خالل معاملة بيع ويعد هذا البيع إىل حد بعيد محتمالً .وتدرج بالقيمة الدفرتية أو القيمة العادلة ناقصاً
تكاليف البيع أيهام أقل.

أي شهرة ناتجة عن اإلستحواذ عىل رشكات تابعة أجنبية وأي تعديالت الحقة للقيمة العادلة إىل القيم الدفرتية للموجودات واملطلوبات الناتجة عن
اإلستحواذ يتم إعتبارها كموجودات ومطلوبات للرشكات التابعة األجنبية ويتم تحويلها حسب سعر اإلغالق وتقيد يف حقوق امللكية.

العمليات غري املستمرة

يتم تحويل توزيعات األرباح املستلمة من رشكات زميلة أجنبية بسعر الرصف يف تاريخ املعاملة ويتم قيد فروق ترجمة العملة األجنبية املحققة يف
قامئة الدخل املوحدة.

(أ) ميثل نشاطاً رئيسياً أو منطقة جغرافية للعمليات.

عند استبعاد أو بيع جزء من االستثامر يف الرشكات األجنبية التابعة والزميلة ،يتم قيد فروق ترجمة العمالت األجنبية املقيدة سابقاً يف حقوق امللكية
وذلك يف قامئة الدخل املوحدة كجزء من ربح أو خسارة االستبعاد أو البيع.
(د) إقتصادات مرتفعة التضخم

عندما متارس املجموعة نشاطها يف إقتصاد دول مرتفعة التضخم حتامً تكون العملة الوظيفية للمنشأة يف املجموعة هي عملة ذلك اإلقتصاد
مرتفع التضخم ،يتم تعديل القوائم املالية للمنشآت يف املجموعة بحيث تدرج يف عملة وحدة القياس يف نهاية فرتة التقارير املالية .ويتطلب
ذلك ،تعديل الدخل واملصاريف لتعكس التغريات يف مؤرش السعر العام إبتداءا ً من فرتة التقرير املايل وكذلك بنود غري نقدية يف قامئة املركز
املايل املوحدة مثل املمتلكات واآلالت واملعدات واملخزون لتعكس قوة رشائية حالية كام يف نهاية الفرتة بإستخدام مؤرش أسعار عام إعتبارا ً من
تاريخ قيدها ألول مرة .الربح أو الخسارة يف صايف املركز املايل للسنة مدرج يف تكاليف أو إيرادات متويل .ال يتم تعديل املبالغ املقارنة.

عندما ال يعد اإلقتصاد يف دولة تعمل فيها املجموعة إقتصادا ً مرتفع التضخم ،تتوقف املجموعة عن تطبيق حساب اإلقتصاديات مرتفعة التضخم يف
نهاية فرتة التقرير املايل املوحدة ،أي مبارشة قبل الفرتة التي يتوقف فيها التضخم املرتفع .تعد املبالغ يف القوائم املالية املوحدة للمجموعة
كام يف ذلك التاريخ كقيم دفرتية للقوائم املالية الالحقة للمجموعة .لغرض توحيد الرشكات التشغيلية األجنبية يف االقتصادات املتضخمة ،فيتم
ترجمة بنود قامئة املركز املايل والدخل واملرصوفات بأسعار الرصف السائدة يف تاريخ اإلقفال.
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العملية غري املستمرة هي مكون (وحدة منتجة للنقد) يف منشأة إما تم إستبعاده أو تم تصنيفه كمحتفظ به بغرض البيع وهو:
(ب) جزء من خطة أحادية منسقة إلستبعاد نشاط رئييس منفصل أو منطقة جغرافية للعمليات.
(ج) رشكة تابعة تم اإلستحواذ عليها حرصا ً مع التطلع إىل إعادة بيعها.

يتم تصنيف العمليات غري املستمرة عند حدوث االستبعاد أو عندما يحقق النشاط الرشوط املعنية لتصنيفه كمحتفظ به لغرص البيع أيهام أبكر.
عندما يصنف النشاط ضمن العمليات غري املستمرة يتم إعادة عرض قامئة الدخل املوحدة املقارنة كام لو كان النشاط تم تصنيفه ضمن العمليات
املستمرة من بداية السنة املقارنة.
تعرض املجموعة نتائج ما بعد الزكاة والرضيبة من العمليات غري املستمرة كمكون مستقل لقامئة الدخل املوحدة .كام يتم إضافة إىل ذلك اإلفصاح
عن اإليرادات واملصاريف والرضائب واألرباح أو الخسائر يف القوائم املالية املوحدة.
 9-3ممتلكات وآالت ومعدات

يتم قياس املمتلكات واآلالت واملعدات بالتكلفة بعد خصم اإلهالك املرتاكم والخسارة املرتاكمة لالنخفاض يف القيمة .تتضمن التكلفة النفقات
املبارشة القتناء األصل .يتم رسملة تكاليف التمويل للقروض التي استخدمت مبارشة لتمويل إنشاء املوجودات خالل الفرتة الزمنية الالزمة الستكامل
تلك املوجودات وإعدادها لالستخدامات املحدد لها.
يتم رسملة النفقات الالحقة فقط عندما تزيد من املنافع االقتصادية املستقبلية الكامنة يف بند املمتلكات واآلالت واملعدات .ويتم قيد جميع
النفقات األخرى يف قامئة الدخل املوحدة عند تكبدها.
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2016م

(جميع املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)

 .3ملخص السياسات املحاسبية الهامة (تابع)

 .3ملخص السياسات املحاسبية الهامة (تابع)

 9-3ممتلكات وآالت ومعدات (تابع)

يتم تحميل اإلهالك عىل قامئة الدخل املوحدة واحتسابه بطريقة القسط الثابت عىل مدى األعامر اإلنتاجية املقدرة لكل بند من املمتلكات واآلالت
واملعدات .باستثناء أعامل البناء تحد التنفيذ التي تظهر بالتكلفة وفيام ييل األعامر اإلنتاجية املقدرة للموجودات التي سيتم إهالكها:
عدد السنوات

مباين
تحسينات عىل مباين مستأجرة
آالت ومعدات
أثاث ومعدات مكتبية
سيارات

 50 – 12.5سنة
 33 – 3سنة
 30 – 3سنة
 16 – 3سنة
 10 – 4سنوات

تقيد مرصوفات الصيانة واإلصالحات العادية التي ال تزيد جوهريا من العمر اإلنتاجي التقديري لألصل يف املرصوفات.
 10-3الهبوط يف القيمة
(أ) موجودات غري مالية

يتم االعرتاف بخسارة الهبوط يف القيمة إذا كانت القيمة الدفرتية للموجودات أو وحدة توليد النقد تجاوزت القيمة القابلة السرتداد .املبلغ املمكن
اسرتداده ألصل أو وحدة توليد نقد هو قيمته العادلة مطروحاً منها تكاليف االستبعاد وقيمة استخدامه املبكر أيهام أكرب.
متثل الشهرة الزيادة يف تكلفة الرشاء والقيمة العادلة لحقوق امللكية غري املسيطرة عن القيمة العادلة لصايف املجودات املستحوذة .تقوم
املجموعة بتقييم الشهرة الناتجة عن االستحواذ النخفاض القيمة سنويا عند وجود أحداث أو تغريات يف الظروف تشري إىل أن القيمة الدفرتية قد
تعرضت للهبوط يف قيمتها.
إلختبار الهبوط يف القيمة  ،يتم تحديد الشهرة للرشكات تابعة بشكل فردي ،كام تعترب كل رشكة تابعة وحدة توليد نقد مستقلة.
يتم تحديد الهبوط يف القيمة يتم من خالل مراجعة القيمة القابلة للتحقيق من وحدة توليد النقد (تابعة) واالستحواذ الذي ينتج عن الشهرة .حيث
القيمة القابلة للتحقيق يف رشكة تابعة أقل من قيمتها الدفرتية .يتم االعرتاف بالخسارة من خالل قامئة الدخل املوحدة .وال يتم عكس خسائر الهبوط
يف قيمة الشهرة.
يتم مراجعة املوجودات غري املالية طويلة االجل فيام إذا كان هناك أي خسائر نتيجة الهبوط يف قيمتها كلام كانت األحداث أو التغريات يف الظروف
تشري إىل أن القيمة الدفرتية قد ال تكون قابلة لالسرتداد .ويتم إثبات خسارة الهبوط يف القيمة (إن وجدت) بالقيمة التي تتجاوز فيها القيمة
الدفرتية لألصل قيمتها القابلة لالسرتداد .القيمة القابلة لالسرتداد هي القيمة العادلة لألصل بعد خصم تكاليف البيع والقيمة املتبقية لإلستخدام
أيهام أعىل .إذا كانت القيمة العادلة أقل من التكلفة والتي ليست لها أهمية ا يتم احساب القيمة املستخدمة بنظرية الدخل والتي تعترب بدال للقيمة
العادلة لغرض تقويم الهبوط يف القيمة يتم تجميع املوجودات إىل أدىن مستوى لها حيث يوجد تدفقات نقدية مستقلة قابلة للتحديد .يتم
مراجعة املوجودات غري املالية بخالف املوجودات املالية وتلك التي تعرضت لالنخفاض يف قيمتها وذلك الحتاملية عكس الهبوط يف القيمة بتاريخ
كل قامئة مركز مايل .وعندما يتم الحقاً عكس خسارة الهبوط يف القيمة ،يتم زيادة القيمة الدفرتية لألصل أو وحدة توليد النقد إىل التقدير املعدل
لقيمتها القابلة لالسرتداد ،ولكن القيمة الدفرتية التي متت زيادتها يجب أن ال تتجاوز القيمة الدفرتية التي كان من املمكن تحديدها ،والتي فيام لو
تم تحديدها مل يتم تسجيل أي خسارة للهبوط يف قيمة املوجودات أو وحدة توليد النقد يف السنوات السابقة .ويتم إثبات عكس خسارة الهبوط
يف القيمة كإيرادات مبارشة يف قامئة الدخل املوحدة .ال يتم عكس خسائر الهبوط يف القيمة الشهرة.
(ب) املوجودات املالية

يتم ،بتاريخ كل قامئة مركز مايل ،إجراء مراجعة للتأكد من وجود دليل موضوعي عىل وجود هبوط يف قيمة أصل مايل .ويف حالة وجود هذا الدليل،
يتم إثبات خسارة هبوط دائم يف قامئة الدخل املوحدة.
إذا ما تم الحقاً عكس خسارة الهبوط الدائم يف القيمة ،عندئذ تتم زيادة القيمة الدفرتية لألصل أو الوحدة املحققة للنقد إىل التقدير املعدَّل
لقيمتها القابلة لالسرتداد ،عىل أال يزيد عن القيمة الدفرتية فيام لو مل يتم إثبات خسارة الهبوط الدائم يف قيمة ذلك األصل أو الوحدة املحققة
للنقد يف السنوات السابقة .يتم إثبات عكس خسارة الهبوط الدائم يف القيمة فورا ً كإيرادات يف قامئة الدخل املوحدة .ال يتم عكس خسارة الهبوط
يف القيمة املسجلة لالستثامرات املتاحة للبيع يف حقوق ملكية.
 11-3صكوك

تصنف املجموعة صكوكها الصادرة كمطلوبات مالية وفقاً لجوهر األحكام التعاقدية للصكوك.
تستبعد املجموعة املطلوبات املالية وقت الوفاء بالتزاماتها التعاقدية أو إلغائها أو االنتهاء الصالحية .تم اإلعرتاف بالصكوك مبدئياً والحقاً بالتكلفة.

 12-3ذمم دائنة ومستحقات

يتم قيد املطلوبات املتعلقة باملبالغ املطلوب سدادها يف املستقبل مقابل بضائع وخدمات مستلمة ،سواء تم أم مل يتم تقديم فواتري من قبل
املورد ام ال.
 13-3مخصصات

يتم االعرتاف باملخصص إذا ظهر نتيجة ألحداث سابقة أن لدى املجموعة التزام حايل قانوين أو تعاقدي ميكن تقدير مبلغه بشكل موثوق ومن
املحتمل أن يتطلب تدفقات خارجة ملنافع اقتصادية لتسوية هذا االلتزام.
 14-3مكافأة نهاية الخدمة للموظفني

يتم قيد استحقاق مكافأة نهاية الخدمة للموظفني وفقاً لنظام العمل والعامل باململكة العربية السعودية ويحمل عىل قامئة الدخل .ويتم احتساب
هذا االلتزام عىل أساس املزايا املقررة التي يستحقها املوظف يف حالة تركه العمل يف تاريخ قامئة املركز املايل.
تقوم الرشكات التابعة األجنبية بتكوين مخصص مقابل مكافأة نهاية الخدمة للموظفني ومكافآت أخرى وذلك وفقا لقوانني الدولة التي متارس فيها
نشاطها .ال توجد خطط تقاعد ممولة أو غري ممولة للرشكات التابعة األجنبية.
 15-3الزكاة والرضائب

تخضع الرشكة ورشكاتها التابعة للزكاة ورضيبة الدخل وفقاً ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل باململكة العربية السعودية "الهيئة" .ويتم تحميل الزكاة
املستحقة عىل الرشكة وحصتها يف الزكاة املستحقة عىل الرشكات التابعة عىل قامئة الدخل املوحدة .الزكاة ورضيبة الدخل العائدة إىل الرشكاء
السعوديني واألجانب اآلخرين يف الرشكات التابعة املوحدة يتم تحميلها عىل حقوق األقلية يف قامئة املركز املايل املوحدة املرفقة .ويتم احتساب
مطلوبات الزكاة ورضيبة الدخل اإلضافية ،إن وجدت ،والتي تتعلق بالربوط عىل سنوات سابقة من قبل الهيئة يف الفرتة التي يتم فيها إصدار الربوط النهائية.
تقتطع الرشكة ورشكاتها التابعة يف اململكة العربية السعودية رضائب لبعض املعامالت مع جهات غري مقيمة يف اململكة العربية السعودية وذلك
حسب متطلبات نظام رضيبة الدخل السعودي.
تخضع الرشكات األجنبية التابعة لرضائب الدخل يف بلدانها ذات الصلة .تحمل رضائب الدخل عىل قامئة الدخل املوحدة.
يتم استخدام طريقة االلتزام عند تكوين مخصص بالرضائب املؤجلة عىل جميع الفروقات املؤقتة بني األسس الرضيبية والقيمة الدفرتية للموجودات
واملطلوبات بتاريخ القوائم املالية املوحدة .يتم قياس املوجودات واملطلوبات الرضيبية املؤجلة عىل أساس املعدالت الرضيبية التي يتوقع تطبيقها
يف الفرتة التي يتم فيها تحقق املوجودات أو تسوية املطلوبات عىل أساس األنظمة املعمول بها يف الدول املعنية بتاريخ القوائم املالية .يتم
االعرتاف باملوجودات الرضيبية املؤجلة لجميع الفروقات املؤقتة القابلة للخصم واملرحل من كال من املوجودات الرضيبية غري املستغلة والخسائر
الرضيبية غري املستغلة وذلك عند وجود احتامل توفر ربح خاضع للرضيبة ميكن من استخدام كال من الفروقات الرضيبية املؤقتة القابلة للخصم واملرحل
من املوجودات الرضيبية غري املستغلة والخسائر الرضيبية غري املستغلة .تتم مراجعة القيم الدفرتية للموجودات الرضيبية املؤجلة بتاريخ كل قامئة مركز
مايل وتخفض إىل الحد الذي مل يعد فيه من املحتمل توفر ربح خاضع للرضيبة كايف يسمح باستغالل جميع او جزء من املوجودات الرضيبية املؤجلة.
 16-3اإليرادات

تتحقق اإليرادات عند استيفاء الرشوط التالية:
•

وجود احتاملية بتدفق منافع اقتصادية للمجموعة.

•

امكانية تحديد التكلفة املتكبدة والتكاليف املستقبلية املتوقعة حتى تاريخه وامكانية قياسها بشكل موثوق.

•

ميكن قياسها بشكل موثوق بغض النظر عن موعد سدادها.

يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل املستلم أو لرشوط الدفع املحددة تعاقدياً .ويجب كذلك استيفاء معايري التحقق املحددة أدناه قبل
تحقق اإليرادات.
مبيعات بضائع

يتم إثبات اإليرادات من املبيعات عند تسليم أو شحن املنتجات التي يتم مبقتضاها انتقال املخاطر واملنافع الهامة املصاحبة مللكية البضاعة إىل
املشرتي بحيث ال يكون للمجموعة سيطرة فعالة او مشاركة إدارية مستمرة بالدرجة التي ترتبط عادة مبلكية البضاعة .ويتم تسجيل املبيعات بعد
خصم املردودات والخصم التجاري وخصم الكمية.
إيرادات اإليجار

يتم إثبات اإليرادات من اإليجار بطريقة القسط الثابت عىل مدى فرتة عقد االيجار.
إيرادات الدعاية والعرض

تتكون إيرادات الدعاية والعرض من اإليرادات املكتسبة من اإلعالن والعرض عن عدة منتجات من قبل البائعني داخل متاجر التجزئة للمجموعة ويتم اثباتها
يف الفرتة التي تكتسب فيها.
إيرادات توزيعات األرباح

يتم اثبات إيرادات توزيعات األرباح عندما ينشأ الحق يف استالمها.
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2016م

(جميع املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)

 .3ملخص السياسات املحاسبية الهامة (تابع)
 17-3املرصوفات

مرصوفات البيع والتسويق هي تلك املرصوفات الناجمة عن جهود الرشكة التي تقوم بها إدارات التسويق والبيع والتوزيع .ويتم تصنيف جميع
املرصوفات األخرى ،باستثناء تكلفة املبيعات وأعباء التمويل ،كمرصوفات عمومية وإدارية .ويتم إجراء توزيع للمرصوفات املشرتكة بني تكلفة
املبيعات ومرصوفات البيع والتسويق واملرصوفات العمومية واإلدارية ،عند اللزوم ،عىل أساس ثابت.
 18-3توزيعات أرباح

تقيد توزيعات األرباح يف القوائم املالية يف الفرتة التي تتم املوافقة عليها من قبل مساهمي املجموعة.
يتم اثبات توزيعات األرباح األولية يف الفرتة التي يتم اعتامدها فيها من قبل مجلس اإلدارة.
 19-3مشتقات األدوات املالية

تقيد مشتقات األدوات املالية إبتدا ًء بالقيمة العادلة يف تاريخ إبرام عقد مشتق ألداة مالية ومن ثم يعاد قياسها بقيمتها العادلة .تعتمد طريقة قيد
األرباح أو الخسائر الناتجة عىل ما إذا كان املشتق املايل قد متت تسميته كأداة تحوط وإذا كان كذلك ،فعىل طبيعة البند الذي يتم إجراء تحوط له.
للمجموعة بعض املشتقات عىل النحو التايل:
( )1إما كتحوطات للقيمة العادلة ملوجودات او مطلوبات مقيدة أو إلتزام رشكة (تحوط لقيمة عادلة) أو
( )2كتحوطات ملخاطر معينة ذات صلة مبوجودات أو مطلوبات مقيدة أو معاملة متوقعة جدا ً (تحوط لتدفق نقدي).
توثق املجموعة يف بداية املعاملة العالقة بني أدوات التحوط وبنود التحوط وكذلك أهداف إدارة مخاطرها وإسرتاتيجية إجراء عدة معامالت تحوط
مختلفة .كام توثق املجموعة تقييمها لكل من بداية التحوط وعىل أساس اإلستمرارية ما إذا كانت مشتقات األدوات املالية املستخدمة يف معامالت
التحوط فعالة جدا ً يف مقاصة التغريات يف القيم العادلة أو التدفقات النقدية للبنود التي تم التحوط لها.
تصنف القيمة العادلة الكاملة ملشتق تحوط كأحد املوجودات أو املطلوبات غري املتداولة عندما يكون عمر البند املتبقي واملتحوط له أكرث من 12
شهرا وكأصل أو مطلوب متداول عندما تكون مدة اإلستحقاق املتبقية للبند املتحوط له أقل من  12شهرا ً.

 .3ملخص السياسات املحاسبية الهامة (تابع)
 20-3عقود إيجار تشغيلية

تصنف عقود اإليجار عندما يحتفظ املؤجر فعلياً بكافة املخاطر واملنافع ذات الصلة مبلكية اصل مايل وذلك كعقود إيجار تشغيلية .يتم اثبات
املدفوعات التي تتم مبوجب عقود اإليجار التشغييل يف قامئة الدخل املوحدة بطريقة القسط الثابت عىل مدى فرتة عقد االيجار .ويتم اثبات حوافز
عقد االيجار املستلمة كجزء ال يتجزأ من إجاميل مرصوفات عقد اإليجار عىل مدى فرتة عقد االيجار.
 21-3القروض

يتم قيد القروض بقيمة املتحصالت املستلمة ،بعد خصم تكاليف املعاملة املتكبدة ،إن وجدت ،تتم رسملة تكاليف القروض التي ترتبط مبارشة باقتناء
أو إنشاء أو إنتاج املوجودات املؤهلة كجزء من هذه املوجودات .يتم تحميل تكاليف القروض األخرى عىل قامئة الدخل املوحدة.
األصل املؤهل هو أصل يتطلب بالرضورة فرتة زمنية طويلة ليكون جاهزا ً لغرض استخدامه أو بيعه.
 22-3املقاصة

يتم إجراء مقاصة بني مبالغ املوجودات واملطلوبات املالية ويدرج املبلغ الصايف يف قامئة املركز املايل املوحدة فقط عند وجود حق نظامي
ملزم إجراء مقاصة لتلك املبالغ املدرجة وكذلك عندما يكون لدى املجموعة نية لتسويتها عىل أساس الصايف أو بيع املوجودات لتسديد املطلوبات
يف آن واحد.
 .4نقد وما يف حكمه

يتكون النقد وما يف حكمه كام يف  31ديسمرب مام ييل:
نقد يف الصندوق
نقد لدى البنك – حسابات جارية
ودائع قصرية األجل

(أ) التحوط للقيمة العادلة

تقيد التغريات يف القيمة العادلة ملشتقات األدوات املالية التي تم تحديدها واملؤهلة كتحوطات للقيمة العادلة يف قامئة الدخل مع أي
تغريات يف القيمة العادلة لألصل أو املطلوب املتحوط له التي تعود إىل املخاطر التي تم التحوط لها .تطبق املجموعة فقط حسابات التحوط
بالقيمة العادلة ملخاطر قيمة سلع التحوط (السكر الخام) .يتم قيد أرباح أو خسائر الجزء الفعال من معاملة التحوط يف قامئة الدخل املوحدة
ضمن "تكلفة اإليرادات" .كام يتم قيد األرباح أو الخسائر ذات الصلة بالجزء غري الفعال يف قامئة الدخل املوحدة ضمن أعباء التمويل -صايف.

(ب) التحوط للتدفقات النقدية

يقيد الجزء الفعال من التغريات يف القيمة العادلة ملشتقات األدوات املالية التي تم تحديدها واملؤهلة كتحوطات لتدفقات نقدية يف حقوق
امللكية .يتم قيد أرباح أو خسائر الجزء الفعال مبارشة يف قامئة الدخل املوحدة ضمن أعباء التمويل – صايف.
يعاد تصنيف املبالغ املرتاكمة يف حقوق امللكية إىل أرباح أو خسائر يف الفرتات عندما يؤثر البند املتحوط له عىل األرباح أو الخسائر (مثالً :عندما
يحدث البيع املتوقع املتحوط له) .يتم قيد أرباح أو خسائر الجزء الفعال من قيمة السلعة يف قامئة الدخل املوحدة "ضمن تكلفة االيرادات" .إال أنه
عندما تؤدي املعاملة املتوقعة التي تم التحوط لها إىل إثبات أصل غري مايل (مثالً :مخزون) ،يتم تحويل األرباح والخسائر التي سبق وأن تم تأجيلها
يف حقوق امللكية وذلك من حقوق املليكة ويتم إدراجها يف القياس األويل لتكلفة املوجودات .يتم يف النهاية قيد املبالغ املؤجلة يف تكلفة
السلع املباعة يف حالة املخزون.
عندما تنتهي صالحية أداة تحوط أو يتم بيعها ،أو عندما ال يفي تحوط مبعايري حساب التحوط ،فإن أي أرباح أو خسائر مرتاكمة وقامئة يف حقوق
امللكية يف ذلك الوقت تظل يف حقوق امللكية ويتم قيدها عندما يتم يف النهاية قيد املعاملة املتوقعة يف قامئة الدخل .عندما يصبح من
غري املتوقع حدوث معاملة مستقبلية ،يتم مبارشة تحويل األرباح أو الخسائر املرتاكمة التي تم إدراجها يف حقوق امللكية وذلك إىل قامئة الدخل
املوحدة ضمن أعباء متويل – صايف.

23,316
488,930
819,278
1,331,524

25,876
1,334,976
706,222
2,067,074

الودائع قصرية األجل موجودة لدى بنوك تجارية وتحقق إيرادا ً مالياً عىل أساس أسعار السوق السائدة.
النقد وما يف حكمه كام يف  31ديسمرب مام ييل:
2016م

نقد يف الصندوق
ناقصاً :ودائع مقيدة

1,331,524
()53,218
1,278,306

2015م

2,067,074
()254,030
1,813,044

إن الودائع املقيدة تتمثل يف الودائع ألجل والودائع املربوطة مقابل تسهيالت بنكية ممنوحة لرشكات أجنبية تابعة من قبل بنك محيل.
 .5ذمم مدينة تجارية

تتكون الذمم املدينة التجارية كام يف  31ديسمرب مام ييل:
إيضاح

ذمم مدينة من أطراف أخرى
ناقصاً :مخصص ديون مشكوك يف تحصيلها

1-5

مستحق من أطراف ذات عالقة

25

يخصم :ذمم مدينة غري متداولة ،صايف

84

2016م

2015م

2016م

1,253,436
()72,225
1,181,211
58,156
1,239,367
()10,751
1,228,616

2015م

956,575
()73,895
882,680
66,187
948,867
()28,247
920,620
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2016م

(جميع املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)

 .7مدفوعات مقدماً وذمم مدينة أخرى

 .5ذمم مدينة تجارية (تابع)

تتكون املدفوعات مقدماً واملوجودات املتداولة األخرى كام يف  31ديسمرب مام ييل:

 1-5الحركة يف مخصص ديون مشكوك يف تحصيلها هي كام ييل:
2016م

73,895
12,040
()9,926
()3,236
()548
72,225

الرصيد يف  1يناير
إضافات خالل السنة
رد مخصصات خالل السنة
مشطوب خالل السنة  /فروقات ترجمة عمالت
تم إعادة تصنيفها كمحتفظ بھا بغرض البیع (إيضاح )8
الرصيد يف  31ديسمرب

2015م

74,240
5,122
–
()5,467
–
73,895

 .6املخزون

يتكون املخزون يف  31ديسمرب مام ييل:
إيضاح

منتجات تامة الصنع
مواد خام وتغليف
أعامل قيد التنفيذ
معدّة للبيع
قطع غيار ومستلزمات غري ُ
بضائع يف الطريق
ناقصاً :مخصص مخزون متقادم  /بطيء الحركة

 1-6و 28

2-6

2016م

1,879,388
897,192
96,246
163,796
322,211
3,358,833
()154,351
3,204,482

3,484,851
1,130,687
100,497
200,484
159,615
5,076,134
()222,680
4,853,454

متشياً مع التغريات الحديثة يف السلوك االستهاليك ،بدأت رشكة بنده مبحاولة ترشيد حجم املخزون و ذلك مبساعدة مستشار خارجي .كشفت
الدارسة وحدات املخزون املحتفظ به والتي تعاين من انخفاض يف الطلب وبالتايل تتطلب تغيريات يف اسرتاتيجيات التخلص .لذلك فقد قدمت الرشكة
بعض العروض الرتويجية الضخمة خالل الشهرين املاضيني .وعالوة عىل ذلك ،تم اتباع نهج ثابتا يف السنوات السابقة للتعرف والتحقق عىل القيمة
الفعلية الصافية من الخسائر املحققة من األصناف التي ال ميكن اسرتداد قيمتها الدفرتية .وعليه تم تصنيف املخزون املتقادم و بطيئ الحركة ضمن
الفئات التالية:
( )1مخزون التصفيات :تتضمن هذه الفئة البضائع غري القابلة لإلسرتجاع ،واملخزون بطيئ الحركة والذي قررت املجموعة استبعاد تلك البضائع مستقبالً
و بالتايل تم إدراجها ضمن عروض ترويجية خالل الثالثة شهور املنتهية يف  31ديسمرب 2016م .إن وحدات املخزون املحتفظ بها تم تخصيصها
ومراقبتها بدقة بشكل دوري .إن إستبعاد تلك الوحدات نتج عنه خسارة محققة مببلغ  132مليون ريال سعودي وخسارة غري محققة مببلغ  68.4مليون
ريال سعودي حتى  31ديسمرب 2016م.
( )2مخزون البضائع الزائدة :تم تحديد بعض وحدات املخزون املحتفظ به بالزيادة عن الطلب املعتاد عليه يف ظل تغريات متطلبات السوق و يف حني
أن إعادة الطلب قد تم تقييده .إن هذا الجزء من املخزون كان ضمن العروض الرتويجية ونتج عنه خسارة محققة مببلغ  65.2مليون ريال سعودي و
خسارة غري محققة مببلغ  109مليون ريال سعودي حتى  31ديسمرب 2016م.
 2 -6إن الحركة يف مخصص مخزون متقادم  /بطيء الحركة للسنة املنتهية يف  31ديسمرب هي كام ييل:
الرصيد يف  1يناير
إضافات خالل السنة
مخصصات مستخدمة خالل السنة
فروقات ترجمة عمالت خالل السنة
املحول كمحتفظ بھا بغرض البیع (إيضاح )8
الرصيد يف  31ديسمرب

222,680
24,297
()82,365
()9,326
()935
154,351

دفعات مقدمة ملوردين
مستحق من أطراف ذات عالقة
إيجارات مدفوعة مقدماً
مرصوفات أخرى مدفوعة مقدما
ذمم مدينة من جهات حكومية
ودائع
ذمم مدينة ملوظفني
توزيعات ارباح غري مطالب بها
القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات
أخرى

2015م

 1-6التخفيض إىل صايف القيمة القابلة للتحقق

2016م

إيضاح

2015م

81,481
145,167
–
()3,968
–
222,680

25
1-7

2-7

2016م

2015م

261,213
195,951
188,581
173,803
109,105
84,710
52,096
33,365
16,612
93,490
1,208,926

496,331
192,413
276,871
163,921
28,519
60,764
56,275
25,679
85,074
104,724
1,490,571

 1-7مستحقات من جهات حكومية

يتمثل املستحق من جهات حكومية يف مطالبات رشكات تابعة أجنبية من حكومات محلية عىل حساب دعم ورضيبة قيمة مضافة ورسوم جمركية
ورضائب مدفوعة مسبقاً.
 2-7القيمة العادلة املوجبة للمشتقات

ميثل الرصيد املتعلق بالعقود املستقبلية واآلجلة القيمة العادلة لعقود تحوط قامئة للسلع يف تاريخ نهاية السنة .تم اإلفصاح عن القيمة العادلة
املوجبة للمشتقات يف اإليضاح أعاله وتم اإلفصاح عن القيمة العادلة السالبة للمشتقات ضمن "مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى" (اإليضاح رقم .)17

أثبت إختبار فعالية التحوط الذي أجرته اإلدارة أن التحوط للقيمة العادلة كان فعاالً .وبنا ًء عليه ،فقد تم تحميل الجزء الفعال من التغريات يف القيمة
العادلة للمشتقات مبارشة عىل "تكلفة املبيعات" وفقاً للسياسة املحاسبية.
تم قيد عقود التحوط التي مل تتأهل لحساب التحوط يف قامئة الدخل مببلغ خسارة يعادل  8.1مليون ريـال سعودي (2015م :ربح  97.6مليون ريـال)
(اإليضاح رقم  .)29يف  31ديسمرب 2016م كانت املبالغ الرئيسية اإلسمية للعقود اآلجلة واملستقبلية القامئة  4.443مليون ريـال سعودي (2015م:
 3.922مليون ريـال سعودي).
 .8موجودات ومطلوبات مصنفة كمحتفظ بها بغرض البيع

(أ) الحقاً لقرار مجلس اإلدارة لرشكة صافوال لألغذية يف اجتامعهم بتاريخ  26ديسمرب 2016م ،قررت املجموعة إيقاف خطة االستبعاد ألعامل زيت
الطعام يف املغرب وإعادة تصنيف املبالغ يف قامئة املركز املايل للفرتة الحالية وفرتات املقارنة .باإلضافة إىل ،تم رد مبلغ  27.1مليون ريال
سعودي إىل الحسابات ذات الصلة وقامئة الدخل املوحدة لتعكس هذا التعديل .املوجودات واملطلوبات مصنفة كمحتفظ بها لغرض البيع يف 2015م،
تم إعادة تصنيفها كالتايل:
2015م

املوجودات
نقد وما يف حكمه
ذمم مدينة
مخزون
مدفوعات مقدما وموجودات متداولة أخرى
ممتلكات آالت ومعدات
تم إعادة تصنيفها " كموجودات مصنفة كمحتفظ بها بغرض البيع" يف قامئة املركز املايل املوحدة

6
6,111
13,148
21,006
4,764
45,035

املطلوبات
قروض قصرية األجل
ذمم دائنة
مدفوعات مقدما وموجودات متداولة أخرى
تم إعادة تصنيفها "كمطلوبات مصنفة كمحتفظ بها بغرض البيع" يف قامئة املركز املايل املوحدة

48,935
7,160
38,138
94,233

 3-6تم رهن مخزون بقيمة  0.14مليون ريـال سعودي (2015م 366.8 :مليون ريـال سعودي) مع بنوك أجنبية كضامن مقابل تسهيالت قروض بنكية
لرشكات خارجية تابعة موحدة.
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2016م

(جميع املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)

 .8موجودات ومطلوبات مصنفة كمحتفظ بها بغرض البيع (تابع)

(ب) خالل الربع األخري من عام 2016م ،تم تصنيف اإلستثامر يف "إنتاج كابيتال املحدودة" "أنتاج" مصنفة كمحتفظ بها لغرض البيع وفقا لقرار اإلدارة لبيع
ملكيتها يف أنتاج األشهر االثني عرش شهر القادمة .ونتيجة لذلك ،تم تصنيفها عىل هذا النحو وتخفيضه إىل قيمته العادلة مببلغ  80.8مليون ريال
من القيمة الدفرتية مببلغ  169.2مليون ريال سعودي مام أدى إىل اإلعرتاف بخسارة هبوط يف القيمة  88.4مليون ريال سعودي ،وقد تم تصنيفها
يف قامئة الدخل (إيضاح  1-10و.)28
(ج) كام هو مبني يف االيضاح  ،1صنفت املجموعة أيضاً املوجودات واملطلوبات للرشكة املتحدة للسكر ،مرص "یو إس يس إي" كمحتفظ بها لغرض
البيع كام يف تاريخ  31ديسمرب 2016م.
2016م

موجودات مصنفة كمحتفظ بھا بغرض البیع:
 االستثامر يف "إنتاج كابیتال املحدودة" الرشكة املتحدة للسكر ،مرص (إيضاح )1-8الرصيد يف  31ديسمرب

80,844
975,895
1,056,739

مطلوبات مصنفة كمحتفظ بھا بغرض البیع:
 -الرشكة املتحدة للسكر ،مرص (إيضاح )1-8

938,878

فيام ييل تفاصيل موجودات ومطلوبات الرشكة املتحدة للسكر ،مرص املحتفظ بها بغرض البيع يف  31ديسمرب:
 1-8املوجودات واملطلوبات املحتفظ بها بغرض البيع
2016م

املوجودات
نقد وما يف حكمه (إيضاح )1-1-8
ذمم مدينة وموجودات متداولة أخرى
مخزون (إيضاح )2-1-8
ممتلكات آالت ومعدات (إيضاح )3-1-8
موجودات أخرى غري متداولة
مبالغ تم اإلفصاح عنها كموجودات مصنفة كمحتفظ بها بغرض البيع يف قامئة املركز املايل املوحدة

341,958
119,018
237,549
273,513
3,857
975,895

املطلوبات
قروض
ذمم دائنة ومطلوبات أخرى
اشرتاك نقدي مستلم من إي يب ار دي
مطلوبات غري متداولة
مبالغ مرصح عنها كمطلوبات مصنفة كمحتفظ بها بغرض البيع يف قامئة املركز املايل املوحدة

118,070
410,046
35,762
375,000
938,878

 1-1-8يتضمن الودائع املقيدة مببلغ  187.5مليون ريال سعودي.
 2-1-8تم رهن مخزون الرشكة املتحدة للسكر ،مرص "یو إس يس إي" مببلغ  161.42مليون ريـال سعودي مع بنوك أجنبية كضامن مقابل تسهيالت
قروض بنكية.
 3-1-8تم رهن بعض املمتلكات واالت واملعدات للرشكة املتحدة للسكر ،مرص "یو إس يس إي" بقيمة  266.73مليون ريـال سعودي
مع بنوك تجارية.

 .8موجودات ومطلوبات مصنفة كمحتفظ بها بغرض البيع (تابع)
( 2-8الخسارة)  /الدخل من العمليات غري املستمرة

فيام ييل تفاصيل الدخل من العمليات غري مستمرة التي تم اإلفصاح عنها كـ "خسارة من العمليات غري املستمرة" يف قامئة الدخل املوحدة لرشكة
السكر املتحدة ،مرص للسنة املنتهية يف  31ديسمرب:
2016م

املبيعات
تكلفة اإليرادات
إجاميل الربح

1,328,627
()1,308,372
20,255

1,299,820
()1,232,001
67,819

مرصوفات تشغيلية
بيع وتسويق
عمومية وإدارية
(خسارة)  /دخل من العمليات
أعباء متويل – صايف
(الخسارة) /الدخل قبل رضائب الدخل والزكاة
رضائب دخل

()3,252
()20,942
()3,939
()168,409
()172,348
()3,912

()4,032
()23,534
40,253
()39,895
358
803

صايف (الخسارة)  /الدخل للسنة

()176,260

1,161

 3-8تدفقات نقدية من عمليات متوقفة

تم عرض تفاصيل التدفقات النقدية من العمليات غري املستمرة ضمن قامئة التدفقات النقدية للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2016م .التايل مكونات
التدفقات النقدية من العمليات غري املستمرة:
2016م

صايف التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
صايف التدفقات النقدية من األنشطة االستثامرية
صايف التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

()4,183
171
()228,633
()232,645

2015م

151,433
()7,434
160,823
304,822

يتم تصنيف العمليات غري املستمرة عند حدوث االستبعاد أو عندما يحقق النشاط الرشوط املعنية لتصنيفه كمحتفظ به لغرض البيع.
 .9ذمم مدينة طويلة األجل

تتكون الذمم املدينة طويلة األجل كام يف  31ديسمرب مام ييل:
مستحق من أطراف ذات عالقة
أخرى

إيضاح

2016م

2015م

25

3,966
6,785
10,751

161,427
15,780
177,207

 .10إستثامرات

تتكون االستثامرات يف  31ديسمرب مام ييل:
استثامر يف رشكات زميلة
استثامرات متاحة للبيع

88

2015م

إيضاح

2016م

2015م

1-10
2 -10

7,915,016
612,421
8,527,437

7,720,958
709,275
8,430,233
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2016م

(جميع املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)

 .10إستثامرات (تابع)

 .10إستثامرات (تابع)

 2-10إستثامرات متاحة للبيع

 1-10استثامرات يف رشكات زميلة

تتكون اإلستثامرات املتاحة للبيع يف  31ديسمرب بشكل رئييس مام ييل:

(أ) فيام ييل تفاصيل إستثامرات املجموعة يف الرشكات الزميلة
إسم الرشكة

بلد التأسيس

النشاط الرئييس

املنتجات الغذائية
الطازجة
رشكة املراعي املحدودة "املراعي"
رشكة كنان العاملية للتطوير العقـاري "كنان" العقارات
رشكة هريف لخدمات املواد الغذائية
"هريف"

املنتجات الغذائية
وسلسلة املطاعم
الوجبات الرسيعة
العقارات

رشكة مطوري مدينة املعرفة اإلقتصادية

العقارات

رشكة إنتاج كابيتال املحدودة "إنتاج"
(إيضاح ( 8ب))
يس فود إنرتناشيونال ون

صندوق استثامري

رشكة مدينة السرية للتطوير العقاري

أخـــرى

نسبة امللكية الفعلية باملائة

اململكة العربية
السعودية
اململكة العربية
السعودية
اململكة العربية
السعودية

توزيع منتجات املأكوالت
البحرية

2016م

2015م

36.52
29.9

36.52
29.9

6,755,515
562,492

49

49

428,967

391,739

40

40

151,607

151,790

2.07

16,435

16,435

49

–

179,244

–

–

–

متنوعة

–
7,915,016

1,999
7,720,958

اململكة العربية
السعودية
2.07
اململكة العربية
السعودية
الجمهورية العربية 49
التونسية
40
االمارات العربية
املتحدة
–

2016م

2015م

6,362,608
617,143

(ب) الحركة يف اإلستثامرات يف الرشكات الزميلة خالل السنة املنتهية يف  31ديسمرب وتحليلها كام ييل:
يف  1يناير
إضافات خالل السنة
الحصة يف صايف الدخل للسنة
 املراعي هريف أخرىالحصة يف صايف احتياطي املراعي للسنة (إيضاح )24
خصم :توزيعات أرباح مستلمة خالل العام
 املراعي هريفتسويات أخرى
خصم :اإلستثامر يف إنتاج (املحولة كمحتفظ بھا بغرض البیع (إيضاح )8
الرصيد يف  31ديسمرب

2016م

2015م

7,720,958
20,444

7,188,197
–

761,544
105,142
()85,278
()116,636

697,931
100,844
()3,827
27,121

()252,001
()67,913
()2,000
()169,244
7,915,016

()219,131
()70,177
–
–
7,720,958

املعلومات املالية الرئيسية الرشكات الزميلة الهامة هي كام ييل:
االسم

املوجوادات

املطلوبات

اإليرادات

صايف الدخل

2016
املراعي
هريف

29,022,740
1,352,190

15,565,897
539,640

14,698,662
1,156,683

2,080,485
217,496

2015
املراعي
هريف

27,371,035
1,191,432

14,752,807
455,978

13,794,616
1,077,005

1,915,691
202,682
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نسبة امللكية الفعلية (باملائة)

2016م

2015م

2016م

2015م

336,660
96,319
–

إستثامرات مدرجة:
مدينة املعرفة اإلقتصادية
إعامر املدينة اإلقتصادية "إعامر"
تعمري األردنية القابضة

6.4
0.9
5

6.4
0.9
5

392,265
127,729
–

135,869
115,674
24,753
709,275

إستثامرات غري مدرجة
رشكة جسور القابضة "جسور" (إيضاح )28
رشكة سويكورب اململكة العربية السعودية (إيضاح )28
دار التمليك

14.81
15
5

14.81
15
5

–
67,674
24,753
612,421

(أ)	خالل العام 2016م ،حصلت املجموعة عىل توزيعات أرباح مببلغ  1.17مليون ريـال سعودي (2015م 1.17 :مليون ريـال سعودي) من بعض اإلستثامرات
املتاحة للبيع املذكورة أعاله.
(ب) الحركة يف اإلستثامرات املتاحة للبيع كام ييل:
إيضاح

 1يناير
خسارة الهبوط يف القيمة املعرتف بها خالل السنة
تعديالت إحتياطيات القيمة العادلة
أخرى
الرصيد كام يف  31ديسمرب

28
24

2016م

709,275
()183,869
80,732
6,283
612,421

2015م

732,519
–
()24,807
1,563
709,275

 .11ممتلكات وآالت ومعدات
أرض

التكلفة
1,268,929
 1يناير 2016م
23,268
إضافات
–
إستبعادات
املحول (من)  /إىل مشاريع تحت التنفيذ –
–
خسارة الهبوط يف القيمة
–
تعديل التضخم املرتفع
()38,770
فروقات ترجمة العمالت األجنبية
1,253,427
 31ديسمرب 2016م
االستهالكات املرتاكمة
 1يناير 2016م
إضافات
إستبعادات
تعديل التضخم املرتفع
فروقات ترجمة العمالت األجنبية
 31ديسمرب 2016م
صايف القيمة الدفرتية
املحول إىل موجودات مصنفة كمحتفظ
بها بغرض البيع (إيضاح )8

صايف القيمة الدفرتية 2016م
صايف القيمة الدفرتية 2015م

–
–
–
–
–
–
1,253,427
()6,626

مباين

أثاث ومعدات
تحسينات عىل
مباين مستأجرة مصنع ومعدات مكتبية

سيارات

مشاريع تحت
التنفيذ

املجموع

1,820,617
231,854
()89
308,017
()2,748
150
()205,850
2,151,951

1,436,874
31,021
()23,510
23,476
()1,237
–
()10,242
1,456,382

3,461,814
27,041
()9,129
315,610
()176,548
547
()650,189
2,969,146

2,512,725
179,220
()32,012
101,707
()251
150
()28,934
2,732,605

400,813
60,746
()5,405
2,721
()961
253
()32,684
425,483

1,246,394
534,628
()1,687
()751,531
()3,395
1,909
()154,626
871,692

12,148,166
1,087,778
()71,832
–
()185,140
3,009
()1,121,295
11,860,686

()485,016
()81,739
34
()20
28,884
()537,857
1,614,094

()474,528
()117,537
8,621
–
262
()583,182
873,200

()1,681,184
()150,759
8,859
()72
143,461
()1,679,695
1,289,451

()1,406,768
()280,115
25,441
()12
14,620
()1,646,834
1,085,771

()247,958
()46,773
5,367
()6
14,573
()274,797
150,686

–
–
–
–
–
–
871,692

()4,295,454
()676,923
48,322
()110
201,800
()4,722,365
7,138,321

()103,377

()15,368

()137,803

()1,017

()1,437

()7,885

()273,513

1,246,801

1,510,717

1,268,929

1,335,601

857,832

1,151,648

962,346

1,780,630

1,084,754

149,249

863,807

6,864,808

1,105,957

152,855

1,246,394

7,852,712
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2016م

(جميع املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)

 .11ممتلكات وآالت ومعدات (تابع)

(أ)	تتعلق املشاريع تحت التنفيذ بإنشاء أسواق سوبر ماركت وهايرب ماركت لرشكة بنده ورفع مستوى وتحسني مرافق إنتاج بعض الرشكات التابعة
لرشكة صافوال لألغذية.

(ب)	تم رهن بعض املمتلكات واآلالت واملعدات مببلغ  232.4مليون ريال سعودي (2015م 1.270 :مليون ريال سعودي) للرشكات الخارجية التابعة
للمجموعة كضامن لبنوك تجارية.
(ج)	تتضمن اإلضافات مبلغ  14.4مليون ريـال سعودي تتعلق بتكاليف التمويل التي متت رسملتها خالل 2016م (2015م 32 :مليون ريـال سعودي) .كان
متوسط املعدل املستخدم لتحديد مبلغ تكاليف التمويل املرسملة  ٪2.88إىل 2015( ٪3.15م.)٪2.5 :
 .12أصول رضيبية مؤجلة

إن الحركة يف األصول الرضيبية املؤجلة كام يف  31ديسمرب هي كام ييل:
2016م

69,763
908
()38,278
()3,700
28,693

الرصيد يف  1يناير
اإلضافات خالل السنة
تعديل ترجمة العمالت األجنبية
مصنف كمحتفظ لغرض البيع
الرصيد كام يف  31ديسمرب

2015م

50,025
25,084
()5,346
–
69,763

يتم حساب األصول الرضيبية املؤجلة عىل أساس الفروقات املؤقتة لبعض الرشكات األجنبية التابعة للمجموعة مبوجب طريقة االلتزام بإستخدام
السعر الرضيبي الفعال.
 .13موجودات غري ملموسة

الحركة يف املوجودات غري امللموسة كام يف  31ديسمرب كام ييل:
الشهرة

مصاريف مؤجلة

التكلفة
 1يناير 2016م
ترجمة العمالت األجنبية
 31ديسمرب 2016م

796,407
()109,942
686,465

595,884
–
595,884

اإلطفاء
 1يناير 2016م
إضافات
خسارة ھبوط يف القیمة (إيضاح )28
 31ديسمرب 2016م

–
–
()102,423
()102,423

()521,447
()74,437
–
()595,884

العالمات التجارية ذات
عمر غري محدد

242,876
()165,249
77,627
–
–
–
–

املجموع

1,635,167
()275,191
1,359,976
()521,447
()74,437
()102,423
()698,307

صايف الرصيد 2016م

584,042

–

77,627

661,669

صايف الرصيد 2015م

796,407

74,437

242,876

1,113,720
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 .15قروض طويلة األجل

تتكون القروض طويلة األجل كام يف  31ديسمرب مام ييل:
إيضاح

متويل باملرابحة ألجل
قروض بنوك تجارية
صكوك

1-15
1-15
2-15

الجزء املتداول من قروض طویلة األجل

2016م

3,164,558
398,289
1,500,000
5,062,847
()845,369
4,217,478

2015م

2,955,817
652,064
1,500,000
5,107,881
()528,785
4,579,096

 1-15متثل القروض من بنوك تجارية ومؤسسات مالية متويالً للرشكة ورشكاتها التابعة املوحدة .هذه القروض بالريال السعودي والجنيه املرصي
والدوالر األمرييك والدينار الجزائري والجنيه السوداين .بعض هذه القروض مضمون باملمتلكات واآلالت واملعدات لبعض الرشكات الخارجية التابعة.
تتضمن إتفاقيات القروض تعهدات تتطلب من بني أشياء أخرى الحفاظ عىل نسب مالية معينة .بعض القروض طويلة األجل للرشكات التابعة مضمون
بضامنات الرشكة األم.
 2-15يف  22يناير 2013م أمتت املجموعة الطرح األويل مبوجب هذا الربنامج بإصدار صكوك قيمتها اإلجاملية  1.5مليار ريـال سعودي مبدة صالحية 7
سنوات وبعائد متوقع متغري عىل حملة الصكوك كل ستة شهور بواقع  ٪1.10زائد سايبور  6أشهر .تنص أحكام الصكوك عىل أن تحافظ املجموعة خالل
الفرتة عىل رشوط مالية وغريها من الرشوط مبا فيها ،وليس حرصا ً ،أن ال تتجاوز رشائح الصكوك راس مال الرشكة املدفوع .تنص أحكام الصكوك عىل
أن تحافظ املجموعة عىل رشوط مالية وغريها.
كام يف  31ديسمرب 2016م ،لدى املجموعة تسهيالت متويل بنكية غري مستخدمة مببلغ  3.7مليار ريـال سعودي (2015م 3.5 :مليار ريـال سعودي).
 3-15جدول إستحقاق القروض طويلة األجل
للسنوات املنتهية يف  31ديسمرب:

2016م

2015م

2016م
2017م
2018م
2019م
2020م وما بعد ذلك

–
845,369
1,123,085
828,984
2,265,409
5,062,847

528,785
1,433,611
594,673
567,833
1,982,979
5,107,881

 4-15مقايضات معدالت الفائدة

القيمة الدفرتية للشهرة بعد تعديل احتياطي ترجمة العمالت وتعديل خسارة هبوط القيمة (إيضاح  ،)28يف  31ديسمرب كام ييل:
عمليات جيان
رشكة صافوال لإلستثامرات الصناعیة
رشكة عافیة العاملیة
رشكة املخازن الكربى التجاریة
رشكة كوغو غیدا یاتوم يف تكاریت إيه إس
رشكة عافیة العاملیة مرص
رشكة نورتیكا جولدن ویت
الرشكة املتحدة للسكر
رشكة امللكة للصناعات الغذائیة
رشكة الفراشة للصناعات الغذائیة
رشكة اإلسكندریة للسكر

 .14قروض قصرية األجل

تتكون القروض قصرية األجل من سحوبات بنكية عىل املكشوف وقروض قصرية األجل وترتيبات متويل باملرابحة من عدة بنوك تجارية مختلفة
ومؤسسات مالية .تدفع رسوم متويل عىل هذه الديون باسعار السوق السائدة .بعض القروض قصرية األجل للرشكات التابعة مضمون بضامنات من
الرشكة األم.

2016م

2015م

222,024
101,004
84,016
75,703
41,121
24,482
20,780
14,912
–
–
–
584,042

222,024
140,341
84,016
75,703
46,649
55,348
22,702
14,912
108,650
8,154
17,908
796,407

أبرمت الرشكة عقود مقايضة ملعدالت الفائدة مع بنوك تجارية محلية للتحوط ضد تعرضها ملخاطر معدالت الفائدة عندما تقوم باإلقرتاض ومن املتوقع
أن تستحق السداد يف عام 2020م .كام يف  31ديسمرب 2016م بلغت القيمة العادلة لهذه العقود القامئة  2.97مليون ريـال سعودي (2015م7.05 :
مليون ريـال سعودي) والتي تم اإلفصاح عنها يف "مرصوفات مستحقة ومطلوبات أخرى" وتم قيد تسويات القيمة العادلة ضمن حقوق امللكية تحت
بند إحتياطي القيمة العادلة (أنظر اإليضاح رقم .)24

يف  31ديسمرب 2016م ،بلغت املبالغ الرئيسية اإلسمية لعقود مقايضة معدالت الفائدة القامئة  750مليون ريـال سعودي (2015م 750 :مليون
ريـال سعودي).
 .16ذمم دائنة تجارية

تتكون الذمم الدائنة التجارية كام يف  31ديسمرب مام ييل:
إيضاح

تجارية
مستحق إىل أطراف ذات عالقة

25

2016م

2015م

2,295,776
119,727
2,415,503

3,031,636
92,343
3,123,979
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2016م

(جميع املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)

 .20ذمم دائنة طويلة األجل

 .17مرصوفات مستحقة ومطلوبات أخرى

تتكون الذمم الدائنة طويلة االجل كام يف ديسمرب مامييل:

تتكون املرصوفات املستحقة واملطلوبات املتداولة األخرى كام يف  31ديسمرب مام ييل:
إيضاح

مصاريف مستحقة
زكاة ورضيبة مستحقة
ذمم دائنة لجهات حكومية
إيجار ومرافق وشحن مستحقة
إستحقاقات متعلقة باملوظفني
أعباء متويلية مستحقة
إستحقاقات تسويق ذات صلة
مستحق لرشكة مارجرين
توزيعات أرباح غري مطالب بها
ذمم دائنة ملقاولني
مطلوبات متعلقة بالتأمني
دفعات مقدمة من العمالء
القيمة العادلة السالبة للمشتقات
توزيعات أرباح مستحقة لحقوق امللكية الغري مسيطرة

1-36
1-17

2-17

3-17
 4-15و2-7

2016م

2015م

648,606
271,099
251,122
185,704
168,579
159,339
157,170
63,438
51,639
50,370
30,154
26,841
13,802
6,349
2,084,212

499,356
258,134
80,310
129,725
137,823
186,770
222,903
51,592
35,232
89,333
33,399
50,244
34,367
23,520
1,832,708

 1-17ميثل هذا املبلغ املرصوفات املستحقة للمدفوعات التقديرية إىل الجهات الحكومية املتعلقة بالرسوم الجمركية واإلعانات وفروق األسعار يف
رشاء زيت.
 2-17ميثل هذا املبلغ يف املستحق لرشكة مارجرين (إم إم يس) بخصوص فروق األسعار عىل النفط الخام املدعوم التي تستهلكها رشكة بيشهر
الصناعية يف السنوات السابقة إلنتاج منتجات السوق الحرة.
 3-17ميثل هذا املبلغ املرصوفات املستحقة للمدفوعات التقديرية إىل أطراف ثالثة كتعويض متعلق عن األرضار التي تكبدتها نتيجة لحادث حريق يف
مستودع الرشكة املتحدة للسكر.

تتكون الحركة يف التزامات رضيبة مؤجلة كام يف  31ديسمرب مام ييل:
2016م

102,932
27,959
()59,160
()21,180
50,551

2015م

80,205
32,125
()9,398
–
102,932

يتم حساب اإللتزام الرضيبي املؤجل عىل أساس الفروقات املؤقتة من مخصص نهاية الخدمة والذمم الدائنة لإليجارات املؤجلة واملمتلكات واآلالت
واملعدات لبعض الرشكات األجنبية التابعة للمجموعة مبوجب طريقة االلتزام بإستخدام السعر الرضيبي الفعال.
 .19ربح مؤجل

تتكون الحركة يف الربح املؤجل كام يف  31ديسمرب مام ييل:
2016م

 1يناير
إطفاء
 31ديسمرب

1-20

214,491
–
1,090
215,581

218,449
12,047
2,001
232,497

 1-20توزيعات أرباح غري مطالب بها

متثل توزيعات األرباح غري املطالب بها يف  31ديسمرب 2016م و2015م توزيع أرباح معلن عنها من قبل الرشكة يف سنوات سابقة وأجزاء من أسهم
نتجت عن تجزئة أسهم يف سنوات سابقة .مل يتقدم املساهمون أصحاب هذه املبالغ باملطالبة بها لسنوات عديدة .ولذلك ،ترى اإلدارة أن توزيعات
األرباح غري مطالب بها ألكرث من عامني غري محتمل سداد هذه املبالغ خالل سنة 2017م وبنا ًء عليه فقد تم تصنيفها املبالغ تحت بند مطلوبات غري
متداولة.
 21مكافأة نهاية الخدمة للموظفني

يتكون مكافأة نهاية الخدمة للموظفني للسنة املنتهية يف  31ديسمرب مام ييل:
2016م

412,220
83,550
()40,144
()11,847
()4,398
439,381

 1يناير
محمل خالل السنة
املدفوعات خالل السنة
تعديل ترجمة العمالت
معاد تصنيفها ضمن "مطلوبات ذات صلة مبوجودات محتفظ بها للبيع" (إيضاح )8
 31ديسمرب

2015م

372,168
77,586
()33,198
()4,336
–
412,220

 .22رأس املال

كام يف  31ديسمرب 2016م و 2015م يتكون رأس مال الرشكة الذي يبلغ  5,3مليار ريـال سعودي من  533,9مليون سهم مدفوع القيمة بالكامل
بواقع  10ريـال سعودي لكل سهم.

 .18التزامات رضيبة مؤجلة

 1يناير
إضافة خالل السنة
تعديل ترجمة العمالت
املحول كمحتفظ بھا لغرض البیع (أيضاح )8
 31ديسمرب

توزيعات أرباح غري مطالب بها
إيجار مؤجل مستحق الدفع
ذمم دائنة أخرى طويلة األجل

إيضاح

2016م

2015م

175,314
()17,097
158,217

2015م

192,411
()17,097
175,314

 .23إحتياطي نظامي

مبوجب النظام األسايس للرشكة ونظام الرشكات يف اململكة العربية السعودية ،يتعني عىل الرشكة سنويًا تحويل  ٪10من صايف دخلها إىل
إحتياطي نظامي حتى يبلغ هذا االحتياطي النظامي  ٪50من رأس مال الرشكة .نظام الرشكات السعودي الجديد الصادر يف  25رجب 1437هـ املوافق
(املوافق  2مايو 2016م) يتطلب تجنيب ( )٪10من صايف األرباح لتكوين االحتياطي النظامي للرشكة حتى يبلغ االحتياطي املذكور ( )٪30من راس املال.
تقوم الرشكة حالياً عىل تعديل نظامها األسايس كام هو موضح يف إيضاح  .1-2هذا االحتياطي غري متاح حالياً لتوزيعها عىل املساهمني يف الرشكة.
 .24إحتياطي القيمة العادلة

يشمل احتياطي القيمة العادلة حصة احتياطي الرشكات الزميلة ،استثامرت متاحة للبيع وتحوط التدفقات النقدية .تتكون الحركة يف احتياطي القيمة
العادلة مام ييل:
إيضاح

 1يناير
حصة التغري يف االحتياطي اآلخر للمراعي (رشكة زميلة)
تعديل القيمة العادلة من إستثامر يف أوراق مالية متاحة للبيع
تعديل القيمة العادلة من أدوات مالية مشتقة ذات صلة بالتحوط للتدفقات النقدية
 31ديسمرب

1-10
2-10
4-15 ،2-7

2016م

3,784
()116,636
80,732
10,027
()22,093

2015م

()17,465
27,121
()24,807
18,935
3,784

الربح املؤجل يرتبط أساسا بتأجيل مكاسب رأساملية عىل بيع األرايض واملباين وعمليات إعادة استئجار األصل؛ من قبل الرشكات التابعة للمجموعة.
يتم تأجيل هذه املكاسب خالل فرتة ترتاوح بني  10سنوات إىل  18سنة.
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2016م

(جميع املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)

 .25معامالت مع أطراف ذات عالقة و األرصدة الناتجة عنها

(أ)	تتكون األطراف ذات العالقة من املساهمني والرشكات الزميلة والشقيقة واملديرين وموظفي اإلدارة العليا للمجموعة .يتم اعتامد رشوط
وأحكام هذه املعامالت من قبل إدارة املجموعة.

(ب) فيام ييل أرصدة هامة لنهاية السنة الناتجة عن معامالت مع جهات ذات عالقة:
اإلسم

مستحق من أطراف ذات عالقة– ذمم مدينة تجارية
بعض مساهمي الرشكة املتحدة للسكر
بعض مساهمي رشكة عافية العاملية
رشكة املراعي
املخابز الغربية املحدودة
عبد القادر املهيدب وأوالده
رشكة هريف لخدمات املواد الغذائية
رشكة املهباج الشامية التجارية
أخرى

العالقة

مساهمون يف رشكة تابعة
مساهمون يف رشكة تابعة
رشكة زميلة
رشكة زميلة
مساهم
رشكة زميلة
رشكة زميلة

طبيعة
املعامالت

تجارية
تجارية
تجارية
تجارية
تجارية
تجارية
تجارية

مبلغ املعامالت

2016م

2015م

207,508
98,282
83,426
25,412
5,698
3,897
1,407
–

369,287
93,127
85,275
23,439
7,831
1,488
–
–

الرصيد الختامي

2016م

2015م

3,826
40,922
7,855
2,882
936
879
68
788
58,156

39,944
15,978
5,656
2,250
1,425
146
–
788
66,187

مستحق إىل أطراف ذات عالقة – مدفوعات مقدماً وموجودات متداولة أخرى
رشكة زميلة
كنان العاملیة (أنظر إيضاح )2-25
رشكة زميلة
رشكة إنتاج كابیتال املحدودة
رشكة زميلة
يس فود إنرتناشیونال ون يف املنطقة الحرة
أخرى

غري تجارية
غري تجارية
نفقات
غري تجارية

41,403
–
21,347
–

42,255
–
–
–

149,405
27,200
19,346
–
195,951

150,935
40,554
–
924
192,413

مستحق إىل أطراف ذات عالقة – ذمم مدينة طويلة االجل
رشكة زميلة
كنان العاملیة (إيضاح )2-25
مساهمون يف رشكة تابعة
بعض مساهمي الرشكة املتحدة للسكر

غري تجارية
تجارية

–
–

–
–

–
3,966
3,966

148,960
12,467
161,427

مشرتيات
مشرتيات
مشرتيات
مشرتيات

514,611
91,946
34,075
233,759

476,501
93,184
35,411
200,896

55,202
12,759
10,902
40,864
119,727

52,356
12,920
8,725
18,342
92,343

ستحق إىل أطراف ذات عالقة – ذمم دائنة تجارية
رشكة املراعي
رشكة حائل للتنمية الزراعية
ھريف
رشكة ميار لألغذية

رشكة زميلة
رشكة شقيقة
رشكة زميلة
رشكة شقيقة

 1-25مكافآت املديرين

إن األجور واملكافآت والتعويضات لكبار التنفيذيني يف املجموعة تم دفعها خالل السنة املنتهية يف  31ديسمرب 2016م والتي بلغت
 25.23مليون ريال سعودي (2015م 25.87 :مليون ريال سعودي).
إن مكافآت أعضاء املجلس عن السنة املالية املنتهية يف  31ديسمرب 2016م تبلغ ال يشء (2015م 2.2 :مليون ريال سعودي) تم احتسابها وفقاً
للنظام األسايس للرشكة ،والذي اعترب توزيعاً ظاهرا ً يف قامئة التغريات يف حقوق امللكية املوحدة .إن بدالت الحضور واملرصوفات األخرى ألعضاء
مجلس اإلدارة وأعضاء لجان املجلس املختلفة تبلغ  2.6مليون ريال سعودي (2015م 4.4 :مليون ريال سعودي) تم تحميلها كمرصوفات وإدراجها ضمن
املرصوفات العمومية واإلدارية.
 2-25يف سبتمرب  ،2014باعت الرشكة ملكيتها املبارشة وغري املبارشة يف ديار املرشق (مرشوع مشارف) إىل الرشكة الزميلة كنان بسعر إجاميل
قدرة  593.6مليون ريال تدفع عىل أربعة دفعات .الدفعة األخرية مستحقة يف نوفمرب 2017م.
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 .26مرصوفات بيع وتسويق

تتكون مرصوفات البيع والتسويق للسنة املنتهية يف  31ديسمرب مام ييل:
رواتب ومستحقات ومكافآت
إيجار
إعالن
إستهالك وإطفاء
مرافق
صيانة
عمولة
أخرى

2016م

2015م

1,388,204
892,845
352,940
467,884
317,706
107,892
51,697
67,802
3,646,970

1,415,050
768,329
409,921
393,503
262,147
87,503
62,969
55,093
3,454,515

 .27مرصوفات عمومية وإدارية

تتكون املرصوفات العمومية واإلدارية للسنة املنتهية يف  31ديسمرب مام ييل:
رواتب ومستحقات ومكافآت
إستهالك وإطفاء
أتعاب مهنية
تكلفة متعلقة بالحاسب اآليل
تأمني
إيجار
سفر
تدريب
مرافق وهاتف وتكلفة إتصاالت
عمليات إصالح وصيانة
أخرى

2016م

2015م

411,993
108,054
47,054
25,769
29,004
13,131
9,994
5,575
16,785
4,588
67,637

358,723
73,983
33,776
19,745
30,703
10,642
11,204
7,109
18,505
5,443
11,786

739,584

581,619

 .28خسائر هبوط

كجزء من عملية تقييم املجموعة للقيم العادلة لألوراق املالية املتاحة للبيع واملبالغ القابلة لالسرتداد ملوجودات معينة ،مبا يف ذلك االستبعاد
الجامعي للموجودات واملوجودات غري امللموسة يف نهاية السنة ،سجلت املجموعة خسارة هبوط تراكمية يف القيمة بلغت  573.89مليون ريال
سعودي خالل فرتة السنة املنتهية يف  31ديسمرب 2016م .وفيام ييل توزيع املبلغ بحسب فئة املوجودات وأساس التحديد:
2016م

خسائر هبوط يف قيمة:
 القيمة العادلة لإلستثامرات املتاحة للبيع (اإليضاح "أ" أدناه) إعادة تقييم رشكة شقيقة مملوكة لغرض البيع (اإليضاح "ب" أدناه) املبالغ املمكن اسرتدادها من املوجودات غري املالية ،مبا يف ذلك الشهرة( :اإليضاح "ج" أدناه)إجاميل الهبوط يف القيمة

183,869
88,400
301,623
573,892

(أ) هبوط يف القيمة العادلة لالستثامرات املتاحة للبيع:

متتلك املجموعة استثام ًرا يف أسهم رشكة سويكورب العربية السعودية ،ورشكة جسور القابضة وتصنفها ضمن االستثامرات املتاحة للبيع .أجرت
املجموعة دراسة داخلية لتقدير القيمة العادلة املوثوقة لهذه االستثامرات غري املدرجة كام يف  31ديسمرب 2016م باستخدام تقنيات التقييم
املتعدد .وقد رصدت الدراسة تراجع األداء املايل للرشكات ،كام تشري أيضً ا إىل مجموعة تقنيات التقييم العادل املقبولة مثل مضاعفات الربحية ،السعر
ة بالقيمة الدفرتية ،السعر مقارن ً
مقارن ً
ريا ولذلك بلغت خسائر الهبوط
ة بالقيمة الدفرتية امللموسة .تم اعتبار االنخفاض األخري يف القيمة العادلة كب ً
يف القيمة  48مليون ريال سعودي و  135.9مليون ريال سعودي لرشكة سويكورب العربية السعودية ورشكة جسور القابضة عىل التوايل.
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(جميع املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)

 .28خسائر هبوط (تابع)

 .28خسائر هبوط (تابع)

(ب) خسائر هبوط يف القيمة عند إعادة تقييم رشكة شقيقة مملوكة بغرض البيع:

ص ِّنف االستثامر يف رشكة إنتاج كابيتال املحدودة كاستثامر محتفظ به بغرض البيع مام نتج عنه تقييمه بأقل من
كام يف اإلفصاح يف اإليضاح رقم (ُ ،)8
ناقصا تكلفة البيع اعتمد بصورة رئيسية عىل أسعار البيع الواردة
القيمة الدفرتية أو القيمة العادلة بعد خصم تكلفة البيع .إن تحديد القيمة العادلة
ً
من املشرتين املحتملني ولكن التحديد أيضً ا تم بدعم من التحليل الداخيل التفصييل لالستثامرات .أعادت املجموعة صايف قيم املوجودات األخري
املتاحة من مدير صندوق االستثامر وعدلتها بنفس التوقيت املحتمل للخروج ،ومضاعفات األرباح قبل احتساب الفوائد والرضيبة واالستهالك واإلطفاء
واالنخفاض الحايل يف السيولة تم أخذها يف الحسبان .ونتيجة لذلك ،تم تخفيض هذه االستثامرات إىل قيمتها العادلة املقدرة مببلغ  80.8مليون
ريال سعودي وتم تسجيل هبوط يف القيمة بلغ  88.4مليون ريال سعودي خالل السنة املنتهية يف  31ديسمرب 2016م.
(ج) الهبوط يف القيمة عىل املبلغ املمكن اسرتداده من املوجودات غري املالية ،مبا يف ذلك الشهرة:

راجعت املجموعة القيم الدفرتية ملوجوداتها غري املالية ،مبا يف ذلك الشهرة ،لتحديد ما إذا كانت القيمة الدفرتية تتجاوز املبالغ القابلة لالسرتداد.
لغرض اختبار مدى وجود هبوط ،يتم تجميع املوجودات ايل مجموعات أصغر من املوجودات التي تولد تدفقات نقدية داخلة من االستخدام املستمر
بشكل مستقل ايل حد كبري عن التدفقات النقدية الداخلية من املوجودات األخرى او وحدة توليد النقد.
القيمة القابلة لالسرتداد من املوجودات غري مالية أو وحدة توليد نقد أكرب من قيمتها املتبقية لالستخدام والقيمة العادلة بعد خصم تكاليف البيع.
تستند القيمة املتبقية لالستخدام عىل التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة بخطة معتمدة من قبل اإلدارة ملدة  5سنوات واملخفضة ايل قيمتها
الحالية باستخدام التايل ،معدل ما قبل الرضيبة املخفض ونسبة القيمة النهائية (االفرتاضيات األساسية مفصح عنها يف الجدول أدناه).
تم تقدير القيمة القابلة لالسرتداد لوحدة توليد النقد بأقل من قيمتها الدفرتية وبالتايل بلغت خسارة الهبوط الرتاكمية  301.6مليون ريال سعودي
وتم االعرتاف عىل أساس تناسبي بالشهرة أوال ومن ثم املوجودات األخرى (مبا يف ذلك األصول غري امللموسة)( ،يف حالة رشكة اإلسكندرية للسكر
مرص ورشكة اإلسكندرية املتحدة الستصالح األرايض) يف قامئة الدخل تحت بند "خسارة الهبوط يف القيمة" .يف حالة توزيع أي خسائر الهبوط يف
القيمة ال يتم تسجيل املوجودات الفردية بأقل من قيمتها القابلة لالسرتداد أو صفر.
تفاصيل الهبوط يف القيمة يف  31ديسمرب 2016م كالتايل:
وحدة توليد النقدية

خسارة الهبوط

االفرتاضات األساسية

رشكة امللكة للصناعات الغذائیة

41,550

• معدل النمو يف األرباح امليزانية قبل خصم الفوائد
والرضائب واإلهالك واإلطفاء ٪33.7
• معدل الخصم ٪ 24.86
• معدل النمو يف القيمة النهائية ٪5.5

رشكة الفراشة للصناعات الغذائیة

3,627

• معدل النمو يف األرباح امليزانية قبل خصم الفوائد
والرضائب واإلهالك واإلطفاء ٪17.51
• معدل الخصم ٪ 24.86
• معدل النمو يف القيمة النهائية ٪5.5

رشكة صافوال لإلستثامرات الصناعیة (يو إس يس إي)

39,338

• معدل النمو يف األرباح امليزانية قبل خصم الفوائد
والرضائب واإلهالك واإلطفاء (٪)1.08
• معدل الخصم ٪ 12.8
• معدل النمو يف القيمة النهائية ٪3

رشكة اإلسكندریة للسكر مرص

17,908

املجموع

102,423

• معدل النمو يف األرباح امليزانية قبل خصم الفوائد
والرضائب واإلهالك واإلطفاء (٪)5.7
• معدل الخصم ٪ 25.6
• معدل النمو يف القيمة النهائية ٪5.5

االفرتاضات األساسية املستخدمة يف حساب قيمة االستخدام:

حددت اإلدارة معدل منو املبيعات املتوقع ومجمل الربح عىل أساس األداء السابق وتوقعاتها لنمو السوق .تعكس معدالت التخفيض تقييم اإلدارة
للمخاطر املحددة املتعلقة بالقطاع .تم عمل تقديرات تضخم سعر املواد الخام اعتامدًا عىل املعلومات العامة املتاحة والحركات التاريخية الفعلية
لسعر املواد الخام ،والتي استُ ِ
خدمت كمؤرش لتحركات السعر املستقبلية .تعتمد معدالت النمو عىل متوسطات الصناعة.
يعترب حساب قيمة االستخدام أكرث حساسية لالفرتاضات الخاصة مبعدل منو املبيعات (سالب  ٪3إىل موجب  )٪16وتضخم تكلفة املبيعات (سالب ٪3
إىل موجب  )٪16وقد تم استخدامه للتقدير االستقرايئ للتدفقات النقدية ملا بعد فرتة املوازنة والبالغة  5سنوات ،باإلضافة إىل القيمة النهائية
باستخدام منوذج غوردون للنمو.
املوجوادات غري املالية األخرى:

نظ ًرا للعوامل املذكورة أعاله ،فإن القيمة الدفرتية ملمتلكات وآالت ومعدات رشكة اإلسكندرية للسكر ورشكة اإلسكندرية املتحدة الستصالح األرايض
قد انخفضت بقيمة  160مليون ريال سعودي و  39.2مليون ريال سعودي (مبا يف ذلك  14مليون ريال املتعلقة باملخزون املخفض)عىل التوايل ،إىل
قيمها القابلة لالسرتداد.
اعتمد تقدير املبلغ القابل لالسرتداد كام يف  31ديسمرب 2016م عىل طريقة "قيمة االستخدام" وتم تحديده عىل مستوى وحدة توليد النقد كام هو
محدد من قبل اإلدارة ويتكون من صايف املوجودات التشغيلية لرشكة اإلسكندرية للسكر ورشكة اإلسكندرية املتحدة الستصالح األرايض .يف تحديد
قيمة االستخدام لوحدات توليد النقد ،تم تخفيض التدفقات النقدية (املحددة باستخدام خطة العمل للسنوات الخمس واملوازنة) مبعدل  ٪25.6عىل
أساس ما بعد احتساب الرضيبة وتم عرضها حتى سنة 2021م .كان معدل متوسط النمو املقدر املستخدم لتقدير التدفقات النقدية بطريقة استقرائية
ملا بعد فرتة  5سنوات هو  ٪5.5وال يشء بالنسبة لرشكة اإلسكندرية للسكر ورشكة اإلسكندرية املتحدة الستصالح األرايض عىل التوايل ،وتعتقد
اإلدارة أن معدل النمو هذا ال يتجاوز متوسط معدل النمو عىل املدى الطويل بالنسبة للسوق الذي متارس نشاطها فيه .إن حساب قيمة االستخدام
يعترب أكرث حساسية لالفرتاضات األساسية الحالية املستخدمة التالية:
•

تحسينات األداء املستقبيل

•

معدل التخفيض املطبق عىل عروض التدفقات النقدية

•

أسعار املبيعات والكميات

 .29أعباء متويلية

تشمل أعباء التمويل للسنة املنتهية يف  31ديسمرب مام ييل:
إيضاح

عموالت بنكية
نفقات متويل عىل قروض
الخسارة ( /الدخل) من املشتقات
خسارة من تحويل عمالت أجنبية
دخل من عمولة مكتسبة من ودائع بنكية قصرية األجل

 15و14
2-7
1-29
4

2016م

22,722
361,177
8,111
353,782
()196,083
549,709

2015م

29,925
329,828
()97,640
48,909
()143,628
167,394

 1-29متثل خسارة الرصف الناتجة عن البنود النقدية وميثل املبلغ بشكل رئييس فروق اسعار الرصف الناتجة عن ترجمة املوجودات واملطلوبات النقدية
وكذلك املعامالت يف مرص وإيران.
 .30حساب التضخم املرتفع

لدى املجموعة عمليات يف السودان من خالل رشكتها التابعة وهي رشكة صافوال السودان والتي اعلن عنها دول ذات اإلقتصاد مرتفع التضخم من
قبل مجلس معايري املحاسبة الدولية منذ 2016م.
خالل شهر ديسمرب عام 2016م ،مل تعد دولة السودان ذات اقتصاد مرتفع التضخم .وعليه توقفت املجموعة يف تطبيق التضخم اعتبارا من  30سبتمرب
2016م (أي آخر فرتة تم التقرير عنها).
فيام ييل التأثريات الرئيسية عىل القوائم املالية املوحدة مبجموعة صافوال نتيجة لحساب التضخم املرتفع (الذي يتضمن كالً من إرتفاع وإستخدام
سعر رصف العمالت عند اإلغالق) للفرتة املنتهية يف  30سبتمرب 2016م والسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2015م:
للفرتة املنتهية يف
 30سبتمرب 2016م

إرتفع اإليراد مببلغ
الدخل من العمليات إنخفض مببلغ
مجموع املوجودات غري املتداولة إنخفض مببلغ
فروق تحويل العمالت تأثرت مببلغ

1,001
()8,561
()20,852
()34,782

للسنة املنتهية يف
 31ديسمرب 2015م

12,875
()50,391
()30,594
()46,903

طبقت االدارة مؤرش أسعار املستهلك (يس يب اي) الصادر عن البنك الدويل والبنوك املركزية ذات الصلة للمنشآت لتعديل معلوماتها املالية .فيام
ييل معامالت التحويل املستخدمة لتعديل مؤرش أسعار املستهلك أدناه:
السودان

معامل التحويل للفرتة املنتهية يف  30سبتمرب 2016م
معامل التحويل للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2015م

1.20
1.09

إن الهبوط يف قيمة املوجودات األخرى ميثل االنخفاض يف ممتلكات وآالت ومعدات معينة تابعة لرشكة اإلسكندرية للسكر ،مرص (إيه إس يس إي)
ورشكة اإلسكندرية املتحدة الستصالح األرايض (أيه يو يس أر) (رشكات تابعة) إىل حد املبالغ القابلة لالسرتداد نتيجة لعدم استقرار أسعار السكر
والتحرك الدائم للتوريد ،والزيادة يف هيكل التكاليف نتيجة رفع الدعم وفرتات التوقف التي نتج عنها تناقص الربحية.
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(جميع املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)

 .31عقود إيجارات تشغيلية

لدى املجموعة عدد من عقود اإليجار التشغيلية ملكاتبها ومستودعاتها ومرافق اإلنتاج لديها .للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2016م ،بلغت
املصاريف اإليجارية  905.9مليون ريـال سعودي (2015م 779.7 :مليون ريـال سعودي) .فيام ييل التعهدات املستقبلية لهذه اإليجارات كام يف 31
ديسمرب مبوجب عقود التأجري التشغيلية:
خالل سنة
ما بني سنتني وخمس سنوات
أكرث من  5سنوات

2016م

2015م

781,447
1,563,004
5,486,169
7,830,620

851,550
2,462,002
5,178,133
8,491,685

 .32توزيعات أرباح

وافق مساهموا الرشكة عىل توزيع وسداد أرباح مببلغ  667مليون ريـال سعودي يف عام 2016م .فيام ييل تفاصيل توزيعات األرباح األولية املعتمدة
وتوزيعات األرباح النهائية املقرتحة من قبل مجلس اإلدارة:
تاريخ املوافقة

أويل  /نهايئ

قيمة السهم
بالريال السعودي

إجاميل املبلغ (ريال)

 20يناير 2016م
 19أبريل 2016م
 27يوليو 2016م
 19أكتوبر 2016م

نهايئ 2015م
أويل 2016م
أويل 2016م
أويل 2016م

0.50
0.25
0.25
0.25

 266.99مليون
 133.5مليون
 133.5مليون
 133.5مليون

 .33معلومات قطاعية (تابع)

متارس املجموعة أعاملها يف اململكة العربية السعودية وجمهورية مرص العربية ،والجمهورية اإلسالمية اإليرانية ويف دول أخرى .تم تلخيص
املعلومات املالية املختارة كام يف فرتة التسعة أشهر املنتهية يف  30سبتمرب وفقاً للقطاعات الجغرافية كام ييل:
اململكة العربية
السعودية

2016م
اإليرادات ،بالصايف
تكلفة اإليرادات
صايف (الخسارة)  /الدخل
املمتلكات واآلالت واملعدات
موجودات غري متداولة أخرى

18,262,369
()14,877,166
()373,313
5,513,148
9,029,063

2015م
اإليرادات ،بالصايف
تكلفة اإليرادات
صايف الدخل( /الخسارة)
املمتلكات واآلالت واملعدات
موجودات غري متداولة أخرى

17,557,819
()13,562,273
1,483,058
5,299,702
9,304,118

جمهورية مرص
العربية

2,015,622
()1,604,483
()338,380
439,025
110,131
2,164,537
()1,854,430
()28,760
1,616,303
411,435

الجمهورية
اإلسالمية اإليرانية

2,755,529
()2,370,499
135,972
728,305
40,699
2,701,598
()2,308,818
232,106
730,105
61,699

دول أخرى

2,278,864
()2,023,848
124,413
184,330
48,657
2,701,642
()2,374,685
105,343
206,602
13,671

اإلجاميل

25,312,384
()20,875,996
()451,308
6,864,808
9,228,550
25,125,596
()20,100,206
1,791,747
7,852,712
9,790,923

 .34ربحية السهم األسايس واملخفض

تم حساب ربحية السهم للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2016م و2015م بقسمة الدخل من العمليات (مبا فيها حصة حقوق امللكية غري املسيطرة)
وصايف الدخل العائد ملساهمي الرشكة األم عىل املتوسط املرجح لعدد األسهم القامئة مببلغ  533.981مليون ريال سعودي (2015م533.981 :
مليون ريال سعودي).

 .33معلومات قطاعية

القطاع التشغييل هو جزء من املنشأة والذي:
(أ)	يزاول أنشطة قد ينتج عنها إيرادات ويتكبد عنها مرصوفات (مبا يف ذلك اإليرادات واملرصوفات املتعلقة باملعامالت مع القطاعات األخرى يف
نفس املنشأة)؛ و
(ب)	تتم مراجعة نتائجه التشغيلية بانتظام من قبل صانع قرار التشغيل الرئييس التخاذ قرارات بشأن املوارد املطلوب تخصيصها وتوجيهها للقطاع
وتقييم أدائه؛ و
(ج)	تتوفر عنه معلومات مالية مستقلة.

يتم احتساب ربحية السهم املخفضة للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2016م و 2015م (مبا يف ذلك حصة الحقوق امللكية الغري مسيطرة) بقسمة
الربح من العمليات الرئيسية وصايف الربح العائد ملساهمي الرشكة األم عىل املتوسط املرجح لعدد األسهم القامئة املعدلة بأثر التخفيض املحتمل
لألسهم العادية .وحيث أن أثر التخفيض غري هام ،فان ربحية السهم املخفضة هو تقريباً نفس ربحية السهم األسايس.
 .35إلتزامات وتعهدات

ألغراض اإلدارة يتم تقسيم املجموعة إىل القطاعات التشغيلية التالية:

(	)1لدى املجموعة ضامنات بنكية وخطابات اعتامد مببلغ  198.9مليون ريـال سعودي (2015م 466 :مليون ريـال سعودي) والتي صدرت يف السياق
العادي للنشاط.

األغذية – ويشمل عمليات الرشكات التابعة التي تزاول تصنيع وتوزيع وبيع زيوت الطعام والسكر واملأكوالت البحرية واملكرونة والحلويات واالستصالح
الزراعي يف األسواق املحلية والدولية.

(	)٢أنظر أيضاً اإليضاح رقم  14مبا يخص ضامنات مقدمة مقابل قروض معينة ،اإليضاح رقم  36فيام يتعلق بتعهدات زكوية واإليضاح رقم  31مبا يخص
عقود اإليجار.

التجزئة – ويشمل عمليات الرشكات التابعة التي تزاول تجارة الجملة والتجزئة يف املواد الغذائية واملواد االستهالكية.

(	)٣يف  31ديسمرب 2016م كان عىل إحدى الرشكات التابعة التزامات لبيع حوايل  243.695طن مرتي من السكر املكرر خالل عام 2017م ( 409.861طن
مرتي للبيع يف عام 2016م) بأسعار تقارب أسعار السوق السائدة يف تواريخ العقد .يتم التحوط لسعر السكر الخام لعقود البيع امللتزم بها من
خالل العقود اآلجلة واملتوقع أن يستحق سدادها يف 2017م.

اإلستثامر والنشاطات األخرى – ويشمل هذا القطاع املركز الرئييس للعمليات املتعلقة باإلستثامرات واألنشطة األخرى.
فيام ييل تلخيص بالقطاع ملعلومات مالية مختارة .كام يف السنة املنتهية يف  31ديسمرب 2016م.
التجزئة

األغذية

الرشكة املتحدة
للسكر مرص (عمليات إستثامرات وأنشطة
أخرى
غري مستمرة)

(	)٤يف  31ديسمرب 2016م ،كان عىل املجموعة تعهدات قامئة مببلغ  49.6مليون ريـال سعودي ( 49.6 :2015مليون ريـال سعودي) تتعلق بإستثامرات.
اإلستبعادات

اإلجاميل

2016م
اإليرادات ،بالصايف
تكلفة اإليرادات
صايف (الخسارة)  /الدخل
املمتلكات واآلالت واملعدات
املوجودات األخرى غري املتداولة

13,778,804
()11,118,867
()772,509
3,972,618
297,728

11,781,614
()10,005,165
190,741
2,345,765
403,386

–
–
()176,260
–
–

137,611
–
299,972
546,425
8,527,436

()385,645
248,036
6,748
–
–

25,312,384
()20,875,996
()451,308
6,864,808
9,228,550

2015م
اإليرادات ،صايف
تكلفة اإليرادات
صايف الدخل ( /الخسارة)
املمتلكات واآلالت واملعدات
املوجودات األخرى غري املتداولة

13,532,732
()10,303,388
146,359
3,826,703
338,738

11,812,204
()10,031,350
686,398
3,120,580
918,243

–
–
1,161
295,215
3,700

144,856
–
972,386
610,214
8,530,242

()364,196
234,532
()14,557
–
–

25,125,596
()20,100,206
1,791,747
7,852,712
9,790,923
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(	)٥يف  31ديسمرب 2016م ،كان عىل املجموعة إلتزامات رأساملية قامئة مببلغ  253مليون ريـال سعودي (2015م 518 :مليون ريـال سعودي).
(	)٦أصدرت الرشكة ضامن تجاري مببلغ  102مليون ريال (2015م 102 :مليون ريال سعودي) لصندوق التنمية الصناعية السعودي للحصول عىل قرض
مر فيها.
لرشكة زميلة بالتناسب يف ملكية الرشكة املحاسب عنها بطريقة حقوق امللكية يف الرشكات املستث َ
(	)٧املجموعة مدّعى عليها يف عدة قضايا قانونية مختلفة يف سياق النشاط العادي .تم تكوين مخصص لبعض املطالبات بنا ًء عىل املعلومات
املتوفرة حالياً .تعتقد اإلدارة أن املبالغ القامئة املتاحة لهذه املطالبات كافية .ومن غري املتوقع أن يكون ألي مبلغ إضايف قد ينتج فيام يتعلق
مبطالبات أخرى أي تأثري جوهري عىل املركز املايل للرشكة أو نتائج أعاملها.
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2016م

(جميع املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك)

 .36الزكاة ورضيبة الدخل

 .37األدوات املالية وإدارة املخاطر

 1-36أمور متعلقة بالزكاة والرضيبة

تتكون الزكاة والرضائب ضمن قامئة الدخل املوحدة مام ييل:
رسوم رضيبة الدخل األجنبي الحايل
زكاة
رسوم رضيبة الدخل األجنبية املؤجلة:
 االلتزام الرضيبي املؤجل ذات الصلة (إيضاح )18 -األصول الرضيبية املؤجلة ذات الصلة (إيضاح )12

2016م

2015م

106,917
22,932
129,849

108,201
23,263
131,464

27,959
()908
27,051
156,900

32,125
()25,084
7,041
138,505

الحركة يف مستحق الزكاة والرضائب كام ييل:
2016م

 1يناير
مبالغ محملة خالل السنة
مبالغ مصنفة ضمن "مطلوبات ذات صلة مبوجودات محتفظ بها للبيع" (إيضاح )8
تسويات تحويل عمالت
دفعات مسددة /تعديل خالل السنة
 31ديسمرب

258,134
129,849
()5,104
()24,187
()87,593
271,099

2015م

270,280
131,464
–
()39,636
()103,974
258,134

 1-1-36مكونات الوعاء الزكوي

تقدم الرشكات السعودية التابعة للمجموعة إقراراتها الزكوية والرضيبية عىل أساس غري موحد .تتكون بشكل رئييس مكونات الوعاء الزكوي الهامة
لكل رشكة تحت نظام الزكاة ورضيبة الدخل من حقوق املساهمني ومخصصات يف بداية السنة وقروض طويلة األجل ودخل تقديري خاضع للرضيبة،
ناقصاً خصومات صايف القيمة الدفرتية للممتلكات واملصنع واملعدات واإلستثامرات وبعض البنود األخرى.
 1-1-36وضع الربوط النهائية
(أ) املوقف الزكوى

أنهت الرشكة وضعها الزكوي حتى سنة 1998م .لدى الرشكة إعرتاضات قامئة عىل الربط الزكوي الصادر من الهيئة العامة للزكاة والدخل للسنوات
1999م و2000م والذى يظهر فروقات زكوية مببلغ  1.9مليون ريال سعودي .أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل ربطاً زكوياً عن سنة 2009م
وطالبت بفروقات زكوية قدرها  1.3مليون ريـال سعودي والتي قامت الرشكة باالعرتاض عليه .وقد قامت الرشكة بتقديم اإلقرارات الزكوية عن
السنوات من 2005م حتى 2012م .قامت الهيئة العامة للزكاة والدخل مؤخرا ً بعمل فحص لسجالت الرشكة للسنوات من 2005م حتى 2012م.
استلمت بعض الرشكات التابعة السعودية شهادات زكوية نهائية لبعض السنوات وشهادات زكوية مؤقتة لسنوات أخرى .كام استلمت أيضا
استفسارات من الهيئة حول السنوات قيد املراجعة من قبل الهيئة ،والتي تم الرد عليها أو يف مرحلة الرد عليها من قبل الرشكات ذات العالقة.
كام استلمت بعض الرشكات التابعة السعودية يف املجموعة ربوطا زكوية من الهيئة تتعلق باإلقرارات الزكوية للسنوات من  2005ايل  2012قيد
املراجعة ،حيث طالبت الهيئة بزكاة إضافية مببلغ  42.7مليون ريـال سعودي تقريباً (2015م 46.8 :مليون ريـال سعودي) .تقدمت الرشكات التابعة
بإعرتاضات عىل هذه الربوط اإلضافية.
(ب) املوقف الرضيبي

تلتزم الرشكات األجنبية التابعة للمجموعة بدفع رضيبة دخل مبوجب قوانني الرضيبة املطبقة يف دول تأسيسها .بعض هذه الرشكات التابعة تحت فرتة
اإلعفاء الرضيبي حالياً .تقوم الرشكات التابعة الخاضعة للرضيبة بتحديد االلتزامات الرضيبية بنا ًء عىل املعدالت املطبقة للرشكات فيام يتعلق بالدخل
املعدل الخاضع للرضيبة للسنة.
كام أن بعض هذه الرشكات األجنبية التابعة ملزمة بدفع رضيبة مقدمة ربع سنوية يتم تحديدها عىل أساس وعاء االلتزام الرضيبي للسنة السابقة.

إن إدارة املخاطر هي التي تقوم بها اإلدارة العليا وفقاً للسياسات املعتمدة من قبل مجلس اإلدارة .قامت اإلدارة العليا بتحديد وتقييم والتحوط
للمخاطر املالية بالتعاون الوثيق مع الوحدات التشغيلية للمجموعة .إن أهم أنواع املخاطر هي مخاطر االئتامن ،مخاطر العملة ،مخاطر القيمة العادلة
والتدفقات النقدية ألسعار الفائدة.
تتضمن األدوات املالية املدرجة يف قامئة املركز املايل املوحدة بشكل رئييس النقد وما يف حكمه ،ذمم مدينة تجارية ،استثامرات ،ذمم مدينة
طويلة األجل ،قروض قصرية وطويلة األجل ،ذمم دائنة تجارية ،مرصوفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى.
مخاطر االئتامن هي املخاطر املتمثلة يف عدم مقدرة طرف ما عىل الوفاء بالتزاماته مام يتسبب يف خسائر مالية للطرف اآلخر .ليس لدى الرشكة
تركيز جوهري ملخاطر االئتامن .ويتم إيداع النقد وما يف حكمه لدى بنوك محلية ودولية ذات تصنيف ائتامين مرتفع .وتستحق الذمم املدينة
التجارية والحسابات املدينة األخرى بصورة رئيسية من عمالء يف السوق املحلية وأطراف ذات عالقة وتظهر بقيمتها القابلة للتحصيل التقديرية.
إن الجدول التايل يبني التعرض األقىص ملخاطر االئتامن للبنود الرئيسية من قامئة املركز املايل املوحدة:
أرصدة بنكية وودائع قصرية األجل
ذمم مدينة تجارية
موجودات متداولة أخرى
موجودات طويلة األجل أخرى

2016م

2015م

1,308,208
1,181,211
535,352
10,751
3,036,458

2,041,198
882,680
442,695
177,207
3,545,205

مخاطر العمالت متثل املخاطر الناجمة عن تذبذب قيمة األدوات املالية نتيجة للتغريات يف أسعار رصف العمالت األجنبية .إن معامالت الرشكة األساسية
هي بالريال السعودي والدوالر األمرييك والريال اإليراين والجنية املرصي والجنية السوداين واللريه الرتيك .املعامالت األخرى بالعمالت األجنبية غري
مادية .تتم إدارة مخاطر العمالت عىل أساس منتظم.
مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية ألسعار الفائدة وهي التعرض ملخاطر متنوعة مرتبطة بتأثري تذبذب أسعار الفائدة السائدة عىل املركز
املايل والتدفقات النقدية للمجموعة .وتنشأ مخاطر أسعار الفائدة للمجموعة بشكل رئييس من الودائع البنكية والقروض البنكية قصرية األجل والتي
تكون بأسعار فائدة معومة .تخضع كل الودائع والقروض إلعادة التسعري بشكل منتظم .خالل عام 2014م ،دخلت املجموعة يف مقايضات معدالت
الفائدة " "IRSإلدارة تعرضها ملخاطر معدالت الفائدة .إن مقايضات معدالت الفائدة تم تصنيفها للتحوط للتدفقات النقدية .تقوم اإلدارة مبراقبة
التغريات يف أسعار العموالت وتعتقد أن تأثري مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية ألسعار العموالت التي تتعرض لها املجموعة ليس جوهرياً.
مخاطر السيولة هي مخاطر عدم مقدرة املنشأة عىل توفري األموال الالزمة للوفاء بإلتزاماتها املتعلقة باألدوات املالية .تنتج مخاطر السيولة عند
عدم القدرة عىل بيع أصل مايل برسعة ومببلغ يقارب قيمته العادلة .تدار مخاطر السيولة وذلك مبراقبتها بإنتظام للتأكد من توفر السيولة الكافية
للوفاء باإللتزامات املستقبلية للمجموعة.
كام يف  31ديسمرب 2016م ،مل تستخدم املجموعة تسهيالت بنكية مببلغ  3.7مليار ريال سعودي (2015م 3.5 :مليار ريال سعودي).
مخاطر األسعار تتمثل يف مخاطر تذبذب قيمة أداة مالية نتيجة لتغري أسعار السوق ،سسواء كانت تلك التغريات نتيجة لعوامل متعلقة باألداة املالية
بحد ذاتها أو الجهة املصدرة لألداة أو بعض العوامل التي تؤثر عىل جميع األدوات املتداولة يف السوق .تتعرض املجموعة ملخاطر أسعار األوراق
املالية ألن املجموعة متتلك بعض االستثامرات يف األسهم املدرجة املصنفة كاستثامرات متاحة للبيع ضمن قامئة املركز املايل املوحدة .تقوم
املجموعة بتنويع محفظتها اإلستثامرية للتحكم يف مخاطر األسعار الناتجة عن االستثامر يف األوراق املالية .إن الرشكة املتحدة للسكر مرص والرشكة
املتحدة للسكر تستخدم أدوات مالية مشتقة (سلع العقود املستقبلية) للتحوط من مخاطر أسعار املواد الخام يف قطاع السكر.
القيمة العادلة هي القيمة التي سيتم استالمها مقابل بيع أصل ما أو دفعها مقابل تحويل التزام ما ضمن معاملة منتظمة بني املشاركني يف
السوق بتاريخ القياس .وحيث يتم إعداد القوائم املالية املرفقة عىل أساس التكلفة التاريخية ،باستثناء إعادة تقييم األوراق املالية لالتجار واملتاحة
للبيع والتي تقاس بالقيمة العادلة ،قد تنشأ فروقات بني تقديرات القيم الدفرتية والقيم العادلة .وبرأي اإلدارة أن القيم العادلة ملوجودات
ومطلوبات الرشكة ال تختلف بصورة كبرية عن قيمتها الدفرتية.
 .38إعتامد القوائم املالية

تم إعتامد القوائم املالية املوحدة لإلصدار من قبل مجلس اإلدارة يف  16جامدى الثاين 1438هـ املوافق  15مارس 2017م.

استلمت بعض الرشكات التابعة ربوطاً رضيبية نهائية لبعض السنوات وربوطاً رضيبية مؤقتة لسنوات أخرى .كام استلمت أيضً ا استفسارات من الهيئة
بعد الربط أو التفتيش للسنوات املفتوحة والتي تم تقديم الردود عليها.
تعتقد إدارة املجموعة أنه ليس هناك مبالغ كبرية قيد اإلعرتاض لدى إدارات رضيبة الدخل يف أي عمليات أجنبية.
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دليل االتصال

يسـر رشكـة صافوال استقبـال مالحظـاتكـم واقرتاحـاتكـم
البناءة التي تهدف إىل تحسني وتطوير مستوى الخدمات
املقدمة ملساهمينا وعمالئنا الكرام.
ميكنك االتصال عىل الرقم املجاين 800 244 0204 :أو زيارة موقعنا عىل شبكة االنرتنت www.savola.com

مجموعة صافوال

برج صافوال الدور ١٤
ذا هيد كوارترز بزنس بارك
شارع األمري فيصل بن فهد
 - 2444طه خصيفان  -الشاطئ وحدة رقم15 :
حي الشاطئ
جدة 7333-23511
اململكة العربية السعودية
تلفون +96612 268 7733 :
فاكس +96612 268 7828 :

إدارة شؤون املساهمني

برج صافوال الدور األريض
ذا هيد كوارترز بزنس بارك
شارع األمري فيصل بن فهد
 - 2444طه خصيفان  -الشاطئ وحدة رقم15 :
حي الشاطئ
جدة 7333-23511
اململكة العربية السعودية
تلفون +96612 268 7700 :
فاكس +96612 648 4119 :

رقم القيد بالغرفة التجارية 3012
رقم السجل التجاري (س.ت)  4030019708جدة
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قطاع األغذية
رشكة صافوال لألغذية

برج صافوال الدور ١٢
ذا هيد كوارترز بزنس بارك
شارع األمري فيصل بن فهد
 - 2444طه خصيفان  -الشاطئ وحدة رقم15 :
حي الشاطئ
جدة 7333-23511
اململكة العربية السعودية
تلفون +96612 268 7765 :
فاكس +96612 268 7828 :

قطاع التجزئة
رشكة بنده للتجزئة

برج صافوال الدور ١٠
ذا هيد كوارترز بزنس بارك
شارع األمري فيصل بن فهد
 - 2444طه خصيفان  -الشاطئ وحدة رقم15 :
حي الشاطئ
جدة 7333-23511
اململكة العربية السعودية
تلفون +96612 691 6644 :
فاكس +96612 692 6159 :

www.savola.com

